
Tervetuloa 
Pukinmäenkaaren
peruskouluun!

Rehtori Leena Hiillos

Virka-apulaisrehtori Ilppo Kivivuori

Virka-apulaisrehtori  Piia Uotinen



Yleistietoa koulusta

Oppilaita ~ 1050

Yhtenäinen peruskoulu, luokka-asteet 1-9

erityisopetuksen luokkia

valmistavan opetuksen luokka

yleisopetuksen luokkia

Henkilökunta:

Hallinto: rehtori, 2 virka-apulaisrehtoria, 1 palveluvastaava, 2 sihteeriä

Opetus: avustajia, aineen- ja luokanopettajia, erityisopettajia, erityisluokanopettajia

Palvelut: kiinteistö, - siivous- ja ruokapalveluiden henkilökuntaa

Toimipisteet eli koulutalot:

Kuja, pääkoulu Kenttäkuja 12 

Polku, Kenttäpolku 3, luokat 1-3

Immola, Immolantie 9, luokat 1 ja 2



Toiminta-ajatus: SOPU

S = Sitoutuminen (opiskelu, työskentely, toisten kunnioittaminen)

O = Osallistuminen (yhdessä tekeminen, turvallinen ilmapiiri, avoimuus)

P =  Pinnistely (työn loppuun saattaminen)

U =  Uteliaisuus (avoimuus uudelle ja oivaltamisen ilo) 

Pukinmäenkaaren peruskoulu painottaa

Elämän taitojen oppimista. 
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Tasavallan presidentin palkitsema 
LIIKKUVA KOULU

Tavoite 1 h/päivä koulussa liikuntaa

Yhteiset liikuntatunnit

Valinnainen liikunta 

Välituntiliikunta, Välkkärit

Toiminnallinen opetus

Liikunnallista iltapäiväkerho-/

kerhotoimintaa

Liikuntalinjat  3.  ja 7. luokalta alkaen
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MITÄ LIIKUNTAPAINOTUS 
TARKOITTAA?

LIIKUNTA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ

Liikkuva koulu 

Liikuntatapahtumat

Välkkäritoiminta

Pitkät välitunnit

Toiminnallinen opetus

Korkeatasoinen liikunnanopetus

Alkavaa uutta toimintaa: liikkuvuusharjoittelu
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MITÄ LIIKUNTAPAINOTUS 
TARKOITTAA?

VASTUULLISUUTTA
LIIKUNNAN PARISSA

Taitoja elämää tai tulevaa ammattia varten:

Tuomaritoiminta

Välkkäritoiminta: ohjaaminen ja valmentaminen

Toimitsijatehtävät

TET- harjoittelu
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MITÄ LIIKUNTAPAINOTUS 
TARKOITTAA? 

LIIKUNTA ELÄMYKSENÄ

Itsensä ylittäminen

Yhdessä tekeminen- ”pelipaitakokemus”

Uuden kokeileminen –lajikokeilut

Kilpaileminen

Osallistuminen tapahtumiin yleisönä

16.12.2022 7



1. luokan oppilaan tuntimäärät 
Pukinmäenkaaressa

Äidinkieli ja kirjallisuus / S2 7  h

Matematiikka 3 h

Ympäristö- ja luonnontieto 2 h

Uskonto / et 1 h

Musiikki 1 h

Kuvataide 1 h

Käsityö 2 h

Liikunta 2 h

Vieras kieli (en tai ru tai ve) 2h

Yhteensä 21 oppituntia viikossa
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PUKINMÄENKAAREN PERUSKOULUSSA 
tarjotaan alkavina kielinä englantia, ruotsia 

ja venäjää.

A1-kieli

Alkaa kaikilla oppilailla 1. luokalta. 

Kielen opetus voidaan aloittaa, 

jos kieltä valinneita on vähintään 15 oppilasta.

Muihin kouluihin voi hakea opiskelemaan harvinaisia kieliä 

Tai valintakokeella kasikieliseen opetukseen.

Lisätietoa: http://helmi.hel.fi/kasko/oppiminen/perusopetus/oppilaaksiotto/Sivut/default.aspx

http://helmi.hel.fi/kasko/oppiminen/perusopetus/oppilaaksiotto/Sivut/default.aspx


Kielipolku tuleville 1- luokkalaisille

Luokka- aste

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A- kieli englanti, ruotsi tai venäjä

Valinnainen aine: A2 –kieli ( 3 lk + 1 h, 4 lk -> +2 h) 

englanti, espanja, ruotsi, saksa, venäjä 

B 1 kieli ruotsi 

Valinnainen aine: B2 –kieli espanja, ranska, venäjä

Alkavan kielen minimiryhmäkoko on 15 oppilasta. Kieliryhmä toteutuu, mikäli kieltä valitaan.



Oppilaiden hyvinvointi

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii 
oppilashuoltoryhmä.

Ryhmän jäseniä ovat rehtorit, 
koulupsykologi, koulukuraattori, 
terveydenhoitaja, laaja-alaiset 
erityisopettajat ja muut opettajat 
käsiteltävän asian mukaan.

Ryhmä huolehtii yhteistyössä opettajien 
kanssa 

- koulun turvallisesta arjesta, 
- luokkien ilmapiiristä sekä
- tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen 

suunnittelusta ja seurannasta. 
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Oppilaaksiotto

Oppilaalla on aina oikeus päästä osoitteensa mukaiseen lähikouluun 

eli meillä Pukinmäenkaaren peruskoulu. Koulutaloa ei voi 

valita/hakeutua tiettyyn taloon. 

Muu soveltuva koulu: 
• Oppilaalla on erityisen tuen päätös erityisluokalle.

• Oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, 

jossa voi opiskella 1. luokalta alkavaa A-kieltä.

• Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa. 

Koulunosoittamisessa voidaan ottaa huomioon matkan pituus ja 

turvallisuus. Tarvittaessa käytetään arvontaa, jos halukkaita oppilaita on 

enemmän kuin koulussa on tilaa.



Luokkien muodostamisen periaatteita
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Koulussa pääpaino on ryhmässä 

toimimisessa:

ryhmäytämme oppilaita ja opetamme 

lapset tekemään töitä kaikkien kanssa. 

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kehittyvät, 

kun lapset toimivat eri luokkakaverien ja 

viereisten luokkien oppilaiden kanssa.

Tavoitteena on muodostaa luokkia, jotka ovat toimivia sosiaalisesti ja 

opetuksen kannalta. Luokat muodostetaan esiopetuksesta saatujen 

tietojen pohjalta eri esikouluryhmiä yhdistellen. Luokat muodostavat 

pareja tai kolmikoita, joten kaveripiiri on laaja.



Oppilas sijoitetaan Immolantien sivukouluun 
näillä perusteilla:

Mitataan matka Polulle JA

kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu katsomusaine.

-> oppilaat sijoitetaan sekä katsomusaineen että matkan perusteella 

siten, että Immolantielle sijoitetaan ne kauimpana asuvat oppilaat, joilla 

on sama katsomusaine.

Näin ollen tietoa sijoittumisesta Polulle tai Immolaan ei valitettavasti voi 

lähettää oppilaaksiottopäätöksen mukana. Tieto tulee tutustumispäivänä 

toukokuussa.
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Tervetuloa kouluun-aineisto

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa

Oppivelvollisuusilmoitus ohjeineen 

tulee postissa koteihin tammikuun alussa. 

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti

Astin kautta osoitteessa asti.hel.fi

9.–29.1.2023 välisenä aikana. 

Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen

löytyvät Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.
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Kouluun ilmoittautuminen koululla

Ilmoittautuminen pitää tehdä koululla keskiviikkona 

25.1.2023 klo 8-10 (Kenttäpolku 3), jos

• Lapsesi on aloittamassa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.

• Haet lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä 
aiemmin.

• Haet lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä 
myöhemmin.

• Haet lapsellesi pidennettyä oppivelvollisuutta ja hän jatkaa toisen 
esiopetusvuoden päiväkodissa. Tällöin tulee hakea myös päätös perusopetuksen 
aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin.
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Tärkeitä päivämääriä

Perjantaina 3.3.2023

Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin. Päätös erityisestä 

tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.

Perjantaina 31.3.2023

Viimeinen päivä antaa Astissa lapsenne opetuksen järjestämiseen liittyviä 

lisätietoja.

Tiistaina 9.5.2023 klo 8.00-9 Polulla

on tutustuminen tulevaan opetusryhmään

ja tiedotustilaisuus käytännön asioista vanhemmille.

Kutsu tähän tilaisuuteen tulee kotiin oppilaaksiottopäätöksen kanssa, 

ja se annetaan tiedotettavaksi myös päiväkoteihin.
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Koululaisten iltapäivä –

mitä koulupäivän jälkeen?

Puoli päivää 
esiopetuksessa

Puoli päivää esiopetusta 
täydentävässä 

varhaiskasvatuksessa

Iltapäivätoiminnan yksikkö, 15.11.2022

Muualla

?
Puoli päivää 

perusopetuksen 
iltapäivätoiminnassa

Puoli päivää koulussa
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Koululaisten iltapäivätoiminta 

Pukinmäenkaaressa

Perusopetuksen 
iltapäivätoiminta

Polun koulutalossa, 
HNMKY järjestää

Immolan koulutalossa, 
HNMKY järjestää

Kehitysvammaisten lasten 
iltapäivätoiminta

Kujan koulutalossa ja Polun 
koulutalossa 

Henkilöstö on koulun omaa 
henkilöstöä, tiedustelut 
palveluvastaava Kira-Mia Tuiskulta
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Iltapäivätoiminnan yksikkö, 15.11.2022

Hakeminen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Hakuaika 6.3. - 1.5.2023

Haetaan verkossa https://lomake.hel.fi/iltapaivatoiminta tai  tulostettavan 
lomakkeen voi postittaa. 

Päätös postitetaan huoltajille 1.7.2022 mennessä.

Maksuhuojennusta voi hakea elokuusta alkaen, kun päätös 
iltapäivätoimintaan on tehty (ajantasaisilla tulotiedoilla)

Hakuajan ulkopuolella saapuneiden hakemusten käsittely alkaa 
elokuussa. Varmuutta paikan järjestymisestä ei voida antaa. 

Hakuohjeet, iltapäivätoiminnan toimintapaikat ja lisätietoa löytyy iltapäivätoiminnan internet-sivuilta 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta

Huom. Uudet hel.fi-sivut tulevat vuoden 2023 alkupuolella 
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TERVETULOA 
KOULUUN!

www.pukipk.edu.hel.fi

https://www.instagram.com/puksunpk/
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