
Tervetuloa Mäntymäen 
kouluun!



70 uutta ekaluokkalaista

Opettajat tutustuvat ryhmiinsä pehmeän laskun aikana elokuussa. 

Lukujärjestyksen mukainen työ alkaa syyskuun alussa.

Kielikylpyryhmä toimii tutuksi tulleessa eskariryhmänä

Ryhmiin jaot pedagogisin perustein - luottamus siihen, että osaamme asiamme

4 luokanopettajaa, 2 erityisopettajaa, kuraattori, koulunkäynnin ohjaajat, 

(koulupsykologi)



Luokanopettajat

Sini Kaartinen

Laura Kuivalainen

Kristiina Siniharju

Ossi Dahl (kielikylpyluokka)



Oma ope on tärkeä!

Oma opettaja opettaa oppilaalle pääosan aineista 1-2 luokilla

Opettaja vaihtuu alakoulun aikana kerran (3-4 vuotta)



Erityisopettajat

Lukuvuonna 2022-2023 ykkösluokkaisten kanssa työskentelee 2-3 laaja-alaista 

erityisopettajaa:

Marja Karvonen, Raisa Lepikkö, Lotta Ulvelin

Parhaiten erityisopettajat tavoittaa Wilman tai WhatsAppin välityksellä.



Oppimisen tuki toimii koko perusopetuksen  
koulupolun aikana

Eriyttäminen

Joustavat oppimisryhmät

Tukiopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Pienryhmä (erityisen tuen päätös)



Jessi Hallaranta, kouluterveydenhoitaja

- Terveydenhoitaja toimii koulussa oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.

- Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen 

sekä monialaiseen yhteistyöhön.

- Työtehtäviäni on esimerkiksi oppilaiden kasvun ja kehityksen seuranta ja rokotusohjelmaan kuuluvista 

rokotuksista huolehtiminen.

- Terveysasema palvelee sairaanhoidollisissa asioissa.

Minut tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä. Kiireellisissä asioissa 050 595 1087



Koulukuraattori ja koulupsykologi

Mäntymäen koululla toimii koulupsykologi 

(kerran viikossa) ja kuraattori, joihin voi 

matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä puhelimitse 

tai wilman kautta, mikäli on huolta lapsen 

hyvinvoinnista tai koulunkäyntiin liittyvistä 

asioista.

Kuraattori ja psykologi toimivat sovitusti 

yhteistyössä luokanopettajien ja tarvittaessa 

myös muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja 

heidän perheitään sosiaalityön keinoin esim. 

koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin tai 

elämäntilanteeseen liittyvissä haasteissa.

Koulupsykologi on koulussa psykologisen 

kehityksen, psyykkisen hyvinvoinnin ja 

oppimisen psykologian asiantuntija. 

Kuraattori Elina Alatalo puh. 0504115909 

Psykologi Annina Liimatainen (maanantaisin)



Aamu-ja iltapäivätoiminta, APIP

Aamuparkki koulupäivinä kello 7.30-koulun alkuun

- koulun oma tuotanto (koulunkäynnin ohjaajat)

- Ilmoittautuminen koulun kansliaan (lomake)

- 25e/kk

Iltapäivätoiminta (HSIS)

- Ilmoittautuminen 31.5. mennessä ----> aloitus 11.8.

- 31.5. jälkeen ---> aloitus syyskuun alussa



Lapset puheeksi -keskustelut

● Kauniaisissa käytössä oleva perheiden kanssa tehtävän yhteistyön malli

● Mäntymäen koulussa keskustelua tarjotaan 1. luokan oppilaiden 

vanhemmille

● Mahdollisuus opettajan ja vanhempien pysähtyä miettimään uutta 

elämäntilannetta kunkin lapsen kohdalla ja luoda pohjaa yhteistyölle

● Vapaaehtoinen

● Ajankohtainen lokakuussa 



Minä koululainen

Opin odottamaan vuoroani

Opin ottamaan muut huomioon

Ilmaisen mielipiteitäni

Opin demokratian pelisääntöjä

Koulussamme on 500 erilaista oppijaa —>suvaitsevaisuuteen kasvaminen

Lapsen oman elinpiirin laajeneminen kodin ulkopuolelle



Ensimmäiset päivät koululaisena

Totuttelua koululaisena olemiseen

- Oppitunnit

- Siirtymiset koulussa (välitunnit, ruokailu, aamu-ja iltapäivätoiminta)

- Yhteiset säännöt ---> turvallinen arki



Verkostoituminen: Koko kylä kasvattaa!

Tutustukaa toisiinne varhaisessa vaiheessa ja positiivissa merkeissä:

● Vertaistuki muilta ja on helpompi sopia koulun ulkopuolisia tapaamisia ja tukea täten lasten 

ystävyyssuhteita.

● Mahdolliset lasten väliset riidat yms. on helpompi selvittää, kun jo tunnetaan.

● Yhteiset pelisäännöt kaverivierailuille, pelaamiselle (muistakaa ikärajat!) yms. mahdollista sopia.

● Luokkavanhempi voi kerätä halukkailta yhteystiedot ja jakaa ne muille, osallistuminen retkille ja 

muuten osallistuminen aktiivisesti 1.luokan arkeen ovat hyviä keinoja tukea oman koululaisen 

koulutaipaleen alkua ja ryhmäytyä luokan vanhempien kanssa. 



Koulupäivä

Oppitunnit alkavat 8.15 tai 9.00

Koulupäivän pituus min 3 tuntia, max 5 tuntia

Välitunti 9.45-10.15

Ruokailu 10.45-11.30

Pikkuvälitunnit tarpeen mukaan



Viestintä

Wilma

- Poissaolot: heti tieto opettajalle

Oppilasasioita ei sähköpostissa

Opettajan työpuhelin (kotisivulla kohdassa Ota yhteyttä)

www.mantymaki.fi



eGrani - koulun tiedotuskanava



Ekaluokkalaisen kouluviikko

21h/vko

SUK, MA, YM, MU, KU, KS, LI, Katsomusaine (UEEL,UEEV, UEOR), EN, (RU 

kielikylpy)

“Rastilukujärjestykset”

Pehmeän alun jälkeen lukujärjestykset käytössä



Opetussuunnitelma = OPS

Yhdessä tekeminen

Oppiainerajojen häivyttäminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oppimisympäristön monimuotoisuus

Oppilaiden osallistaminen

Arviointi



Arviointi

Totuttelu oman oppimisen arviointiin ---> oppija itse paras asiantuntija

Evästykset: oppilas ja opettaja yhdessä lukuvuoden aikana

Arviointikeskustelut: kerran vuodessa (oppilas, huoltajat, opettaja)

Sanallinen arviointi 1-3 luokilla

Lukuvuositodistus lukuvuoden päätyttyä



Milloin aloitetaan?

Koulu alkaa torstaina 11.8.2022 kello 9.00

Kokoontuminen isolle pihalle.



Kiitos osallistumisesta!

Mäntymäen koulun väki


