
Tervetuloa Olarin kouluun



Olarin koulu

• Rehtori Marko Lipponen 043 8272832

• Apulaisrehtori Maija Gustafsson 043 8272845

• Koulusihteeri Maarit Tasa 040 6393678

• Yhtenäiskoulu 1.-9. luokat, oppilaita reilut 700

• Rakennukset Opinmäki 1.-3. luokat ja Olarinniitty 4. 

- 9. luokat
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Olarin koulu

• Olarin koulussa tärkeää on elämän perustaitojen ja -tietojen 
oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja 
hyödyntäminen voimavarana, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

• Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja tarvitaan aina, myös 
tulevaisuudessa. Oppimisen taidoissa keskeisiä ovat kriittisen ajattelun 
ja soveltamisen, sekä uuden rakentamisen taito. Myös hyvät digitaidot 
ovat osa työelämätaitojen perustaa. Siksi oppimisen yhteydessä 
harjoitellaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä digitaitoja.

• Olarin koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. 
Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja 
avoimuuteen. Olarin koulussa pidetään tärkeänä sitä, että jokainen 
tekee oman parhaansa, auttaa toisia ja on ystävällinen. Lisäksi 
korostamme hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Haluamme, että 
jokainen kunnioittaa kouluyhteisön jäseniä sellaisina kuin he ovat.
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Oppilashuolto

Koulun oppilashuoltoon kuuluvat

• Kouluterveydenhoitaja Monika Loog

• Koulukuraattori Hanna Kojo

• Koululääkäri Heli Kipinä

• Koulupsykologi
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Kouluterveydenhoitaja

Monika Loog

Ensimmäisen luokan oppilaan terveystarkastuksen ajankohta: 

Aikoja tarjolla kesä-elokuussa ja jatkuen koko ensimmäisen luokan ajan.

• Ajan voi varata jo nyt

• Tarkastukseen tultaessa ottakaa mukaan tarvittavat tiedot lapsen mahdollisista aiemmista 

tutkimuksista ja hoitojaksoista esim. Neuvolakortti.

• Lapsen kanssa on hyvä katsoa video kotona Kun lapsesi aloittaa koulun video

Kouluterveydenhoitajan avovastaanotto, ilman ajanvarausta:

– Opinmäessä tiistaisin. Ajankohta ilmoitetaan Wilmassa.

Oppilas voi tulla esimerkiksi:

– keskustelemaan terveyteen tai hyvinvointiin liittyvistä huolista

– varaamaan aikaa terveydenhoitajalle tai koululääkärille

– rokotukseen tai muuhun lyhyeen toimenpiteeseen.

Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. (Huom. Wilmassa 

emme käsittele terveystietoja.)

Yhteystiedot: p.0406393176, monika.loog@espoo.fi, Wilma
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Ensiapu ja sairastuminen 

koulupäivän aikana

• Äkilliset- ja pitkäaikaissairaudet sekä vapaa-ajalla 

tapahtuneet tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla.

• Koulujen ensiaputilanteet kuuluvat koko koulun henkilöstölle ja huoltajalla on 

vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon. Huoltajaan otetaan yhteyttä jos 

lapsi sairastuu kesken päivän tai koulussa sattuu tapaturma, joka vaatii 

jatkohoitoa. Huoltaja vastaa lapsen viemisestä jatkohoitoon/kotiin.

• Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun eikä terveydenhoitajan vastaanotolle 

aamulla.

• Tapaturmavakuutus korvaa julkisesta terveydenhuollosta aiheutuneet 

kustannukset

• Tapaturmavakuutus on voimassa koulumatkoilla ja koulupäivän aikana 

koulualueella.
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Kuraattori 

Hanna Kojo

Kuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija. Kuraattori edistää oppilaiden hyvinvointia, 
myönteistä kehitystä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kuraattorin työ sisältää 
yhteistyötä oppilaiden, koulussa toimivan henkilöstön ja koulun ulkopuolisten 
yhteistyötahojen kanssa. Voit ottaa vanhempana yhteyttä jos lapsesi tai kodin tilanne 
huolestuttaa sinua. Kuraattorin tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. 

Kuraattorin työn sisältöä voivat olla: 

• haasteet koulussa tai vapaa-ajalla esim. kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen 
tai koulumotivaatio

• haasteet kotona ja vanhemmuuden tuki ja neuvonta

• tunne-elämä, yksinäisyys tai alakuloisuus

• elämänhallinnan kysymykset, kuten pelaaminen tai vuorokausirytmin haasteet

• koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin ohjaaminen

• yhteisöllinen työ luokkien ja ryhmien kanssa

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot 
löytyvät sekä Wilmasta että koulun internet-sivulta.
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Koulupsykologi

Psykologi on lapsen ja nuoren psyykkisen hyvinvoinnin sekä oppimisen psykologian

asiantuntija. Psykologi edistää oppilaiden psyykkistä hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön

jäsenenä. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Koulupsykologin työn sisältöä voivat olla:

• Yhteistyö koulun, kodin ja verkostojen kanssa

• Oppilaiden yksilöllinen varhainen tuki ja ohjaus

• Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien kysymysten selvittely ja arviointi

• Tukitoimien ja opetusjärjestelyjen suunnittelu ja kannanotot

• Ohjaus jatkotutkimuksiin ja tarvittaviin hoitokontakteihin

Psykologiin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. 

Yhteystiedot löytyvät sekä Wilmasta että koulun internet-sivulta.

8



Näin pärjäät 
koulutiellä

● Vanhempien kiinnostus ja kannustava, 

positiivinen  asenne koulunkäyntiä kohtaan

● Riittävä uni

● Ravitseva aamiainen

● Ulkoilu päivittäin

● Säännöllinen läksyjentekoaika rauhallisessa 

ympäristössä

Kodin ja koulun 

hyvä yhteistyö

=

SAMALLA 

PUOLELLA



Tärkeimmät tavoitteet

● koululaiseksi kasvaminen

● kaveritaidot

● lukemisen ja laskemisen perustaidot

● digitaitoihin tutustuminen



Koulupäivä

• Ensimmäisen luokan oppilailla on koulua 20,5 

tuntia viikossa. Koulua on yleensä klo 8.15 - 12.15 

tai 9.00 - 13.15.

• Koulupäivän aikana on ainakin yksi pitkä 

ulkovälitunti ja ruokailutauko (30 min).

• Koulupäivän jälkeen oppilaat poistuvat kotiin tai 

osallistuvat koululla järjestettävään 

iltapäivätoimintaan, joka järjestetään Opinmäessä.

• Koululaisten iltapäivätoiminta

• Haetaan Wilman kautta tai lomakkeella. Haku aika 

päättynyt.
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Koulurakennus

• Koulurakennus on iso ja etäisyydet ovat pitkiä. 

Koulun alkaessa koulurakennukseen tutustutaan 

yhdessä ja harjoitellaan rakennuksessa kulkemista.

• Koulun ulko-ovet ovat myös päivän aikana 

lukittuina. Huoltajat sopivat tapaamiset koulun 

henkilökunnan kanssa etukäteen. Tapaamisiin 

saavutaan pääoven kautta. Tulemme infolle 

vastaan.

• Oppilaat säilyttävät tavaroitaan lokeroissa. Pyörällä 

kouluun saapuvat lukitsevat pyörän pyöräparkkiin.
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Avoin alku

• Kahden ensimmäisen kouluviikon ajan oppilaat on jaettu
kuuteen väriryhmään: punaiset, siniset, keltaiset, vihreät, 
oranssit ja lilat

• Tavoitteena on antaa aikaa lapsille ja aikuisille tutustumiseen
sekä kokeilla erilaisia ryhmittelyjä ja muodostaa näin
mahdollisimman tasaiset ja toimivat luokat.

• Kahden ensimmäisen kouluviikon lukujärjestys annetaan
oppilaan mukana kotiin ensimmäisenä koulupäivänä.

• Wilmassa oppilaat on jaettu kahden ensimmäisen kouluviikon
ajaksi kolmeen eri ryhmään. Kullakin ryhmällä on oma 
yhteysopettaja. Lapsenne yhteysopettajan nimi ilmoitetaan
ensimmäisenä koulupäivänä.

• Pysyvät luokan muodostetaan elokuun loppuun mennessä.

• Oppilaiden ryhmissä voidaan tehdä muutoksia ensimmäisten
viikkojen aikana.
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Kodin ja koulun yhteistyö

• Kodin ja koulun yhteistyön päämääränä on 
luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja 
keskinäinen kunnioitus. Keskeistä on tiedon saaminen 
lapsen oppimisesta ja kasvusta.

• Koulu tiedottaa avoimesti toiminnastaan sähköisin 
tiedottein ja vanhempainilloissa. Huoltajat osallistuvat 
koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 
vanhempainilloissa ja kyselyiden avulla. 

• Luokanopettajat ja luokanvalvojat tekevät tiivistä 
yhteistyötä oppimisen ja kasvun tukemisen asioissa 
huoltajien kanssa.

• Olarin koulun vanhempainyhdistys on OKKY – Olarin 
koulu ja koti –yhdistys.
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Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteidenpitovälineitä ovat

• Wilma (yhteydenotot ensisijaisesti omaan 

luokanopettajaan)

• Sähköposti

• Koulun kotisivut

• Olarin koulun instagram: olarin_koulu
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Muistettavia asioita

• Erityisruokavalio

– Erityisruokavaliot ilmoitetaan koulun keittiöön siihen 
varatulla lomakkeella. 

– Lisätietoa erityisruokavalioista ja 
erityisruokavaliolomake

• Katsomusaineiden opetus

– Jokainen oppilas osallistuu katsomusaineen 
opetukseen.

– Lisätietoa katsomusaineen opetuksesta Espoossa

• Oman äidinkielen opetus

– Lisätietoa oman äidinkielen opetuksesta ja 
ilmoittautumisohjeet

30.5.2022 16

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Kouluruokailu_kuljetukset_ja_vakuutukset
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Opetussuunnitelma/Oppiaineet_ja_tuntijako/Katsomusaineet(102027)
https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Kieli_ja_kulttuuriryhmien_opetus/Oman_aidinkielen_opetus

