
Tervetuloa Kalajärven kouluun!

Rehtorin info tulevien ekaluokkalaisten huoltajille
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Yleistä 
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Koulu on perustettu 1966

1.-9. luokat, noin 400 oppilasta

Alakoulu 2-sarjainen, yläkoulu 3-sarjainen

35 opettajaa ja kolme koulunkäyntiavustajaa

Rehtori Maria Similä

• Tiedotus pääasiassa Wilman Tiedotteet-välilehdellä. Saapuneesta tiedotteesta voi saada
ilmoituksen omaan sähköpostiin, jos käy tallentamassa asetukset Wilmassa 
Ilmoitusasetukset-välilehdellä. Tämä pitää tehdä selaimessa, ei sovelluksessa.

• Kalajärven ja Rinnekodin koulun rehtori

• Kolmessa toimipisteessä: Kalajärvi, Järvenperä (yläkoulun väistötila), Rinnekoti

Apulaisrehtorit alakoulussa Janika Jernfors ja yläkoulussa Jenni Malinen



Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, 
kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää 
omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, 
jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä 
tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan 
vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin koulussa, 
yhteiskunnassa ja maailmassa.
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Kalajärven koulun arvot
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HYVINVOINTI
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Myönteinen elämänasenne

Turvalliset ja terveelliset elämäntavat

Omien vahvuuksien löytäminen



OSALLISUUS
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Yhdessä tekeminen Yhteisiin asioihin vaikuttaminen



REILUUS
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Ennakkoluulottomuus



VASTUULLISUUS
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itsestä ympäristöstä

toisista



Kalajärven koulun visio:
Yhdessä kohti hyvää

Mitä visio tarkoittaa?

(Tämä havainnekuva on uudesta koulurakennuksesta sisäpihan puolelta)
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YHDESSÄ
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Kalajärven koulu on koko kylän koulu, 

jossa on me-henki eikä ketään jätetä 

yksin.

Huomaamme ja kohtaamme toiset 

ystävällisesti.

Otamme vastuuta itsestä, toisesta ja 

ympäristöstä.
Voimme vaikuttaa yhteisiin asioihin.



KOHTI
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Oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja 

edistää hyvää oppimisilmapiiriä.

Oppilas oppii tuntemaan itseään ja 

luottamaan omiin vahvuuksiinsa.

Koko kouluyhteisö on mukana luomassa 

parempaa huomista. Yhteisöön kuuluu 

oppilaat, huoltajat, henkilökunta ja kaikki 

yhteistyökumppanit.



HYVÄÄ
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Hyvinvointi, kasvaminen ja oppiminen 

ovat toiminnan keskiössä.

Jokainen on arvokas ja ainutlaatuinen.

Lähiluonto on meille tärkeä hyvinvoinnin 

lähde ja oppimisen paikka.
Toimimme hyvän, turvallisen ja 

terveellisen arjen hyväksi.



Omaleimaisuutta
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Välkkäkerhot

Minä ja muut -tunnit

Hyvä näkyviin Pohjois-Espoossa –hanke

Vilkas kirjastotoiminta

Talent, Nenäpäivän muotinäytös,  erilaiset tempaukset, ja 
liikunta- ja teemapäivät



1. luokka
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Yksi ensimmäinen luokka, 1A

Luokalla 38 oppilasta

Kaksi ryhmää

Kaksi opettajaa

Jokaisella oppilaalla oma vastuuopettaja



Ensimmäinen koulupäivä

• Koulu alkaa torstaina 11.8. klo 9.00.
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Joustava alku
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Joustava alku tarkoittaa, että lopulliset oppilasryhmät päätetään
joustavan alun päättyessä.

1. luokan oppilailla on joustava alku 11.-26.8.2022.

Joustavan alun aikana ei noudateta Wilmassa olevaa lukujärjestystä, 
vaan kaikilla ekaluokkalaisilla on joka päivä koulua klo 8.15-12.15.

Lukujärjestykset julkaistaan Wilmassa kesäkuun aikana, mutta 1. 
luokkalaisilla alkaa lukujärjestyksen mukainen opetus ma 29.8.2022.



Ekaluokkalaisen päivä
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Viikoittainen tuntimäärä 22/23: 

• äidinkieltä 7 tuntia (lukuryhmät)

• matematiikkaa 3 

• ympäristöoppia 2

• uskontoa/elämänkatsomustietoa 1

• musiikkia 1

• kuvataidetta 1

• käsityötä 2

• liikuntaa 2

• Minä ja muut -tunti 1 (ns. Espoo-tunti)

• englanti (kevätlukukausi)



Tärkeintä 1. luokalla
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Lukeminen

Laskeminen

Kaveritaidot



Vanhempaintapaamiset ja 

arviointi

• Vanhempaintapaaminen syksyllä (tutustuminen)

• Arviointikeskustelu marras-helmikuussa (ei 

joulutodistusta)

• Sanallinen kevättodistus

• Yhteydenpito Wilman kautta
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Opiskeluhuolto
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Kouluterveydenhoitaja Sari Kupari

Koulukuraattori Soraja Harjula

• Yhteyden saa Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimella.

• Kouluterveydenhoitaja tiedottaa Wilman Tiedotteet-välilehdellä 
ajankohtaisista asioista.

Koulupsykologia ei ole, välttämättömimmät palvelut 
ostopalveluna

Lisäksi osana oppilashuoltoryhmää toimii rehtori, 
apulaisrehtorit ja laaja-alaiset erityisopettajat.



Oppimisen tuen muotoja

• Yleinen tuki → Tehostettu tuki → Erityinen tuki

• Yleinen tuki: oppimissuunnitelma
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Kuva: 

https://www.oaj.fi/politiikassa/tuki-

toimivaksi-kolmiportaista-tukea-

varhaiskasvatuksesta-toiselle-

asteelle/



Muuta
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Koulupäivän alkamisaika

• Pyritään siihen, että alkaisi klo 8.15. Aina se ei ole mahdollista, koska opettajat opettavat 
myös muita luokkia.

Iltapäiväkerho Rentolan tiloissa alkaa to 11.8.

Pyörällä kouluun? Emme suosittele, mutta huoltajat päättävät.

Jos lapsella erityisruokavalio, ilmoita siitä keittiölle. Ohjeet 2.5. 
lähetetyssä sähköpostissa.

Vanhempainyhdistys toivoo lisää jäseniä ☺



Rakennushanke

• Uusi koulu valmistuu 15.12.2023

• Kevätlukukausi 2024 aloitetaan uusissa tiloissa

• Rakennushanke koulun vieressä vaatii kiinnittämään 

erityistä huomiota turvallisuuteen

– Jos tuot lapsesi autolla kouluun, jätä lapsi bussipysäkin 

läheisyyteen (ei koulun/päiväkodin pihaan).

– Oppilaat syövät lounaan Ruskatalolla jokaisena 

koulupäivänä. Siellä käydään koulun aikuisen johdolla.

• Seuraavissa dioissa havainnekuvia uudesta koulusta
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