
Ekaluokkalaisten vanhempainilta
18.8.2022

Taavinkylän koulu



Koulun aikuiset

Rehtori Antti Ylä-Rautio

Luokanopettajat Kati Lohikoski ja Laura Koskinen

Erityisopettaja Anna Ylikantola

Resurssiopettaja Heli Kivelä

Koulunkäynninohjaajat Marjaana (Malla) Pulli ja Pauliina Tokoi



Koulun terveiset



TAKOVAN 
terveiset

Taavinkylän koulun 
vanhempainyhdistys

Tervetuloa mukaan toimintaan!

takova.rekisteri@gmail.com

Oma nimi, lapsen nimi ja luokka, 
omat yhteystiedot

mailto:takova.rekisteri@gmail.com


Tämän päivän koulu

Työtä tehdään 
yhdessä, sekä 

aikuiset että lapset

Lasta opettaa 
monta tuttua ja 

turvallista aikuista

Lapsi on 
aktiivisessa roolissa 

kouluyhteisössä 
(mm. oppilasraadit)

Tavoitteena löytää 
jokaiselle lapselle 
sopiva tapa oppia



Lukujärjestys 
ja tuntijako

• Suomen kieli ja kirjallisuus 7 h

• Matematiikka 4 h

• Ympäristöoppi 2 h

• Liikunta 2 h (sidottu lukujärjestykseen tiistaisin klo 10-
12)

• Käsityö 2 h

• Kuvataide 1 h (käsityö ja kuvataide = käsityöaskartelu ja 
kädentaitojen harjoittelu)

• Musiikki 1 h (toteutuu useimmiten pieninä hetkinä 
päivittäin)

• Uskonto/ET 1 h (sidottu lukujärjestykseen perjantaisin)

• Kevätlukukaudella: Englanti 0,5 h. Toteutuu niin, että 
lukujärjestykseen tulee keskiviikolle yksi oppitunti lisää 
ja koulupäivä on klo 8.15-13.15.



Suomen 
kieli ja 
kirjallisuus

7h/vko, joista kaksi tuntia 
on jakotunteja

Luku- ja kirjoitusryhmät 
keskiviikkoisin ja torstaisin

Eteneminen pääsääntöisesti 
kirjain per viikko



Matematiikka

4h/vko, joista yksi tunti 
jakotunteina

Mahdollisuus 
eriyttämiseen

Opiskellaan toiminnallisesti 
ja välineitä käyttäen



Läksyt

• Pieni läksy joka päivä ma-to, ei
perjantaisin.

• Läksyn merkitseminen (X)

• Luku- ja kirjoitusläksyä osaamisen mukaan

• Lukuläksy luetaan kotona aikuiselle kolme
kertaa

• Jos ehditte tarkistaa läksyn kotona, 
laittakaa pieni puumerkki tehtävän viereen

• Vain läksykirjat kulkevat repussa



Liikunta

• Molemmilla luokilla liikuntatunnit tiistaisin 
klo 10-12

• Tiedotamme liikuntatunneista tarkemmin 
viikkoviesteissä

• Kaikki liikuntavarusteet tulee nimikoida

• Aloitamme syyslukukauden ulkoliikunnalla

• Juomapullo on hyvä olla mukana



Wilma

Ensisijainen yhteydenpidonväline

Poissaolot ilmoitetaan mielellään ennen klo 8.00

Omat lomat anotaan etukäteen Wilmassa kohdassa 
’Hakemukset ja päätökset’. Opettaja voi myöntää lomaa 
viiteen päivään asti, sen yli menevät myöntää rehtori

Viikkoviestit omalta opettajalta perjantaisin

Tuntimerkinnät: Jos ei tule tuntimerkintöjä, kaikki sujuu 
hyvin. Pienten oppilaiden kanssa positiivinen palaute 
annetaan päivän aikana suoraan lapselle.



Kodin ja koulun välinen yhteistyö

• Tapaamiset

• Ensimmäinen syyslomaan mennessä (vain aikuiset paikalla)

• Arviointikeskustelut tammi-helmikuussa (oppilas myös paikalla)

• Erityisopettaja Anna Ylikantola p. 040 5531441 (viestit, WhatsApp –viestit)

• Opettajainhuone puh. 09 8163 9192 (tallenna puhelimen muistiin, soittoihin 
vastataan välituntien aikana, numerosta soitetaan huoltajille esim. sairaustapauksessa)

• Koulupäivä alkaa klo 8.15 tai 9.00, sitä ennen lapsi ei voi tulla sisälle

• Koulupäivän loppuessa ilmoittaudutaan iltapäiväkerhon aikuiselle tai lähdetään heti 
kotimatkalle

• Iltapäiväkerhossa tapahtuneet asiat selvitetään iltapäiväkerho-ohjaajien kanssa



Arviointi

• Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan edistymistä seurataan havainnoin ja 
testein

• Lapsella on mahdollisuus osoittaa taitonsa monin tavoin ja myös itsearviointia 
harjoitellaan

• Testit/kokeet kotiin nähtäväksi ennen joulua ja keväällä. Testit palautetaan 
kouluun allekirjoitettuna

• Väliarvioinnin lapset saavat tammi-helmikuun aikana pidettävissä 
arviointikeskusteluissa (ei todistusta jouluna)

• Keväällä lapset saavat lukuvuositodistuksen



Joustava 
alkuopetus

Eriyttäminen 
suomen kielessä 

ja 
matematiikassa

Alkuopetusvaihe 
kestää 2-3 

vuotta, 
mahdollisuus 

luokan 
kertaamiseen

Tuen tasot: 
yleinen, 

tehostettu ja 
erityinen

Tarvittaessa 
mahdollisuus 

erityis- ja 
tukiopetukseen





KiVa ja Arvokas-toiminta

• KiVa = Kiusaamisen Vastainen -koulu

• Oppitunteja joiden aikana käsitellään ryhmätaitoja, 
kiusaamistilanteen rooleja ja sitä miten ehkäistä 
kiusaamista

• Arvokas-tunnit

• Harjoitellaan sosiaalisia taitoja (esim. leikkiin 
mukaan meneminen, kuunteleminen jne) 
käytännön harjoitusten avulla

• Harjoitellaan myös omien tunteiden tunnistamista 
ja hallintaa



Luokkajako

Väriryhmäkokemusten perusteella kaksi 
toimivaa luokkaa, joissa huomioituna tuen tarve 
ja kaveritoiveet

Opettajat suunnittelevat opetusta yhdessä ja 
molemmissa luokissa edetään samassa tahdissa

Yhteistyötä ja yhdessä oppimista tämän 
jälkeenkin (lukuryhmät, liikunta, välitunnit, 
retket yms.)

Lopullinen lukujärjestys jaetaan huomenna 
keltaiseen kansioon. Maanantaista 22.8. alkaen 
noudatetaan uutta lukujärjestystä.



Muita asioita
• Syntymäpäiväkutsut. Pyydämme, että 

syntymäpäiväkutsuja ei jaettaisi koulussa.

• Ksylitolipastillit. Omia ksylitolipastilleja saa tuoda, 
mutta purukumia ei. Pastillit kannattaa säilyttää 
repussa. Pastilleja ei saa jakaa muille.

• Kirjastokortti. Suosittelemme lukemista ja 
kirjastokortin hankintaa. Kirjastokortilla voi lainata 
myös koulun kirjastosta.

• Puhelin pidetään äänettömällä repussa koulupäivän 
ajan. Älykello ei saa häiritä koulupäivää eikä sitä saa 
käyttää muuhun kuin ajan katsomiseen koulupäivän 
aikana. 

• Ennen koulupäivän alkua puhelimella ja kellolla 
pelaaminen koulun pihalla ei ole sallittua. 

• Koulukoirat. Koulussamme vierailee välillä kaksi 
koulutettua koulukoiraa, joista toisen kotiluokka on 
luokkiemme lähellä. Ilmoitattehan, mikäli lapsenne 
on allerginen koirille. 



Muistettavaa

• Vanhempainvartit ennen syyslomaa. Aika varataan Wilman 
kalenterista. Viestimme asiasta lähempänä.

• Koulukuvaus ma-ti 12.-13.9.

• Kirjastoauto ke 21.9.

• Lauantaikoulupäivä la 24.9. (Kodin ja koulun päivä)

• Syysloma vko 42, 17.-21.10.2022



KIITOS!


