
 

                                       

                                                                                                                                                                                                        

Tervehdys! 
 
Espoon suomenkielinen opetuslautakunta on kokouksessaan 20.4.2022 päättänyt lukuvuoden 2022–2023 
oppilaspaikoista. Lautakunnan päätöksen pohjalta teidän lapsellenne on osoitettu lähikouluksi Vanttilan koulu. Oppilaita 1. 
luokalla aloittaa yhteensä 66.  
 
Haluamme toivottaa teidät tervetulleiksi aloittamaan peruskoulutaival Vanttilan koulussa keskiviikkona 11.8.2022! 
 
Peruskoulu on oppilaan näkökulmasta yhdeksänvuotinen matka lapsuudesta kohti nuoruutta. Perusopetuksen tavoitteena 
on perusopetuslain mukaan tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-
arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä 
aikana. Nykyinen opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016 ja siinä korostetaan muun muassa oppilaan laaja-alaisten 
taitojen kehittymistä ja oppimisen iloa.  
 
Koulun näkökulmasta oppilaan paras toteutuu parhaiten silloin, kun kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii hyvin. Tähän 
yhteistyöhön kutsumme teitä heti ensimmäisestä luokasta alkaen. Yhdessä ja yhteistyössä voimme taata oppilaalle 
mahdollisimman hyvän alun koulutiellä!   
 
Löydätte peruskoulun aloittamiseen liittyvää materiaalia kotisivuiltamme osoitteesta https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-
opetus/perusopetus/peruskoulut/vanttilan-koulu → opiskelu koulussamme → peruskoulun aloittaminen. Tälle sivulle 
kannattaa palata jatkossakin ennen ensimmäisen luokan aloittamista ja myös sen jälkeen. Julkaisemme tällä sivulla myös 
tulevat luokanopettajat toukokuun loppupuolella.  
 

Kouluun tutustuminen  
 
1. luokkien vanhemmille järjestetään koulun esittelytilaisuus tiistaina 17.5. klo 9 - 10 etänä Teamsissa. Tilaisuudessa 
paikalla ovat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja psykologi, ruokapalvelun edustaja, 
vanhempainyhdistyksen edustaja ja iltapäivätoiminnan järjestäjän edustaja. Kutsu, joka sisältää linkin tilaisuuteen, 
toimitetaan huoltajille ennen tilaisuutta Wilman kautta. 

 
Erityisruokavaliot 
  
Koulussa tarjotaan oppilaille erityisruokavalioiden mukaista ruokaa, mikäli siihen on selvät lääketieteelliset tai eettiset 
perusteet. Erityisruokavalion tarpeesta tulee tehdä erillinen ilmoitus. Erityisruokavalioilmoituksen täyttävät vain ne, joilla on 
selkeä peruste erityisruokavalioon. Ohjeet erityisruokavalioilmoituksen tekemiseen löytyvät koulun kotisivulta kohdasta 
peruskoulun aloittaminen. Lääkärintodistusta tai terveydenhoitajan lausuntoa edellytetään seuraavissa ruokavalioissa: 
diabetes, maitoallergia, vilja-allergia, ruoka-allergia ja keliakia. Oppilaan ollessa pois koulusta, asiasta tulee ilmoittaa 
keittiöön (Suvi Manner, puhelinnumero 043-826 9131). 
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Katsomusaineopetus ja koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen 
 
Uskonnonvapauslain mukaan oppilaalla on oikeus opiskella oman katsomuksensa mukaista katsomusainetta. 
Katsomusaineen opetuksen lisäksi koulussa järjestetään uskonnollisiksi luettavia tilaisuuksia, joihin osallistumisesta 
oppilaan osalta päättää huoltaja.  

 
Tieto oppilaan katsomusaineen opiskelusta ja uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tarvitaan koulussa 
opetusryhmien muodostamista ja lukujärjestyksen laadintaa varten. Tiedot saadaan Wilma-järjestelmän kautta siinä 
vaiheessa, kun oppilas ilmoitetaan kouluun. Katsomusaineen valinta tehdään lähtökohtaisesti pysyvästi. Näitä tietoja 
voidaan muuttaa myöhemmin tietyin periaattein, mutta ei kesken lukuvuoden. Tarvitsemme tiedon oppilaan 
katsomusaineen opiskelusta toukokuun puoleen väliin mennessä. Mikäli ette ole tätä tietoa ilmoittaneet 
ilmoittautuessanne kouluun, voitte ilmoittaa asiasta koulusihteerille.  
 
Lisätietoa katsomusaineen opiskelusta löydätte kaupungin kotisivuilta osoitteessa https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-
opetus/perusopetus/opiskelu-peruskoulussa/kieli-ja-kulttuuriryhmien-opetus#section-23006. 
 
Muistakaa myös varata terveydenhoitajalta aika terveystarkastukseen ja ilmoittautua iltapäivätoimintaan. 

 

Lukuvuoden 2022 - 2023 työ- ja loma-ajat 

Syyslukukausi to 11.8.2022 – to 22.12.2022 
Syysloma ma 17.10.2022 – pe 21.10.2022 (viikko 42) 
Joululoma pe 23.12.2022 – su 8.1.2023 
Kevätlukukausi ma 9.1.2023 – la 3.6.2023 
Talviloma ma 20.2.2023 – pe 24.2.2023 (viikko 8) 
* Kaikille yhteisiä vapaapäiviä ovat itsenäisyyspäivä 6.12., loppiainen 6.1., pääsiäinen 7.– 10.4., helatorstai 18.5. ja 
vappupäivä 1.5. 
 

 
Koulun yhteystiedot  
                 
Käyntisoite:  

Nissintie 2 

02780 Espoo 

Postiosoite: 

PL 3510 

02070 Espoon kaupunki 

Sähköposti: vanttilan.koulu@espoo.fi 
 
Kanslia: 
Koulusihteeri Jenna-Julia Kataja Koulusihteeri Erja Pääkkönen 
Sähköposti: jenna-julia.kataja@espoo.fi Sähköposti: erja.paakkonen@espoo.fi 
Puh. 09 8162 2395  Puh. 040-639 3092 

 
Lisätietoja antaa tarvittaessa allekirjoittanut.  
 
Espoossa 28.4.2022 

 
Olli Poutiainen  
Rehtori 
Sähköposti: olli.poutiainen@espoo.fi 
Puh. 046 877 3429  
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