
 

     
Tervetuloa 
Olarin kouluun! 

 
On mukava päästä aloittamaan ensimmäinen luokka kanssanne. 

Ensimmäisen luokan aloittaminen on samaan aikaan tosi mukavaa 
ja jännittävää. Opettajat ja koulun muu henkilökunta kuitenkin 

huolehtivat siitä, että kaikki pääsevät ekaluokalla hyvään alkuun. 
Koulun arkeen tottuu nopeasti. Tästä lehtisestä löytyy koulun 

aloittamisen kannalta tärkeitä käytännön asioita. Pidämme 
koulutulokkaiden vanhemmille myös vanhempainillan, joka 

pidetään Opinmäen toimipisteessä ekaluokkalaisten 
tutustumisaamun yhteydessä  

keskiviikkona 18.5.2022 klo 8.30-10.00.  
https://www.espoo.fi/olarinkoulu 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Iloisin terveisin, 

Olarin koulun rehtorit, opettajat, oppilaat ja muu henkilökunta 

 

OLARIN KOULUN 
EKALUOKKALAINEN! 



 

Koulun aloitus 

 
 Koulumatkaa kannattaa yhdessä harjoitella jo kesällä, jotta 

reitistä muodostuu lapselle tuttu ja turvallinen. 
 Lisäksi säännölliseen päivärytmiin ja arjen rutiineihin ajoissa 

palaaminen helpottaa koulun aloitusta.  
 Ensimmäisenä päivänä mukaan kannattaa ottaa reipas mieli ja 

mukava reppu. 
 Koulut alkavat torstaina 11.8.2022 klo 9.00. 
 Kokoonnumme Opinmäen leikkipihalle. 
 Pihalla on vastassa 1.luokan opettajat ja koulun henkilökuntaa. 
 Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.15 
 Iltapäiväkerhoon menevät ne lapset, jotka ovat hakeneet ja 

saaneet iltapäiväkerhopaikan. Muut lapset lähtevät koulusta 
suoraan kotiin. 

 Iltapäiväkerhopaikkaa voi hakea Wilman kautta tai erillisellä 
lomakkeella 10.1.2022–16.5.2022. Lisätietoa asiasta löytyy 
kaupungin nettisivuilta: 

 https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-
peruskoulussa/iltapaivatoiminta-ja-koululaisten-hoito#section-20371 

 

Ensimmäiset kouluviikot – avoin alku 
 

 Elokuun ajan 11.-26.8.2022 ekaluokan oppilaat on jaettu kuuteen 
väriryhmään ennen lopullisten luokkien muodostamista. Lopullisia 
luokkia tulee olemaan kolme. 

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

 Elokuun ajan koulua on väriryhmillä päivittäin klo 8.15-12.15. 
Pienryhmä saa oman lukujärjestyksensä koulun alettua. 

 Wilmassa oppilaat on jaettu heti alkuun kolmeen eri ryhmään. Kullakin 
väriryhmällä on oma yhteysopettaja.  



 Pysyvät luokat muodostetaan siis elokuun loppuun mennessä. Tuolloin 
selviää myös oppilaan oma luokanopettaja.       

    

  Yhteydenpito kodin ja koulun välillä 

 

 Yhteyttä koulun ja kodin välillä käydään pääsääntöisesti Wilman 
kautta. 

 Poissaolot ilmoitetaan Wilman kautta mahdollisimman hyvissä ajoin. 
 Poikkeustapauksissa voi soittaa koulusihteerille. 

 

Poissaolot ja opiskelun eteneminen 
 

Sairaspoissaolot: 
 Sairaana levätään kotona. Kouluun palataan vasta kun oppilas on terve 

ja oireet ovat kokonaan loppuneet. 
 Toipilaan vanhempi voi kysellä tietoa etenemisestä Wilman välityksellä. 

Oppilaan sisarus tai vanhempi voi hakea koululta koulukirjat erikseen 
sovittuna aikana. 

 Pidempään jatkuneen sairastamisen jälkeen lapsella on mahdollisuus 
saada tukiopetusta. 

 
Muut poissaolot: 

 Lupa esimerkiksi matkasta johtuvaan poissaoloon anotaan etukäteen 
Wilmassa. Hakemus löytyy otsikon Hakemukset ja päätökset alta. 
Opettaja voi myöntää vapaata viisi päivää. Pidemmän vapaa voi 
myöntää vain rehtori. 

 Opettaja antaa tehtävät etukäteen siltä osin kuin ne ovat 
ennakoitavissa, loput tehdään loman jälkeen. 

 Vastuu opettamisesta ja opiskelusta loman aikana on vanhemmalla. 

 
Ruokailu 
 

 Oppilaiden ruokatunti on päivittäin noin klo 10.45-11.15. 
 Koululounas on tärkeä osa päivän ravitsemusta ja auttaa oppilaita 

jaksamaan koko koulupäivän. 



 Ajatuksena on, että kaikkea maistetaan ainakin vähän ja ruokaa 
otetaan sen verran kun sitä syödään. Noudatamme Olarin koulussa 
kestävän kehityksen periaatteita ja pyrimme pitämään ruokahävikin 
minimissä. 

 Myös aamupalan nauttiminen ennen kouluun tuloa on tärkeää, jotta 
oppitunneilla jaksaa opiskella ja välitunnilla leikkiä. 

 

Välitunnit 
 Välitunnit ovat 25 tai 15 minuutin mittaisia. 
 Välitunnit vietetään lähes poikkeuksetta ulkona, joten säänmukainen 

varustus on tärkeää. 
 

Läksyt 
 Kotona on hyvä olla kotitehtävien tekoa varten lyijykynä, kumi, 

viivain ja puuvärit. 
 Läksyjä on maanantaista torstaihin, ei viikonloppuisin. 
 Opettaja kokoaa läksyt luokan taululle näkyviin ja oppilas itse huolehtii 

niiden merkitsemisestä. Aikuiset toki auttavat tässäkin. 
 Oppilaat vievät kotiin vain päivän läksykirjat. 
 Oppilaan läksyjen tekoa on hyvä seurata kotona ja seurata että kaikki 

annetut tehtävät tulee tehtyä. Lapselle on kuitenkin hyvä antaa myös 
sopivasti tilaa itsenäiseen koululaisuuteen.  

 Mikäli kotona ehditte tarkistaa lapsenne läksyn, voitte laittaa 
nimikirjaimet ja oikeinmerkin läksyn viereen. Toimintapa säästää 
opettajan aikaa. Aapiseen näitä merkintöjä ei tehdä, sillä aapiset 
kierrätetään seuraavan vuoden ekaluokkalaisille. 

 Oppilas tekee unohtuneet läksyt seuraavaksi koulupäiväksi. 
 Oppilas lukee lukuläksyn kotona vanhemmalle silloinkin, kun muut 

läksyt on tehty jo iltapäiväkerhossa. 

 
Vaatteet, puhelimet ja tarvikkeet 
 

 Ekaluokkalaisen kanssa on hyvä harjoitella omista tavaroista 
huolehtimista jo hyvissä ajoin ennen koulun alkua, sillä koulussa 
oppilaat joutuvat pitkälti itse huolehtimaan omista tavaroistaan. 

 Toimiva reppu on tärkeä osa koulunkäyntiä ja sen sisältö kannattaa 
yhdessä tarkastaa päivittäin. 



 Olarin koulussa käytetään sisäkenkiä. Kengät tulisi hankkia 
mahdollisimman nopeasti koulun alettua. Sisäkengiksi sopivat 
esimerkiksi sisäkäytössä olevat tennarit, crocsit tai kovapohjaiset 
tossut. Välitunnille mentäessä ja koulupäivän päätteeksi ne jätetään 
naulakkoon tai luokkaan opettajan ohjeen mukaisesti. 

 Oppilaiden kaikki kengät ja vaatteet nimetään arjen helpottamiseksi ja 
löytötavaramäärän pienentämiseksi.   

 Oppilaat pitävät puhelimiaan äänettömällä tai virta katkaistuna repussa 
koulupäivän ajan. Puhelin tuodaan kouluun aina omalla vastuulla.  
 
 

Kaverit ja kaikille kiva koulupäivä 
 

 Koulussa harjoittelemme yhdessä toimimista ja kaikkien kanssa 
toimeen tulemista kaikissa arkipäivän tilanteissa. 

 Kaikki oppilaat osallistuvat leikkeihin, eikä ketään jätetä yksin. 
 Erilaisia sosiaalisia taitoja kuten itsehillintää, muiden huomioimista, 

omien tunteiden tunnistamista ja oman mielipiteen kohteliasta esille 
ottoa harjoitellaan. 

 Opettajat ja koulun henkilökunta puuttuu kaikkeen esille tulleeseen 
kiusaamiseen ja oppilaiden välisiin riitoihin. Koulussamme toimii myös 
KIVA-tiimi. 

 Uskomme avoimeen ja kunnioittavaa vuorovaikutukseen koko 
kouluyhteisössä ja yhteistyössä kodin kanssa. 

 Oppilaiden on tärkeää oppia aina kertomaan ristiriitatilanteista koulun 
aikuisille, jotta tapahtumiin voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti 
ja niitä voidaan ennalta ehkäistä. 

 Vakavammista ja toistuvista riidoista / kiusaamisesta ilmoitamme 
huoltajille ja tarvittaessa kutsumme huoltajat kouluun palaveriin. 

 Mikäli lapsenne kertoo tulevansa kiusatuksi, ottakaa heti yhteyttä 
luokanopettajaan. 

 
Opetussuunnitelma 
 

Opetussuunnitelma löytyy Olarin koulun sivuilta. 



 Espoossa 1.luokalla on 20,5 viikkotuntia koulua. Lisäksi joillakin 
oppilailla voi olla ylimääräisiä tukitunteja.  

 Oman ylimääräisen äidinkielen opetus lisätään tähän tuntimäärään. 
 Suomen kieltä vielä opettelevien valmistavassa opetuksessa olevien 

oppilaiden tuntimäärä on kaksi viikkotuntia suurempi. He saavat 
lisäopetusta suomen kielessä. 

 Tunnit jakautuvat seuraavasti: 
äidinkieli 7, matematiikka 4, ympäristö- ja luonnontieto 2, 
uskonto/elämänkatsomustieto 1, liikunta 2, musiikki 1, kuvataide 1, 
käsityö 2, varhennettu vieraan kielen opetus 0,5 

 

Suomen kieli 
 

Yhdessä ja lukuryhmissä: 
 Lukemisen ja kirjoittamisen taitoja harjoitellaan ensimmäiselle luokalla 

kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kouluun tullessaan 
lapsilla saattaa olla hyvinkin erilaiset valmiudet, mutta ne usein 
tasottuvat nopeastikin. 

 Teknisen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen lisäksi harjoitellaan luetun 
ymmärtämistä, kuuntelun taitoja ja kuullun ymmärtämistä. Myös 
sanavaraston ja kiellellisen ilmaisun laajentaminen, sekä suullisen 
ilmaisun harjoittelu on tärkeää. 

 Lukemista harjoitellaan myös jakoryhmätunneilla, joilla oppilasmäärä 
on pienempi. Myös laaja-alainen erityisopettaja ja kieli- ja 
kulttuuriopettaja antavat suomen kielen opetusta. 



 
 

Muuta 
 

 Oppikirjat on hyvä päällystää kotona läpinäkyvällä kontaktimuovilla. 
 Kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti Aapiset kierrätetään ensi 

vuoden ekaluokkalaisille. Mikäli oppilas välttämättä haluaisi 
lukuvuoden lopussa pitää Aapisen, huoltajat voivat toimittaa koululle 
uuden vastaavan tuotteet ennen lukuvuoden päättymistä. Tästä tulee 
kuitenkin sopia hyvissä ajoin luokanopettajan kanssa. 

 Avoimen alun aikana ei ole varsinaisia liikuntatunteja. Lapsella tulisi 
olla päivittäin koulussa liikuntaan ja juoksuun sopivat jalkineet, sillä 
pihalla leikitään päivittäin. 

 Kuulemme mielellämme, jos lapsen lähipiirissä tapahtuu jotakin, joka 
sitoo vanhemman voimavaroja tai vaikuttaa lapsen elämään ja 
koulunkäyntiin. Tarvittaessa on hyvä olla yhteydessä ensisijaisesti 
luokanopettajaan. Myös oppilashuollon yhteystiedot löytyvät koulun 
kotisivuilta. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


