
Hyvät huoltajat! 
 
Lapsenne on aloittamassa ensimmäisellä luokalla Vanttilan koulussa. Olemme koonneet tähän 
kirjeeseen hieman tietoa ensimmäisen luokan arjesta ja muutamia vinkkejä, kuinka voitte 
lastanne kotona auttaa.  
 
Ensimmäinen kouluvuoden alku on sekä lapsellenne että myös teille huoltajille, usein hieman 
jännittävä hetki. Jotta koulun aloittaminen sujuu mahdollisimman hyvin, voitte te huoltajat 
tukea lastanne monin pienin keinoin. Tärkeintä on, että olette lapsellenne läsnä, kuunnellen ja 
kiinnostuneina lapsenne koulukokemuksista. 
 
Ensimmäisellä luokalla koulussa opetellaan paljon uusia taitoja. Lukemisen ja laskemisen 
lisäksi harjoitellaan esimerkiksi kysymistä ja vastaamista, kuuntelemista ja kuulluksi 
tulemista. Kouluvuoden kuluessa olisi myös opittava huolehtimaan omista tavaroistaan ja 
noudattamaan yhteisiä sääntöjä, vaikka lapset eivät niistä aina niin pitäisikään. 
 
Jotta koulussa voitaisiin parhaiten oppia, tarvitaan myös muutamia varusteita kotoa. Lapset 
viihtyvät koulussa paremmin, kun kouluun tullaan säänmukaisessa varustuksessa. Jos ulkona 
on märkää, saattaa lapsenne vaatteet välitunnin aikana kastua, joten pakatkaa lapsellenne 
varavaatteet mukaan reppuun. 
 
Ainakin nämä varusteet tarvitaan: 
• Reppu  
• Penaali 
• Sisätossut tai -kengät 
• Liikuntavarusteet sisä- ja ulkoliikuntaan 
 
Takit, housut, varavaatteet, kengät ja muutkin varusteet menevät välillä sekaisin tai 
unohtuvat lapsilta toisinaan vääriin paikkoihin, joten kaikissa vaatteissa (myös sukissa) ja 
tavaroissa olisi hyvä olla lapsenne nimi. Muistakaa siis nimikoida vaatteet ja tavarat! 
 
Miten lasta voi tukea kotona koulupolun alusta lähtien? 
• Ole aidosti kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä̈. 
• Harjoitelkaa tekemään kotitehtävät säännöllisesti. 
• Auta lasta tarvittaessa, mutta älä tee asioita hänen puolestaan. 
• Kannusta ja kehu. 
• Huolehdi, että lapsesi saa riittävästi unta ja syö aamupalan ennen kouluun tuloa 
• Ole heti yhteydessä̈ opettajaan, jos tulee epätietoisuutta tai ongelmia. 
• Muista, että̈ lapsesi tarvitsee aikaa oppia. 
 
Ennen kouluvuoden alkua 
Jo ennen ensimmäistä kouluvuotta voitte kotona harjoitella pieniä asioita. Jos luette 
lapsellenne iltasatuja, niin lapsenne tottuu olemaan kuuntelijana ja oppii samalla 
keskittymään. Lapsenne oppii myös noudattamaan ohjeita helpommin, jos hän on kotonakin 
joutunut tekemään asioita ohjeiden mukaan, ilman että aikuinen tekee asiat lapsen puolesta. 
 
Koulussa lasten odotetaan keskittyvän ja antavan myös toisille työrauhan. Koulussa on myös 
paljon asioita, joista ei neuvotella lapsen kanssa, ja lapsi joutuu tekemään tehtävän, vaikka se 



ei häntä kiinnostaisikaan. Tätä työtä auttaa, jos lapsella olisi jo ennen koulua tehtävänä hoitaa 
kotona pieniä tehtäviä, jolloin lasten on paljon helpompi sopeutua koulussa vastaan tuleviin 
velvollisuuksiin. 
 
Lukeminen ja kirjoittaminen 
Kouluun tullessaan toiset lapset osaavat jo lukea ja toiset harjoittelevat tunnistamaan 
kirjaimia. Kaikilla lapsilla on kuitenkin koulussa uutta opittavaa. Lukutaitoinen opettelee 
tarkemmaksi ja nopeammaksi lukijaksi, ja muut lapset oppivat lukemaan pienin askelin.  
 
Riippumatta lapsesi tiedoista ja taidoista seuraavat asiat ovat tärkeitä: 
· Älä vertaa lapsesi taitoja sisaruksiin tai luokkatovereihin. 
· Luku- ja kirjoitustaito ovat kehittyviä taitoja, jokainen päivä opettaa uutta. 
· Kysele ja kuuntele, mitä lapsi haluaa kertoa. 
· Älä auta lasta liikaa = älä tee tehtäviä lapsen puolesta. 
· Lue lapsellesi ääneen, vaikka hän osaisi jo lukea myös itse. Keskustele lapsesi kanssa 
luetusta. 
· Ekaluokkalainen ei jaksa harjoitella yhtäjaksoisesti yhtä paljon kuin aikuinen. Lukemisen 
tehtävät voi pilkkoa pieniin osiin. 
 
Saatte ensimmäisen luokan aikana vinkkejä lukutaidon harjoitteluun myös kotona. 
 
Matematiikka 
Ensimmäisen luokan aikana luodaan pohja tulevien vuosien matematiikan oppimiselle. 
Tärkeitä taitoja on esimerkiksi lukumäärien tunnistamisen taito, sekä lukujen hajottamisen 
taito yhteen- tai vähennyslaskuksi. 
 
Tukiopetus 
Luokanopettaja voi antaa oppilailleen tukiopetusta tarpeen mukaan. Tukiopetusta on 
mahdollisuus antaa luokalle noin yksi tunti viikossa. 
 
Erityisopetus 
Oppilailla on mahdollisuus saada 1. luokalla osa-aikaista erityisopetusta koulupäivän aikana 
esimerkiksi lukemaan tai laskemaan oppimisessa. Erityisopettajana 1.luokilla toimii Mirva 
Krajushkin. Mikäli Teillä on kysyttävää erityisopettajalle, saatte hänet parhaiten kiinni Wilma-
viestillä tai soittamalla. 
 
 
Koulun aloittamisterveisin 
 
erityisopettaja Mirva Krajushkin Puh. 043 825 0654 
 
rehtori Olli Poutiainen Puh. 046 877 3429 


