
Ylöjärven kaupunki

Tulevien 1. luokkalaisten vanhemmille

KOULUTULOKASINFO 11.5.2022
Veittijärven toimipiste



Ylöjärven kaupunki

Puheenvuorot

- Koulun yleisiä asioita: päivittäisjohtaja

- Yhteistyö ja syksyn aloitus, lukujärjestykset, tuki- ja ohjaustoimet 
oppilaalle

- Kouluterveydenhuolto – terveydenhoitaja

- Kouluvalmius, oppimisen tuki, opiskeluhuolto: erityisopettaja

- Oppilashuollosta kuraattori Jonna Mäkelä
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Kauraslammen koulu

Kauraslammen koulu on 1-9 luokkien yhtenäiskoulu

Koulu toimii kolmessa toimipisteessä; 
• Asuntilan (Suolaniityntie 7, luokat 1-2) ja 

• Veittijärven (Keskivainiontie 5, luokat 1-4) toimipisteissä sekä 

• Kauraslammen ns. pääkoululla (Kuusistontie 1, luokat 5-9)

Oppilasmäärä ensi lukuvuonna on n. 1220 oppilasta
• noin 800 Kauraslammella

• noin 300 Veittijärven toimipisteessä

• noin 90 Asuntilan toimipisteessä

Uusia koulutulokkaita (1.luokkalaisia) n. 90 (neljä luokkaa)

Oppilaat tulevat Kauraslammelle 1.-luokalle useasta päiväkodista
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Kauraslammen koulun 
henkilökunta lukuvuonna 2022-2023
• Opetushenkilöstöä noin 110, oppilashuollon henkilöstö sekä 

• kiinteistönhoito, siivous, keittiö

• Rehtori Satu Lahtinen

• Apulaisrehtorit Minna Reunavuori ja Päivi Anttila

• Koulusihteerit Minna Palonen, Emilia Mattinen ja Eija Laurila
• Työnkuvat löytyvät koulun kotisivuilta

• Opettajia noin 90 ja koulunkäynnin ohjaajia noin 25

• Oppilashuollon henkilöstöä: koulukuraattoreita kaksi, koulupsykologeja kaksi, 
kouluterveydenhoitajia neljä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja 

• Kaikki ajantasaiset yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta. Ensi lukuvuoden 
yhteystiedot päivitetään ennen lukuvuoden alkua. 
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Koulun arvot ja visio
Hyvinvointi ja turvallinen arki

Yhteisöllisyys

Vastuullisuus

Aktiivisuus

Tavoitteenamme on olla koulu, jonka opetus perustuu monipuoliseen ja 
vahvaan osaamiseen sekä oppilaiden osallistamiseen.

Kauraslammen koulu seuraa aikaansa ja kokeilee rohkeasti uusia asioita 
yhdessä oppilaiden kanssa.

Kauraslammen koulussa viihdytään ja voidaan hyvin, niin oppilaat kuin 
henkilöstökin.
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Luokkien muodostuminen
•Koulutulokkaiden sijoitteluun toimipisteille vaikuttavat toimipisteessä olevien 
luokkatilojen määrä sekä oppilasmäärät.

•Sivistyslautakunnan määrittelemä maksimi luokilla 1-2 luokilla on 24 oppilasta ja 
3-6 luokilla 29 oppilasta.

•Kaikki ekaluokkalaiset aloittavat aakkosittain muodostetuissa ryhmissä, jolloin 
ryhmää opettaa eri opettaja viikoittain. Jako ns. kotiluokkiin tapahtuu elokuun 
lopussa.

•Luokkia muodostettaessa huomioidaan:
• sosiaalisten taitojen näkökulma, oppilaiden lukumäärä, sukupuolten tasapuolisuus luokissa sekä 

heterogeenisuus

• pedagogiset seikat; joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, koulunkäynnin tuen resurssien 
tehokas/tarkoituksenmukainen käyttäminen, rinnakkaisluokat, uskonnon opetuksen valinta

• opettajien havainnot ja tiedonsiirto eskarista, mikäli sellainen tiedossa (tiedonsiirto)

•Luokkien kokoonpanoihin voi tulla muutoksia eri syistä kouluvuosien

varrella, mutta muutoksia vältetään ja niistä tiedotetaan erikseen.
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Lukuvuoden aloitus 1.-luokkalaisilla

•Syyslukukausi 2022 alkaa ke 10.8. klo 9.00,

 kokoontuminen toimipisteiden pihalla

 tuleviin kotiluokkiin mennään luokanopettajien johdolla

 Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 11.45

•Ensimmäisten luokkien luokanopettajat ovat:

• 1 AB (VJ) luokanopettajat: 
• Annika Hagqvist ja Niina Joutsenvirta

• 1 CD (AT) luokanopettajat: 
• Pia Saloranta ja Johanna Kyrönviita
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Kodin ja koulun välinen yhteistyö

• Koulun kotisivut – kaikki oleellinen tieto koulun asioista löytyy kotisivuilta

• Lukuvuositiedote päivitetään koulun kotisivuille ennen lukuvuoden alkamista

• Wilma (sähköinen reissuvihko) / sisältää viestitoiminnon, tiedotteet, tuntimerkinnät, oppilaiden 
suoritukset yms.
• huoltajan tunnuksia ei saa antaa oppilaalle

• Kuukausitiedote – rehtori kirjoittaa koko koulua koskevista asioista

• Luokkien (opettajien) omat tiedotteet – aina tarpeen mukaan

• Luottamus, avoimuus, yhteistyö – kaiken yhteistyön perusta koulun toiminnassa

• Tutustumistapaamiset – 1.luokan syksyllä opettajat tapaavat huoltajat tutustumistapaamisten 
merkeissä

• Vanhempainilta – porrastetut päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin

• Arviointikeskustelut (OPS)

• Vanhempainyhdistyksen toiminta
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Ekaluokkalaisten lukujärjestys

• Elokuun ajan noudatetaan erillistä lukujärjestystä, josta luokanopettajat tiedottavat koulun alkaessa. 

• Ma 29.8.22 siirrytään noudattamaan varsinaista lukujärjestystä. Lukujärjestyksessä oppilaat on jaettu 
ryhmiin kolmella oppitunnilla. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas saattaa aloittaa koulun klo 8 tai klo 10 
aamulla.

• Lukujärjestykset ovat alkuopetuksen aikana ns. rastilukujärjestyksiä, jossa ei ole oppiaineita merkitty 
erikseen. 

• Wilmassa olevassa lukujärjestyksessä on merkitty oppiaineet, mutta opettaja ei niitä välttämättä 
noudata.

• Opetus osin oppiainerajat ylittävää (OPS).

• Koulussamme varhennettu kieltenopetus on osana oppilaiden kouluarkea, ei erillisenä englannin tuntina. 
Kielirikasteisuus toteutuu eri oppiaineiden yhteydessä ja arjen toiminnoissa mukana, ei kuitenkaan 
äidinkielen tunneilla.
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Tuki- ja ohjaustoimia oppilaalle
• Kummioppilastoiminta

• Korostamme kaikille koulun oppilaille, että 1. luokan oppilaat ovat erityisen 
tärkeitä meille kaikille

• Puuttumisen portaat koulussamme

✓ Ohjauksellinen keskustelu / asioiden selvittäminen

✓ Puhuttelu

✓ Kodin ja koulun välinen yhteistyö

✓ Kurinpidollinen kasvatuskeskustelu

✓ Jälki-istunto

• Koulunkäynnin kolmiportainen tuki 

• Oppilashuolto

• yhteisöllinen oppilashuolto, yksilökohtainen 

• monialainen oppilashuolto
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Oppimisen tuki
• Yhteistyössä luokanopettajan ja vanhempien kesken

• Osa-aikainen (laaja-alainen) erityisopetus ja 
pienryhmätuki

• Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen, matematiikka

• Pyritään tukemaan ennakoiden ja matalalla kynnyksellä, 
etteivät mahdolliset haasteet pääse kasvamaan

• Puheopetus jaksoina mahdollisuuksien mukaan

Yhteystiedot koulun kotisivuilla lukuvuoden alkaessa.
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Koulun aloittaminen ja kouluvalmius

• Uusi ja ainutkertainen vaihe

• Mitä lapsesi jo osaa tai missä tarvitsee harjoitusta?
• Kielelliset taidot 

• Motoriset taidot 

• Fyysiset taidot

• Keskittymiskyky

• Sosiaaliset taidot ja tunnetaidot

• Itsenäisyys
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Mitä tehdä kesällä?

• Anna lapselle aikaa.
• Keskustelkaa yhdessä.
• Lue lapsellesi.
• Kulkekaa koulureittiä yhdessä; muista turvallisuuskasvatus.
• Tutustukaa mahdollisuuksien mukaan lapsen tuleviin 

koulukavereihin.
• Harjoitelkaa arkisia askareita; ohjaa lasta vastuun- ja 

velvollisuudentuntoon.
• Aseta turvallisia rajoja; pettymykset kuuluvat elämään.
• Ole itse esimerkkinä; myönteinen kouluasenne tärkeää.
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Oppilashuolto
Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto 
pyrkii edistämään oppilaiden tasapainoista kasvua ja 
kehitystä mm. ennaltaehkäisemällä koulunkäyntivaikeuksia 
ja tarjoamalla oppilaille tarvittaessa erilaisia tukitoimia. 
Toiminta on luottamuksellista ja sen lähtökohtana ovat 
oppilaan etu ja oikeusturva. 

Oppilashuollon suunnitelma löytyy koulun kotisivuilta.

Yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta.
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Kouluterveydenhoitaja Veittijärven
toimipisteessä

• Tuleville ekaluokkalaisille terveydenhoitajan tekemä 
tarkastus tehdään kesän aikana. Lääkärintarkastus on 
ekaluokan aikana. Lääkäriajan saatte terveydenhoitajan 
kautta myöhemmin.

• Voitte varata ajan terveydenhoitajan tekemään 
tarkastukseen puhelimitse, ajanvarausaika on toukokuun 
aikana. Aikaa tarkastukseen varataan 90 minuuttia. 
Tarkastuksessa keskustellaan esitietolomakkeen aiheista 
sekä tarkastetaan pituus, paino, näkö, kuulo ja verenpaine.

• Terveystarkastukset tehdään peruskoulun oppilaille 
vuosittain luokkakohtaisesti, tarkastuksesta tiedotetaan 
etukäteen.
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Iltapäivätoiminta
• Iltapäivätoiminta pitää koululaisesta huolta koulupäivän jälkeen.

• Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja 
kehitystä yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.

• Iltapäivätoiminnassa annetaan lapselle mahdollisuus leikkiin, läksyjen 
tekoon ja rauhoittumiseen. Lapset saavat kerhopäivän aikana välipalan.

• IP:n tutustumisiltapäivä on 9.8.22 klo 15-18 jokaisessa toimipisteessä 

• Veittijärven toimipisteessä sekä YMCA:n että kaupungin ip-ryhmät

• Asuntilassa seurakunnan ja kaupungin yhteinen ryhmä

• Mikäli paikkaa ei vielä IP-kerhoon ole, hakemus löytyy Wilmasta.
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Tervetuloa tekemään yhteistyötä 
Kauraslammen koulun 

opetushenkilöstön kanssa, 
lapsenne hyväksi!
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Sinä päivänä,

kun lapsesi on lähdössä,

kun pesän risukasan reuna vähän huojahtelee

sen siinä tepastellessa ja oikoessa lentimiään,

katso ettet sano:

jää kotiin, et sinä vielä osaa mitään.

Sinä päivänä muista

- lähdön ja rohkaisun hetki,

hetki joka ei toistu.

-Veikko Polameri
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