
Hepokullan koulun 
koulutulokasilta

18.1.2023



Syksyn 2023 näkymät Hepokullassa

• Oppilaita koulussa n. 490 + eskarit

• Koulutulokkaita (Hepokultaan hakeneita) toistaiseksi n. 60, 
mutta osa vielä ilmoittautumatta.

• Ykkösluokkien opettajat eivät ole vielä tiedossa.

• Luokkakoostumukset vasta alkutekijöissään
• Mahdollisesti normiluokkia ja/tai yhteisopettajuusluokkia, joissa kaksi 

opettajaa per luokka + alueellinen pienluokka(PL)

• Mahdollisesti 1 x 40 ja 1-2 x 20 + PL

• Jokin muu vaihtoehto, valitettavasti tilojen rajallisuus tuo haasteita

• Toukokuun alussa tutustumispäivä

• Olkaa rauhallisin mielin.



Kouluvalmiudet: 
Sosiaaliset taidot

• Uskaltaa ilmaista itseään ja kertoa asiansa

• Osaa odottaa vuoroaan

• Kuuntelemisen taito

• Tulee toimeen muiden lasten kanssa

• Kunnioittaa aikuista ja tämän antamia ohjeita

• Pettymysten sietäminen

• Erimielisyyksien selvittäminen puhumalla, aikuinen tukee tässä

• Ryhmätyötaidot



Kouluvalmiudet: Tiedot ja taidot

• Osaa kirjoittaa oman nimensä

• Tietää minne pitää mennä koulun jälkeen / Osaa kulkea 
koulumatkansa

• Osaa ottaa itse ruoka-annoksensa ja kuljettaa sen omalle 
paikalleen

• Suhtautuu avoimesti eri ruokalajien maistamiseen ja ruokailee 
siististi haarukkaa ja veistä käyttäen

• Tunnistaa omat vaatteensa ja osaa pukea ne päälleen itsenäisesti

• Osaa toimia itsenäisesti WC-tilanteissa.



Harjoittelun paikkoja

• Oman toiminnan ohjaus

• Sinnikkyys

• Äänen käyttö

• Motoriset taidot

• Kiinnostuksen herääminen lukemista kohtaan. Yhteiset satuhetken 

kotona tärkeitä

• Matemaattisen ajattelun herääminen: lukujen / lukumäärien  
havainnointi ympäristöstä, vertailu, luokittelu



Vanhemmat

• Lapsi osaa jo itse → älä tee kaikkea lapsen puolesta

• Asenne kouluun välittyy vanhemmilta.

• Koulun aloituksen rauhoittaminen: 

- Lapsi uupuu helposti → ei ylimääräisiä menoja

- Aikaa yhdessä ololle (aikuisen huomio lapselle)

- Aikaa leikille ja ystäville (koulupäivän aikana ei ehdi leikkiä ikinä riittävästi lapsen  mielestä)

- Rytmi arkeen

• Kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan: Kysele lapselta miten päivä on mennyt. Millaisista asioista opettaja on 
päivän aikaan kehunut. Tuntuiko joku asia vaikealta. Keiden kanssa vietti välitunnit jne..

Koulussa tieto ei tule suoraan päivän päätteeksi aikuiselta. 

Sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä tärkeää. Luotto aikuisten 

välillä. Lapsen etu on ykkösasia sekä kotona että koulussa.



Oppilaan tuki ~ Hyvä alku koulutielle

• Yleinen, Tehostettu ja erityinen tuki: Millaista tukea lapsi 
tarvitsee koulussa.

• Koulun laaja-alainen erityisopettaja tutustuu kevään 2023 aikana 
kaikkiin esikouluryhmiin, joista lapsia tulee kouluumme.

• Pedagogisten asiakirjojen siirtopalaverit tarvittaessa. (Paikalla on 
eskariopettaja, vanhemmat, lapsi?, veo, ja koulun laaja-alainen 
erityisopettaja.)

• S2-oppilaat / Oman kieliseen opetukseen ilmoittautuminen



Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö:

• Suunnitelmallista, säännöllistä ja tavoitteellista yhteistyötä, jotta 
lasten yksilölliset oppimisprosessit tulevat paremmin huomioiduiksi

• Varhaisen tuen kohdentaminen tehokkaampaa, tuen keinot 
käytössä jo esiopetusvuonna

• Koulun ”aloituskynnys” madaltuu, kun lapsi tietää 
mahdollisimman paljon tulevasta koulusta

• Henkilöstön tuttuus, lasten tarpeisiin vastaaminen 
moniammatillisena tiiminä

• Oppilashuollolliset toimet ja oppilaiden tukeminen kohti 
koulunkäynnin aloitusta sujuvoituvat



Kouluun tutustuminen 

Tavoitteena on, että koulumme muodostuu alueemme 
esikoululaisille tutuksi paikaksi.

Yhteistyömuodot: Eskarien vierailut koululla ja erityisopettajan 
vierailut eskariryhmissä

Koulutulokaspäivä: toukokuun alku
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