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PUOLALAN KOULU

 Puolalan koulu on lähes tuhannen oppilaan yhtenäiskoulu.

 Alakoulu toimii pääosin Kauppiaskadun rakennuksessa ja  

yläkoulu Puutarhakadun rakennuksessa. Torninkadun 

rakennuksessa on sekä alakoulun että yläkoulun opetusta. 

 Ensi lukuvuonna vuosiluokilla 1-6 opiskelee noin 600 oppilasta.

 Opetusryhmiä on 25.

 Päätoimisia opettajia on 36.



1. LUOKAT 2021-2022

 1a (lähikoululuokka), luokanopettaja Hanna Routsi, 
luokalla on 7 poikaa ja 14 tyttöä

 1b (englannin kieliluokka), luokanopettaja Jonna Arén, 
luokalla on 11 poikaa ja 14 tyttöä

 1c (saksan kieliluokka), luokanopettaja Minna Eloranta, 
luokalla on 11 poikaa ja 9 tyttöä

 1-2d (suomalais-venäläinen luokka), luokanopettaja Maria 
Koskimäki

• yhdysluokka
• 1. luokalla on 8 poikaa ja 2 tyttöä
• 2. luokalla on 8 poikaa ja 3 tyttöä



KOULUTYÖSTÄ

 Ensimmäisellä luokalla oppilailla on 20 oppituntia viikossa.

 Koulupäivä alkaa klo 8.10, klo 9.00 tai klo 10.00.

 Koulupäivä päättyy klo 12.00, klo 13.10 tai klo 14.00

 Kouluruoka tarjotaan kerran päivässä, erityisruokavaliot    
huomioidaan.

 Oppilaalla on oikeus bussikorttiin, jos omaan lähikouluun on yli 5
kilometriä: 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-
ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset


OPETUKSESTA JA OPISKELUSTA

Opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaisesti ensimmäisellä luokalla 
opiskellaan seuraavia oppiaineita:

 suomen kieli ja kirjallisuus (SUK) 7 vkt, tai jos oppilaan äidinkieli 

on muu kuin suomi, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (STK) 7 

vkt

 A1-kieli eli ensimmäinen vieras kieli 1 vkt

• lähikoululuokalla ja englannin kieliluokalla englanti

• saksan kieliluokalla saksa

• suomalais-venäläisellä luokalla venäjä

 matematiikka (MA) 3 vkt

 ympäristöoppi (YM) 2 vkt



 katsomusaine (UEEV/UEEL) 1 vkt

• evankelis-luterilainen uskonto (ueev), ortodoksinen uskonto 

(ueor) ja elämänkatsomustieto (ueel) opetetaan 

lähiopetusryhmissä

• islamin uskonto (ueis) ja roomalaiskatolinen uskonto (ueka) 

opetetaan etäopetuksena

• Lisätietoa katsomusaineesta: http://www.turku.fi/paivahoito-

ja-koulutus/perusopetus/opetus/katsomusaineet

 musiikki (MU) 1 vkt

 kuvataide (KU) 1 vkt

 käsityö (KS) 2 vkt

 liikunta (LI) 2 vkt

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opetus/katsomusaineet


OPETUKSESTA JA OPISKELUSTA

 Luokka jaetaan 2-3 kertaa viikossa kahteen pienempään 
ryhmään (a-ryhmä ja b-ryhmä). 

 Arviointi: 

• Opettaja arvioi oppilasta arjen koulutyössä ja antaa suullista 
palautetta.

• Oppilas arvioi itse omaa edistymistään (itsearviointi).

• Oppilaan edistymisestä keskustellaan vanhempain-
tapaamisissa.

• Oppilas saa välitodistuksen jouluna ja lukuvuositodistuksen 
keväällä.



KUN OPPILAS TARVITSEE TUKEA

 Oppilaiden tukena voi olla osalla tunneista koulunkäynninohjaaja.

 Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta.

 Oppilas voi saada tukea erityisopettajalta.

 Oppilaan koulunkäyntiä voivat tukea myös 
kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai koulupsykologi.



KOULUN JA KODIN VÄLINEN YHTEISTYÖ

 Koulun www -sivut: tietoa koulun toiminnasta   

 Lukuvuositiedote: tärkeimmät lukuvuoden koulutyötä 

koskevat asiat sekä yhteystiedot, julkaistaan koulun     

www-sivuilla lukuvuoden alkaessa:

https://blog.edu.turku.fi/puolala/

 Wilma-järjestelmä: tiedotteet, poissaolot, viestit kodin ja

koulun välillä

 Vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset

 Opettajat tavoittaa

 Wilman kautta

 puhelimitse

 sähköpostin kautta (etunimi.sukunimi@turku.fi)

https://blog.edu.turku.fi/puolala/
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi


OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS

 Laaja-alaiset erityisopettajat antavat osa-aikaista erityisopetusta.

 Osa-aikaisessa erityisopetuksessa tuetaan ja ohjataan yleisopetuksen 

yhteydessä niitä oppilaita, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumis-

vaikeuksia.

 Opetus on yksilöllistä ja itsetuntoa tukevaa sekä pyrkii kehittämään 
opiskelutaitoja ja -tottumuksia.

 Erityisopetusta annetaan oppituntien aikana. 



OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS 

 Koulussa työskentelee luokanopettajien rinnalla kaksi laaja-alaista 
erityisopettajaa: Eija Erasvuo ja Kirsi Lahti.

 Syyslukukaudella 2021 koulussamme toimii myös kolmas 
eritysopettaja, Tytti Sainio.

 Opetusta annetaan yksilöopetuksena, pienryhmässä tai 
samanaikaisopetuksena.

 Erityisopettajat arvioivat lukukausittain yhdessä luokanopettajien ja 
huoltajien kanssa erityisopetuksen tarpeen kullakin vuosiluokalla.



KOULUTULOKKAAT

 Syksyllä, heti koulun alkaessa, erityisopettajat kartoittavat oppilaiden 
alkuvalmiudet.

 Kaikki eivät opi lukemaan samaan aikaan. 1.-luokkalaisilla 
kehityksellinen ikäero saattaa olla 1 – 1½ vuotta.

 Erityisopetus on vahvasti kielellistä, sillä lukemisen ja kirjoittamisen 
perustaidoilla on oleellinen merkitys kaikelle oppimiselle.

 Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen alkaa tarpeen mukaan syksyn 
aikana.

 Opetusta annetaan pikku tuokioina tarpeen mukaan yksin ja/tai 
ryhmässä.



KOULUTERVEYDENHUOLTO

 Kouluterveydenhuolto on jatkoa lastenneuvolalle.

 Kouluterveydenhoitajana toimii Ulla Lehto.

 Työaika on maanantaista torstaihin kello 8–16 ja 

perjantaisin kello 8–14, puh. 040 1789 796.

 Koululääkärinä toimii Auli Muurman- Englund. Hän on 

koululla yleensä kerran viikossa, torstaisin klo 8-11.

 Kesän 2021 terveystarkastukset aloitetaan 7.6.-24.6. 

 20.5. alkaen voi varata aikoja terveystarkastukseen



TERVEYDENHOITAJA

 seuraa oppilaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

kehitystä.

 suorittaa terveystarkastuksia.

 antaa terveyskasvatusta yksilöllisesti ja ryhmissä.

 valvoo oppilaiden erityisruokavalioiden toteutumista.

 ohjaa tutkimuksiin ja hoitoihin.

 huolehtii ensiapuluonteisesta sairaanhoidosta ja antaa 

ensiapua koulutapaturmissa sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

LÄÄKÄRI

 suorittaa määräaikaistarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla ja muiden

oppilaiden tarkastuksia tarpeen mukaan.



MUU TERVEYDENHOITO

 näköhuolto
terveydenhoitaja tekee tarvittaessa lähetteen silmälääkärille
(alle 8 v.) tai optikolle (yli 8 v.)

 kuulonhuolto
kuulontutkimukseen terveydenhoitajan lähete,
korvalääkärille lääkärin lähete

 hammashuolto
hammashoito tapahtuu niissä hammashoitoloissa, joissa lapsi
on käynyt aiemmin. Ajanvaraus puh. 02 266 0644



KOULUTAPATURMAT

 Koulussa tai koulumatkalla sattuneessa tapaturmassa 
oppilas/huoltaja ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan,
opettajaan tai lasten päivystykseen U-sairaalaan:      
Kiinanmyllynkatu 4-8, pääsisäänkäynnin 3A yhteydessä, 
puh. 02-313 1420

 Hammastapaturmat hoidetaan terveystoimen hammas-
hoitoloissa, puh. 02 266 0644.



TULEVAN 1. -LUOKKALAISEN TERVEYSTARKASTUS

 Terveydenhoitaja tekee tulevien 1.-luokkalaisten 
terveystarkastukset kesällä. 

 Kesän 2021 terveystarkastukset aloitetaan 7.6-24.6.2021

 20.5. alkaen voit soittaa numeroon  040-1789 796 ja varata 
lapsellesi ajan terveystarkastukseen.



KOULUKURAATTORI- JA KOULUPSYKOLOGIPALVELUT

 Tavoitteena on oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen, ongelmien 
ennaltaehkäisy ja koulunkäynnin pulmien ratkominen yhteistyössä 
kodin ja koulun muiden toimijoiden kanssa. 

 Koulupsykologi Tarja Klami-Polojärvi
• puh. 044 907 4717
• oppimisen ja tunne-elämän haasteet

 Koulukuraattori Jenni Teräs
• puh. 040 667 2320 
• koulunkäynnin, ihmissuhteiden ja kasvun sekä kehityksen 

haasteet

 Tarvittaessa ohjaus koulun ulkopuolisiin tukipalveluihin.



TÄMÄ AUTTAA PIENTÄ KOULULAISTA

 herääminen ajoissa, puhtaus, pukeutuminen sään mukaan

 ravitseva aamupala

 kouluun lähteminen riittävän ajoissa

 kouluruokailu (opetellaan syömään erilaisia ruokia)

 koulun jälkeen

• turvallinen paikka iltapäiväksi
• kotitehtävistä huolehtiminen päivittäin
• harrastuksia jaksamisen mukaan, myös vapaa-aikaa ja  

aikaa leikille tarvitaan
• tv/tietokone, max 1h/päivä

 ajoissa nukkumaan, riittävä yöuni (9-10 h)



ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

 Iltapäivätoiminnasta vastaavat Martat sekä saksalaisen 
seurakunnan iltapäiväkerho.

 Marttojen järjestämä iltapäiväkerho toimii Kauppiaskadun 
iltapäiväkerhotiloissa sekä Puolalan koulun koulurakennuksessa.

 Saksan kieliluokkien iltapäiväkerho toimii saksalaisen 
seurakunnan tiloissa: https://saksankerho.wordpress.com/

 Iltapäiväkerhoon ilmoittaudutaan Wilmassa.

 Aamupäiväkerhotoimintaa Puolalan koulussa ei ole.

https://saksankerho.wordpress.com/


VANHEMPIEN MUISTILISTA 

 Wilma-tunnukset kuntoon: apua saa tarvittaessa koulusihteeri 
Virva Piispaselta (virva.piispanen@turku.fi, puh. 044 9072343)

 vaatteiden ja tavaroiden nimikointi, jotta kadonneet ja 
unohtuneet tavarat ja vaatteet löytävät takaisin omistajalleen

 liikuntatuntien varusteet valmiiksi

• hyvät ulkoilujalkineet
• säänmukaiset ulkoiluvaatteet
• luistimet (harjoittelettehan myös solmimaan nauhat)
• sisäliikuntavarusteet

 kirjastokortti: luokat vierailevat kirjastossa säännöllisesti ja 
kirjastokäynneillä oppilas lainaa kirjat omalla kirjastokortillaan

mailto:virva.piispanen@turku.fi


TÄRKEITÄ AIKATAULUTIETOJA

 Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2021 klo 8.00.

 Opettajat ovat oppilaita vastassa pihalla.

 Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 11.30.

 Torstaina 12.8. – tiistaina 17.8. koulua on klo 8.10-12.00.

 Työjärjestyksen mukainen koulutyö alkaa keskiviikkona 18.8.

 Syysloma on maanantaina 11.10. – sunnuntaina 17.10.2021.

 Syyslukukauden päättymispäivä on keskiviikko 22.12.2021

 Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2022.

 Talvilomaa vietetään 21.2. – 27.2.2022.

 Pääsiäisloma on perjantaina 15.4. – maanantaina 18.4.2022.

 Lukuvuoden päättymispäivä on lauantai 4.6.2022.



TERVETULOA ALOITTAMAAN KOULUTYÖ

PUOLALAN KOULUSSA 


