
Tervetuloa Topeliuksen 
kouluun!



Topeliuksen koulu
O Topeliuksen koulu on yhtenäiskoulu

Pakkarinkadun yksikkö (1 - 6 –luokat) 

apulaisrehtori Maija Hämäläinen vastaa 

toiminnasta

Hansakadun yksikkö (7 - 9 –luokat) 

rehtori Timo Himanen vastaa toiminnasta

O Alakoulussa ensi lukuvuonna n. 250 

oppilasta 



luokat 1 - 6

hallintorakennus

terv.hoitaja

luokat 7-9



Alakoulun henkilökunta

O 12 luokanopettajaa
O 1A Kati Palmroos, 1B Nina Wikström, 1C Elina 

Partanen

O Erityisopettaja ja vastuuopettaja Päivi Kallio-
Saha

O Koulunkäynninohjaajia 1-2

O Koulupsykologi Anu Heimo

O Terveydenhoitaja Sini Anttalainen

O Kuraattori Krista Hedback



Ekaluokkalaisten koulupäivät

O Koulupäivät alkavat joko klo 8.10 tai klo 

9.00

O Ruokailu tapahtuu omissa luokissa noin klo 

10.45

O Koulupäivät päättyvät joko klo 12.00 tai 

13.00



Lukujärjestys ja opiskeltavat 
aineet 1. luokalla

Lukujärjestykset tulevat Wilmaan näkyviin kesän aikana.

 suomen kieli ja kirjallisuus (SUK) 7 vkt tai suomi toisena kielenä (STK) 7 

vkt

 matematiikka (MA) 3 vkt

 ympäristöoppi (YM) 2 vkt

 katsomusaine (UEEV/UEEL) 1 vkt

 A1-kieli englanti (EN) 1 vkt

 musiikki (MU) 1 vkt

 kuvataide (KU) 2 vkt

 käsityö (KS) 2 vkt

 liikunta (LI) 2 vkt

Yhteensä 21 tuntia viikossa (oma opettaja opettaa suurimman osan 

oppiaineista, mutta joissain aineissa voi opettajana toimia myös joku muu)



Aamu- ja iltapäivätoiminta

O Iltapäiväkerho toimii alakoulun tiloissa. 

O Aamupäiväkerho toteutuu, mikäli vähintään 10 lasta 

ilmoittautuu mukaan.

O Aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavat Lounais -

Suomen Martat

O Lisätietoja löydät osoitteesta: https://www.turku.fi/paivahoito-

ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/koululaisten-aamu-ja-

iltapaivatoiminta



Koulumatkat

O Arkipäivisin Pakkarinmäellä on koulussa ja 

päivähoidossa yhteensä noin 700 lasta

O Liikenneruuhka Pakkarinmäellä on kestämätön, 

mikäli lapset tuodaan autolla koulun viereen

O Harjoitelkaa kesän aikana sellainen koulureitti, 

joka ei vaadi autokyytiä koulun viereen



Luokkajaot

O Luokkajaot (0A, 0B, 0C) pyritään saamaan näkyviin Wilmaan toukokuun 
lopulla.

O Luokkajaot tekee erityisopettaja pyrkien muodostamaan tasaiset luokat.

O Luokkajaoissa huomioidaan mm.
O oppilaiden tuen tarpeet

O samasta esiopetuspaikasta oppilaiden jakautuminen tasaisesti eri ryhmiin.

O lapsen kanssa samaan ryhmään tulisi tuttuja esiopetusryhmästä. 

O Ykkösluokat tekevät keskenään yhteistyötä, välitunnit ovat yhteiset ja 
iltapäiväkerhossa lapset ovat yhdessä, joten vaikka paras kaveri olisi 
päätynyt eri luokalle, näkevät lapset toisensa päivittäin.

O Ykkösluokkien lukujärjestykset pyritään laatimaan siten, että kaikilla 
ekaluokilla koulupäivät alkavat keskenään samaan aikaan. Siten 
koulumatkojen kulkeminen yhdessä onnistuu, vaikka lähellä asuva kaveri 
olisi eri luokalla.



 Kodin ja koulun yhteistyöväline

 Viestit kulkevat kodin ja koulun henkilökunnan välillä

 Wilmaan tulevat koko koulua koskevat tiedotteet

 Wilmassa näkyvät mm. työjärjestys, tukitoimet, 

tuntimerkinnät  ja arviointi

 Wilmaan merkitään poissaolot ja tehdään loma-

anomukset

 Wilma-tunnukset koulusihteeriltä

 Yhteystiedot: huoltaja, oppilas (oppilasilmoitus)



Valmiina kouluun

O Läksyä tulee päivittäin. 

Läksyntekorutiinit on hyvä luoda kotiin 

heti koulunkäynnin alkaessa.

O Lapsen kannattaa pakata reppu itse 

- näin hän tietää, mitä repusta löytyy.

O Miten lapsesi viettää aamut ja iltapäivät? 

O Sään mukainen vaatetus välitunneille on tärkeää.

O Wilman viestejä kannattaa lukea 

säännöllisesti. 

Näin lapsesi ei esim. jää pois jostakin retkipäivästä.

O Jos lapsesi kertoo jotakin ikäviä tai outoja asioita koulusta, kysy 

asiasta lisää opettajalta. Joskus tilanteet eivät ole menneet niin 

kuin lapsesi sen sinulle kertoi.

O Olethan kiinnostunut vanhempi! 

Kysy lapseltasi, mitä koulussa tänään tehtiin.



Keskustele lapsesi kanssa 
koulusta
O Oppitunneista

O Välitunneista

O Ruokailusta

O Toisista lapsista

O Opettajasta

O Läksyistä

O Iltapäiväkerhosta

O Koulumatkasta

O Iloista ja huolista

O …MYÖNTEISEEN SÄVYYN!

O Näin luot lapsellesi oikean asenteen kouluun!



Tukea koulunkäyntiin ja 
oppimiseen

O Oppilaalle tarjottavat tuen tasot ovat 

O Yleinen 

O Tehostettu: oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma

O Erityinen: oppilaalle laaditaan henk.koht. oppimissuunnitelma, hojks

O Tukimuodot:

O Kodin ja koulun yhteistyö

O Joustavat opetusjärjestelyt ja 

–ryhmät

O Eriyttäminen

O Yhteisopettajuus

O Läksykerho

O Tukiopetus

O KiVa-toiminta

O Ohjaajan tuki



Tukea koulukäyntiin ja 
oppimiseen

O Osa-aikainen erityisopetus
O Pienempi opetusryhmä

O Räätälöidyt tukimateriaalit

O Vahvistetaan aikaisemmin opittuja taitoja

O Luokkakohtaiset seulonnat 

O Ydinasioihin keskittyminen: kokeet

O Oppimäärän yksilöllistäminen

O Yhteisöllinen ja yksilöllinen

oppilashuolto:
O kuraattori, 

O psykologi ja

O terveydenhoitaja



Kouluun tutustuminen

O Koronatilanteen vuoksi tutustumispäivää ei 

järjestetä toukokuussa 2021

O Tutustumishetki uusille ekaluokkalaisille 

järjestetään tiistaina 10.8. klo 9.30 – n. 10.30. 

Mikäli rajoitukset sallivat, järjestetään samalla 

huoltajille infotilaisuus koulun ruokasalissa.



Ensimmäinen koulupäivä

O Ekaluokkalaisten ensimmäinen koulupäivä 

alkaa ke 11.8. klo 9.00

O Opettajat ottavat lapset pihalla vastaan ja 

lapset saavat keltaiset ykköslippikset 

(lakitus)

O Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.00

(sen jälkeen siirrytään iltapäiväkerhoon tai 

kotiin)



Työ- ja loma-ajat 
lukuvuonna 2021–2022

Syyslukukausi: ke 11.8. - ke 22.12.2021

- syysloma: ma 11.10. - su 17.10.2021

Kevätlukukausi: ma 10.1. - la 4.6.2022

- talviloma: ma 21.2. - su 27.2.2022

- pääsiäisloma: pe 15.4. – ma 18.4.2022



Tervetuloa kouluun!


