
Tervetuloa ekaluokalle 
Linnakankaalle
6.5.2022



Tutustumispäivä
6.5.2022

• klo 8.30-8.50 Tervetuloa kouluun, oppilaiden ryhmät
ja opettajat, oppilaiden siirtyminen luokkiin opettajien
johdolla

• klo 8.50-9.30 Info vanhemmille koulunkäynnin
aloitukseen

• klo 9.30-9.40 Vanhemmille kahvit ruokasalissa

• klo 9.40 Mahdollisuus tutustua lapsen
opettajaan/opetustiloihin

• klo 10.00 Tutustuminen päättyy



Yleistä Linnakankaan 
koulusta 

• Oppilaita 945 lv.2022-2023

• Henkilökuntaa 95 

• Por 43, ka.22,4/oppilasta

• Perusopetuslain ja –
asetuksen alaista toimintaa; 

• mm. Koulun järjestyssäännöt
(talon sisällä, välitunnilla, 
koulumatkoilla, pyöräilijänä, 
ruokailussa)  

• Wilma-yhteydenpitoväline
kodin ja koulun välillä

• Koulun ja ruokailutilojen
laajentuminen 8/23

(TS 2023)



Paras mahdollinen Linnakankaan koulu

Kokonaisvaltainen 
Hyvinvointi 

YHTEISÖLLINEN
• sitoudumme toimimaan yhteisön parhaaksi ja kannustamme toisiamme
• pidämme huolta, että kaikilla on paikka yhteisössämme
• toimintamme perustana on tiimityöskentely ja yhteisopettajuus
• meillä on aikaa kohdata ja huomata toisemme
• järjestämme suunnitteluaikaa ja yhteisiä tapahtumia

YKSILÖLLINEN
• Oppilas on aktiivinen ja vastuullinen oppija.
• Huomioimme yksilön oppimisessa ja arvioinnissa.
• Painotamme oppimisen perustaitoja.
• Tuemme oppimista joustavilla opetusjärjestelyillä.
• Ohjaamme oppilasta luottamaan omiin kykyihinsä ja arvostamaan itseään 

heikkouksistaan huolimatta.
• Ymmärrämme innostumisen ja onnistumisen merkityksen.

KEHITTYVÄ, ROHKEA
• Kehitämme rohkeasti toimintaamme.
• Kehitämme ja hankimme tarvittavaa osaamista ja ammattitaitoa
• Keskustelemme ja jaamme osaamistamme
• Kohtaamme tilanteet ratkaisukeskeisesti
• Teemme yhteistyötä ja kehitymme verkostoituen

KOHTAAVA, EMPAATTINEN
• jokainen on arvokas omana itsenään
• täydellinen ei tarvitse olla
• uskallamme myös epäonnistua
• elämänasenne on sopivan letkeä



Päivärytmi

• 8.30 - 9.45

tauko

• 10.10 - 11.40 (11.25 7.-9.lk:t)

tauko

• 12.05 - 13.20

tauko

• 13.35 - 14.50

tauko

• 14.55 -16.10

Ruokailu 10.10-12.05 



Luokkien 
muodostaminen

• 1.-2.-luokat toimivat yhdysluokkina

• Linnakankaalla viisi 1.-2.-yhdysluokkaa (A-J)

• Luokkien muodostaminen tehty eskarikuulumisten 
perusteella

• Tavoitteena mahdollisimman tasapainoisia luokkia, 
joissa kaikilla oppilailla on ainakin yksi tuttu kaveri

• Luokkatiimin muodostavat kaksi luokanopettajaa, 
1-2 koulunkäyntiohjaajaa ja erityisopetusresurssi



Muu 
henkilökunta

• Erityisopettajat: Kreeta Junno, 
Salla Pinola, Miia Isoviita

• Koulunkäyntiohjaajat: Marika 
Mattila, Tarja Tolonen, Vuokko 
Pinola, Auli West, Pirjo 
Huoponen, Maria Koskela, Nina 
Karjalainen



Yhdysluokat -
yhteisopettajuus

• Tavoitteena:

- pedagogisesti monipuolisempi opetus

- eriyttämisen mahdollistaminen

- tuen resurssin kohdentaminen

- aikuisten malli yhteistyöstä

- oppilaan yksilöllinen huomioiminen 

- joustava kasvun polku 

- mahdollisuus käyttää alkuopetukseen 
kolme lukuvuotta/  kasvun vuosi



Ekaluokkalainen lapsi
Aika pieni

Tarvitsee tukea:

- Aamupala

- Riittävä uni

- Riittävä ulkoilu

- Ruutuajan rajaus

- Läksytuki 

- Kannustus ja kiinnostus: Koulu on tosi tärkeä juttu!

Minäkuvan vahvistaminen

Luottamus kouluun – ollaan samalla puolella

Aika iso

Taitoja, joita koulussa tarvitaan:

- Empatia- ja vuorovaikutustaidot: toiseen 
kosketaan vain hyvällä

- Itsesäätelytaidot: taito sietää pettymyksiä, 
odottaa vuoroa

- Sinnikkyys ja pitkäjänteisyys: välillä 
harjoitellaan epämieluisia/vaikeita juttuja

Kodin kasvatustyöllä suuri merkitys ja tuki

Iloitaan oppimisesta ja hyvin tehdystä työstä 



Koulun 
tukikeinoja

• Joustavat ryhmittelyt

• Tukiopetus

• Erityisopetus

• Koulunkäyntiohjaajien tuki

• Tukikohtaopetus

• Tiivis yhteistyö kodin kanssa

• Oppilashuollon palvelut



Oppilashuoltopalvelut

• Terveydenhoitaja

• Lääkäri

• Kuraattori

• Koulupsykologi

• Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä



Aamu- ja 
iltapäiväkerhotoiminta

• Aamupäivä kerho klo 7-10.10

• Iltapäiväkerho klo 11.40-15 tai klo 11.40-17

• Maksut:

Ap-kerho: 50e/kk

Ip-klo 15: 85e/kk

Ip- klo 17: 110e/kk

Maksu puolittuu, jos hoitopäiviä kuukaudessa 10 tai alle.

• Tutustumispäivä 9.8.2022 klo 15-17

• Leikkiä, ulkoilua, välipala, pelejä, läksyjä, askartelua, retkiä, 
teemapäiviä

• Muutokset ja ilmoitukset Wilman kautta Marjalle ja apip-ohjaajille



Tervetuloa kouluun! Koulu
alkaa ke 10.8.2022 klo 9.00 

Ihanaa lomaa!




