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Hyödyllisiä internetosoitteita

 www.vantaa.fi/verkkoasiointi
 Sähköinen asiointi toimii 24 h/7 pv vii-

kossa, joten internetin käyttäjät voivat 
asioida Vantaan kaupungin virastojen 
kanssa juuri silloin, kun se parhaiten so-
pii, kellonajasta ja päivästä riippumatta.

 Verkkosivuilla on e-lomakkeita, jotka 
täytetään ja lähetetään verkossa suo-
raan kaupungin viranhaltijoille. Osa lo-
makkeista on verkossa täytettäviä pdf-lo-
makkeita, jotka lähetetään postitse kau-
pungin toimipaikkoihin. Pdf-lomakkeet 
voi myös tallentaa selaimen kohdasta 
Tiedosto > Tallenna (File > Save as...). 

 Opetuksen lomakkeet löytyvät kohdas-
ta Opetus ja kasvatus. Sivulta löytyvät 
muun muassa seuraavat lomakkeet:

- Hakemus toissijaiseen kouluun vuosi-
luokilla 1-6 (hakemus muuhun kuin op-
pilaalle osoitettuun lähikouluun) 

 / tulostettava lomake
- Hakemus ruotsin kielikylpyopetukseen 

tai kaksikieliseen suomi-saksa opetuk-
seen tai Montessori-opetukseen 

 / tulostettava lomake
- Hakemus Vantaan kansainväliseen kou-

luun ja/tai Kaivokselan koulun englannin-
kieliselle luokalle / tulostettava lomake

- Application to International School of 
Vantaa and/or Kaivoksela School´s Eng-
lish class/ print form

- Ilmoitus erityisruokavaliota noudatta-
vasta oppilaasta/ilmoitus oppilaan us-
kontoon / eettisiin syihin perustuvista 
ruokarajoituksista/ tulostettava lomake

- Hakemus koululaisten iltapäivätoimin-
taan/ e-lomake ja tulostettava lomake

 www.vantaa.fi/opetus
 Vantaan kaupungin Sivistystoimen 
 toimialan pääsivu, johon on koottu tie-

toa päivähoidosta aikuiskoulutukseen. 
 www.vantaa.fi/opetus > perusopetus

 Tietoa perusopetuksen järjestämisestä 
ja koulutyöskentelystä.

 www.vantaa.fi/opetus > 
 Koulujen ja päiväkotien ruokailu
 Ruokalistat ja tietoa ruokailun 
 järjestämisestä.
 www.vantaa.fi/opetus > 

 Koulut ja oppilaitokset
 Kotisivut sekä yhteystiedot.
 www.vantaa.fi/koulumatkat

 Tietoa koulumatkaedusta.
 www.vantaa.fi > Tietoa Vantaasta

Kouluun ilmoittautumisen tärkeät päivämäärät

  Ilmoittautuminen ke 16.1.-ke 30.1.2013

  Päätös kotiin to 28.3.2013 mennessä

  Kouluun tutustuminen ke 15.5.2013

  Koulutyö alkaa ti 13.8.2013 klo 9.00
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Tervetuloa peruskouluun

Hyvät tulevan 
peruskoululaisen vanhemmat!

Koulunkäynnin aloittaminen on sekä lapsel-
lenne että teille vanhemmille jännittävä ja iki-
muistoinen tapahtuma. Siitä alkaa vivahteikas 
koulutie, jonka aikana lapsi varttuu hiljalleen 
nuoreksi aikuiseksi. Tutustumalla oppaaseen 
saatte tietoa tämän päivän koulusta.

Koulussa opetellaan niitä tietoja ja taitoja, joita 
jokainen tarvitsee elämässään. Opitaan luke-
maan ja laskemaan, piirtämään ja pelaamaan. 
Lisäksi koulussa harjoitellaan vastuunottoa, su-
vaitsevaisuutta ja yhteistyötaitoja.

Teillä vanhemmilla on päävastuu lapsenne kas-
vatuksesta. Koulu vastaa opetuksesta ja kasva-
tuksesta koulupäivän aikana. Parhaiten lapsen 
tasapainoinen kasvu, oppiminen ja hyvinvointi 
taataan sillä, että koti ja koulu tukevat toinen 
toistaan. Tämä edellyttää säännöllistä yhtey-
denpitoa ja vuorovaikutusta. Koulun ovet ovat 
auki myös teille vanhemmille.

Lapsen oppimista voi edistää monin tavoin. 
Lapsi tarvitsee alusta alkaen runsaasti kannus-
tavaa palautetta. Oppimiseen vaikuttaa suu-
ressa määrin se, minkälaisena oppijana lapsi 
pitää itseään. Kun sekä koti että koulu anta-
vat lapselle rohkaisevaa palautetta, hän kokee 
oppimisen iloa. Sen pitäisi säilyä koko koulu-
tien ajan.

Oppimisen iloa haluaa tarjota myös Vantaan 
kaupunki, joka järjestää lapsenne perusope-
tuksen. Kouluissamme arvostetaan laadukkaan 
opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikult-
tuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koko henkilö-
kuntamme työskentelee sen eteen, että lap-
senne koulutiestä tulisi mahdollisimman on-
nistunut.

Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja

Hyvä tuleva ekaluokkalainen!

Olet tulossa ensimmäiselle luokalle kouluun ensi syksynä. Saat uusia kave-
reita ja tulet oppimaan paljon uusia hyödyllisiä asioita. Kouluun tulo saat-
taa jännittää sinua, mutta tutustuminen tähän oppaaseen yhdessä van-
hempiesi kanssa saattaa lieventää jännitystä, kun saat tietoa siitä, mitä on 
odotettavissa. 

Keväällä koulullasi järjestetään tutustumistilaisuus, jolloin pääset tutustu-
maan kouluusi ja sen toimintaan. Opettele vanhempiesi opastuksella myös 
turvallinen reitti kotoasi kouluun. Näillä tiedoilla varustettuna voit aloittaa 
koulupolkusi rauhallisin mielin.

Tervetuloa kouluun, mukaan tarvitset avointa ja uteliasta mieltä!
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Hyvä tietää - pikaopas 

Ilmoittautuminen kouluun

 Kouluun ilmoittaudutaan osoitteessa 
https://wilma.edu.vantaa.fi/koulutulokas  
ke 16.1.–ke 30.1.2013 tai oman alueen 
koulussa (pääsääntöisesti pääkoulussa) 
ke 30.1.2013 klo 7.30–16.00.

  Jos ilmoittautumisaika on mennyt 
 ohi, ota yhteyttä oman alueesi 
 aluerehtoriin. (s. 5)

 
Koulupaikan määrittäminen

 Koulupaikka määritellään lähikoulupe-
riaatteen mukaisesti. Määrittämisessä 
otetaan huomioon koulumatka, sisaruk-
sen koulupaikka tietyin edellytyksin, op-
pilaan terveydentila tai muu erityinen 
syy. Päätös lähikoulusta tulee kotiin 

 to 28.3.2013 mennessä.

Lomakkeet verkossa

 Kaikki hakemiseen liittyvät lomakkeet 
löytyvät internetistä osoitteesta 

 www.vantaa.fi/verkkoasiointi.
 

Toissijainen haku

 Jos päätös lähikoulusta ei tyydytä,  oppi-
laalle voi hakea paikkaa ns. toissijaisesta 
koulusta to 11.4.2013 mennessä.

 Huom! huoltajat vastaavat pääsään-
töisesti koulumatkojen kustannuksista 
toissijaiseen kouluun.

 Päätös pääsystä toissijaiseen kouluun 
tulee kotiin pe 26.4.2013 mennessä.

Haku painotettuun 
opetukseen

 Painotettuun opetukseen (englannin-
kielinen opetus, kaksikielinen opetus 
suomi-saksa, ruotsin kielikylpyope-
tus sekä montessoriopetus) haetaan  
pe 18.1.2013 mennessä. Päätös pää-
systä painotettuun opetukseen tulee 
kotiin pe 22.2.2013 mennessä.

 
 

Peruskoulun tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista omatoimisia, aloitteellisia 
ja osallistuvia kansalaisia. Koulussa opetellaan muun muassa oppimaan oppimisen 
taitoja, tavoitteiden asettamista, keskustelutaitoja ja osallistumista yhteiseen pää-
töksentekoon.

Lukuvuosi ja lomat 2013–2014

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin 
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapun-
päivä. Koulutyön aloittamispäivän sekä lukuvuonna pidettävien lomien ja yksit-
täisten lomapäivien ajankohdan päättää opetuslautakunta. Koulutyö päättyy aina 
keväällä viikon 22 lauantaina. 

Syyslukukausi 2013
ti 13.8.2013–pe 20.12.2013
- syysloma to 17.10.2013–pe 18.10.2013
- joululoma la 21.12.2013–ma 6.1.2014

Kevätlukukausi 2014 
ti 7.1.2014–la 31.5.2014
- talviloma ma 17.2.2014–pe 21.2.2014 
(vko 8)

Perheen lomat tulisi sovittaa koulun loma-aikoihin. Tarvittaessa vanhemmat voivat 
hakea lapselle lomaa muinakin aikoina. Lomahakemus löytyy sivulta www.vantaa.
fi/verkkoasiointi > Opetus ja kasvatus > Poissaolohakemus/päätös peruskoulussa.
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Yhteystietoja (Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Kaverin kanssa samalle luokalle?

 Huoltaja voi esittää toiveen kaverusten 
pääsemisestä samalle luokalle. Toiveen 
voi esittää esiopetuksessa olevien osal-
ta Esko -tiedonsiirtolomakkeessa, joka 
täytetään esiopetuspaikassa yhteis-
työssä huoltajien kanssa.  Muut voivat 
esittää kaveritoivomukset tutustumis-
päivänä.

 

Ensimmäinen päivä koulussa

 Koulu alkaa ti 13.8.2013 klo 9, mikäli 
kouluilta ei toisin ilmoiteta. Huoltaja voi 
tulla ensimmäisenä päivänä mukaan 
kouluun.

Opas kannattaa säilyttää 
      vuosiluokkien 1–6 ajan.
Lisää tietoa www.vantaa.fi/opetus

 Sivistysvirasto
 Asematie 6 A, 01300 Vantaa, 
 www.vantaa.fi/opetus
 Vantaan kaupungin vaihde p. 83911

 Yleisopetus 
 Ulla Nurmi, p. 040 576 9241

 Koulumatkat
 koulukuljetus@vantaa.fi, 
 p. 09 8392 2615, 09 8392 3997
 www.vantaa.fi/koulumatkat

 Oppimisen tukipalvelut ja 
 kieli- ja kulttuurilähtöinen opetus 
 Paula Järnefelt, p. 040 505 3312

 Erityisen tuen päätökset (31.7.2013 
asti) ja avustajapalvelut 

 Minna Salmi, p. 040 557 4935
 
 Iltapäivätoiminta

 Lotte Koivulainen, p. 040 724 5399

 Oppilaiden osallisuus ja 
 oppilaanohjaus
 Milla-Miia Luosujärvi, p. 050 312 1670

 Koulupsykologipalvelut 
 Tuija Harakka, p. 040 513 7818

 Koulutapaturmat
 Sinikka Lahtinen, p. 09 8392 2917

 Koulut 
 www.vantaa.fi/koulut
 Koulujen yhteystiedot ks. sivu 20.

Aluerehtorit alueittain (31.7.2013 asti)
 Hakunila (Itäinen)

 Riitta Reinikainen,  
 p. 09 8393 0260, 040 585 3062 
 Kivistö ja Aviapolis

 (Läntinen ja Keskinen)
 Tuija Tammi,  
 p. 09 8392 5300, 040 060 4363, 
 Korso ja Koivukylä (Koillinen)

 Merja Kuokka,  
 p. 09 8393 2298, 040 528 9558 
 Myyrmäki (Läntinen)

 Kirsi Kolu,  p. 09 8393 9149, 040 733 4239 
 Tikkurila (Koillinen) 

 Risto Purhonen,  
 p. 09 8392 2947, 040 522 5480 

Aluekoordinaattorit alueittain 
(31.7.2013 asti)
 Oppimisen tuki

-  Hakunila: 
 Tiina Erkkilä- Wahtera, p. 040 5698255 
-  Kivistö ja Aviapolis: 
 Taru Asikainen, p. 0400 719533 
-  Korso ja Koivukylä: 
 Erja Päivinen, p. 040 5084761
-  Myyrmäki: 
 Kaija Numminen, p. 040 5626942 
-  Tikkurila: 
 Kirsi Backman, p. 050 312 1676

 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
-  Hakunila ja Tikkurila: 
 Pia Hakkari, p. 040 5626962 
-  Korso ja Koivukylä: 
 Päivi Pelkonen, p. 0400 475934
-  Myyrmäki, Kivistö ja Aviapolis: 
 Jyrki Tiihonen, p. 040 7716788

Oppilaan terveystietolomake
 
 Lomake lähetetään oppilaaksiottopää-

töksen yhteydessä kotiin ja se palaute-
taan koululle toukokuun alkuun men-
nessä.

Koulukuljetushakemus

 Viimeinen palautuspäivä on ti 30.4.2013 
tai heti kun tuleva koulu selviää. Sähköi-
sen koulukuljetushakemuksen voi täyt-
tää internetissä. Paperihakemuksen voi 
pyytää koululta tai tulostaa internetis-
tä osoitteesta www.vantaa.fi/verkkoasi-
ointi > Opetus ja kasvatus.

Iltapäiväkerhot

 Iltapäiväkerhoihin haetaan sen jälkeen, 
kun oppilaalle on määritelty koulupaik-
ka, alkaen ti 2.4.2013, mutta kuitenkin 
ma 13.5.2013 mennessä. 

 Oppilaaksiottopäätöksen mukana 
 saapuu esite alueen iltapäivä-
 kerhotarjonnasta ja hakuohjeet.
 Iltapäiväkerhopäätös  postitetaan 

 viimeistään  to 20.6.2013. 
  

Kouluun tutustuminen

 Koulujen tutustumistilaisuudet 
 pidetään ke 15.5.2013. Koulut 
 lähettävät kutsut tilaisuuksiinsa.
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Koulun aloittaminen

Vantaalla toteutetaan 1.8.2012 alkaen entistä vahvempaa lähikouluperiaatetta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että oppimisen tuki annetaan oppilaille entistä useammin 
omassa lähikoulussa.

joilla on selkeästi yksi koulu lyhyen ja tur-
vallisen matkan päässä kotoa. Loput op-
pilaat jaetaan kouluihin niin, että heidän 
koulumatkastaan tulisi turvallinen ja lyhyt 
ja että oppilasmäärät luokissa muodos-
tuvat mahdollisimman samankokoisiksi. 

Huoltaja voi esittää toiveen kaverusten 
pääsemisestä samalle luokalle. Toiveen 
voi esittää esiopetuksessa olevien osalta 
Esko -tiedonsiirtolomakkeessa, joka täyte-
tään esiopetuspaikassa yhteistyössä huol-
tajien kanssa. Muut voivat esittää kaveri-
toivomukset tutustumispäivänä.

Sisarukset samaan kouluun
Jos oppilas halutaan samaan kouluun 
kuin hänen sisaruksensa, ilmoittautumis-
lomakkeesta täytetään kyseinen kohta. 
Jotta koulupaikan määräytymisessä sisa-
rus voidaan huomioida, hänen tulee asua 
samassa osoitteessa ja olla päätöksente-
kohetkellä kyseisen koulun oppilaana. Lä-
hikoulun määrittelyssä sisarusperustetta 
ei sovelleta, jos sisarus on koulussa esi-
merkiksi valintakokeen tai erityisen tuen 
päätöksen perusteella.

 
Ilmoittautuminen kouluun
Lapsi ilmoitetaan peruskoulun ensimmäi-
selle luokalle ja kätevimmin ilmoittautu-
minen onnistuu internetissä osoitteessa 
https://wilma.edu.vantaa.fi/koulutulo-
kas ke 16.1.–ke 30.1.2013. Järjestelmän 
tunnukset on lähetetty koteihin oppivel-
vollisuusilmoituksen mukana. 

Jos tunnukset ovat hävinneet tai eivät toi-
mi, tukea saa numeroista 09 8392 2785, 
09 8392 3056 (ma–ke), 09 8392 2815 ja  
09 8392 2832. Puhelimitse tukea on saata-
vissa arkisin klo 9.00–14.30. Sähköistä kou-
luun ilmoittamista koskevan tukipyynnön 
voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: 
primuswilmatuki@vantaa.fi. 

Kouluun on mahdollista ilmoittautua 
myös paikan päällä ke 30.1.2013 kello 
7.30–16.00 oman alueen koulussa, jos-
sa on ensimmäisen vuosiluokan opetus-
ta (pääsääntöisesti pääkoulussa). Ilmoit-
tautumiseen tulee ottaa mukaan oppilaan 
kotiin lähetetty lomake.

Lähikoulun määrittely
Kun lapsi on ilmoittautunut kouluun, alue-
rehtori päättää, minkä koulun oppilas hä-
nestä tulee. Tätä koulua kutsutaan oppi-
laan lähikouluksi, vaikka se ei aina ole lä-
hin koulu. Lähikoulu valitaan siten, että 
oppilaalla olisi mahdollisimman lyhyt ja 
turvallinen koulumatka ja että eri koulujen 
luokista tulisi mahdollisimman samanko-
koisia. Päätös lähetetään oppilaan kotiin 
to 28.3.2013 mennessä.

Lähikoulun määrittelyssä noudatetaan 
opetuslautakunnan hyväksymiä periaat-
teita. Ensin lähikoulu määritellään niille 
oppilaille, joilla on terveydentilaan liitty-
vä tai muu erityinen syy, ja sitten niille, jot-
ka halutaan samaan kouluun sisaruksensa 
kanssa. Sen jälkeen osoitetaan koulu niille, 

Koulunkäynnin aloittaminen on 
sekä lapselle että vanhemmalle 
jännittävä ja ikimuistoinen ta-
pahtuma. Siitä alkaa vivahteikas 
koulutie, jonka aikana lapsi vart-
tuu hiljalleen nuoreksi aikuiseksi.
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Muu erityinen syy
Jos oppilaalla on terveydentilaan liittyvä 
tai muu erityinen syy, joka vaikuttaa kou-
lun soveltuvuuteen, ilmoittautumislomak-
keesta täytetään kyseinen kohta. Lisäksi 
lääkärin tai asiantuntijan lausunto voidaan 
tuoda kouluun ilmoittautumispäivänä tai 
se toimitetaan ke 30.1.2013 mennessä 
oman alueen aluerehtorille. Syyn täytyy 
vaikuttaa suoranaisesti siihen, mikä kou-
lu lapselle soveltuu. Terveydentilaan liitty-
vä syy voi olla esimerkiksi se, ettei oppilas 
pärjää liikkumisesteen takia hissittömäs-
sä koulussa.

Toissijaiseen kouluun
Jos aluerehtorin määrittelemä lähikoulu 
ei tyydytä, päätöksestä voi valittaa alue-
hallintovirastoon tai oppilasta voi ha-
kea johonkin toiseen kouluun. Tällais-
ta koulua kutsutaan toissijaiseksi kou-
luksi. Hakemus löytyy osoitteesta www.
vantaa.fi/verkkoasiointi ja se toimitetaan 
to 11.4.2013 mennessä siihen kouluun, 
josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaises-
ta koulupaikasta päättää kyseisen koulun 
rehtori. Päätös lähetetään oppilaan kotiin 
pe 26.4.2013 mennessä.

Rehtorit noudattavat oppilaiden valin-
nassa yhteisiä periaatteita. Etusijalla ovat 
vantaalaiset lapset. Ensin vapaiksi jääneille 
paikoille otetaan niitä oppilaita, joilla on 
terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen 
syy, ja sitten niitä, jotka haluavat samaan 
kouluun sisaruksensa kanssa. Tämän jäl-
keen jonossa ovat ne oppilaat, jotka ovat 
olleet esiopetuksessa kyseisessä koulussa. 
Loput vapaat paikat jaetaan muiden haki-
joiden kesken. Jos hakijoita on enemmän 
kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat va-
litaan arpomalla. 

Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä 
lähikoulu, joten oppilaalla ei yleensä ole 
oikeutta kaupungin maksamaan koulu-
laismatkakorttiin. Koululaismatkakortin 
voi kuitenkin saada toissijaiseenkin van-
taalaiseen kouluun. Tällöin koulumatkan  
pituuden on oltava kuljetusperusteiden 
mukainen sekä lähikouluun että toissijai-
seen  kouluun.

Toissijaisessa haussa on mahdollisuus ha-
kea myös Espoon, Helsingin tai Kauniais-
ten kouluihin. Tällöin on huomattava, että 
toisen kaupungin koulussa oppilas ei vält-
tämättä saa kaikkia tukipalveluita ja van-
hemmat vastaavat koulumatkojen kustan-
nuksista (s. 13).

Kouluun tutustuminen
Koulut järjestävät ke 15.5.2013 tutustu-
mistilaisuuden oppilaille ja heidän van-
hemmilleen. Koulut tiedottavat tilaisuuk-
sista suoraan tulevien oppilaidensa ko-
teihin.

Muiden kuntien oppilaat
Muiden kuntien oppilaita voidaan ottaa 
Vantaan kouluihin toissijaisen haun kaut-
ta (hakemus osoitteessa www.vantaa.fi/ 
verkkoasiointi), jos kouluissa on tilaa van-
taalaisten oppilaiden jälkeen. Oppilaaksio-
tossa noudatetaan kaikille yhteisen toissi-
jaisen oppilaaksioton periaatteita. Muiden 
kuntien oppilaiden koulumatkojen kor-
vaamisesta päättää heidän asuinkuntansa.

Muutto kesken lukuvuoden
Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden 
Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, hänellä 
on oikeus käydä lukuvuoden loppuun as-
ti entistä lähikouluaan. Jos oppilas muut-
taa Vantaalle, hänen lähikoulunsa selviää 
oman alueen aluerehtorilta (s. 5). Mikäli 
aluerehtorista ei ole varmuutta, asiaa voi 
tiedustella sivistysvirastosta p. 09 8392 
2785 tai 09 8392 3056 (ma–ke).

Oppilaaksioton periaatteet
Oppilaaksioton periaatteet kokonaisuu-
dessaan löytyvät www.vantaa.fi/opetus
>perusopetus>Mihin kouluun?

Lisätiedot: Aluerehtorit s. 5
www.vantaa.fi/opetus
www.vantaa.fi/koulut
www.vantaa.fi/verkkoasiointi

Koulun aloittamisen 
siirtäminen
Yleensä lapsi aloittaa koulun sinä vuonna, 
jona hän täyttää seitsemän vuotta. Kunta 
voi kuitenkin antaa lapselle luvan aloit-
taa koulun aikaisemmin tai myöhemmin. 
Jos epäillään, ettei lapsi ole valmis aloit-
tamaan koulua vielä seitsemänvuotiaana, 
psykologit tekevät hänelle kouluvalmius-
arvion. Lisätietoa kouluvalmiusarviosta 
saa lapsen esiopetuspaikasta, kiertäviltä 
erityislastentarhanopettajilta ja tutkimuk-
sia tekeviltä psykologeilta.

Jos lapsi ei vammaisuuden tai sairauden 
vuoksi voi saavuttaa perusopetuksen ta-
voitteita yhdeksässä vuodessa, lapsen op-
pivelvollisuutta voidaan pidentää. Piden-
netty oppivelvollisuus alkaa kuusivuotiaa-
na ja oikeus maksuttomaan esiopetuksen 
alkaa tällöin viisivuotiaana. Oppivelvolli-
suus ei kuitenkaan pitene perusopetuksen 
keskeltä tai lopusta. Pidennetystä oppi-
velvollisuudesta saa tietoa lapsen päivä-
hoidosta sekä oppimisen tuen aluekoor-
dinaattoreilta. 

Lapsi voi aloittaa koulun jo kuusivuotiaa-
na siinä tapauksessa, että hänellä on riittä-
vät valmiudet suoriutua koulunkäynnistä. 
Käytännössä melko harvalla kuusivuoti-
aalla on kaikkia tarvittavia valmiuksia pär-
jätä peruskoulussa. Jos vanhemmat halua-
vat selvittää, voiko heidän lapsensa aloit-
taa koulun vuotta aikaisemmin, he hankki-
vat itse tarvittavat psykologiset tutkimuk-
set. Vanhempien kannattaa varmuuden 
vuoksi täyttää myös esiopetushakemus.

Lisätiedot:
Tuija Harakka, p. 040 513 7818, 
tuija.harakka@vantaa.fi
Minna Salmi, p. 040 557 4935,
minna.salmi@vantaa.fi

Kouluun ilmoittautuminen

 Kouluun ilmoittautuminen onnistuu internetissä osoitteessa 
 https://wilma.edu.vantaa.fi/koulutulokas ke 16.1.–ke 30.1.2013. 
 Järjestelmän tunnukset on lähetetty koteihin oppivelvollisuusilmoituksen 
 mukana. 

 Kouluun on mahdollista ilmoittautua myös paikan päällä ke 30.1.2013 
 kello 7.30–16.00 oman alueen koulussa, jossa on ensimmäisen vuosiluokan 

opetusta (pääsääntöisesti pääkoulussa). Ilmoittautumiseen tulee ottaa mukaan 
oppilaan kotiin lähetetty lomake.

 Kun lapsi on ilmoittautunut kouluun, aluerehtori päättää, minkä koulun oppilas 
hänestä tulee. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikka se ei aina ole 
lähin koulu. 
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Kodin ja koulun yhteistyö

Yhdessä toimimisen tavoitteena on lap-
sen oppimisen ja terveen kasvun ja ke-
hityksen tukeminen koko oppimispolun 
ajan. Yhteistyön merkitys ei vähene lap-
sen varttuessa.

Yhteistyön muodoista sovitaan yhdessä. 
Tärkeintä on, että kaikki olennainen tieto 
oppilaan asioista kulkee kodin ja koulun 
välillä. Koulu tiedottaa huoltajille muun 
muassa opetussuunnitelmista, aineva-
linnoista ja oppilashuollosta. Vastavuo-
roisesti koulussa odotetaan, että huolta-
jat kertovat oppilaan koulunkäyntiin vai-
kuttavista asioista, kuten yhteystietojen 
muutoksesta, poissaoloista ja sellaisista 
oppilaan terveydentilaan liittyvistä asiois-
ta, joilla on merkitystä opetuksen järjestä-
mistä suunniteltaessa. Yhteistyön onnistu-
minen edellyttää molemmilta osapuolilta 
aktiivisuutta, avoimuutta ja sitoutumista.

Lisätiedot: 
Ulla Nurmi, p. 040 576 9241,
ulla.nurmi@vantaa.fi

Wilma -järjestelmä
Vantaalla kodin ja koulun välistä viestin-
tää tukee Wilma-niminen www-sovellus. 
Koulu toimittaa huoltajille tunnukset.
Wilmassa on toimintoja, joiden kautta 
voidaan tarkastella, muokata ja tallentaa 
erilaisia oppilaiden opetuksen järjestämi-
seen liittyviä tietoja. Tällaisia tietoja ovat 
esimerkiksi oppilaan tuntimerkinnät (pois-
saolot, tuntikäyttäytyminen), koemerkin-
nät, arvosanat sekä koulunkäynnin tukeen 
liittyvät merkinnät ja asiakirjat.  Wilmaa 

ta asioista, lomakkeita sekä linkit koulu-
jen omille sivuille. Koulujen omilta sivuil-
ta löytyy ajankohtaisia asioita sekä mm. 
yhteystietoja.

Lisätiedot: www.vantaa.fi/opetus

Vanhempainyhdistykset
Vanhempainyhdistyksessä vanhemmat 
voivat osallistua koulun kehittämiseen. 
Joidenkin luokkien huoltajat ovat perusta-
neet myös luokkatoimikuntia. Vantaalla toi-
mii vanhempainyhdistysten alueyhdistys 
Vanvary. Yhdistyksen tavoitteena on edis-
tää huoltajien, koulun ja hallinnon välistä 
yhteistyötä sekä ottaa kantaa oppilaiden 
koulutusta ja kasvatusta koskeviin asioihin.

Lisätiedot: www.vanvary.com
www.suomenvanhempainliitto.fi

Opettajien ja vanhempien toimiva 
yhteistyö edistää monin tavoin lap-
sen hyvinvointia Yhteistyön ansi-
osta vanhemmat pystyvät seuraa-
maan ja tukemaan paremmin lap-
sensa koulunkäyntiä. Hyvällä yh-
teistyöllä voidaan ennalta ehkäistä 
ongelmien syntymistä. Myös mah-
dollisten ongelmien selvittäminen 
ja ratkaiseminen on helpompaa, 
kun opettajilla ja vanhemmilla on 
hyvä keskusteluyhteys.

voivat käyttää opettajat, oppilashuolto-
henkilöstö, oppilaat ja heidän huoltajansa. 
Oppilaan tietoja voivat tarkastella ne hen-
kilöt, joiden työtehtäviin oppilaan ope-
tuksen tai oppilashuollon järjestäminen 
kuuluu. Huoltajalla on halutessaan oike-
us kieltää kouluterveydenhoitajan ja ku-
raattorin oikeudet nähdä oppilasta kos-
kevia salassa pidettäviä tietoja. Tällaisessa 
tilanteessa huoltajan tulee olla yhteydessä 
koulun rehtoriin.

Lisätiedot: https://wilma.edu.vantaa.fi/

Viestintä
Vantaan kaupungin internetsivuilta löy-
tyy ajankohtaista tietoa esimerkiksi loma-
ajoista, ruokailusta ja terveydenhoidosta. 
Lisäksi sieltä löytyy kodin ja koulun välisen 
viestinnän opas, tiedotteita ajankohtaisis-
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Opiskelu vuosiluokilla 1–6
 

Opiskelun sisältöjä

Perustietoihin ja taitoihin kuuluvat yhteis-
työtaidot, omista ja yhteisistä tavaroista 
huolehtiminen, vastuun ottaminen omas-
ta opiskelusta, lukeminen, kirjoittaminen, 
matematiikan, ympäristö ja luonnontie-
don perusasiat, kädentaidot ja liikunta se-
kä myöhemmin opiskeltavat vieraat kielet.

 Ensimmäisellä luokalla oppitunteja on 
viikossa vähintään 19. Tunneilla opis-
kellaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, ma-
tematiikkaa, ympäristö- ja luonnontie-
toa, uskontoa tai elämänkatsomustie-
toa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä 
ja liikuntaa. Kaikkia oppiaineita ei vält-
tämättä merkitä lukujärjestykseen, sillä 
yhden tunnin aikana saatetaan opiskella 
useita aineita.

Ylemmille luokille siirryttäessä oppitun-
nit lisääntyvät ja muuttuvat oppiainekoh-
taisiksi. Oppilaat työskentelevät silti pää-
sääntöisesti samassa ryhmässä luokan-
opettajan johdolla.

 Toisella luokalla jatketaan ensimmäisellä 
luokalla aloitettujen oppiaineiden opis-
kelua ja vahvistetaan jo opittuja taitoja.

 Kolmannella luokalla alkaa vieraan kie-
len opiskelu, joka Vantaalla on kaikissa 
kouluissa englanti.

 Neljännellä luokalla voi aloittaa vapaa-
ehtoisen kielen opiskelun, joka on Van-
taalla ranska, ruotsi, saksa tai venäjä.

 Viidennellä luokalla kaikki aloittavat 
biologian ja maantiedon, fysiikan ja ke-
mian sekä historian opinnot. Silloin al-
kaa myös valinnaisaineiden opiskelu.

 Kuudennella luokalla jatketaan viiden-
nellä luokalla aloitettujen oppiaineiden 
opiskelua.

Aihekokonaisuudet
Yhteisten ja valinnaisten aineiden lisäksi 
koulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia, 
jotka toteutetaan eri oppiaineiden tun-
neilla tai erillisinä projekteina. Aiheko-
konaisuudet ovat ihmisenä kasvaminen, 
kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, 
viestintä ja mediataito, osallistuva kansa-
laisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuu-
desta, turvallisuus ja liikenne sekä ihmi-
nen ja teknologia.

Vieraat kielet
Vantaan suomenkielisissä peruskouluissa 
opiskellaan kolmannelta luokalta alkava-
na kaikille yhteisenä A-kielenä englantia. 
Neljänneltä vuosiluokalta alkavana vapaa-
ehtoisena A-kielenä on mahdollisuus opis-
kella ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää. 
Vapaaehtoinen kieli valitaan kolmannen 
luokan keväällä.

Katsomusaineet
Katsomusaineiden, kuten perusopetuk-
sen muidenkin oppiaineiden opetus on 
poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnol-
lisesti tunnustuksetonta.

Uskonto 
Evankelisluterilaiseen (ev.lut.) kirkkoon 
kuuluvat oppilaat osallistuvat oman us-
kontonsa opetukseen. Tähän uskonnon-

Perusopetuksen tavoitteena on 
tukea oppilaiden kasvua ihmi-
syyteen ja eettisesti vastuukykyi-
seen yhteiskunnan jäsenyyteen 
ja antaa heille elämässä tarpeelli-
sia tietoja ja taitoja. Opetuksen ta-
voitteet ja sisällöt eri oppiaineissa 
määritellään koulun opetussuun-
nitelmassa.

opetukseen voivat osallistua kaikki muut-
kin oppilaat, joiden huoltajat sitä haluavat. 
Vantaan kouluissa järjestetään ortodoksi-
seen kirkkokuntaan kuuluville oppilaille 
ortodoksisen uskonnon opetusta. Muihin 
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville op-
pilaille järjestetään heidän oman uskon-
tonsa opetusta, jos huoltaja sitä pyytää 
ja oppilaita on vähintään kolme. Tällaista 
opetusta on annettu Vantaalla katolisessa 
uskonnossa, islam-uskonnossa sekä budd-
halaisessa ja Krishna-liikkeen uskonnossa.

Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustieto (ET) on ensisijaises-
ti uskonnollisiin yhdyskuntiin (kirkkoon) 
kuulumattomille oppilaille tarkoitettu kat-
somusaine; jos vanhemmat eivät toisin il-
moita, oppilas osallistuu ET -opetukseen. 
Jos uskontokuntiin (kirkkoon) kuuluma-
ton oppilas osallistuu ev.lut. uskonnon 
opetukseen, hän voi missä vaiheessa ta-
hansa siirtyä opiskelemaan elämänkatso-
mustietoa; asiasta riittää huoltajien ilmoi-
tus koulun rehtorille. Kaikki uskonnollisiin 
yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat ohjataan 
heidän oman uskontonsa opetukseen,  
mutta vähemmistöuskontoihin kuuluvat 
saavat huoltajan pyynnöstä osallistua ET 
-opetukseen, mikäli heidän oman uskon-
tonsa opetusta ei järjestetä. Nykylainsää-
dännön mukaan evankelisluterilaisen kir-
kon jäsenet eivät voi opiskella elämänkat-
somustietoa.
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Valinnaiset aineet
Peruskoulun 5. ja 6. luokilla opiskellaan va-
linnaisia aineita 1 tunti viikossa. Valinnais-
ten aineiden opiskelun tehtävänä on paitsi 
syventää ja laajentaa perusopetuksen op-
pilaiden tietoja ja taitoja, antaa oppilaalle 
mahdollisuuksia syventää harrastuksiaan 
ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita esi-
merkiksi vieraista kielistä, tietotekniikasta 
ja taito- ja taideaineista. 

Valinnaisten aineiden opetus 5.–6. luokil-
la toteutetaan usein lyhyinä kursseina, jo-
ten vuoden aikana voi olla 1–6 erilaista 
lyhytkurssia.

Oppilaan arviointi
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannus-
taa oppilaan oppimista. Kaikissa kouluissa 
oppilas saa vuoden aikana ainakin kak-
si väliarviointia, joista toinen toteutetaan 
arviointikeskusteluna . Kouluvuoden päät-
teeksi annetaan lukuvuositodistus. Lisäksi 
palautetta annetaan oppituntien yhtey-
dessä. Vantaalla oppilaat arvioidaan vii-
denteen luokkaan asti sanallisesti ja kuu-
dennella luokalla numeroarvostelulla.

Arvioinnissa oppilaita ei rinnasteta toisiin-
sa vaan oppilaan osaamista, työskentelyä 
ja käyttäytymistä verrataan opetussuunni-
telmassa tai oppilaan omassa opinto-oh-
jelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi 
oppilasta ohjataan ja kannustetaan ensim-
mäisestä luokasta alkaen itsearviointiin.

Koulutarvikkeet
Oppilas saa koulunkäyntiin tarvitseman-
sa perusvälineet koulusta (mm. kirjat, vi-
hot, kynät, kumit). Näiden lisäksi koulurep-
puun on hyvä pakata penaali ja liikunta-
päivinä asianmukainen varustus.

Uinninopetus

Ensimmäisen vuoden kevätlukukauden aikana järjestetään uinninopetusta viisi 
kertaa. Uimatunneilla leikitään, tehdään erilaisia harjoituksia ja opetellaan uimis-
ta. Uinninopetusta annetaan kahdessa tasoryhmässä. Toiset opettelevat pienessä 
ja toiset isossa altaassa. Jos oppilas osaa jo uida koira- ja selkäuintia kymmenen 
metriä, hän voi halutessaan siirtyä ison altaan ryhmään.

Luokanopettaja huolehtii oppilaiden kulkemisesta uimatunneille ja osallistuu tun-
tien valvontaan. Varsinaisesta opetuksesta vastaavat liikuntapalveluiden uinnin-
opettajat. Uinninopetus jatkuu toiselta luokalta neljänteen luokkaan asti. Tämä ei 
kuitenkaan riitä opitun uimataidon ylläpitämiseksi, vaan lapsen kanssa kannattaa 
käydä uimassa säännöllisesti.

Uimatunnille tarvitaan: 
 uimapuku
 pyyhe
 istuinalusta saunaan
 peseytymisvälineet
 herkkäsilmäiselle uimalasit

Lisätiedot: www.vantaa.fi/liikunta

Osallistuva oppilas

Peruskoulun tavoitteena on kasvattaa 
lapsista ja nuorista omatoimisia, aloit-
teellisia ja osallistuvia kansalaisia. Kou-
lussa opetellaan muun muassa keskus-
telutaitoja, osallistumista yhteiseen pää-
töksentekoon, tavoitteiden asettamista 
ja vaikuttamistaitoja. 

Omassa luokassa tapahtuvan osallistumi-
sen ja vaikuttamisen lisäksi oppilailla on 
mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin 
sekä saada kokemuksia vastuunotosta ja 
yhteisten asioiden hoidosta oppilaskun-

tatoiminnan kautta. Kaikki oppilaat muo-
dostavat koulun oppilaskunnan, joka va-
litsee keskuudestaan hallituksen. Hallitus 
osallistuu koulun päätöksentekoon, yh-
teisten sääntöjen laatimiseen, koulun toi-
minnan suunnitteluun ja arviointiin, ta-
pahtumien järjestelyihin ja kouluympä-
ristön kehittämiseen. Hallituksen tukena 
toimii oppilaskunnan ohjaava opettaja.

Lisäksi Vantaalla toimii lasten asiantuntija-
ryhmä, jonka edustajat ovat 1.–6.-luokka-
laisia. Ryhmän tavoitteena on tuoda van-

taalaisten aikuisten ja päättäjien tietoon 
lapsille tärkeitä asioita. Ryhmä tukee Van-
taan Suomen Lasten Parlamentin edusta-
jia heidän toiminnassaan, pohtii yhdessä 
edustajien kanssa vantaalaisia näkemyk-
siä, joita edustajat voivat viedä eteenpäin 
parlamenttiin sekä toimia tiedonvälittäji-
nä omaan kouluunsa. 

Lisätietoja: Milla-Miia Luosujärvi
www.vantaa.fi/opetus > Perusopetus >
Opiskelu luokilla 1–6 > Osallistuva oppilas  
www.vantaa.fi/nuorille > osallistu ja vaikuta
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Oppilaiden etuudet 

 
Kouluruokailu
Vantaan kouluissa tarjotaan jokaisena 
koulupäivänä oppilaalle maksuton ate-
ria. Kouluruokailun tavoitteena on tarjo-
ta oppilaalle maukasta ja ravitsevaa ruo-
kaa. Kaikkien ruokailuun osallistuvien vas-
tuulla on, että ruokailuhetki on rauhalli-
nen ja viihtyisä. Kouluruokailu on kiinteä 
osa koulun kasvatus- ja opetustoimintaa.

Koulujen ruokalistat on koostettu vaihte-
levasti liha-, kala-, broileri- ja kasvisruoista. 
Kotiruokamaisiin aterioihin tuovat vaihte-
lua erilaiset teemat. Lisäksi ruokalistoissa 
huomioidaan eri vuodenajat ja kaikki juh-
lapyhät. Päivittäin on tarjolla kasvisruokaa. 

Ruoka on tarjolla linjastossa, josta ruo-
kailijat ottavat ruoan itse. Ruokaa saa ot-
taa lisää, kun ottaa samalla lisäkkeitä eikä 
pelkästään pääruokaa. Kappaletuotteiden 
kuten esimerkiksi pyöryköiden ja lettujen 
määrää on kuitenkin rajoitettu, jotta niitä 
riittää kaikille ruokailijoille.

Kouluruuan valmistuksessa käytetään ai-
noastaan vähälaktoosisia tai laktoositto-
mia raaka-aineita. Laktoositonta maitojuo-
maa on tarjolla sitä haluaville. Sen saami-
nen edellyttää kuitenkin erityisruokavali-
oilmoituksen täyttämisen.

Koululounaaseen sisältyvät
– pääruoka lisäkkeineen
– salaatti tai raaste ja salaatinkastike
– näkkileipä tai pehmeä leipä ja levite
– maito, piimä tai vesi.
Ruokalistat ja ilmoitus erityisruokavaliois-
ta -lomakkeet löytyvät: www.vantaa.fi/
opetus > Koulujen ja päiväkotien ruokailu.

Keitto- ja puuroaterioilla ei tarjota salaat-
tia, mutta silloin on tarjolla pehmeää lei-
pää, leikkelettä ja tuoreannos. Puuroate-
riaan sisältyy lisäksi mehukeitto. 

Suomalaisessa peruskoulussa op-
pimista ja kasvua tuetaan monin 
keinoin. Koulussa tarjotaan päi-
vittäin maittava ja monipuolinen 
ateria, jonka nauttimisen yhtey-
teen kuuluu hyvien ruokailuta-
pojen ja -tottumusten omaksu-
minen. 

Kouluruokailun kehittäminen

Kouluruokailun kehittämisessä otetaan 
huomioon asiakaskyselyissä saatu palau-
te. Ruokailuun liittyvissä käytännön asi-
oissa pyydämme ottamaan suoraan yh-
teyttä koulukeittiön vastaavaan esimie-
heen. Palautetta voi antaa myös kaupun-
gin kotisivuilla www.vantaa.fi > Palaute.

Oppilas tarvitsee aamupalan

Kouluateria kattaa noin kolmanneksen 
päivittäisestä ravinnontarpeesta. Loput 
ravinnontarpeestaan oppilas saa päivän 
aikana nautituista muista aterioista. Erityi-
sen tärkeää on, että hän syö terveellisen 
aamupalan ennen kouluun lähtöä, muu-
ten väsymys iskee jo ennen lounasta.  

Erityisruokavalio
Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavalio-
ta tai hänen ruokavalionsa on eettisistä 
syistä rajoitettu, keittiölle toimitetaan op-
pilaan tiedot erityisruokavalion tarpees-
ta erityisruokavaliolomakkeella. Vaativissa 
erityisruokavalioissa vaaditaan lisäksi lää-
kärintodistus. Lomakkeen ja toimintaoh-
jeen saa koululta tai internetistä. 

Riittävä yöuni, liikunta 

ja terveelliset ruokailu-

tottumukset luovat hyvän 

perustan koulunkäynnille.
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Vakuutukset
Oppilaat ovat vakuutettuja kouluaikana 
sekä koulumatkoilla. Jos oppilaalle sattuu 
kouluaikana tapaturma, hän saa ensiavun 
koulussa. Sieltä oppilas ohjataan tarvitta-
essa Vantaan kaupungin terveyskeskuk-
seen tai vakavissa tapauksissa suoraan sai-
raalaan. Hammastapaturmissa oppilas oh-
jataan hammashoitolaan.

Koulutapaturmien hoidon korvaa Vantaan 
kaupungin tapaturmavakuutus. Yksityis-
ten lääkäriasemien palveluista aiheutu-
neet kustannukset korvataan julkisen tak-
san mukaan. 

Vakuutus kattaa myös muun opetussuun-
nitelman mukaisen toiminnan, kuten ret-
ket ja leirikoulut sekä iltapäivätoiminnan 
ja koulun kerhot. Mahdollinen nuoren 
oma sairauskulu- tai yksityistapaturma-
vakuutus ei korvaa perusopetuslain mu-
kaisia tapaturmia, koska niistä kunta on 
lain mukaan korvausvelvollinen. Perheen 
omista vakuutuksista ei näin ollen voida 
korvata myöskään julkisen ja yksityisen 
hoidon erotusta.

Tapaturmasta täytetään aina tapaturma-
selvityslomake. Selvityksessä vamman laa-
tu on selostettava tarkasti, ja siihen on lii-
tettävä kaikki alkuperäiset laskut ja kuitit. 
Tapaturmasta tehdään selvitys siinäkin 
tapauksessa, ettei lääkärin hoitoa tarvita.
Lisätietoa saa koululta tai osoitteesta 
www.vantaa.fi/opetus.

Tapaturmassa rikkoutuneita silmälaseja, 
vaatteita, kelloja, puhelimia ja muuta tava-
raa ei korvata. Ainoastaan hoitotoimenpi-
teen yhteydessä leikatuista vaatteista voi 
saada korvausta. 

Lisätiedot:
Sinikka Lahtinen, p. 09 8392 2917,
sinikka.lahtinen@vantaa.fi

Hammashoito

Oppilaiden hampaat hoidetaan joko koulun tai lähialueen hammashoitolassa. 
Kaikki oppilaat kutsutaan hammastarkastukseen 1., 3. ja 5. luokilla. Muilla luokil-
la hoitoa saa yksilöllisen tarpeen mukaan. Oikojahammaslääkäri valitsee kolman-
nella luokalla oikomishoitoon ne oppilaat, joilla on toiminnallisia purentavirheitä. 

Jos oppilaalle tulee hammassärkyä, hammastapaturma tai muuta akuuttia hoidon  
tarvetta, huoltaja voi varata hänelle ajan keskitetystä ajanvarauksesta. Keskitetty  
ajanvaraus palvelee Länsi-Vantaalla numerossa 09 8393 5300 ja Itä-Vantaalla nume-
rossa 09 8392 3805. Ajanvaraus on auki maanantaista torstaihin kello 7.30–15.00  
ja perjantaisin ja juhlapyhien aattoina kello 7.30–14.00. Varatun ajan voi peruuttaa 
myös faksilla, Länsi-Vantaalla numerossa 09 8393 5010 ja Itä-Vantaalla numerossa  
09 8392 3373. Internet- ja tekstiviestiajansiirrot ja -peruutukset osoitteessa: 
www.hitportal.fi/hitportal/vantaa.

Kiireellinen ensiapu iltaisin ma–pe kello 16.00–21.00 ja koko väestön hammaslääkä-
ripäivystys kiireellistä ensiapua tarvitseville potilaille viikonloppuisin ja arkipyhinä 
on järjestetty Haartmanin sairaalassa viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 9.00–21.00, 
ajanvaraus alkaen klo 8.00. Haartmanin sairaalan (Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki) 
ajanvaraus numerosta 09 310 49999.

Kouluilla kiertää Suun terveydenhuollon opintopäivä -tapahtuma, jossa oppilaille 
annetaan tietoa suun terveyden edistämisestä.

Lisätiedot: www.vantaa.fi/hammashoito 

Huolehdi hampaistasi
1. Puhdista hampaasi joka puolelta puhtaaksi kahdesti päivässä fluorihammastah-

naa käyttäen. Lapsi voi itse harjata hampaansa aamuisin, mutta vanhempien tu-
lisi varmuuden vuoksi harjata 1.–2.-luokkalaisten oppilaiden hampaat joka ilta.

2. Käytä janojuomana vettä.
3. Syö säännöllisinä ruoka-aikoina ja monipuolisesti, kunnollinen välipala koulun 

jälkeen on tärkeä.
4. Sokeria sisältävien tuotteiden käyttö on syytä keskittää yhteen kertaan viikossa.
5. Käytä Suomen Hammaslääkäriliiton suosittelemia ksylitolituotteita 3–5 kertaa 

päivässä syömisten jälkeen, se vähentää hampaiden reikiintymisriskiä.

www.suunvuoro.fi
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Kouluterveydenhuolto
Joka koululle on nimetty oma kouluter-
veydenhoitaja ja -lääkäri. Kouluterveyden-
huolto edistää oppilaan ja koko kouluyh-
teisön terveyttä ja hyvinvointia yhdessä 
huoltajien, opettajien ja oppilashuollon 
muun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen op-
pilaan vähintään kerran lukuvuoden aika-
na. Lääkärintarkastus tehdään ensimmäi-
sellä ja viidennellä luokalla. Ensimmäisen 
ja viidennen luokan terveystarkastus on 
laaja-alainen tarkastus, johon kutsutaan 
mukaan myös lapsen vanhemmat/huol-
tajat. Terveydenhoitajat aloittavat ensim-
mäiselle luokalle tulevien oppilaiden ter-
veystarkastukset jo kesällä. 

Terveydenhoitaja tarvitsee ajan tasalla 
olevat tiedot kaikista lapsen koulunkäyn-
tiin vaikuttavista sairauksista. Myös lapsen 
muualla saamista rokotuksista, rokotusten 
terveydellisistä esteistä tai terveydentilan 
muutoksista pyydetään ilmoittamaan ai-
na koulun terveydenhoitajalle. Huoltajien 
toivotaan lisäksi ilmoittavan, jos heidän 
yhteystietonsa muuttuvat.

Lisätiedot: www.vantaa.fi/terveyspalvelut

Jos lapsi sairastuu
 häntä ei pidä lähettää kouluun
 vanhemmat järjestävät tarvittavan 

 hoidon
 sairastumisesta ilmoitetaan 

 luokanopettajalle
 neuvoja voi tarvittaessa kysyä koulun 

terveydenhoitajalta tai oman asuinalu-
een terveysasemalta

Koulumatkat

Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen koulun alkua, ja mahdol-
liset vaaranpaikat on hyvä käydä lapsen kanssa yhdessä läpi. Heijastin vaatteis-
sa on halpa vakuutus. Jos matka kuljetaan polkupyörällä, sen tulee olla hyvässä 
kunnossa. Myös valot ja kypärä kuuluvat pyöräilijän varusteisiin.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koululaismatkakorttiin, jos koulumatka on yli 5 
km kunnan määrittelemään lähikouluun. Koululaismatkakortin voi saada toissijaiseen 
vantaalaiseen kouluun, jos koulumatkan pituus on yli 5 km sekä lähikouluun että 
toissijaiseen kouluun. Oikeus koulumatkaetuun voi syntyä myös, jos matka todetaan 
liian rasittavaksi tai vaaralliseksi tai jos oppilas ei selviä siitä terveydellisistä syistä. 
Tarkat perusteet ja hakulomake löytyvät internetistä www.vantaa.fi/koulumatkat.

Koululaismatkakortti käy Vantaan sisäisessä joukkoliikenteessä koulupäivinä klo 4.30-
18. Hakemuksen perusteella oppilas saa latauskirjeen, jolla koululaismatkakortti lada-
taan yhteispalvelupisteessä. Oppilas on vastuussa matkakortin säilyttämisestä kou-
luajan. Huoltaja voi perustelluista syistä kuljettaa oppilaan kouluun itse, jolloin hä-
nelle maksetaan takautuvasti koululaismatkakortin hinnan suuruinen saattoavustus.

Taksikuljetus järjestetään vain poikkeustilanteissa lääkärin tai psykologin lausunnon 
perusteella ja vain siksi ajaksi, jolloin oppilas ei voi käyttää julkisia kulkuvälineitä. 
Ensimmäisellä luokalla taksikyydin saa kuitenkin myös siinä tapauksessa, että oppi-
laan täytyisi vaihtaa joukkoliikennevälinettä kesken koulumatkan. Taksikuljetuksen 
voi käyttää ainoastaan siihen kellonaikaan, kun koulu alkaa tai päättyy. Esimerkiksi 
iltapäiväkerhosta kotiin matka ei ole enää koulukuljetusta. 

Koulumatkaetua haetaan koulukuljetushakemuksella, jonka voi täyttää nettisivuilla 
www.vantaa.fi/koulumatkat. Paperihakemuksen voi tulostaa netistä tai pyytää kou-
lulta. Uusi koulukuljetushakemus pitää täyttää kaikissa muutostilanteissa, esim. jos 
oppilaan kotiosoite tai koulu vaihtuu. Koululaismatkakortti palautetaan koululle, 
mikäli oikeus koulumatkaetuun päättyy kesken lukuvuoden. 

1.–6. luokkien oppilaiden tulee palauttaa koulukuljetushakemus ti 30.4.2013 
mennessä tai heti, kun koulupaikka selviää. Lukuvuoden 2013–2014 koulukuljetus-
päätökset postitetaan kesällä. Hakemusten käsittelyajalta ei makseta korvauksia.

Koulukuljetuksen ajantasaiset ja tarkat perusteet sekä hakulomake löytyvät 
osoitteesta www.vantaa.fi/koulumatkat.

Lisätiedot:
Koulukuljetuksen toimistosihteerit, 
p. 09 8392 2615 ja 09 8392 3997
koulukuljetus@vantaa.fi

Milloin on mahdollisuus koulumatkaetuun? 
1. Maksuttoman koululaismatkakortin saa, mikäli koulumatkan pituus  

lähikouluun on yli 5 km. 

2. Koulumatkan rasittavuuden ja vaarallisuuden arvioi sivistystoimi. Koulumat-
kan vaarallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon, onko tiellä erillinen kevyen- 
liikenteenväylä, leveä piennartila, onko tiellä liikennevalot tai merkityt suoja-
tiet. Lisäksi arvioon vaikuttavat tiellä noudatettava nopeusrajoitus sekä tien 
geometria ja näkyvyys. 

3. Terveydellisistä syistä koulumatkaetu myönnetään lääkärin tai psykologin 
lausunnon perusteella. Lausunto tulee toimittaa koulukuljetushakemuksen 
liitteenä.
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Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tuki järjestetään ensisijaisesti muun ope-
tuksen yhteydessä oppilaalle määritellys-
sä lähikoulussa. Tuen toteuttamiseksi op-
pilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma HOJKS. Tukitoimet 
valmistellaan ja toteutetaan yhdessä op-
pilaan ja oppilaan huoltajien kanssa. 

Oppilashuoltotyö 
Oppilashuollon tavoitteena on, että op-
pilas tuntee koulun turvalliseksi ja viihtyi-
säksi. Oppilashuoltotyötä tekevät kaikki 
koululla työskentelevät aikuiset sekä oppi-
lashuoltopalveluista vastaavat viranomai-
set. Oppilashuoltotyötä koululla koordinoi 
oppilashuoltoryhmä, jonka jäseniä ovat 
rehtori, erityisopettaja, kouluterveyden-
hoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi 
ja oppilaanohjaaja. 

Oppilashuoltoryhmässä käsitellään yksit-
täisten oppilaiden, ryhmien tai koko kou-
luyhteisön asioita. Oppilashuoltoryhmäs-
sä sovitaan oppilaiden sosiaaliseen, psyyk-
kiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä 
ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimen-
piteistä. 
 

Tukiopetus
Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, 
jos hän on tilapäisesti jäänyt jälkeen opin-
noissaan tai muutoin tarvitsee oppimises-
saan lyhytaikaista tukea. Tukiopetus aloi-
tetaan, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet 
on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi 
jälkeen opinnoissaan.

Osa-aikainen erityisopetus
Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan 
parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja 
ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien 
ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityis-
opetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, 
joilla on kielellisiä tai matemaattisiin tai-
toihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaike-
uksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia 
opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa 
tai koulunkäynnissä.  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan jous-
tavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, 
pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-
aikainen erityisopetus voi olla osa joustavia 
ryhmittelyjä. Tällöin opettajat suunnittele-
vat, opettavat, arvioivat ja kantavat yhdes-
sä vastuun kaikista opetukseen osallistuvis-
ta oppilaista. Osa-aikaisen erityisopetuksen 
tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan 
saamaan muuhun opetukseen.

Huoltajille tiedotetaan tukiopetuksen ja 
osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämi-
sestä koulun lukuvuosisuunnitelmassa ja 
vanhempainilloissa sekä koulun tiedot-
teissa.
  

Tuen kolmiportaisuus
Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada 
riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tu-
en tarpeen ilmetessä. Mikäli oppilas tarvit-
see tavanomaista laajemmin ja pitkäaikai-
semmin tukea, hänen tukitoimiaan tehoste-
taan. Tehostetun tuen aloittaminen perus-
tuu opettajien laatimaan pedagogiseen ar-
vioon, jossa kuvataan oppilaan oppimisen 
ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Tehos-
tetun tuen toteuttamiseksi laaditaan oppi-
missuunnitelma, jossa kuvataan mm. op-
pilaan tarvitsema tuki ja sen järjestäminen.
Mikäli tehostettu tuki todetaan riittämät-
tömäksi, oppilaalle järjestetään erityistä tu-

Oppimisen ja koulunkäynnin tu-
kea on tarjolla kaikille oppilaille. 
Tukimuotoina ovat mm. oppi-
lashuoltotyö, ohjaus, tukiopetus 
ja erityisopetus. Oppilaalla on 
oikeus saada opetukseen osal-
listumisen kannalta välttämät-
tömät erityiset apuvälineet sekä 
tulkitsemis- ja avustajapalvelut. 
Järjestettävän tuen taso määrit-
tyy oppilaan kokonaistilanteen 
mukaan.
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Koulukuraattori
Koulukuraattori on koulun sosiaalityön-
tekijä. Hän edistää oppilaiden ja kouluyh-
teisön hyvinvointia ehkäisemällä ja pois-
tamalla oppilaiden koulunkäyntiin liitty-
viä vaikeuksia. Tukea voidaan antaa yksit-
täiselle oppilaalle ja hänen perheelleen, 
oppilasryhmälle tai koko kouluyhteisöl-
le. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, 
kun oppilaan tilanne koulussa tai  kotona 
huolestuttaa tai kun oppilas kokee itsensä 
yksinäiseksi tai masentuneeksi. Kouluku-
raattori voi tavata oppilasta sekä yksin et-
tä hänen perheensä kanssa. Työskentelyn 
tavoitteena on yhdessä kodin kanssa sel-
vittää tilanne ja löytää sopivat tukitoimet.

Lisätiedot: 
Hanna Pösö, p. 050 312 1844,
hanna.poso@vantaa.fi

 

Koulupsykologi
Koulupsykologi auttaa lasta, jos hänellä 
on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, 
sopeutumisessa, tunne-elämässä tai ryh-
mässä toimimisessa. Oppilaan vaikeuksia 
selvitetään ja tukitoimenpiteitä suunnitel-
laan aina yhdessä oppilaan ja hänen huol-
tajiensa kanssa. Neuvotteluihin osallistu-
vat tarpeen mukaan myös esim. luokan-
opettaja, koulun erityisopettaja ja rehtori. 
Huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulupsy-
kologiin, kun heitä askarruttaa lapsen kou-
lu- ja kasvatusasiat tai kun perhettä kohtaa 
kriisi. Varsinainen hoitotyö ei kuulu kou-
lupsykologin tehtäviin, vaan tarvittaessa 
lapsi tai perhe ohjataan muiden asiantun-
tijoiden autettavaksi.

Lisätiedot:
Tuija Harakka, p. 040 513 7818, 
tuija.harakka@vantaa.fi

kea. Tuen tarve arvioidaan pedagogisella 
selvityksellä, joka sisältää mm. kuvauksen 
oppilaan kokonaistilanteesta ja oppilaan 
tarvitsemasta erityisestä tuesta. Oppilaan 
opettajat ja oppilashuoltotyöhön kuuluvat 
asiantuntijat laativat selvityksen ja sitä täy-
dennetään tarvittaessa asiantuntijalausun-
nolla. Pedagoginen selvitys toimii pohjatie-
tona erityisen tuen hallinnolliselle päätök-
selle. Kun oppilaalle on tehty erityisen tuen 
päätös, hänelle laaditaan sen toteuttamista 
varten henkilökohtainen opetuksen järjes-
tämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Lisätiedot:
Paula Järnefelt, p. 040 505 3312,
paula.jarnefelt@vantaa.fi
oppimisen tukipalvelut ja
kieli- ja kulttuurilähtöinen opetus 

Minna Salmi, p. 040 557 4935,
minna.salmi@vantaa.fi
erityisen tuen päätökset ,avustajapalvelut
 

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Vantaalla ei suvaita kiusaamista
 Koulukiusaamiseen suhtaudutaan Vantaalla erittäin vakavasti.
 Koulun henkilökunta puuttuu kiusaamiseen heti, jos sitä havaitaan.
 Kiusaamisesta kannattaa ja tuleekin ilmoittaa opettajalle, rehtorille tai 

jollekin muulle koulun työntekijälle.
 Kouluun kannattaa ottaa yhteyttä, vaikka kiusaamisesta ei olisi varmuutta.
 Vanhempien ja lasten tulisi keskustella koulukiusaamisesta kotona.
 Lisätietoa keskustelun tueksi saa esimerkiksi osoitteista www.tukiasema.net ja 

www.mll.fi/kasvattajille/kiusaaminen.
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Vantaa järjestää eri kieli- ja kult-
tuuriryhmiin kuuluville oppilaille 
monipuolista opetusta ja oppimi-
sen tukea. Opetuksen järjestämi-
sessä huoltajien kanssa tehtävä 
yhteistyö on tärkeää. Perusope-
tuksessa kieli- ja kulttuuriryhmil-
lä tarkoitetaan maahanmuuttaja-
taustaisia oppilaita sekä romane-
ja, saamelaisia ja viittomakielisiä 
oppilaita.

Kieli- ja kulttuurilähtöinen opetus

Suomi toisena kielenä
Suomi toisena kielenä -oppimäärä on tar-
koitettu oppilaalle, jonka suomen kielen 
taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla 
kielen osa-alueilla. 

Suomi toisena kielenä -opetus kehittää 
oppilaan suomen kielen taitoa ja suo-
malaisen kulttuurin tuntemusta. Yhdessä 
oman äidinkielen opetuksen kanssa se tu-
kee oppilaan identiteettiä ja kehittää toi-
minnallista kaksi- tai monikielisyyttä.

Oman äidinkielen opetus
Vantaalla järjestetään oman äidinkielen 
tai ylläpitokielen opetusta noin 30 kieles-
sä. Oman äidinkielen opetuksella tuetaan 
oppilaan ajattelua, kielitaitoa ja viestintää. 

Oman äidinkielen opetus on perusopetus-
ta täydentävää opetusta ja oppilaalle va-
paaehtoista. Oppilaan osallistuessa oman 
äidinkielen opetukseen hänen oppitun-
tiensa määrä lisääntyy kahdella. Mahdol-
lisista kuljetuskustannuksista vastaa op-
pilaan huoltaja.

Ylläpitokielen opetus on mahdollista op-
pilaille, jotka ovat oppineet vieraan kielen 
ulkomailla asuessaan tai opiskellessaan. 
Oppilas voi osallistua vain yhden oman äi-
dinkielen/ylläpitokielen opetukseen.

Saame, romanikieli ja viittomakieli ovat 
Suomen vähemmistökieliä. Näiden kielien 
opetuksessa tavoitteena on tukea oppi-
laan toimintavalmiuksia monipuolisena 
vähemmistökielen käyttäjänä.

Opettavista kielistä voi tiedustella oppi-
laan omasta koulusta. Oppilas voi opis-
kella myös toisen koulun ryhmässä, jos 
omassa koulussa opetusta ei tarjota. Jos 
kieltä ei opeteta Vantaalla, voi opetusryh-
miä tiedustella Espoon tai Helsingin ope-
tustoimista. 

Perusopetukseen 
valmistava opetus
Valmistava opetus on tarkoitettu maahan-
muuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suo-
men kielen taito ei riitä opiskeluun perus-
opetuksen ryhmässä. Opetus edistää op-
pilaan suomenkielen taitoa ja antaa oppi-
laalle valmiuksia perusopetukseen osal-
listumiseen. 

Valmistavan opetuksen oppilaalle laadi-
taan oma oppimissuunnitelma, johon kir-

jataan mm. hänen oppimistavoitteensa 
sekä hänen opetuksensa ja ohjauksensa 
järjestäminen. Oppilaalla on mahdollisuus 
suorittaa osia perusopetuksen oppimää-
rästä valmistavan opetuksen aikana. 

Valmistava opetus kestää pääsääntöisesti 
vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy pe-
rusopetuksen oppilaaksi ikätasoaan vas-
taavaan ryhmään lähikouluunsa. Tarvit-
taessa aluekoordinaattori tukee huolta-
jia ja koulua oppimiseen ja koulunkäyn-
tiin liittyvien tukitoimien suunnittelussa. 
Aluekoordinaattorien yhteystiedot löyty-
vät sivulta 5.

Lisätiedot:
Paula Järnefelt, p. 040 505 3312,
paula.jarnefelt@vantaa.fi
oppimisen tukipalvelut, 
kieli- ja kulttuurilähtöinen opetus
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Iltapäiväkerhot on tarkoitettu 1. 
ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 
oppilaille, joilla on erityisen tuen 
päätös. Etusijalla kerhopaikkoja 
myönnettäessä ovat 1. vuosiluo-
kan oppilaat. Iltapäiväkerhot toi-
mivat koulujen tiloissa tai niiden 
läheisyydessä. Vantaalla iltapäi-
vätoimintaa järjestävät yksityiset 
palveluntuottajat, järjestöt ja seu-
rakunta. 

Koulun jälkeen iltapäiväkerhoon

Iltapäiväkerhoihin haetaan kun lapsen 
koulupaikka on selvinnyt. Hakuaika ilta-
päivätoimintaan lukuvuodelle 2013–2014 
on ti 2.4.–ma 13.5.2013. Oppilaaksiotto-
päätöksen mukana koteihin postitetaan 
esite alueen iltapäiväkerhotarjonnasta ja 
hakuohjeet. Esitteessä kerrotaan tarkem-
min hausta. 

Iltapäivätoiminta on maksullista. Luku-
vuonna 2012–2013 asiakasmaksut olivat 
80 euroa neljän tunnin ja 110 euroa viiden 
tunnin päivittäisestä toiminnasta. 

Lisätiedot:
Lotte Koivulainen, p. 040 724 5399
lotte.koivulainen@vantaa.fi
Raija Oinonen, p. 09 8392 0122
raija.oinonen@vantaa.fi

Koulun kerhotoiminta

Vantaalla järjestetään oppilaille kerhotoimintaa. Kerho-
toiminta on vapaaehtoista ja maksutonta. Kerhot toimi-
vat yleensä koulupäivän jälkeen koulujen tai lähialueiden 
tiloissa. 

Ohjaajina toimii mm. opettajia, nuoriso- ja liikuntapalvelui-
den työntekijöitä, järjestöjen ja seurojen ohjaajia ja muita 
osaavia aikuisia. Koulut tiedottavat kerhoista ja ottavat vas-
taan ilmoittautumisia. 

Koulun kerhotoiminta määritellään opetussuunnitelman 
perusteissa. Toiminnan tavoitteena on mm. lasten ja nuor-
ten kasvun tukeminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden li-
sääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. 

Lisätiedot: 
Virva Kela-Piironen, p. 050 314 5119
virva.kela-piironen@vantaa.fi

Kehitysvammaisten lasten päivätoiminta

Kehitysvammaisille oppilaille järjestetään päivätoimintaa 
koulun opetuspäivinä. 

Päivätoimintaa järjestetään niiden harjaantumisopetuksen, 
toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen ja autismiope-
tuksen ryhmien oppilaille, jotka ovat kehitysvammahuollon 
asiakkaita. 

Päivätoimintaa järjestetään perheiden tarpeen mukaisesti, 
tiedon tarkemmista toiminta-ajoista saa koululta. 

Lukuvuonna 2013–2014 päivätoimintaa järjestetään Joki-
niemen, Hakunilanrinteen, Martinlaakson, Rekolanmäen, 
Uomarinteen ja Viertolan kouluissa. 

Lisätiedot: 
Minna Salmi, p. 040 557 4935
minna.salmi@vantaa.fi
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Vantaalla 1–6 luokat voi käydä ko-
konaan englannin kielellä tai osit-
tain saksan kielellä sekä ruotsin 
kielikylvyssä. Lisäksi peruskoulun 
oppimäärän voi suorittaa musiik-
kiluokalla, montessoriopetukses-
sa tai yksityisessä steinerkoulussa. 

Painotettuun opetukseen haetaan
www.vantaa.fi/verkkoasiointi 
-sivustolla olevilla lomakkeilla, 
jotka palautetaan pe 18.1.2013 
mennessä haettavaan kouluun. 
Lisäksi painotettuun opetukseen 
hakeva oppilas ilmoitetaan kou-
luun ke 30.1.2013 mennessä, ku-
ten muutkin koulutulokkaat. 

Vaihtoehtoja Vantaan kouluissa

Kaikille painotettuun opetukseen hakijoil-
le tehdään päätös sekä omasta lähikoulus-
ta että ottamisesta painotettuun opetuk-
seen. Painotetun opetuksen oppilaaksiot-
to on toissijaista oppilaaksiottoa, mikäli 
kyseinen koulu ei ole oppilaan lähikoulu. 
Tarkemmat tiedot löytyvät sivuilta 6 ja 7.  

Englanninkielinen opetus

Vantaan kansainvälinen koulu
Vantaan kansainvälisessä koulussa perus-
koulun voi käydä kokonaan englannin kie-
lellä. Opetus on tarkoitettu sellaisille op-
pilaille, joiden englannin kielen taito on 
riittävä opinnoissa selviytymiseen. Kan-
sainvälisen koulun oppilaat valitaan eng-
lannin kielen kielikokeen perusteella. En-
sisijaisesti kouluun otetaan vantaalaisia 
lapsia. Muiden kuntien hakijoita voidaan 
ottaa vantaalaisten lasten jälkeen, jos ope-
tusryhmissä on tilaa. Koulun oppilaaksiot-
to on aina toissijaista oppilaaksiottoa (s. 7). 
Hakijoille järjestetään englannin kielen 
koe to 7.2.2013 klo 9.00. Koulutulokkai-
den vanhemmille järjestetään ke 9.1.2013 
klo 18.00 tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan 
koulun toiminnasta ja hakumenettelystä. 
Tilaisuus on koulun tiloissa osoitteessa Ha-
gelstamintie 1.

Lisätiedot: www.edu.vantaa.fi/isv

Kaivokselan koulu
Kaivokselan koulussa peruskoulun voi suo-
rittaa englannin kielellä, mutta englantia 
ei tarvitse osata vielä kouluun tullessaan. 
Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat 
toimivan kaksikielisyyden kuudennen luo-
kan loppuun mennessä. Englanninkielisten 
luokkien oppilaat valitaan kielellisen val-
miuden kokeella, jonka voi suorittaa joko 
suomen tai englannin kielellä. Ensisijaisesti 
luokille otetaan vantaalaisia lapsia. Muiden 
kuntien hakijoita voidaan ottaa vantaalais-
ten lasten jälkeen, jos opetusryhmissä on ti-
laa. Hakijoille järjestetään kielellisen valmi-
uden koe ke 6.2.2013. Koulutulokkaiden 
vanhemmille järjestetään to 10.1.2013 
klo 18.00 tiedotustilaisuus, jossa kerro-
taan englanninkielisten luokkien toimin-
nasta. Tilaisuus on osoitteessa Kaivosvou-
dintie 10, luokka 109.

Lisätiedot: www.vantaa.fi/kaivokselankoulu

Kaksikielinen opetus  
suomi - saksa
Martinlaakson koulun kaksikielisessä suo-
mi-saksa opetuksessa eli ns. CLIL -opetuk-
sessa opiskellaan 1–2-luokilla noin puolet 
oppiaineista saksan kielellä. Luokilla 3–5 
on viikossa kaksi tuntia opetusta saksaksi 
ja 6. luokalla yksi viikkotunti. Lapset oppi-
vat lukemaan ja kirjoittamaan ensin suo-
meksi. Aloittaviin ryhmiin otetaan myös 
niitä lapsia, joilla ei ole saksankielistä kie-
litaustaa. Martinlaakson koulu järjestää 
kielipainotteisesta opetuksesta kiinnos-
tuneille vanhemmille tiedotustilaisuuden 
to 10.1.2013 kello 18.00 koulun ruokalas-
sa osoitteessa Martinlaaksonpolku 4.

Lisätiedot:
Rehtori Sari Laurivuori-Toivola
p. 09 8393 4790
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Ruotsin kielikylpy
Kielikylvyssä vieras kieli on sekä oppimi-
sen väline että sen kohde. Vantaalla kieli-
kylpyopetusta ruotsin kielellä annetaan 
Uomarinteen koulussa. Aloittaviin ryh-
miin otetaan myös niitä lapsia, joilla ei 
ole kielikylpytaustaa päiväkodista. Ruot-
sin kielikylpyopetuksessa opetus anne-
taan pääosin ruotsiksi ja oppilaat oppivat 
lukemaan ja kirjoittamaan ensin ruotsin 
kielellä.

Uomarinteen koulu järjestää ruotsin kie-
likylpyopetuksesta kiinnostuneille van-
hemmille tiedotustilaisuuden. Tilaisuus 
pidetään ke 9.1.2013 klo 18.00 pikku-
koulurakennuksessa, Uomarinne 2, kulku 
Virtakujan puolelta.

Lisätiedot: www.edu.vantaa.fi/uomis

Montessoriopetus
Vantaan montessoriluokat toimivat Kuu-
sikon koulussa vuosiluokilla 1–6. Vantaal-
la ei ole montessoriopetusta vuosiluokilla 
7–9. Montessoriopetuksen opetussuunni-
telma noudattaa Kuusikon koulun, Van-
taan kaupungin ja valtakunnallisen perus-
opetuksen opetussuunnitelmien määrä-
yksiä. Tämä koskee myös oppilasarviointia.

Montessoriluokalle otetaan oppilaaksi en-
sisijaisesti vantaalaisia lapsia. Luokalle vali-
taan oppilaat niistä koulutulokkaista, jotka 
ovat osallistuneet montessorikasvatukseen 
päivähoidossa tai esiopetuksessa. Muiden 
vuosiluokkien montessoriluokille otet-
tavilta oppilailta edellytetään, että heillä 
on montessoritausta edellisestä koulusta. 
Montessoriluokille oppilaiden ottaminen 
on toissijaista oppilaaksiottoa (s. 7).

Montessoriopetus perustuu kokonaisuuk-
siin ja on enimmäkseen ainejaotonta. Mon-
tessoriluokat ovat yhdysluokkia, joissa toi-
minnallinen oppimateriaali mahdollistaa 
oppilaan opiskelun yksilöllisen ja kiireet-
tömän etenemisen. Työskentelytapa lisää 
yhteisöllisyyttä ja kasvattaa ryhmän aktii-
viseksi jäseneksi. Opiskelun kehyksenä on 
elämää kunnioittava, ekologinen käsitys 
maailmasta ja ihmisestä osana sitä. Tärke-
ää on tutkiminen, käsin tekeminen, luova 
ongelmanratkaisu, oivaltava oppiminen ja 
syy-seuraus-suhteiden pohtiminen.

Kuusikon koulun infotilaisuus Montesso-
riopetuksesta pidetään ke 9.1.2013 klo 
18.00 koulun ruokalassa, os. Hovitie 11.

Lisätiedot: www.kuusikko.fi

Musiikkiluokat
Musiikkiluokkaopetus alkaa kolmannel-
la luokalla. Vantaalla on musiikkiluokkia 
useissa kouluissa eri puolilla kaupunkia. 
Musiikkiluokille otetaan oppilaita, jotka 
ovat kiinnostuneita musiikista ja joilla on
edellytykset musiikin opiskeluun. Oppilaat 
valitaan musikaalisuustestillä. Erillinen 
opas, josta saa tietoa musiikkiluokille ha-
kemisesta ja opiskelusta musiikkiluokalla,  
jaetaan oppilaille toisen luokan syksyllä.

Lisätiedot:  Ulla Nurmi, p. 040 576 9241,
ulla.nurmi@vantaa.fi

Steinerkoulu
Korsossa toimii yksityinen steinerkoulu, 
jossa voi opiskella ensimmäiseltä luokalta 
ylioppilaaksi asti. Oppilaat otetaan ensim-
mäiselle luokalle ilmoittautumisikäjärjes-
tyksessä ja haastattelun perusteella. Muil-
lekin luokille voi pyrkiä täyttämällä haku-
lomakkeen koulun kotisivuilla.

Lisätiedot: www.vantaansteinerkoulu.fi 

Painotuksia löytyy seuraavista kouluista

Englanninkielinen opetus: 
 Kaivokselan koulu lk. 1–6
 Vantaan kansainvälinen koulu lk. 1–9

Kaksikielinen opetus  suomi - saksa:
 Martinlaakson koulu lk. 1–9

Ruotsin kielikylpy: 
 Uomarinteen koulu lk. 1–6      
 Kilteri lk. 7–9

Montessoriopetus: 
 Kuusikon koulu lk. 1–6

Musiikkiluokat: 
 Hakunilanrinteen koulu lk. 3–5 > Hakunilan koulu lk. 6–9
 Mikkolan koulu lk. 3–9       
 Martinlaakson koulu lk. 3–9
 Simonkallion koulu lk. 3–6 > Peltolan koulu lk. 7–9
 Uomarinteen koulu lk. 3–6 > Hämeenkylän koulu lk. 7–9
 Ylästön koulu lk. 3–6 > Vantaankosken koulu lk. 7–9
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Vantaalla toimivat suomenkieliset peruskoulut aluerehtoreittain

Nimi Luokat Osoite Vantaa Rehtori Koulusihteeri
M

usiikki-
luokka

Soveltuu 
liikunta-
esteiselle *)

M
uuta

Hakunila 6.–9. Hiirakkotie 9 01200 040 865 3055 050 302 1841 x x

Hakunilanrinne 1.–5. Hiirakkotie 18 01200 8393 0083 8393 0065 ma-ke, pe x x

Hevoshaka 1.–6. Hevoshaantie 17 01200 8393 0875 8393 0045 x

Itä-Hakkila 1.–6. Koulutie 8 01260 8393 0345 8393 0262 ma, ti, to x

Kuusikko 1.–6. Hovitie 11 01380 8392 4210 8392 4220 x x1)

Länsimäki
- Ylläksen op. **)

- Pallaksen op. **)

7.–9.

1.–6.

Pallastunturintie 27 

Pallastunturintie 25

01280

01280

8393 0260

8393 0260

8393 1874
8393 1861 ke-pe
8393 1861ma

x

x

Rajakylä 1.–6. Latukuja 1 01280 8393 0300 8393 0299 ti–pe x

Sotunki 7.–9. Sotungintie 19 01200 8393 0060 8393 0070 x

   

 Koillinen oppilaaksiottoalue
Korson alue: aluerehtori Merja Kuokka / Mikkolan koulu, Vega 8393 2298, 040 528 9558

Nimi Luokat Osoite Vantaa Rehtori Koulusihteeri

M
usiikki-

luokka

Soveltuu 
liikunta-
esteiselle *)

M
uuta

Jokivarsi
- Nikinmäen op. **)

1.–6.
1.–4.

Sorvatie 16
Perhotie 27

01480
01490

8393 2461 8393 2568
8392 0251

x
x

Korso 6.–9. Kisatie 29 01450 8393 2413 8393 2412

Kulomäki 1.–5. Maauuninpolku 3 01450 8392 9391 8393 2339 ma, ti x

Leppäkorpi 1.–5. Korpikontiontie 5 01450 8393 2465 8393 2426 ma–to x

Mikkola   
- Vegan op. **)

- Lyyran op. **)
1.–9.
5.–9.

Venuksentie 2 
Lyyranpolku 2 

01480
01480

8393 2298
040 547 0838

8393 2274 
8393 2411 ma–ke, pe

x
x

x
x

Ruusuvuori 6.–9. Kisatie 21 01450 8393 2401 8393 2400 x

Vierumäki 1.–5. Saviontie 9 01450 040 513 5211 8393 2294 ti–to x

 Itäinen oppilaaksiottoalue
Hakunilan alue:  aluerehtori Riitta Reinikainen/ Länsimäen koulu  8393 0260, 040 585 3062

Kouluun ilmoittautuminen pääsääntöisesti vain näissä kouluissa.

1) Montessoriluokat 1.–6. luokilla
*) Koulu, jossa on luiskat ja/tai hissit helpottamassa liikuntaesteisen oppilaan liikkumista.
**) Opetuspiste
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Nimi Luokat Osoite  Vantaa Rehtori Koulusihteeri
M

usiikki-
luokka

Soveltuu 
liikunta-
esteiselle *)

M
uuta

Havukoski 6.–9. Tarhakuja 2 01360 8392 9444 8392 4131 x

Koivukylä 7.–9. Kustaantie 10 01400 8392 4323 8392 4330 x

Kytöpuisto 1.–6. Peltoniemenkuja 1 01360 8392 4547 8392 4552 x

Päiväkumpu      1.–5. Ismontie 2 01420 8392 4458 8392 2128 ti, ke, pe x

Rekola 1.–6. Rekolantie 67 01400 8392 4602 8392 4540 ma, to, pe x osittain

Rekolanmäki 1.–6. Valtimotie 4 01400 8392 1133 8392 1134 ma–to x

 Koillinen oppilaaksiottoalue
Koivukylän alue: aluerehtori Merja Kuokka / Mikkolan koulu, Vega 8392 4496, 040 528 9558

 Koillinen oppilaaksiottoalue
Tikkurilan alue: aluerehtori Risto Purhonen / Simonkallion koulu 8392 2947, 040 522 5480

Nimi Luokat Osoite Vantaa Rehtori Koulusihteeri

M
usiikki-

luokka

Soveltuu 
liikunta-
esteiselle *)

M
uuta

Hiekkaharju 1.–6. Talkootie 37 01350 8392 2921 8392 2920 x

Ilola 1.–4. Epinkoskentie 5 01390 8392 4526 8392 1093 ti, to, 
parillinen pe

x

Jokiniemi 1.–9. Valkoisenlähteentie 51 01370 8392 7251 8392 7252  ma, ke, 
pariton pe
8392 1103

x

Peltola      7.–9. Lummetie 27 B 01300 8392 3380 8392 3180 x x

Simonkallio 1.–6. Simonkalliontie 1 01350 8392 2947 8392 2948 x x osittain

Simonkylä 5.–9. Koivukyläntie 52 01350 8392 2217 8392 3141 x

Viertola
- Jokirannan op. **)

1.–6.
1.–9.

Liljatie 2
Viertolankuja 1

01300
01300

8392 3278
8392 3278

8392 2795
8392 7208

x
x

Kouluun ilmoittautuminen pääsääntöisesti vain näissä kouluissa.

2) Opetus englannin kielellä 
*) Koulu, jossa on luiskat ja/tai hissit helpottamassa liikuntaesteisen oppilaan liikkumista
 **) Opetuspiste

 Keskinen oppilaaksiottoalue 
Aviapoliksen alue: aluerehtori Tuija Tammi / Kartanonkosken koulu 8392 5300, 040 060 4363

Nimi Luokat Osoite Vantaa Rehtori Koulusihteeri

M
usiikki-

luokka

Soveltuu 
liikunta-
esteiselle *)

M
uuta

Kartanonkoski

- Tammiston op. **)

1.–9.

1.

Tilkuntie 5

Kaurapellonkatu 3

01520

01520

8392 5300 8392 5302
8392 5310 ma, ti ke/ip

x

Vantaan kansain-
välinen koulu

1.–9. Hagelstamintie 1 01520 8392 4820 8392 4810 x x2)

Veromäki
- Riihipellon op.  **) 

1.–9.
1.–2.

Veromiehentie 2
Krakankuja 5

01510
01510

8392 4110 8392 6013 x
x
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 Läntinen oppilaaksiottoalue 
Kivistön alue: aluerehtori Tuija Tammi / Kartanonkosken koulu 8392 5300, 040 060 4363

Nimi Luokat Osoite Vantaa Rehtori Koulusihteeri
M

usiikki-
luokka

Soveltuu 
liikunta-
esteiselle *)

M
uuta

Kannisto 1.–6. Kenraalintie 6 01700 8392 9253 8393 4966 ma–to x

Kivistö 1.–6. Vanha Nurmijärventie 132 01700 8393 4981 8393 4218 ma, ti, to

Seutula 1.–6. Katriinantie 60 01760 8393 3032 8393 4218 ke, pe x

Vantaankoski 5.–9. Isontammentie 15 01730 8393 4893 8393 4912
8393 4894 pe 

x x

Ylästö 1.–6. Ollaksentie 29 B 01690 8393 4254 8393 4213 x x

 Läntinen oppilaaksiottoalue
Myyrmäen alue: aluerehtori Kirsi Kolu / Pähkinärinteen koulu 8393 9149, 040 733 4239

Nimi Luokat Osoite Vantaa Rehtori Koulusihteeri

M
usiikki-

luokka

Soveltuu 
liikunta-
esteiselle *)

M
uuta

Askisto 1.–6. Uudentuvantie 5 01680 8393 9915 050 304 0729 ma, ke, 
pe/ip

x

Hämeenkylä 7.–9. Varistontie 3 01660 8393 9928 8393 9107 x x

Kaivoksela 1.–6. Kaivosvoudintie 10 01610 8393 5182 8393 5172 x3)

Kilteri 7.–9. Iskostie 8 01600 8393 5581 8393 5582 ti–pe x x4)

Kivimäki 1.–6. Lintukallionkuja 6 01620 8393 4017 8393 4858 ma–ke, pe
to kanslia suljettu 

x

Martinlaakso 1.–9. Martinlaaksonpolku 4 01620 8393 4790 8393 4923 x x x5)

Pähkinärinne 1.–6. Mantelikuja 4 01710 8393 9149 8393 9145

Rajatorppa
- Variston op.  **)

1.–6.
1.–2.

Vapaalanpolku 13 
Varistontie 1 

01650
01660

8393 9175 8393 9178 ma–to
x

Tuomela 1.–6. Ainontie 44 01630 8393 9186 050 304 0729 ti, to, 
pe/ap

Uomarinne 1.–6. Uomarinne 2 01600 8393 5604 8393 5615 x x x6)

Muut koulut

Nimi Osoite Vantaa Rehtori Toimisto

Vantaan seudun steinerkoulu Satakielentie 5 01450 8386 4820 838 6480 x7)

Kouluun ilmoittautuminen pääsääntöisesti vain näissä kouluissa.

3) Englanninkieliset luokat
4) Ruotsin osittainen kielikylpy
5) Kaksikielinen opetus suomi - saksa 
6) Ruotsin kielikylpy
7) Yksityiskoulu
*) Koulu, jossa on luiskat ja/tai hissit helpottamassa liikuntaesteisen oppilaan liikkumista
**) Opetuspiste
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