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Opas ekaluokkalaisen huoltajalle
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Koulunkäynnin aloittaminen on jännittävä ja ikimuistoinen 
tapahtuma. Koulussa opetellaan tietoja ja taitoja, joita jokainen 
tarvitsee elämässään. 

Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen ovat tärkeitä taitoja, 
jotka ekaluokkalaiset haluavat innokkaasti oppia. Vähintään yhtä 
tärkeitä ovat muut taidot, joita koulussa harjoitellaan:  yhteistyö- 
ja itsesäätelytaidot, vastuun ottaminen omasta koulunkäynnistä 
sekä pyrkimys toimia oikein – niin itseään, toisia ihmisiä kuin 
ympäristöä kunnioittaen. Jokainen lapsi oppii omalla tavallaan 
ja omassa tahdissaan.

Porvoon koulutuspalvelut tarjoaa monipuolista ja 
korkea laatuista yleissivistävää perus- ja toisen asteen koulutusta. 
Koulutus palveluissa toimii yhteensä 15 suomenkielistä ja 
10 ruotsinkielistä koulua.

Suomenkielisiä alakouluja on 11, yläkouluja kaksi ja lisäksi on yksi 
yhtenäiskoulu, jossa opiskelee vuosiluokat 1–9. Suomenkielistä 
lukio-opetusta järjestetään Linnankosken lukiossa.

Ruotsinkielisiä alakouluja on 7, yksi yläkoulu ja yksi yhtenäis- 
koulu. Ruotsinkielistä lukio-opetusta järjestää Borgå Gymnasium.

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa lapsesi omasta koulusta 
ja www.porvoo.fi verkkosivuilta.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
2022–2023

 Ilmoittautuminen kouluun
3.–31.1.2022 Wilman kautta 

tai
to 3.2.2022 omalla lähikoululla

3.–31.1.2022 Iltapäivätoiminnan hakuaika 
Ilmoittautuminen Wilman kautta

3.–31.1.2022 Koulukuljetuksen hakuaika 
Haku Wilman kautta

10.8.2022 Syyslukukausi alkaa

17.–21.10.2022 Syysloma

21.12.2022 Syyslukukausi päättyy

9.1.2023 Kevätlukukausi alkaa

20.–24.2.2023 Talvilomaviikko

3.6.2023 Lukuvuosi päättyy
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KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Lapsi ilmoitetaan kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. 
Ilmoittautumisaika on 3.1.–31.1.2022 tai vaihtoehtoisesti omalla 
lähikoululla torstaina 3.2.2022 klo 14–17. 

Avainkoodi Wilma-järjestelmään on merkitty postitse saapuvaan 
lähikoulupäätökseen. Toisen avainkoodin saa tarvittaessa koululta.

LÄHIKOULU JA LÄHI KOULUN 
OSOITTAMINEN PORVOOSSA
Oppilaan lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn 
osoitteen perusteella. Lähikoulu ei välttämättä ole se koulu, joka 
sijaitsee lähimpänä lapsen kotia. Lähikouluksi osoitetaan ensisijai-
sesti se koulu jonka oppilaaksiottoalueella oppilas asuu.

Kartan avulla voi tarkastella oman asuinpaikan sijoittumista 
alueelle: kartta.porvoo.fi. Kirjoita osoite osoitekenttään ja  
valitse opetuskohdasta oppilaaksiottoalue suomi tai ruotsi.

Oppilaalle voidaan myös anoa toissijaista koulupaikkaa muusta kuin 
lähikoulusta. Tällöin oppilas ei kuitenkaan ole koulukuljetusoikeu-
tettu. Toissijaista koulupaikkaa voi anoa 1. luokalle ilmoittautumisen 
yhteydessä Wilmassa. 

Muutto kesken lukuvuoden 
Perheen muutosta tulee aina ilmoittaa koululle ja sivistystoimeen. 
Jos oppilas muuttaa kaupungin sisällä toisen koulun oppilaaksiot-
toalueelle, oppilaan lähikoulu muuttuu. Uusi lähikoulu osoitetaan 
uuden hakemuksen perusteella. Jos muutto tapahtuu kesken luku-
vuoden, on oppilaalla oikeus jatkaa lukuvuoden loppuun entisessä 
koulussaan. Koulupaikkaa on tällöin anottava uudestaan. Huoltajat 
kuitenkin vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista itse.

KOULUN JA KODIN VÄLINEN VIESTINTÄ – 
WILMA
Porvoossa kodin ja koulun välistä viestintää tukee Wilma-järjes-
telmä. Huoltajat ja opettajat voivat viestiä Wilman (wilma.porvoo.fi)
kautta luottamuksellisesti ja turvallisesti. 

Opettajat syöttävät Wilmaan arvioinnit ja poissaolot sekä viestivät 
huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta 
oppilaiden poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun 
tiedotteita.

Wilman kautta anotaan myös koulukuljetusta ja paikkaa iltapäivä-
kerhoon.

• Sähköinen hakemus avautuu Wilmassa valitsemalla välilehti 
”hakemukset ja päätökset” ja ”tee uusi hakemus”. 

• Kun päätös on tehty, se on luettavissa samassa kohdassa, 
eli ”hakemukset ja päätökset”.

• Päätöksen voi lukea kokonaisuudessaan tupla klikkaamalla 
päätösotsikkoa ja valitsemalla ”tulosta”.

• Päätöksiä saa näkyviin vain nettiselaimessa, ei Wilma-
sovelluksessa.
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Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiope-
tuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille 
mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen 
ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se ohjaa oppilaita löytämään 
omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Kouluviikkoa ohjaa lukujärjestys. Eri koulujen alkamis- ja loppumis-
kellonajat vaihtelevat mutta viikkotuntimäärä on kaikissa sama. Por-
voossa 1. luokalla on opetusta 20 viikkotuntia.

Yhdessä oman luokanopettajan kanssa voi myös työskennellä toi-
nen luokanopettaja tai erityisopettaja. Luokassa voi työskennellä 
oppilaitten tukena myös koulunkäynninohjaaja. Osan opiskeluajasta 
luokka voi olla jaettuna erilaisiin ja erikokoisiin ryhmiin tai työsken-
nellä yhdessä toisen luokan kanssa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppima-
teriaalin. Peruskoulussa 1. luokalta alkavia kaikille yhteisiä oppi-
aineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, A1-kieli (englanti), matematiikka, 
ympäristöoppi, uskonto tai elämänkatsomustieto sekä taide- ja 
taito aineet musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta.

 

Koulujen arjen rakentum
inen

Opetussuunnitelman perusteet on Opetus hallituksen 
antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset 
opetussuunnitelmat laaditaan. Opetussuunnitelma on 
koulun toiminnan ja opetuksen perusta, joka kertoo, miten 
koulussa työskennellään ja mitä koulu työssään painottaa.

VAKUUTUKSET
Koulutapaturmista on viipymättä ilmoitettava koulun henkilökun-
nalle. Mahdollisten tapaturman aiheuttamien kustannusten osalta 
maksukuitit toimitetaan joko koululle tai suoraan If-vakuutus-
yhtiölle. Vakuutus korvaa vain terveyskeskuslääkärin palvelut.

Kouluilla ei ole vahinko- tai varkausvakuutusta, joka korvaisi rikkou-
tuneet tai hävinneet tavarat. Jokaisen on syytä huolehtia, että mat-
kaliput, kukkaro ja matkapuhelin ovat hyvässä tallessa. Polkupyörät 
on säilytettävä sovitussa paikassa ja pidettävä ehdottomasti lukit-
tuina. 1.- ja 2.-luokkalaisten ei suositella tulevan kouluun pyörällä, 
potkulaudalla tai rullalaudalla turvallisuuden vuoksi. 



6

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS
Jos oppilaalla ei ole valmiuksia opiskella suomenkielisessä koulussa, 
hän voi aloittaa opiskelun perusopetukseen valmistavassa opetuk-
sessa. Valmistava opetus kestää yleensä yhden lukuvuoden, ja sen 
aikana vahvistetaan oppilaan suomen kielen taitoa ja muita opis-
kelussa tarvittavia valmiuksia. Joissakin tapauksissa esiopetuksessa 
alkanut valmistava opetus jatkuu koulussa. Oppilaan lähikouluksi 
määräytyy se koulu, jossa valmistavaa opetusta voidaan parhaiten 
tarjota oppilaalle.

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS, STK 
Jos oppilaan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai oppilas on 
monikielinen, arvioidaan esiopetuksessa ja koulussa oppilaan suo-
men kielen taito. Oppilas voi tarvittaessa opiskella suomi toisena 
kielenä -oppimäärää äidinkielessä ja kirjallisuudessa. STK-opetus 
tukee oppilaan kielitaidon kehittymistä ja tavoitteena on saavuttaa 
kielitaito, joka riittää suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opis-
keluun. STK-opetusta annetaan erillisessä ryhmässä tai suomen kieli 
ja kirjallisuus -tunneilla. STK-opetus ei ole tukiopetusta eikä se lisää 
oppilaan tuntimäärää. Huoltaja päättää oppimäärän valinnasta.

OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS
Oppilaan koulunkäynnin tueksi voidaan järjestään oman äidinkielen 
opetusta. Opetus tukee oppilaan ajattelu- ja tiedonhankintataitojen 
kehittymistä sekä vahvistaa monikulttuurisen oppilaan kasvua kou-
luyhteisön jäseneksi. Opiskelu ohjaa oppilasta käyttämään kieliva-
rantoaan monipuolisesti vuorovaikutuksessa ja opiskelussa. Opetus 
tukee siten eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista ja parantaa 
edellytyksiä suomenkielisessä opetuksessa etenemiseen.

Oman äidinkielen opetukseen voivat osallistua oppilaat, joiden 
äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai jotka haluavat 
jatkaa ulkomailla opitun kielen opiskelua Suomessa (ns. ylläpitokieli).

Opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, joka lisää oppilaan 
tuntimäärää kahdella tunnilla viikossa. Opetusta järjestetään suu-
rimmissa maahanmuuttajakielissä keskitetysti tietyissä kouluissa, 
ei siis aina oppilaan omassa koulussa. Huoltaja huolehtii oppilaan 
kulkemisesta oman äidinkielen tunneille. 

Opetukseen ilmoittaudutaan omassa koulussa heti koulunaloituksen 
yhteydessä. Opiskelu on vapaaehtoista, mutta ilmoittautumisen jäl-
keen opiskeluun on sitouduttava samoin kuin kaikkeen koulunkäyn-
tiin. Lukukauden päättyessä opiskelusta annetaan erillinen todistus.
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ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET
• Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lasten tunne-elämän 

kehitystä ja eettistä kasvua.

• Edistää lasten hyvinvointia ja tasavertaisuutta yhteiskunnassa, 
ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

HAKEMINEN JA MAKSUT
Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilma-ohjelmassa alkuvuo-
desta. Lapset saavat kerhopaikan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. 
Päätökset postitetaan ja ne ovat luettavissa Wilmassa viimeistään 
toukokuun aikana (koskee niitä tulevien ykkös- ja kakkosluokkalais-
ten huoltajia, jotka ovat hakeneet paikkaa hakuajan puitteissa). 

Iltapäivätoiminta on maksullista, ja maksu peritään kuukausittain. 
Kuukausimaksut ovat:

• 81 euroa/kk (3 h/pv) 

• 108 euroa/kk (4 h/pv) 

• 135 euroa/kk (5 h/pv) 

Kuukausimaksu määräytyy pisimmän päivittäisen kerhoajan mukaan 
ja koskee koko kuukautta. Koulujen lomapäivät tai kuukausien 
pituudet eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Näin ollen kuu-
kausiveloitus on kiinteä ja riippumaton toimintapäivien määrästä. 
Iltapäiväkerhon palveluntuottaja vastaa laskutuksesta. 

Lakisääteinen iltapäivätoiminta alkaa heti koulupäivän jälkeen ja 
päättyy klo 17.

Iltapäivätoimintaan tai sieltä kotiin ei järjestetä koulukyydityksiä eikä 
matkoista myönnetä korvausta, mutta Matkahuollon matkakorttia 
voi käyttää klo 18 asti. 

Iltapäiväkerhopaikkaa voi hakea vain yhteen kerhoon. Jos iltapäi-
väkerhopaikkaa haetaan kaupungin koordinoimiin kerhoihin, paik-
kaa ei voi hakea samanaikaisesti Konstikkaasta, eikä päinvastoin. 
Konstikas on Taidekoulun oma toiminta, johon haetaan Taidekoulun 
kautta.

Koululaisten iltapäivätoim
inta

Porvoossa iltapäivätoimintaa järjestetään 
yleensä koulujen tiloissa eri yhdistysten 
sekä Porvoon suomalaisen seurakunnan 
toimesta. Toimintaa koordinoi kaupungin 
koulutuspalvelut, ja se on tarkoitettu 
ensisijaisesti 1. ja 2. luokkien oppilaille. 
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Lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun opettajat keskustelevat 
lapsen opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämi-
sen kannalta keskeisistä asioista. Lapsen kannalta on todella tärkeää 
siirtää tietoja esi- ja alkuopetuksen välillä, jotta koulun aloitus on 
lapsen näkökulmasta mahdollisimman joustava.

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään peda-
gogista tukea perusopetuslain mukaisesti ja tarvittaessa muuta 
tukea oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Perusopetuksessa käytettäviä tukimuotoja ovat muun muassa tuki-
opetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilaan yksilöllinen ohjaus, 
oppilashuollollinen tuki, koko- tai osa-aikainen opiskelu pienessä 
opetusryhmässä, avustajapalvelut, erityiset apuvälineet sekä yhteis-
työ kodin kanssa.

Perusopetuslain mukaisesti järjestetty tuki tarkoittaa niin sanottua 
kolmiportaista tukea, joka jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja eri-
tyiseen tukeen.

Tukea koulunkäyntiin 
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada 
tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja koulun-
käyntiin. Jos lapsesi oppiminen huolestuttaa, 
kysy opettajalta neuvoa viipymättä.

Kolmiportainen tuki

YLEINEN TUKI
Yleisellä tuella tarkoitetaan koulun jokapäiväistä opetusta sekä 
jokaisen oppilaan mahdollisuutta saada ohjausta ja tukea oppimi-
seen ja koulunkäyntiin heti tuen tarpeen ilmetessä. Yleisen tuen 
piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat yksittäisiä pedagogisia 
ratkaisuja, mutta joiden tuen tarve ei ole pysyvä.

TEHOSTETTU TUKI
Tehostetun tuen piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat useampaa 
tukimuotoa ja tuen tarve osoittautuu pysyvämmäksi. Tehostetussa 
tuessa oleville oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunni-
telma.

ERITYINEN TUKI
Erityinen tuki on suunnattu oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai 
oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. 
Erityinen tuki voi toteutua omassa lähikoulussa tai tarvittaessa eri-
tyisluokalla.

9
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Lapsen turvallisuus liikenteessä on aikuisten vastuulla. Koulun 
alkaessa lapset tarvitsevat opastusta itsenäiseen liikkumiseen. Lii-
kenteessä tarvittavat taidot lapsi oppii parhaiten yhdessä aikuisen 
kanssa. Myös muut matkat esimerkiksi iltapäiväkerhoon tai kaverin 
luokse on hyvä harjoitella etukäteen. Turvallisin reitti ei välttämättä 
ole lyhin reitti. 1.- ja 2.-luokkalaisten ei suositella tulevan kouluun 
pyörällä, potkulaudalla tai rullalaudalla turvallisuuden vuoksi.

Puhelimen käyttö koulumatkalla vie helposti huomion pois liiken-
teestä. Sopikaa pelisäännöt puhelimen käytöstä koulumatkan 
aikana.

KOULUKULJETUS 
Porvoossa 1. luokalle tuleva oppilas on oikeutettu maksuttomaan 
koulukuljetukseen, jos matkan pituus lähikouluun on yli 3 kilomet-
riä. Maksuttoman kuljetuksen voi saada myös vaaralliseksi luoki-
tellun koulumatkan takia tai terveydellisistä syistä. Koulukuljetusta 
haetaan aina Wilman kautta.

Lähtökohtana on, että koulukuljetuksessa olevan oppilaan on kuljet-
tava itse kotoa kuljetusreitin pysäkille ja samoin myös takaisin kotiin, 
kutsutaan omavastuumatkaksi. Pisin mahdollinen omavastuumatka 
on 3 km ja on sama riippumatta oppilaan luokka-asteesta tai kulje-
tusmuodosta.Ko
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Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä 
ajoin ennen koulun alkua ja mahdolliset 
vaaranpaikat on hyvä käydä lapsen kanssa 
yhdessä läpi. Heijastin on tarpeen pimeään 
aikaan myös valaistuilla teillä.

MATKAKORTTI TAI TILAUSLIIKENNE
Koulukuljetusoikeutetuille oppilaille myönnetään ensisijaisesti 
kulukorvaus Matkahuollon matkakortin muodossa, jolloin he 
käyttävät joukkoliikenteen bussivuoroja koulumatkoillaan. Aika-
tauluista ja ajoreiteistä tiedottaa Matkahuolto ja liikennöitsijät 
esimerkiksi matkahuolto.fi-sivustolla.

Joukkoliikenteen bussivuoroja täydennetään kaupungin kilpai-
luttamalla tilausliikenteellä, mikäli vuoroja ei ole. 

Tilausliikenteen liikennöitsijä suunnittelee ajoreitit, pysähdyspai-
kat ja aikataulut ja ilmoittaa niistä oppilaan huoltajalle teksti-
viestillä ennen kuljetuksen alkua.

LIIAN RASKAS TAI VAIKEA KOULUMATKA
Asiantuntijalausunnon perusteella koulukuljetus voidaan myön-
tää koko koulumatkalle liian raskaan tai vaikean matkan takia 
joko tilausliikenteellä tai kulukorvauksena matkakortin muo-
dossa määräajaksi tai koko lukuvuodeksi.

Asiantuntijalausunto toimitetaan sivistystoimeen Wilmassa 
tehdyn hakemuksen lisäksi joko sähköisesti osoitteeseen 
koulu.kuljetus@porvoo.fi tai postitse osoitteella Porvoon kau-
punki, sivistystoimi, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo.
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KOULU- JA OPPILAS TERVEYDEN HUOLTO
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää koululaisen terveyttä 
ja hyvinvointia. Tulevat 1.luokkalaiset kutsutaan terveystarkastuk-
seen jo kesällä ennen koulun alkua ja tämän jälkeen terveystarkas-
tukset tehdään vuosittain.  1., 5. ja 8.luokan oppilaille tehdään laajat 
terveystarkastukset, jotka sisältävät terveydenhoitajan suorittaman 
tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastuksen.

OPPILASHUOLTO
Oppilashuolto on oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen tervey-
den sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja niitä 
tukevaa toimintaa.

Oppilashuollon palvelut on tarkoitettu Porvoon alueella esiope-
tuksessa oleville lapsille, perusopetuksen oppilaille sekä lukion ja 
ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Oppilashuolto on ensisijai-
sesti ennaltaehkäisevää ja oppilaitosyhteisöä tukevaa yhteisöllistä 
toimintaa. Sitä toteuttaa oppilaitoksen koko henkilökunta.

Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, 
kuten:

• kuraattori- ja psykologipalveluihin

• koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon

• monialaiseen, oppilaan ja/tai huoltajan kanssa oppilaan tueksi 
kootun ryhmän tukeen.

Kuraattori on oppilaitoksessa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. 
Kuraattorin puoleen voi kääntyä, kun herää huoli oppilaan hyvin-
voinnista esimerkiksi elämänmuutoksesta johtuen. Kuraattori arvioi 
oppilaan tuen tarpeen ja järjestää hänelle tukea ja ohjausta vaikeuk-
sien lieventämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuraattori tukee 
oppilasta mm. keskustelemalla ja ohjaamalla oppilasta ja hänen 
läheisiään tarvittaessa lisätuen piiriin.

Terveys ja turvallisuus
Psykologi toimii psykologian alan asiantuntijana oppilaitoksessa. 
Psykologi tukee oppilaan oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja 
psyykkisiä valmiuksia yhteistyössä läheisverkoston kanssa. Keskuste-
lun lisäksi psykologi tekee psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja 
ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen.

HAMMASHUOLTO
Hammashuolto on osa kouluterveydenhuoltoa ja järjestetään ala-
kouluilla pop-up-toimintamallilla.

• Suun terveystarkastukseen kutsutaan koululaisista kaikki eka-, 
viides- ja kahdeksasluokkalaiset.

• Suuhygienistit katsovat kolmas luokkalaisten hampaat.

• Oikomistarkastus tehdään kaikille neljäsluokkalaisille.
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Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Koululounas 
ylläpitää työvireyttä ja tukee oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kas-
vua ja kehitystä. Ruokailutilanteessa harjoitellaan käytännössä ter-
veellisen aterian koostamista lautasmallin mukaisesti, hyviä ruokai-
lutapoja ja sosiaalisia taitoja. Koululounaan tulisi olla virkistyshetki 
työpäivän lomassa ja siihen tulisi varata riittävästi aikaa.

ERITYISRUOKAVALIOT
Porvoon kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa tarjottava perus-
ruoka on laktoositonta ja gluteenitonta (paitsi pastaruokapäivinä 
perusruoassa on gluteenia). Perusruoka soveltuu suurimmalle osalle 
oppilaista ja päivähoidossa olevista lapsista.

Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan huomioon siten, 
että perusruoka korvataan tarvittaessa kasvisruoalla. Lääkärintodis-
tus tarvitaan aina, kun kyse on ruokavaliohoitoisesta sairaudesta. 
Erityisruokavaliot (myös vegaaniruokavalio) ilmoitetaan terveyden-
hoitajan kautta keittiölle.
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Suomalaiset ravitsemussuositukset ja Syödään yhdessä 
-ravitsemussuositus lapsiperheille koskevat myös koulu-
ikäisiä. Syödään ja opitaan yhdessä -koulu ruokailusuositus 
puolestaan antaa suuntaviivat kouluaikaisen ruokailun ja 
ruokakasvatuksen toteuttamiseksi.
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OLE LÄSNÄ JA OSALLISTU 
LAPSESI KOULUARKEEN
Tärkein tapa osallistua lapsen koulunkäyntiin on 
kysellä lapselta koulupäivästä, rohkaista ja kannustaa 
lasta sekä tukea läksyjen tekemisessä. Kun olet kiin-
nostunut koulusta, osoitat lapsellesi, että koulu on 
tärkeä. Olemalla aktiivisesti mukana koulun vanhem-
painyhdistyksessä tai luokan vanhempaintoiminnassa 
pääset tutustumaan koulun toimintaan ja opit tunte-
maan opettajia ja muita vanhempia.

Osallistu arviointikeskusteluihin, vanhempainiltoihin ja 
muihin koulun järjestämiin tilaisuuksiin.

Keksi eri tapoja kysyä lapseltasi ”Miten koulussa meni 
tänään”?

Käänny suoraan opettajan puoleen, jos joku asia mieti-
tyttää. Näin saat nopeasti vastaukset kysymyksiisi.

13
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VAPAA-AIKA
• Huolehdi ja sovi lapsen kanssa, mitä hän puuhaa aamuisin ja 

iltapäivisin. 

• Aseta rajat television katselulle ja tietokoneen käytölle.

• Kerro lapsellesi kotiintuloajat. 

KAVERISUHTEET
• Ole kiinnostunut lapsesi kavereista. 

• Sovi pelisäännöt kavereiden luona kyläilyyn. 

• Pyri tutustumaan samalla luokalla olevien lasten vanhempiin. 
Siitä on yleensä apua kaverisuhteiden tukemisessa ja 
pelisääntöjen sopimisessa.  

UNI
• Huolehdi lapsen säännöllisistä nukkumaanmenoajoista. 

• Seuraa lapsen jaksamista.

HUOLET, PELOT 
• Kerro lapselle, mistä ja miten hän tavoittaa sinut tarvittaessa. 

• Kannusta lasta kertomaan päivän tapahtumista, myös mieltä 
vaivaavista ikävistä asioista. 

KOULUMATKA
• Harjoittele yhdessä lapsen kanssa turvallinen koulureitti.

• Kerro lapselle, mitä tehdä, jos avain unohtuu. 

LÄKSYT 
• Järjestä lapselle oma työpiste. 

• Sovi, milloin läksyt tehdään. 

• Kerro, että autat tarvittaessa. 

• Tarkista päivittäin, että läksyt on tehty. 

RUOKAILU
• Muistuta lasta aamu- ja välipalan tärkeydestä. 

Varaa välipala valmiiksi. 

• Kannusta lasta syömään koulussa. 

• Yrittäkää syödä yhdessä lapsen kanssa ainakin yksi päivän 
aterioista. 

Koulun alku on odotettu tapahtuma, joka sujuu mukavasti, 
kun sovit lapsesi kanssa arjen perus asioista. Monia hankalia tai 
vaarallisiakin tilanteita voidaan välttää, kun mietitään etukäteen, 
miten niissä toimitaan.
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TURVALLISUUS 
• Tee lapsellesi näkyvälle paikalle ja reppuun muistilista 

tärkeistä tiedoista. Laita reppuun kotiosoite ja vanhempien 
puhelinnumerot. Jos lapsellasi on oma kännykkä, tallentakaa 
siihen yhdessä kaikki tärkeät numerot. 

• Tutustu lapsesi kanssa koulu tiehen ja sen vaaranpaikkoihin. 

• Lisää heijastin kaikkiin lapsen ulkovaatteisiin. 

• Opeta, että kypärä kuuluu pyöräilyyn – vaikka lapsi pyöräilisi 
kotipihalla. 

• Sovi lapsen kanssa, missä hän saa liikkua ja mitä tehdä omin 
päin. 

• Sopikaa, mitä kodinkoneita lapsi saa käyttää. 

• Jos on tarvetta, opasta lastasi käyttämään hissiä. 

• Harjoitelkaa leikisti hätänumeroon 112 soittamista ja avun 
pyytämistä. Neuvo lasta, kuinka hätätilanteissa toimitaan. 

• Kerro lapsellesi, ettei tuntemattomien aikuisten matkaan saa 
lähteä.

Lähde: MLL
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