
TERVETULOA 
HELSINGIN MONTESSORI-KOULUUN!



SISÄLTÖ
Koulupäivä

Miten valmistautua kouluun

Mikä auttaa koululaista

Vierailu, viestintä

Koulun säännöt ja Kiusaaminen koulussa



TÄRKEITÄ PÄIVIÄ

• Talkoot la 25.5. klo 10 alkaen, tervetuloa!

• Koulu alkaa 8.8.2019 klo 8:30

• Koulupäivät ensimmäisellä viikolla klo 8:30-12:00. Sen jälkeen 
lukujärjestyksen mukaan.
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MONTESSORI-KOULUN TOIMINTAMALLI

Suomalainen peruskoulu + montessoripedagogiikka
• Aidosti eriytetty, yksilöllinen opetus
• Loogisesti etenevät, valikoidut oppimisen välineet
• Panostus oppimisympäristöön
• Laaja oppilaaksiotto ja kielitarjonta kysynnän mukaan
• Kansainvälinen metodi
• Ei taustafilosofioita, sitoutumaton
• Sopii kaikille lapsille
• Lapsen kunnioitus
• Kansainvälinen kaikissa maanosissa
• Testattu, toimiva: Yli 100 vuotta käytössä ja maailman

kasvavimpia opetusmenetelmiä



MONTESSORI-LUOKASSA TOIMIMINEN

• Materiaalit oppimiseen ja oivaltamiseen
• Eri-ikäiset lapset yhdessä
• Oppilaan oma aktiivisuus, toiminnallisuus
• Valinnanvapaus ja vastuu
• Ohjattu itseohjautuvuus strukturoidusti
• Oppiaineiden kytkeminen toisiinsa



RYHMÄJAOT 2019-20

Yhdysluokka 1 – 5, kaksi ryhmää: 
• Binomit: 1-2 lk,  20-25 oppilasta
• Trinomit: 3-5 lk.  35-40 oppilasta 

3 opettajaa:
• Mari Hedberg, rehtori (trinomit)
• Jonna Niiniaho, montessoriopettaja (trinomit)
• Ada Kukkonen, montessoriopettaja (binomit)

Kaikki opettajat opettavat kaikkia oppilaita.
Vastuuopettaja pitää yhteyttä kotiin. Ryhmiä 
tarkastellaan alkusyksyllä uudelleen ja muutokset 
ovat mahdollisia.



LUKUJÄRJESTYS 1-2 LK (2018-19)Oppilaiden lukujärjestys, 1-2 lk, YHT. 22h + IP
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai

8:00 AVOIN OPPIMISYMPÄRISTÖ AVOIN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

AVOIN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

AVOIN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

AVOIN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ

8:30

Opetus 1-4lk Opetus 1-4lk Opetus 1-4lk Opetus 1-4lk Opetus 1-4lk

11:30 ruokailu ruokailu ruokailu ruokailu ruokailu

12:00 SIESTA ULKOILU SIESTA ULKOILU SIESTA ULKOILU SIESTA ULKOILU SIESTA ULKOILU

12:30
1-2lk ulkoluokka 1-2lk ulkoluokka

IP toiminta Hilleri

IP toiminta Hilleri IP toiminta  Hilleri

13:30

17:00

IP toiminta Hilleri

IP toiminta Hilleri

teatterikerho

modulikerho Arkki-kerho
Taiteen perusopetus

English Club
pianotunnit

Vanhempien 
järjestämiä kerhoja, 
osin maksullisia.

Muutoksia tulee lukuvuodelle 2019-20.
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OPPILASHUOLTO

totetuteaan
koulun

ulkopuolella

• Oppilashuolto kuten kunnallisessa peruskoulussa: 
terveydenhoitaja, koulupsykologi ja kuraattori tukemassa 
opetusta. Yhteystiedot kotisivuilla,

• Kolmiportainen oppilashuollon malli käytössä oppilaan tukena.



Kodin ja koulun välinen luottamus 
• vahvistaa lapsen viihtymistä ja turvallisuutta koulussa. 

Älä arvostele koulua lapsen kuullen.

• vaikuttaa myönteisesti lapsen oppimiseen ja 
koulumenestykseen.

• edellyttää aktiivista ja avointa vuoropuhelua. Ole 
vanhempana aktiivinen ja pidä yhteyttä kouluun. 

Yhteydenpito

• Viikoittaiset viikkoviestit

• Opettajat ja rehtorin tavoittaa parhaiten. päivittäin 
puhelimitse klo 14-15, muulloin sähköpostilla. Oppituntien 
aikana Whatsupp tai tekstiviesti tavoittaa parhaiten.

• Lapsi saattaa kertoa koulusta asioita, jotka vaikuttavat 
kotona erikoisilta. Kuuntele aina. ota asia vakavasti, ja 
muista, että lapsen voi olla vaikea hahmottaa 
kokonaisuutta. 

• Jos joku asia vaivaa mieltä, ota matalalla kynnyksellä 
yhteyttä kouluun. Käänny suoraan oman opettajan puoleen 
omaa lastasi koskevissa asioissa. Rehtori auttaa oman 
ryhmän osalta sekä koko koulua koskevissa kysymyksissä.

LÄSNÄ JA OSALLISTU:

• Pakollinen perheenjäsenen vieraiiu koulussa lokakuussa 
tavallisena koulupäivänä. Saat käsityksen koulun arjesta ja 
sinun on helpompi keskustella siitä lapsesi kanssa. 

• Osallistu vanhempaintapaamisiin (meillä varattu niihin 30 
min/perhe), koulu-koti-iltoihin ja muihin koulun järjestämiin 
tilaisuuksiin.

• Keksi erilaisia tapoja kysyä lapselta ”Miten koulussa meni 
tänään? Kaikki eivät aina jaksa kertoa, jaksa siis kysellä 
uudelleen eri tavalla sopivassa kohtaa.

• Mene mukaan koulun vanhempainyhdistykseen tai luokan 
vanhempaintoimintaan.

• Haluamme kehittää koulun toimintaa ja otamme mielellään 
kehitysideoita vastaan. Kaikki ei ole vielä valmista. Teemme 
tätä koulua yhdessä!

• Anna koululle myös myönteistä palautetta. Myönteinen 
palaute kannustaa opettajia jaksamaan työssä. Se 
vahvistaa myös luottamusta kodin ja koulun välillä.
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KOULU-KOTI YHTEISTYÖ



• Ruokailu koulussa on myöhään, vasta 11.30.
• Mahdollisuus ottaa eväitä mukaan kouluun.
• Terveellisiä välipaloja, kuten hedelmiä, pähkinöitä.
• Muistuta lasta aamupalan tärkeydestä. Kun on syönyt 

aamupalan, on vireämpi ja jaksoaa keskittyä.
• Kannusta lasta syömään koulussa. Päivät ovat pitkiä 

ja mieliala laskee iltapäivää kohden, jos ei syö.
• Erityisruokavalioissa konsultoi terveydenhoitajaa. 

Ilmoitus lomakkeella.
• Syökää joka päivä koko perhe yhdessä.
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RUOKAILU



Läksyt

Läksyjä saa ottaa, ja oletetaan, että töitä 
tehdään myös kotona, esim. Matkaopas-
kirjasta, monisteina (postikansiossa tai 
monisteniput) Mahdollisia ovat myös:; 
Sähköisenä tehtävänä.

Huomaa myös:

• IP aikana on päivittäin hiljainen läksyjen 
teko hetki.

• Sovi rutiini ja paikka läksyjen teolle.

• Kerro, että autat tarvittaessa.

• Jos läksy liian haastava, kerro heti 
kouluun!

• Läksyt vaihtelevat lapsikohtaisesti 
eriytettynä

• Ohjaa lasta pyytämään itse läksyjä, jos 
hän kaipaa niitä lisää. 

Reppuun

• Postikansio aina repussa, ohjaa 
tarkistamaan

• Matkaopas tms. läksykirja

• (Puhelin ja) puhelinnumerot ja kotiosoite

• Muki (jätetään kouluun)

Säilytä kotona koulun antamat

• Oma kynä, kumi

• Värikynät

• Terotin

Koulussa on käytössä yhteiset

• Kynät, Värikynät

• Liimat

• Tussit, Vahaliidut, vesivärit

Ei kouluun:

• Leluja

• Vaarallisia, kiellettyjä esineitä

• Rahaa tarpeettomasti tai paljon

• Tarpeettomia työvälineitä, kumeja, kyniä jne.
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LÄKSYT JA KOULUREPUN 
TARVIKKEET



Sairaspoissaolot
• Ilmoitus tekstiviestillä tai 

Whatsupilla
• Merkitään Transparent 

Classroomiin, josta huoltaja voin 
nähdä tilanteen

Etukäteen anottavat poissaolot
• Lomakkeella (web sivuilla)
• Koskee myös varhennettuna 

aloittavia oppilaita
• 1-3 päivän poissaoloanomus 

luokanopettajalle
• Yli 3 pv poissaolo rehtorille
• Yli 2 vko johtokunnalle

Terveydenhoitaja
• Yhteys tarpeen mukaan, tiedot web-

sivuilla
• Vastaanotto Ahmatien koululla
• Ekaluokkalaisten tarkastukset jo 

kesällä
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POISSAOLOT, SAIRASTUMINEN



Turvallisuus
• Kotiin esille tärkeät puhelinnumerot. 

• Reppuun kiinni kotiosoite ja huoltajien 
puhelinnumerot.

• Jos oma kännykkä, tallentakaa yhdessä 
tärkeät numerot.

• Vasta 3lk pyöräilee yksin kouluun.  
Opeta, että kypärä aina pyöräilyyn –
vaikka lapsi pyöräilisi vain kotipihalla.

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

• Sovi, mitä kodinkoneita lapsi käyttää.

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

• Kerro lapsellesi, ettei tuntemattomien 
ihmisten matkaan saa lähteä.

————

Koulumatka
• Harjoittele turvallinen koulureitti: 

kadunylitys Siilitiellä, metroasemalla 
seisominen ja tien laidassa kulkeminen.

• Ohjaa lasta tulemaan heti kouluun sisään 
aamulla. Pihalla ei ole valvontaa. 

• Sopikaa metrossa ja bussissa 
käyttäytymisestä: istuminen, äänenkäyttö, 
tuntemattomille puhuminen. 

• Jätä lapsi koulun pihalla ja ohjaa lasta 
menemään yhdessä toisten lasten kanssa 
sisään.  Älä saata ylös kuin 
poikkeustapauksissa.

• Sovi mitä tehdä, jos kotiavain unohtuu.

• Jos koulumatkalla on toistuvia ongelmia, 
ole heti yhteydessä kouluun.
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KULKEMINEN JA TURVALLISUUS



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, jotta yhteisten 
pelisääntöjen sopiminen 
helpottuu.

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.
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VAPAA-AIKA JA UNI



• Oppiminen ja koulunkäynti ovat pääsääntöisesti 
lapsista kivaa. Älä kyseenalaista tätä 
olettamusta lapsen kuullen.

• Keskity enemmän lapsesi työskentelyyn kuin 
lopputulokseen. ”Nyt jaksoit hienosti, vaikka 
tämä oli tosi vaikeaa.”

• Osoita, ettei epäonnistuminen haittaa. Lapsen 
on tärkeä oppia selviytymään myös 
epäonnistumisista ja vastoinkäymisistä.

• Älä ajattele, että lapsellasi on ongelma, jos joku 
asia on hänelle vaikeaa. Ajattele sen sijaan, että 
on taitoja, joita lapsen tulee harjoitella ja osoita 
lapsellesi, että rohkaiset ja tuet häntä 
harjoittelussa.

• Älä vertaile sisaruksia, naapurin lapsia. Nyt 
lapsella on mahdollisuus edetä omaan tahtiin.

• Seuraa Transparent Clasroomia

Jos joku asia mietityttää, ole heti yhteydessä 
kouluun.

HUOM: Ennen koulua ei tarvitse osata mitään tiettyjä 
koulutaitoja.

Hyvä harjoitella:

• Tervehtimistä
• Pukemista
• Haarukalla ja veitsellä syömistä (ja 

perunoiden kuorimista)
• Itsenäistä kulkemista kouluun ja koulusta, 

julkinen liikenne, liikenne ja julkisen 
liikenteen välineiden käyttäminen.

• Vanhemmasta eroamista koulutuntien ajaksi
• Ristiriitatilanteiden selvittämistä toisten lasten 

kanssa.
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MITEN TUKEA OPISKELUA



• Yksi tai useampi henkilö joutuu toistuvasti yhden tai 
useamman henkilön negatiivisen toiminnan 
(psyykkisten, fyysisten tai sanallisten) kohteeksi.

• Kiusaamista esiintyy ajoittain kaikissa kouluissa.

• Kiusaaminen on yleensä ryhmäilmiö. Melkein aina 
mukana on muita apureina tai kannustajina.

• Vanhempien aktiivinen toiminta lasten hyvinvoinnin 
tukena ehkäisee tehokkaasti kiusaamista.

• Voi jäädä aikuisilta huomaamatta.

• Lapset eivät aina kerro kokemuksistaan aikuisille, 
koska he saattavat hävetä asiaa tai uskovat, että ovat 
ansainneet saamansa kohtelun.

• Ota aina yhteyttä kouluun, jos saat tietää, että omaa 
tai jotain toista luokan lasta kiusataan tai epäilet sitä.

• Älä puolusta lapsesi käytöstä, jos saat tietää, että 
hän kiusaa, vaan auta lasta lopettamaan 
kiusaaminen.

tapahtuma

selvittelevä keskustelu
koulussa

ilmoitus kotiin

lapsen kuunteleminen
kotona, tarvittaessa tieto
kouluun

toistuvissa tapauksissa
perheet lasten kanssa
juttelemaan koululle
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KIUSAAMISESTA

Vakavissa tilanteissa
• Opettaja tai rehtori on lain mukaan velvollinen ilmoittamaan

poliisille ja lastensuojeluun
• Johtokunta määrittää tapauskohtaisesti muut toimenpiteet



HELSINGIN MONTESSORI-KOULU ON PERUSKOULU

• Toimilupa saatu kesäkuussa 2017 kolmeksi vuodeksi.
• Enintään 100 lasta, luokille 1 – 6
• Suomalaisen luokanopettajakoulutuksen käyneet, Montessori-

menetelmään koulutetut opettajat
• Suomenkielinen opetus ja varhennettu englanninkielinen opetus
• Perheet ja koulu yhdessä tekevät tätä koulua, osallisuus
• Vapaaehtoinen tukimaksu on tärkeä osa rahoitusta
• Kieliohjelma luodaan kysynnän mukaan
• Iltapäivätoiminta 
• Vanhempien järjestämää harrastustoimintaa kiinnostuksen mukaan 
• Koulukuljetuksien koordinoinnissa tuetaan perheitä
• Jatkolupa haetaan keväällä 2019.



VALMISTELTU YMPÄRISTÖ, MATERIAALIT JA OPPIKIRJOJEN KÄYTTÖ

• Loogisesti eteneviä, valikoituja materiaaleja
• Kattavat suomalaisen OPS ja myös yläkoulun tehtäviä
• Oppikirjat tarpeen mukaan apuna (esim. Yläkouluun

siirtymisessä)
• Ympäristö ohjaa ja opettaa opettajan apuna ja se 

mahdollistaa ohjatun, strukturoidun itseohjautuvuuden



OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin Montessori-koulun 
opetussuunnitelma: 
• Kansallinen perusopetuksen 

opetussuunnitelma, jonka lisänä 
paikalliset montessori-
pedagogiikkaan perustuvat 
täydennykset

• OPH hyväksyntä

www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu

http://www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu


TAIDEAINEET, KÄDENTYÖ

• Tarjotaan kuten kunnallisessa
koulussa

• Tukee keskittymistä ja 
hienomotoriikkaa

• Oman suunnittelun osuutta
korostetaan

• Osin itsenäsitä työskentelyä



OPETTAJAN ROOLI JA OPPILAAN AKTIIVISUUS

• Lapsen kuuntelu ja seuraaminen
• Opetustuokioita, nk. presentaatioita

pienryhmille, yksittäisille oppilaille ja koko
ryhmälle

• Opettaja käyttää ympäristöä ohjaamisessa
• Ei valmiita vastauksia vaan ohjausta
• Oman itsetunnon kehittäminen tärkeää, 

ennemmin kuin ulkoinen kiitos ja palkkiot



KOKEMUSPOHJAINEN OIVALTAMINEN

• Materiaali ohjaa ja korjaa
• Lapsi kokeilee materiaalin

avulla erilaisten sääntöjen ja 
toimintamallien toteutumista

• Valmiita kaavoja, esim. 
Matematiikassa, ei anneta vaan

• Kokeilemalla, aistimalla ja 
lopulta oivaltamalla opitaan
asiat ja syy-yhteydet

• Konkreettisesta siirrytään
vähitellen abstraktiin
esitykseen



VASTUUN KANTAMINEN

• Lapsilla vastuuta ympäristön hoitamisesta
• Opetellaan vastuullisiksi, kansalaisiksi ja 

ihmisiksi
• Esim. 

• Lapset huolehtivat yhteisistä
aktiviteeteista kuten aamupiiristä

• Oppilaskuntatoiminta
• Kasvien ja eläinten hoitovastuu
• Siivousta kerran viikossa
• Vastuullisuustehtäviä, kuten järjestäjän, 

kellovahdin ja kirjastonhoitajan tehtävät



SEIKKAILULLE MAILMAN IHMEISIIN

• Fantasian käyttö opetuksen monipuolistajana
• Koulun ulkopuolelle retkiä ja tutkimuksia
• Suuria seikkailuja tavoitteena, motivoidaan

mielenkiintoisilla jutuilla
• Maailmankaikkeudestamme kertovat

tarinattaustalla holistisena kehyksenä
• Rauhankasvatus osana kavastustyötä



YHTEYSTIEDOT

Helsingin Montessori-koulu

Os. Hillerikuja 4, 00800 Helsinki.
Sähköposti:peruskoulu@helsinginmontessori.fi.

Web-sivut: www.helsinginmontessori.fi/peruskoulu

Rehtori Mari Hedberg 0451144703
Opettajat / Jonna Niiniaho; Ada Kukkonen 050 408 6247
Iltapäivätoiminta/ Inna Jaakkola, Henri Huurnanen 050 340 76 01

Terveydenhoitaja Laura Christian 09 310 48666 tai 040 354 6228 (mielell. tekstiviestit!)
Koulupsykologi (vaihtuu) 09 310 71946
Koulukuraattori Saija Kivimäki 09 310 7918 tai 050 401 3397

Kouluravintola, ruokapalveluvastaava Tommi Veijonen 09 310 82645
Kouluisäntä /Hertsikan koulu 09 310 72477, 050 401 3969


