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Opas koulu-
tulokkaan kotiin



2

Tervetuloa kouluun!
Lapsenne on aloittamassa uuden ja 

jännittävän vaiheen elämässään 
– koulu on alkamassa. 

Koulu tapoineen ja toimintoineen on 
lapselle vieras ja sopeutuminen uuteen 

vaatii aikansa. Tähän oppaaseen on 
koottu eräitä tärkeitä koulunkäyntiin 

liittyviä asioita, joiden huomioon ottami-
nen helpottaa omalta osaltaan  
myös perheen  sopeutumista  

ekaluokkalaisen arkeen.
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Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa 
syksyllä 2022. Huoltajat ilmoittavat tulevan ekaluokka-
laisen kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmän   
(hyvinkaa.inschool.fi) kautta. Ilmoittautuminen on 
auki 14.–31.1.2022. 

Teille, tulevien ekaluokkalaisten huoltajille on lähetetty 
seuraavat asiakirjat:

• Oppivelvollisuusilmoitus

• Avainkoodi henkilökohtaisen Wilma –tunnuksen 
tekemiseen

• Opas koulutulokkaan kotiin

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilman 
kautta Lomakkeet –välilehdeltä. Avainkoodin mukana 
tulleiden ohjeiden lisäksi tarkemmat ilmoittautumisohjeet 
löytyvät Hyvinkään kaupungin nettisivuilta 
www.hyvinkaa.fi/ tulevat-1-luokkalaiset

Jos huoltaja ei voi ilmoittaa lastaan kouluun sähköisesti, 
hän voi tulostaa ilmoittautumislomakkeen Hyvinkään 
kaupungin nettisivuilta 
www.hyvinkaa.fi/oppilaaksi-ottaminen ja palauttaa 
täytetyn lomakkeen ma 31.1. klo 16.00 mennessä osoit-
teeseen

Hyvinkään sivistystoimi
Perusopetus
PL86
05801 Hyvinkää

Ensisijainen oppilaaksiotto

Ilmoittautumisen jälkeen perusopetuksen johtaja tekee 
päätökset oppilaiden koulupaikoista.

Hyvinkää on yhtä oppilaaksiottialuetta, mikä tarkoittaa 
sitä, että kaupunki osoittaa koulutulokkaan lähikoulun 
väestötietojärjestelmässä olevan osoitteen, erityistar-
peiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella. Kotia 
lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen 
lähikoulu. Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös 
eri paikassa kuin lähikouluksi osoitettava koulu. Lisäksi 
oppilasryhmien muodostumiseen vaikuttavat vuosittain 
ikäluokan koko sekä koulujen tilat. Tämän vuoksi oppilaan 
lähikoulupaikka voi olla eri kuin vanhemmilla sisaruksilla.

Hyvinkään kaupungin ensisijaisen oppilaaksiottamisen 
perusteet: 

1. Terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy 
(erityisen painavat ja lausuntoon perustuvat)

2. Kieliohjelma (A1-kielivalinta)

3. Yhtenäiskouluperiaate*

4. Sisaruusperuste **

Koulupaikan osoittamisessa pyritään huomioimaan huolta-
jien toiveita. Huoltajien toive ei kuitenkaan ole oppilaaksi 
ottamisen kriteeri, vaan se huomioidaan, mikäli se varsi-
naisten kriteerien perusteella on mahdollista toteuttaa.  

Tervetuloa aloittamaan koulutie Hyvinkäällä! 

https://hyvinkaa.inschool.fi/
http://www.hyvinkaa.fi/tulevat-1-luokkalaiset
http://www.hyvinkaa.fi/oppilaaksi-ottaminen
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Toissijainen koulupaikka

Oppilas voidaan hakemuksesta ottaa oppilaaksi muuhun 
kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, mikäli koulussa ja sen 
opetusryhmissä on tilaa. Toissijaisten koulupaikkojen osalta 
ovat käytössä seuraavat perusteet: jos hakijoita on enem-
män kuin voidaan ottaa, noudatetaan oppilaspaikan myön-
tämisessä ensisijaisesti oppilashuollisia syitä ja sen jälkeen 
sisarusperustetta. Huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen 
koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. Vieraasta kunnasta toissijaisen koulupaikan 
saaneiden oppilaiden koulukuljetuksia ei myöskään järjeste-
tä eikä korvata.

Päätös tehdään määräaikaisena 1.–6. ja 7.–9. -luokkien ajaksi.

* Yhtenäiskouluperiaatetta sovelletaan oppilaiden yläkou-
luun ohjaamisessa niiden oppilaiden kohdalla, joille on osoi-
tettu yhtenäiskoulusta ensisijainen koulupaikka alakoulussa. 
Yhtenäiskouluperiaatteen huomioiminen edellyttää, että yh-
tenäiskoulu on edelleen oppilaan ensisijainen koulupaikka.

** Sisarusperustetta ei sovelleta, jos oppilaan vanhempi sisko/
veli on kyseisessä koulussa päätöksentekohetkellä ylimmällä 
luokalla, valittu erikoisluokalle, englanninkieliseen opetukseen, 
opiskelee valmistavan opetuksen ryhmässä, erityisluokalla tai 
hänet on otettu hakemuksesta toissijaiseen kouluun. Sisarus-
perustetta ei myöskään sovelleta, jos siitä syntyy opetustoi-
melle ylimääräisiä koulumatkakustannuksia tai sisarus asuu eri 
osoitteessa.
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Hyvinkään peruskoulut

• Aseman koulu (1.-6. lk)

• Hakalantalon koulu (1.-6. lk)

 -  Vaativan erityisen tuen opetus (1.-9. lk)

• Hyvinkäänkylän koulu (1.-6. lk)

• Hämeenkadun koulu (1.-6. lk)

• Kytäjän koulu (1.-6. lk)

• Martin koulu (1.-6. lk)

        -  Vaativan erityisen tuen opetus  (1.-9. lk)

• Metsäkaltevan koulu (1.-6. lk)

• Nopon koulu (1.-6. lk)

• Paavolan koulu (1.-6. lk)

• Puolimatkan koulu (1.-9. lk)

 -  Talvisillan opetuspiste (1.-2. lk)

• Pohjoispuiston koulu (7.-9. lk)

• Ridasjärven koulu (1.-6. lk)

• Svenska skolan (1.-6. lk)

• Tapainlinnan koulu (1.-9. lk)

• Vehkojan koulu (3.-9. lk)

 -  Anttilan opetuspiste (1.-2. lk)

* Mahdollisuus jatkaa ruotsinkielistä peruskoulua Helsinge Skolanissa Vantaalla luokilla 7-9.

Koululaisen reitit ja valinnat Hyvinkäällä

Eskari

Lähikoulu
luokat

1-6

Ilmoittautuminen
ensimmäiselle

luokalle
esiopetuksen
kevätkaudella.

Päätös A1-kielivalinnasta
(englanti, ranska,

ruotsi, saksa, venäjä).

 3.
luokka

4.-6.
luokka

 7.
luokka

 8.
luokka  9.

luokka Perus-
koulun
päättö-
todistus

Vaihtoehtona
englanninkielinen

opetus 
1-6 vuosiluokilla

pääsykokeen kautta.
Haku esiopetuksen

aikana.

Vaihtoehtona
ruotsinkielinen

koulu
1-6 vuosiluokilla.

Haku esiopetuksen
aikana.*

Yksittäiset
valinnaisaineet.

Valinnat edeltävänä
lukuvuotena.

Mahdollisuus hakea
painotettuun opetukseen

seuraavissa aineissa:
• matematiikka

• urheilu
• musiikki (täydennyshaku).

Haku 6. luokan aikana.

Valinnaisaineet.
Valinnat 7.

luokan aikana.

Jatko-
mahdollisuudet

Hyvinkäällä:
Lukio:

Hyvinkään lukio
Ammatillinen

koulutus:
Hyria koulutus

Mahdollisuus hakea
Hyvinkään

musiikkiluokalle
3-9 vuosiluokille

pääsykokeen kautta.
Haku 2. luokalla.

Peruskouluihin voi tutustua osoit-
teessa 
www.hyvinkaa.fi/

http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus 
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Svenska skolan i Hyvinge (1-6)

Svenska skolan i Hyvinge är en regional närskola för svensk-
språkiga elever.  Elevupptagningsområdet omfattar förutom 
Hyvinge även Riihimäki och Loppi. Eleverna kommer från 
svenskspråkiga, tvåspråkiga och finskspråkiga familjer. Elever-
na behöver kunna svenska vid skolstarten. 

Skolan har ett nära samarbete med Folkhälsans daghem i 
Hyvinge. Folkhälsans daghem i Hyvinge erbjuder språkbad 
för finskspråkiga barn. Efter språkbadet fortsätter skolstigen 
till svenska förskolan och Svenska skolan i Hyvinge. 

Skolans mål är att ge eleverna starka språkliga färdigheter så 
att de kan fortsätta sin skolgång i ett svenskt högstadium.

Elevantagning

Till årskurs 1 antas elever på basis av en lämplighetstest. 
Lämplighetstesten mäter elevens språkliga kunskaper och 
färdigheter samt ordförråd.

Kriterier:

1. Hyvingebor som kommer från Hyvinge stads svensk-
språkiga förskola eller har svenska som modersmål

2. Utsocknes elever som kommer från Hyvinge stads 
svenskspråkiga förskola eller har svenska som mo-
dersmål

3. Övriga sökande från Hyvinge

4. Övriga sökande

Hyvinkään ruotsinkielinen koulu (1-6)

Hyvinkään ruotsinkielinen koulu on suomenruotsalainen 
koulu, joka kasvattaa oppilaansa löytämään suomenruot-
salaisen tai kaksikielisen identiteettinsä. Oppilaat tulevat 
kaksikielisistä, ruotsinkielisistä tai suomenkielisistä kodeis-
ta. Opetuskielenä koulussa on ruotsi. Koulussa pyritään 
korostamaan suomenruotsalaisia perinteitä ja kulttuuria.

Oppilasottoalueemme kattaa paitsi Hyvinkään myös Rii-
himäen ja Lopen. Koulu tekee myös läheistä yhteistyötä 
Hyvinkään ruotsinkielisen päiväkodin kanssa. 

Koulun tavoitteena on antaa oppilailleen hyvän ruotsin 
kielitaidon lisäksi valmiudet jatko-opintoihin ruotsinkieli-
seen yläkouluun. 

Oppilaaksiottaminen

Valittaessa oppilaita 1. luokalle tehdään kaikille hakijoille 
kielitesti. Testi mittaa oppilaan kielellistä valmiutta, ruot-
sinkielistä sanavarastoa sekä kielitaitoa.

Kriteerit:

1. Hyvinkääläiset hakijat Hyvinkään ruotsinkielisestä 
esikoulusta tai joiden äidinkieli on ruotsi

2. Vieraskuntalaiset hakijat Hyvinkään ruotsinkielistä 
esikoulusta tai joiden äidinkieli on ruotsi

3. Muut hyvinkääläiset hakijat

4. Muut hakijat
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Hyvinkään englanninkieliset luokat tarjoavat 

• mahdollisuutta opiskella luokat 1–6 pääosin englanniksi

• tilaisuuden oppia vieraan kielen luontevaa käyttöä eri 
tilanteissa

• laajempaa ja syvempää kielitaitoa ja kulttuurien tun-
temusta

Opiskelussa englannin kieli on sekä oppimisen kohde että 
sen väline. 

Ensimmäiselle luokalle pyrittäessä lapsi osallistuu pääsy-
kokeeseen, jossa arvioidaan hakijoiden kielellisiä valmiuk-
sia. Ensimmäiselle luokalle pyrkivältä lapselta ei vaadita 
englannin kielen taitoa. 

Hakeminen ensimmäiselle luokalle:

• Hakulomakkeen täyttäminen nettisivujen kautta  
ti 25.1.2022 mennessä

• Infoilta vanhemmille järjestetään ke 19.1.2022.

• Valintakoe järjestetään ti 15.2.2022

• Tulokset ilmoitetaan maaliskuun alussa

(Oikeudet muutoksiin pidätetään.)

The English Classes of Hyvinkää offer:

• a possibility to study grades 1-6 mostly in English

• an opportunity for fluent use of language

• deeper knowledge of language and cultural awareness

Language is both the target and the means of learning.

In order to attend the English classes of Hyvinkää, a prospec-
tive student must pass an entrance test. For the first grade, 
the entrance test tests the child’s language awareness skills.  
This means that the child does not need to know English as 
such in order to be accepted to the first grade.

Applying to first grade:

• Fill in the application form (online) by 25.1.2022

• Info Evening for parents in Wed 19.1.2022

• The Entrance Test on Tue 15.2.2022

• Results by the beginning of March

(All rights to changes reserved.)

Pääsykokeeseen voi ilmoitautua osoitteessa:
www.hyvinkaa.fi/english-classes

Lisätietoja: Veera Kallioranta, englanninkielisten luokkien 
koordinaattori, veera.kallioranta@edu.hyvinkaa.fi, Eriika 
Nummenranta, englanninkielisten luokkien koordinaattori, 
eriika.nummenranta@edu.hyvinkaa.fi
tai rehtori Jari Laukkanen, jari.laukkanen@hyvinkaa.fi

Vieraskieliset oppilaat

Perusopetuksen valmistava opetus on tarkoitettu niille 
oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävä 1. 
luokalla opiskeluun.

Vastikään maahan saapuneet, vailla suomen kielen taitoa 
olevat oppilaat saavat perusopetukseen valmistavaa 
opetusta. Opetusta annetaan tarpeesta riippuen 1–2 
lukukautta. Tämän jälkeen oppilaan ensisijainen opetus-
paikka arvioidaan oppilaaksioton perusteiden mukaisesti.
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Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opetus alkaa 
1. luokalla. A1-kieli on kaikille oppilaille pakollinen ja sitä 
opiskellaan yksi tunti viikossa ensimmäisellä ja toisella vuo-
siluokalla. Kolmannesta luokasta lähtien opetusta on 2–3 
tuntia viikossa yhdeksännen luokan loppuun saakka.
Vieraan kielen opiskelu 1.- ja 2.-luokilla ei edellytä luku- tai 
kirjoitustaitoa. Kielen opiskelussa hyödynnetään mo-
nipuolisia keinoja viestinällisten vuorovaikutustaitojen 
kehittymisessä, kuten pari- ja ryhmäharjoituksia ja suullisia 
harjoituksia, leikkejä, lauluja, liikuntaa, kuvataidetta ja muita 
toiminallisia tapoja. 

Hyvinkään kaupunkialueen kouluissa on tarjolla viisi 
A1-kieltä: englanti, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Eri 
kouluissa tarjottavat kielet on esitelty tällä sivulla taulukos-
sa. Kyläkouluissa, Svenska skolanissa ja Aseman koulun 
englanninkielisillä luokilla A1-kieli on englanti. 

Oppilaan A1-kieli valitaan kouluun ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Kieliryhmän muodostumiseen tarvitaan vähintään 
12 oppilasta. Huoltajilla on mahdollisuus valita varavaihto-
ehto, jos ensisijaisesti valitun kielen ryhmää ei muodostu. 
Jos koulumatka pitenee A1-kielivalinnan vuoksi, oppilas on 
oikeutettu koulukuljetukseen kuljetusehtojen täyttyessä. 
A1-kieltä on mahdollista vaihtaa ensimmäisen lukukauden 
aikana perustellusta syystä. 

Jos A1-kieli on ranska, ruotsi, saksa tai venäjä, oppilaalla 
alkaa 3. luokalla englanti A2-kielenä. Jos A1-kieli on englanti, 
oppilas ei voi aloittaa A2-kieltä, vaan seuraava kielivalinta 
(B2-kieli) tulee 8. luokalla. Poikkeuksena Svenska skolan, jos-
sa A2-kielenä on suomi (finska) 3. luokalta alkaen ja Aseman 
koulun englanninkielinen opetus, jossa tarjotaan mahdolli-
suus aloittaa A2-saksa 3. luokalta. Toisen kotimaisen kielen 
(ruotsi) opetus alkaa kaikilla viimeistään 6. luokalla. 

Kielivalinnan tukemiseksi esiopetuksessa on järjestetty 
syksyllä 2021 kielisuihkutustuokioita eri kielillä. Lisäksi 
tammikuussa järjestetään toiminnalliset vanhempainillat 
seuraavasti:

• tiistaina 11.1.2022  klo
• keskiviikkona 12.1.2022 klo 18 

Ilmoittautuminen hyvinkaa.fi/kieltenopiskelu

Vanhempainillat ovat kutakuinkin samansisältöisiä. Jos 
omaa asuinpaikkaa lähimmän koulun päivä ei sovi, voi 
hyvin osallistua toisen koulun iltaan. Vanhempainiltaan 
toivotaan mukaan sekä tuleva koululainen peruskoulujen 
kieltenopettajien pitämiin kielisuihkutuksiin, että vanhempi 
tutustumaan tarkemmin kieliohjelmaan. Ilmoittautumises-
ta ja ohjelmasta on lähetetty tarkempaa tietoa Muksu- 
netissä. 

Ensimmäisen vieraan kielen valinta

KOULU A1-KIELIVALIKOIMA

Aseman koulu englanti, saksa, venäjä
Hakalantalon koulu englanti, ranska
Hyvinkäänkylän koulu englanti, ruotsi
Hämeenkadun koulu englanti, saksa, venäjä
Martin koulu englanti, saksa
Metsäkaltevan koulu englanti, ranska
Paavolan koulu englanti, saksa
Puolimatkan koulu englanti, ranska
Tapainlinnan koulu englanti, ranska
Vehkojan koulu englanti, saksa
Kyläkoulut ja Svenska skolan englanti

https://www.hyvinkaa.fi/kieltenopiskelu
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Koulukuljetus

Opetuslautakunnan päätöksen perusteella Hyvinkäällä 
järjestetään maksutonta koulukuljetusta ensisijaisesti 
osoitettuun kouluun

• 1.–3. vuosiluokkien oppilaille koulumatkan ollessa yli 
kolme (3) kilometriä.

• 4.–9. vuosiluokkien oppilaille koulumatkan ollessa yli 
viisi (5) kilometriä.

Haku koulukuljetukseen on avoinna 1.3.–15.4.2022. Hakulo-
make löytyy kaupungin nettisivuilta osoitteesta  
hyvinkaa.fi/koulukuljetushakemus. Koulukuljetus voidaan 
myöntää, mikäli Hyvinkään kaupungin koulukuljetusoppaas-
sa mainitut edellytykset täyttyvät. 
 
Koulukuljetusopas www.hyvinkaa.fi

Jos oppilaalle annetaan huoltajan hakemukseen perus-
tuen oikeus käydä muuta kuin ensisijaisesti osoitettua 
koulua, oppilas ei ole oikeutettu koulukuljetukseen.

Kouluruokailu

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on 
tarjottava jokaisena työpäivänä maksuton, tarkoituksenmu-
kaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen ateria. Syksystä 
2019 kasvisruoka on ollut toisena vaihtoehtona perusruoan 
rinnalla. Ohjatun ruokailun yhteydessä opitaan terveellisiä 
ruokailutottumuksia sekä hyviä ruokailutapoja. Ruokalis-
tasuunnittelussa Hyvinkää kaupunki noudattaa Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ravitsemussuosituksia.

Erityisruokavaliot

Mikäli lapsi tarvitsee erityisruokavaliota, eettistä, kasvis- 
tai vegaaniruokavaliota, huoltaja toimittaa todistuksen 
ruokarajoitteista luokanopettajalle.

• Eettisten, kasvis- ja vegaaniruokavaliota noudattavien 
lasten osalta huoltaja täyttää ilmoituksen:   
www.hyvinkaa.fi/erityisruokavalio-eettinen.

• Ruoka-allergioista toimitetaan lääkärin täyttämä lomake: 
www.hyvinkaa.fi/erityisruokavalio-allergia.

 
Luokanopettaja toimittaa täytetyn lomakkeen terveyden-
hoitajalle ja keittiöhenkilökunnalle.

Lääketieteellisiin syihin perustuvat erityisruokavalioiden 
valmistamiseen tarvitaan täsmällistä tietoa ruokailijan 
ruokavaliosta. Ruoka tilataan erityisruokavalioilmoituk-
sella. Perusteena ohjeille on käytetty mm. Kansallista 
allergiaohjelmaa, http://www.allergiaterveys.fi/. Allergiaa 
ei enää tueta, vaan vältetään vain niitä elintarvikkeita, 
jotka aiheuttavat vaikeita oireita tai vältettävä ruoka-aine 
on ruokavaliossa keskeinen.

Kouluissa ja päiväkodeissa valmistetaan laktoositonta 
ruokaa, joten vähälaktoosista tai laktoositonta ruokava-
liota noudattavat lapset ja nuoret voivat ruokailla ilman 
erityistoimenpiteitä.

Lisätietoja: 

www.hyvinkaa.fi/erityisruokavaliot

Koulukuljetus ja kouluruokailu

http://hyvinkaa.fi/koulukuljetushakemus
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/liitteet/kuljetusopas-2021.pdf
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Hyvinkään kaupungin sivistystoimi koordinoi ja vastaa 
aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Haku aamu- ja iltapäivä-
toimintaan on avoinna 14.1.-24.3.2022. Hakuajan jälkeen 
tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja 
paikka voidaan myöntää, mikäli ryhmässä on tilaa.

Valintaperusteet ovat seuraavat:

1. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaat

2. Lapset, jotka saavat erityistä tukea

3. Lapset, joilla on fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen, 
lastensuojeluun tai muuhun vastaavaan syyhyn 
perustuva tarve

4. Yksinhuoltajavanhemman lapset

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, ei päi-
vähoitoa. Iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen etu, vaan 
kaupunki voi päättää sen laajuuden. Aamu- ja iltapäivätoi-
minnan toiminta-ajat noudattavat koulun toiminta-aikoja. 
Koulun loma-aikoina ei järjestetä aamu- ja iltapäivätoi-
mintaa. Iltapäivätoiminnan tilat ovat useimmiten koulusta 
vapautuvia tiloja tai koulun läheisyydessä olevia tiloja.

Toimipisteisiin voi tulla muutoksia todellisen hakijamäärän 
selvittyä. Jos ryhmiin ilmoittautuu liian vähän oppilaita, ei 
ryhmä toteudu.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajat:

• Klo 12.00–16.00, 105 €/kk.

• Klo 12.00–17.00, 130 € /kk (mahdollisuus Aseman, 
Hämeenkadu, Kytäjän ja Puolimatkan kouluissa sekä 
Svenska skolanissa). Jos hakijoiden määrä jää liian pie-
neksi, toiminta on siinä tapauksessa klo 16.00 asti. 

• Aamupäivätoiminta klo 7–10.00, 70 €/kk (mahdollisuus 
Aseman, Hakalantalon, Hämeenkadun, Kytäjän ja Martin 
kouluilla).

• Aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävä maksu on aina 
sama joka kuukausi, vaikka koulussa olisikin lomia tai 
muita vapaapäiviä. Maksut löytyvät osoitteesta  
www.hyvinkaa.fi

Perheille tarkoitettu tutustuminen aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan on tiistaina 9.8.2022 klo 14.00–16.00 välisenä 
aikana.

Lisää tietoa iltapäivätoiminnasta:  
www.hyvinkaa.fi/iltapaivatoiminta tai sähköpostitse: 
iltapaivatoiminta@hyvinkaa.fi

Aamu- ja/ tai iltapäivätoiminta

https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/aamu--ja-iltapaivatoiminta1/maksut/
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Koulutielle yhdessä harjoitellen 

Koulumatka on tie lapsen itsenäiseen liikkumiseen. Lapsi ei 
pärjää liikenteessä yhtä hyvin kuin aikuinen vaan tarvitsee 
aikuisen tukea. Vanhemman vastuulla on suunnitella tur-
vallisin reitti koulun ja kodin välillä. Turvallisen reitin lisäksi 
lapsen kanssa käydään läpi koulumatkan mahdolliset 
vaaranpaikat ja harjoitellaan yhdessä kuinka niissä tulee 
toimia. Parhaiten toimintaohjeet jäävät lapsen mieleen, 
kun ne yhdistyvät tiettyyn paikkaan ja tilanteeseen. 

Koulumatkaa kannattaa harjoitella yhdessä lapsen kanssa 
jo hyvissä ajoin keväällä ja kesän aikana. Koulun alettua 
voitte tehdä yhteistyötä muiden vanhempien kanssa 
saattamalla lapsia vuorotellen kouluun. 

Omin voimin kouluun

Koulumatkat ovat merkittävä osa lapsen päivittäistä ulkoi-
lua ja liikuntaa. Vireyden ja keskittymiskyvyn on todettu 
olevan parempia silloin, kun koulumatka suoritetaan 
omin voimin ulkoillen. 

Auton takapenkillä lapsi ei kartuta omia liikennetaitojaan 
samalla tavalla kuin itse liikenteessä kulkien. Lisäksi turha 
autoliikenne lisää koulun lähiympäristön liikenneturvalli-
suusriskejä. 

Vanhemmat esimerkkinä

Vanhempi on vastuussa lapsensa kasvattamisesta itsenäi-
seksi ja turvalliseksi liikkujaksi. Lapsi matkii aikuista ja oppii 
vanhemman antamasta mallista oli sitten kyse liikenne-
sääntöjen noudattamisesta, kohteliaisuudesta muita liikku-
jia kohtaan, turvalaitteiden tai kännykän käytöstä liiken-
teessä. Vanhemman oma toiminta ei saisi olla ristiriidassa 
lapselle annettavien ohjeiden kanssa. 

Perheen yhteiset liikkumisen pelisäännöt

• Pyöräillessä käytetään kypärää. Se suojaa tehokkaasti 
niin lapsen kuin vanhemmankin päätä vammoilta.

• Syksyisin ja talvisin käytetään heijastimia, huomioliive-
jä ja pyörässä valoja.

• Turvavyötä käytetään aina autolla, bussilla tai taksilla 
liikuttaessa.

• Alle 135 cm pituinen lapsi tarvitsee autossa matkus-
taessaan turvaistuimen tai istuinkorokkeen. Näin 
sanoo myös laki.

• Takapenkki on lapselle turvallisin paikka. Alle 140 cm 
pituisten lasten ei suositella matkustavan etupenkillä.

• Matkapuhelimen käyttöä liikenteessä vältetään kaikilla 
kulkutavoilla liikuttaessa.

Lähde: www.liikenneturva.fi

Koulumatkavinkit huoltajalle
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Oppilashuolto 
– tukena koulunkäynnin haasteissa

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, 
hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden 
edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilas-
huoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja 
koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuol-
tona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen 
oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuol-
lossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuk-
sellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja 
huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 

Oppilashuollon tavoitteena on tarjota helposti saatava 
apu oikeaan aikaan.

Lisää tietoa oppilashuollon palveluista:
www.hyvinkaa.fi/oppilashuolto

Materiaalit maksutta

Peruskoulussa annettava opetus, sen edellyttämät oppi-
kirjat ja muu oppimateriaalit ovat oppilaalle maksuttomia. 
Koulut valitsevat oppikirjat ja muun materiaalin oman 
opetussuunnitelmansa perusteella.

Yhteistyö päiväkodit/ koulut /huoltajat

Kaikilla kouluilla järjestetään toukokuussa tai elo-syyskuun 
aikana ns. kolmikantakeskustelut. Keskusteluihin osallis-
tuvat esikoululaisen/koululaisen esiopetuksen opettaja, 
tuleva luokanopettaja ja oppilaan huoltaja(t). Tavoitteena 
on varmistaa lapsen joustava ja turvallinen siirtyminen 
esiopetuksesta kouluun.

Kouluuntulotarkastukset

Kouluuntulotarkastuksista tiedotetaan kevään aikana 
Wilmassa.

Kouluun tutustuminen

Koulut kutsuvat toukokuussa syksyllä koulunsa aloittavat 
lapset ja heidän vanhempansa/huoltajansa tutustumaan 
kouluun ja sen toimintaan.

Mosaiikki Hyvinkää

Mosaiikissa annetaan maahanmuttoon ja kotoutumiseen 
liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tietoja. Henkilökunta 
auttaa vieraskielisiä myös koulunkäyntiin liittyvissä viran-
omaisasioissa.

Yhteystiedot
Osoite: Martinkatu 9, 05800 Hyvinkää
Avoinna ti ja to klo 12.-16.00
Puhelinnumero 040 707 1196

Koulunkäynnin tukeminen
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Koulun alkaminen

Koulu alkaa keskiviikkona 10.8.2022
 

Lukuvuoden 2022-2023 aikataulut

Syyslukukausi ke 10.8.– to 22.12.2022             Kevätlukukausi ma 9.1.– la 3.6.2023
syysloma viikolla 42, 17.–23.10.2022 talviloma vko 8, 20.– 26.2.2023 
joululoma 23.12.2022 –8.1.2023  pääsiäisloma 7.–10.4.2023 
 Helatorstai 18.5.2023 ja helatorstain
 jälkeinen perjantai 19.5.2023 on vapaa

Yhteystiedot

Sivistystoimen hallinto
• Sivistystoimen hallinto- ja kehittämispäällikkö 040 725 5649
• Perusopetuksen palveluohjauksen koordinaattori 040 661 3658
• Sähköpostitse perusopetus@hyvinkaa.fi
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Aikataulu

1. Kouluun ilmoittautuminen on Wilmassa avoinna 14.–31.1.2022

2. Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan on avoinna 14.–24.3.2022

3. Englanninkieliselle luokalle haku on avoinna 10.–25.1.2022

4. Koulupaikkapäätökset tiedotetaan Wilmassa/postitetaan viikolla 10

5. Haku koulukuljetukseen on avoinna 1.3.–15.4.2022

6. Toissijainen haku on avoinna ensisijaisten koulupaikkapäätösten tiedoksiannon jälkeen ja päättyy 24.3.2022

7. Päätökset toissijaisista koulupaikoista tiedotetaan Wilmassa/postitetaan viikolla 14

8. Päätökset aamu-ja iltapäivätoiminnan paikoista sekä koulukuljetuksesta tiedotetaan Wilman kautta touko–kesäkuussa
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