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Koulu numeroina 2021-2022

Eskarit 4 ryhmää

1. lk 4 kpl 
2. lk 4 kpl 
3. lk 4 kpl  
4. lk 3 kpl  
5. lk 3 kpl 
6. lk 3 kpl  
Oppilasmäärä yhteensä 567
2 siltaluokkaa
4 POP-opetuksen luokkaa 
Aikuisia yhteensä 83  henkeä 

(kuva vuodelta 1956) 



Vatialan koulun arvot

 
Oppilaslähtöisyys 

 
Yhdenvertaisuus 

 
Avoimuus 

 
Yhteisöllisyys 

 
Kestävä tulevaisuus



Päivä/viikkorytmi

Oksasolujen päivä:

Eskariaika 9.00-13.00

1lk:n 1. oppitunti 8.15-9.00 

1lk:n välkkä 9.00-9.30

Oksatoimintaa tai omia oppitunteja 9.30-11

Oksasolujen ruokailu 11-11.15

1 lk:n tunti 11.15-12

1 lk:n välitunti 12-12.30

1 lk:n tunti 12.30-13.15

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 13 



Joustava esi- ja alkuopetus = Oksa-toiminta

• Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa toteutetaan suunnitelmallista, tavoitteellista 
ja säännöllistä yhteisopettajuutta, jossa huomioidaan lapsen yksilöllinen eteneminen.  

• Yhdessä lapsilähtöisen ja osallistavan pedagogiikan sekä yhteisöllisen oppimisen 
kanssa ryhmien opetusjärjestelyt ja opetustyyli rakentavat luokassa oppimisympäristön, 
joka motivoi, edistää ja tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. 

• Tavoitteena on kohdata lapset yksilöllisesti, antaa koulupolun aloituksessa 
jokaiselle aikaa kasvaa ja kehittyä ja oppia juuri omalla kehitystasollaan. 

• Ikäheterogeeniset ryhmät, aito jousto ja itseohjautuva oppiminen tukevat 
lapsen myönteistä minäkuvaa.  

• Lasten innostus oppimiseen kasvaa valinnan mahdollisuuksien, vertaistyöskentelyn 
ja osallisuuden myötä.  

• Oksa-toimintaa pyritään toteuttamaan seudullisen tavoitteen mukaisesti n. 4-6h/vk



Infoa eskarilaisten koteihin

• Esiopetus velvoittavaa
• Poissaoloista ilmoitetaan Päikyn kautta (muutos suunnitelmaan)
• Pidemmät poissa olot anottava (5 pv tai alle anotaan ryhmästä, yli 5 pv esiopetusyksikön johtajalta

• Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuslakia
• Yksin kulkeminen mahdollista jos käy pelkässä eskarissa

• Wilma-tunnukset lähetetään huoltajille kesäkuun aikana
• Wilma toimii esiopetuksen pääasiallisena viestikanavana heti elokuun alusta
• Erityisruokavaliotodistukset toimitetaan esiopetusryhmän henkilöstölle, joka toimittaa tiedon 

keittiölle
• Erityisruokavalioasioihin voi tutustua lisää:
https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-talous/tukipalvelut/ateria-ja-
siivouspalvelut/erityisruokavaliot/ 
• Eskarilaiset kuuluvat koulun oppilashuoltoryhmään, mikä kokoontuu säännöllisesti ja toimii 

moniammatillisesti 
• Esiopetuksessa noudatetaan koulujen loma-aikoja



Infoa koulun alusta

• Wilmassa näkyy lapsen alustava lukujärjestys kesäkuussa

• Oppilaiden koulupäivät päättyvät viimeistään klo 14 ja voivat alkaa klo 8.15, 9 tai 10.15

• Samanaikaisopettaja, koulunkäynnin ohjaaja, erityisopettaja

• Moniammatillinen oppilashuolto

• ”Koulumatkat omin jaloin ja pyörällä”, huoltajat vastaavat koulumatkoista, mutta koulun 
vakuutus on voimassa myös koulumatkoilla -> Opeta lapselle turvallinen koulureitti.

• Jättöpaikka Vatialanpiha

• Kannattaa sopia lapsen kanssa säännöt koulupäivän jälkeisestä toiminnasta.

• Koulu on kengätön

• Meillä toimii aktiivinen vanhempainyhdistys



Terveydenhoitajan Aino Lahtisen terveiset

• Olette saaneet kutsun ja esitietolomakkeen kouluuntulotarkastukseen jo hyvissä ajoin 
keväällä, nyt tarkastusaika lähenee!

• Tarkastukseen voit varata ajan sähköisesti: ajanvaraus.kangasala.mediatri.fi tai varata ajan 
puhelimitse: 0504152290

• Kaikki ekaluokkalaiset tarkastetaan kesäkuun ja elokuun aikana. Lisäksi kevätlukukaudella 
2022 tehdään jokaiselle ekaluokkalaiselle koululääkärin tarkastus. 

• Huomioittehan että mahdollisista terveystiedoista (esimerkiksi koulupäivän aikana lääkitystä 
vaativa perussairaus, vaikeat allergiat ja niiden lääkitys) tulee vanhempien informoida 
tulevaa luokanopettajaa heti koulun alettua. 

• Erityisruokavaliolomakkeita saa terveydenhoitajalta terveystarkastuksen yhteydessä. Mikäli 
lapsen tarkastusaika menee pidemmälle elokuuta ja tarve ruokavaliotodistukselle olisi, voitte 
olla terveydenhoitajaan puhelimitse yhteydessä jo kesäkuun aikana.

• Terveydenhoitaja on paikalla kesäkuun ja elokuun ajan, heinäkuussa lomaillaan. Kesällä 
puhelinaika on klo 11.45-12.30. 

• Huomioittehan vielä oikean kulkureitin kesällä, kts. yst. kuva. Lämpimästi tervetuloa 
tarkastukseen!



Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

• Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus klo 6.30-16.45
Tarvittaessa klo 6 -17

• Varhaiskasvatus toteutuu lapsen esiopetussolussa klo 7.30-15.30 välisenä aikana, aamulla 
ennen klo 7.30 tulevat kokoontuvat Alaoksan tiloihin ja iltapäivällä klo 15.30 jälkeen olijat 
kokoontuvat yhteisesti ulos

• Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia

• Varhaiskasvatusaika varataan Päikky-sovelluksen kautta, myös loma-aikojen 
varhaiskasvatus varataan samassa sovelluksessa



Vaatimattomasti paras
välittäminen.



Kiitos


