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Tiedote 

 
 

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS  

Lapsesi aloittaa pian koulun valmistavassa opetuksessa.  

Valmistavassa opetuksessa lapsesi  

- oppii suomen kieltä 

- tutustuu suomalaiseen kouluun 

- oppii opiskelemaan. 

 

Millaista valmistava opetus on? 

Valmistavassa opetuksessa 

oppilas opiskelee pienessä ryhmässä. 

Hänellä on tavallisesti 24‒30 oppituntia viikossa. 

Hän opiskelee esimerkiksi 

matematiikkaa, historiaa, biologiaa ja musiikkia. 

Hän opiskelee kaiken suomeksi. 

Siksi oppilaan täytyy oppia suomen kieltä hyvin. 

Valmistava opetus kestää yleensä yhden vuoden. 

Sen jälkeen oppilas siirtyy sellaiseen kouluun, 

joka on sillä alueella, missä oppilas asuu. 

 

Kun oppilas on valmistavassa opetuksessa, 

hän oppii nopeasti puhumaan suomea. 

Hän oppii myös kirjoittamaan ja lukemaan suomea, 

mutta se vie enemmän aikaa. 

Oppilas tarvitsee tukea suomen oppimisessa 

vielä valmistavan opetuksen jälkeen. 
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Suomen kielen oppimista auttaa, 

jos oppilas osaa hyvin omaa äidinkieltä. 

Sen vuoksi on tärkeää, 

että oppilas osallistuu 

myös oman äidinkielen opetukseen. 

 

Valmistava opetus ei maksa mitään. 

Oppilas saa koulussa ilmaiseksi 

lämpimän ruuan, kirjat ja vihot. 

Jos koulumatka on pitkä, 

oppilas saa ilmaisen bussikortin koulumatkoja varten. 

Koulussa oppilaan terveyttä hoitavat 

terveydenhoitaja, lääkäri ja hammaslääkäri. 

 

Yhteistyö koulun kanssa 

Opettaja kutsuu joskus vanhemmat koululle. 

Silloin vanhemmat ja opettaja keskustelevat siitä, 

miten hyvin oppilas on oppinut koulussa. 

Jos haluat itse kysyä jotain koulusta, 

voit mennä koululle ja sopia opettajan kanssa, 

milloin te tapaatte. 

 

Opettaja lähettää joskus viestejä koulun asioista, 

esimerkiksi juhlista tai retkistä. 

Hän käyttää silloin Wilma-järjestelmää. 

Myös sinä voit lähettää opettajalle  

viestejä ja kysymyksiä Wilma-järjestelmässä. 
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Wilmasta on tietoa osoitteessa 

www.tampere.fi/perusopetuksenwilma. 

On tärkeää, 

että vanhemmat ja opettaja tekevät yhteistyötä. 

 

Miten ilmoitat lapsesi valmistavaan opetukseen? 

Ohjeet ilmoittautumiseen ovat  

Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi. 

Laita hakukenttään sanat ”valmistava opetus” 

tai ”preparatory instruction”. 

 

Missä Tampereen kouluissa on valmistavaa opetusta? 

AHVENISJÄRVI, Opiskelijankatu 25 (luokat 1‒3) 

ETELÄ-HERVANTA, Korkeakoulunkatu 6, TTY, Konetalo 3.‒4. kerros (luokat 1‒9) 

HATANPÄÄ, Haapakuja 2 (luokat 3‒6) ja Koivistontie 31 (luokat 7‒9)  

JUHANNUSKYLÄ, Postikatu 2 (luokat 1‒6) ja Rautatienkatu 3‒5 (luokat 7‒9) 

PELTOLAMMI, Säästäjänkatu 16 (luokat 1‒6)  

SAMPO, Pellervon koulutalo, Sämpsykkä 1 (luokat 1‒3) ja SAMPO, Sairaalankatu 6 (luokat 7‒9) 

TESOMA, Kohmankaari 11 (luokat 1‒9) 

VUORES, Rautiolanrinne 2 (luokat 1‒6) 

 

 

TERVETULOA KOULUUN! 

http://www.tampere.fi/perusopetuksenwilma
http://www.tampere.fi/

