
TIETOPAKETTI 

KUUDENNEN LUOKAN 

OPPILAILLE  



TERVETULOA  

UUTEEN KOULUUN 

 Oppilaan oma vastuu omasta opiskelustaan, 
koululaisen työstä, kasvaa. 

 * Tehtävät laajenevat ja monipuolistuvat.  

 * Ne vaativat entistä enemmän työskentelyä   

     myös oppituntien jälkeen.  

   * Omien opintojen suunnittelu kasvaa  

     koulun tarjoaman valinnaisuuden myötä.  

 

  On tärkeää, että kodeissa seurataan ja tuetaan 
yläluokille siirtymistä. 

  

Mikä muuttuu 



• Koulu on suurempi, yli 300 oppilasta 

• 7 lk:lla on 97 oppilasta, ne jaetaan              

6 luokkaan A, B, C, D, E & F 

• Et tunne enää kaikkia oppilaita ja opettajia 

• Koulumatka saattaa pidentyä 

• Olet koulun nuorinta ikäluokkaa 

• Pihalla enimmäkseen oleskellaan?! 

• Lukujärjestys vaihtuu 6 kertaa vuodessa jakson vaihtuessa 

 

Mikä muuttuu 



Oppilaat jaetaan perusluokkien koosta ja 

ainevalinnoista  riippuen  

erilaisiin ryhmiin: 

TS, TN, KO, LI, FY/KE  

ja valinnaisaineet 

Mikä muuttuu 



Oppiaineiden määrä lisääntyy. 

 Uusia oppiaineita ovat (fysiikka, kemia) 

kotitalous, terveystieto, oppilaanohjaus & 

useimmat valinnaisaineista.  

Mikä muuttuu 



Päivittäinen työaika pitenee. 

Työviikon pituus on  30 tuntia. 

6 h päivässä klo 8:50-15:00 

Mikä muuttuu 



Yläkoulussa on aineenopettajajärjestelmä  

= Lähes jokaisessa aineessa on eri opettaja.  

= Opettajat ovat saaneet oman aineensa 

erikoiskoulutuksen. 

Mikä muuttuu 



Yhden oman luokkahuoneen tilalle tulevat 

eri oppiaineiden aineluokat, joissa 

säilytetään: 

* oppiainekohtaiset materiaalit 

* laborointi- ja työvälineet 

* koneet ja laitteet 

*soittimet 

  

Mikä muuttuu 



Lähes jokaisen oppitunnin jälkeen 

vaihdetaan luokkatilaa ja päivän aikana 

tarvittavat koulukirjat ja -tarvikkeet 

kannetaan mukana.  

Mikä muuttuu 



Ensimmäisenä koulupäivänä 

annettavassa työjärjestyksessä näkyy 

missä luokkahuoneissa oppitunnit 

pidetään.  

Mikä muuttuu 



Jokaisella luokalla on luokanvalvoja, joka  

 

* opettaa yleensä jotakin ainetta kaikille 

luokkansa oppilaille. 

* tapaa luokkaansa myös 

luokanvalvojantunnilla = luokan ”oma ope”.  

* seuraa luokkansa oppilaiden koulunkäyntiin 

liittyviä asioita ja pitää yhteyttä huoltajiin. 

 

Mikä muuttuu 



Oppilaan tukena on myös 

oppilashuoltohenkilökuntaa: 

terveydenhoitaja, koulukuraattori,  psykologi, 

erityisopettajat ja opinto-ohjaaja (opo).  

 

 

Mikä muuttuu 



Koulun kaikki oppilaat kuuluvat 

oppilaskuntaan, jonka aktiivisena jäsenenä 

voi vaikuttaa mm. kouluviihtyvyyden 

lisäämiseen. 

 

Joka luokalta valitaan luottamusoppilaat, 

jotka muodostavat oppilaskunnan 

hallituksen 

Mikä muuttuu 



MAISTIAISIA VALINNAISAINEISTA 

  

Näistä valitaan 8. ja 9. luokalle kaksi ainetta, siis 

neljä tuntia. 

 

vSA        SAKSA (B2-KIELI) 

vKÄ3      SOVELTAVA TEKNINEN   

vKÄ2      TEKNINEN TYÖ  

vKÄ1      TEKSTIILITYÖ  

vKO        KOTITALOUS  

vMM       MAA- JA METSÄTALOUS  

vKP         KAUPALLISET AINEET 

vLI           LIIKUNTA  

vMU       MUSIIKKI  

vKU        KUVATAIDE  

 



OPPILAASTA  

PIDETÄÄN HUOLTA 



Osa-aikainen erityisopetus 

 Jos oppilaalla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia 

tai puhe-, lukemis- tai kirjoittamishäiriö, hänellä on 

oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta pienryhmässä 

joitakin tunteja viikossa. Tätä varten kaikissa kouluissa 

on erityisopettaja.  

 Erityisopetus suunnitellaan yhdessä vanhempien, 

opettajien ja oppilashuollon työntekijöiden kanssa. 



Luokanvalvoja 

• Jokaisella luokalla on luokanvalvoja, joka hoitaa sekä 

koko luokan yhteisiä että yksittäisten oppilaiden 

asioita ja pitää yhteyttä koteihin.  

• Soittokierrokset vanhemmille. 

• Myöntää max 3 vrk:n lomat 



Tukioppilaat  
• Jokaiselle seitsemännelle luokalle on nimetty omat 9. 

luokkalaiset tukioppilaansa.  

• Koulutettujen tukioppilaiden tehtävänä on tukea ja 

auttaa uusia oppilaita sopeutumisessa uuteen 

kouluympäristöön. 



Kouluterveydenhuolto 
• Kouluterveydenhuollon tarkastukset ja vastaanotto 

tapahtuu  Mäkirinteen koululla 

 

• Terveydenhoitaja varmimmin tavattavissa 

vastaanottoaikoina:  Maanantaisin klo 8:00-15:00, 

Keskiviikkoisin klo 8-14 ja Torstaisin klo 8-14. 

 - Mirjami Jantunen 



Koulukuraattori 
• Koulukuraattorin tehtävänä on kouluvaikeuksien 

ennaltaehkäisy ja oppilaan koulunkäynnin ja terveen 

kehityksen tukeminen.  



Opinto-ohjaaja  

• ohjaa oppilaita henkilökohtaisesti, pienryhmissä & 

oppilaanohjauksen tunneilla.  

• antaa tukea ja ohjaa oppilaita siten, että jokainen:  

• selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan 

peruskoulussa 

• onnistuu ainevalinnoissaan 

•  kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle 

sopivia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja.  

• järjestää oppilaille myös tutustumista työelämään 

(TET).  



Koulunuorisotyöntekijä  
• Koulunuorisotyö on nuorisotyön 

muoto, jossa nuorisotyöntekijä on 

kiinteä osa koulun viikoittaista arkea.  

• Koulunuorisotyöntekijä on osana 

koulun henkilökuntaa. 

• Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun 

muassa yhteisöllisyyteen kasvattami-

nen, kiusaamisen ehkäiseminen ja 

kouluviihtyvyyden parantaminen sekä 

niihin liittyvät työmenetelmät. 
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Neuvottelu 

UUSI KOULU 

Lukio 
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POHJOINEN 



TERVETULOA YLÄKOULUUN! 

• Olisiko kysyttävää? 

- KIITOS - 

Aurinkoista kevättä! 


