
Infopaketti 
7.luokan huoltajille

10.8.2020

7LK:N LUOKANOHJAAJAT 



KOULUN KOTISIVU

• Linkit

• Infoa

• Koekalenteri

• Verso-ilmoitus

• Salasanan

nollauspyyntö

https://peda.net/siilinjarvi/ahmo

https://peda.net/siilinjarvi/ahmo


WILMA JA LOMA-ANOMUKSET

• Yhteydenpito ensisijaisesti wilman kautta

• Jos huoltajatunnuksia ei vielä ole, niitä voi kysellä kanslisti Pirjolta. 
Jos huoltajatunnus on unohtunut, uuden saa linkistä kirjautumalla 
käyttäjätunnuksella joka sähköpostiosoitteesi.

• Luokanohjaaja korjaa selvittämättömät poissaolot selvitetyiksi. 
Riittää siis kun selvityksen lähettää luokkikselle.

• Lyhyet loma-anomukset (1-3 päivää) toimitetaan luokanohjaajalle ja 
sitä pidemmät apulaisrehtorille. Loma-anomukset on tuotava 
etukäteen kirjallisena tai wilman kautta. 

• Oppilaan tulee selvittää etukäteen mitä tunneilla tehdään poissaolon aikana 
ja loma-ajalla koulutehtävät ja eteneminen ovat huoltajan vastuulla.



WILMA JA GEDU

• Oppilaalla on käytössään etunimi.sukunimi@gedusiilinjarvi.fi 
-käyttäjätunnus. Tunnuksella on käytössä G-Suite for education - 
oppimisympäristö (GEDU-tili, eli laajennettu gmail-tili), josta löytyy 
mm. classroom, chat-ryhmät, sähköposti, kalenteri jne… (sovellukset 
myös puhelimeen ja tablettiin)

• Wilmaan kirjaudutaan etunimi.sukunimi-käyttäjätunnuksella ja 
GEDU-salasanalla. (https://wilma.siilinjarvi.fi/)

• Salasanaa ei voi vaihtaa itse. Tarvittaessa uuden salasanan saa 
luokanohjaajalta.

mailto:etunimi.sukunimi@gedusiilinjarvi.fi


OPISKELU JA TUKITOIMET

• Oppilaalla on vastuu omasta oppimisesta ja 
koulunkäynnistä, koti ja opettajat ovat tukemassa nuoren 
kasvamista vastuulliseksi opiskelijaksi ja ihmiseksi.

• Aineenopettajan tuki on ensisijainen opiskelun tuki, jota 
oppilaan täytyy ottaa vastaan ennen erityisopetukseen 
siirtymistä. Yleinen tuki tarkoittaa pitkillä välitunneilla ja 
kouluajan ulkopuolella järjestettyjä kerhoja ja 
tukiopetusta, seuraavaksi tulee tehostettu tuki ja 
viimeiseksi erityinen tuki.



OPISKELU JA TUKITOIMET

• Oppilaan vastuulla on myös poissaolon aikana hankkia 
tietoa läksyistä. Ensisijaisesti läksyjä kysytään kavereilta ja 
tarvittaessa aineenopettajalta wilmaviestillä.

• Tekemällä oppii. Kotonakin voisi kehua ja tsempata 
ahkeruuteen ja tekemiseen. Pelkkä läsnäolo tunneilla ei 
ole näyttö osaamisesta vaan täytyy myös osallistua 
tunneilla ja olla kotitehtävät tehtynä. LUKULÄKSY on myös 
läksyä!



VÄLITUNNIT

• Koulussamme on käytössä toimintavälitunti klo 9.42-10.10, 
jolloin liikuntatiloissa saa liikkua vapaasti.

• Lukuvuoden kerhoista infotaan myöhemmin.

• Toimintavälitunnilla on myös tukiopetuskerhoja (kielet ja 
matemaattiset aineet).



VÄLITUNNIT

• Oppilaita kehotetaan pitämään ulko- tai sisäkenkiä jalassa 
tai lähettyvillä koulupäivän ajan hätätilanteiden varalta.

• Ahmon koululla on ulkovälitunti jokaisella välitunnilla.

• Välituntialueeseen kuuluu etupiha, toimintapiha ja 
viipaleiden läheisyys.

• Välituntialueelta saa poistua vain opettajan luvalla, ei omin 
päin. 



KASVATUSKESKUSTELU

• Kasvatuskeskustelu aineenopettajan tai luokanohjaajan 
kanssa käydään jos oppilas rikkoo koulun järjestyssääntöjä 
tai esimerkiksi käyttäytyy tunnilla huonosti.

• Kasvatuskeskusteluun johtaa esimerkiksi myöhästelyt, 
koulualueelta poistumiset, huono käytös tunnilla, läksyjen 
tekemättömyys yms.

• Luvattomat poissaolot korvataan edelleen koulun jälkeen 
tekemällä kyseisen aineen tehtäviä saman ajan kuin on 
ollut luvattomasti poissa.



SOVITTELU AHMON KOULUSSA

• Oppiaiden välisiä ristiriitatilanteita ratkotaan sovittelun 
avulla. 

• Vertaissovittelussa tehtävään koulutetut oppilaat toimivat 
sovittelijoina.

• Tarvittaessa sovittelu tapahtuu aikuisjohtoisesti, jolloin 
sovittelijoina toimivat opettaja/luokanohjaaja tai koulun 
sovittelutiimin jäsenet. 



OPPILAAN, HUOLTAJAN JA OPETTAJAN 
TAPAAMISET PIDETÄÄN 
SYYSLUKUKAUDEN AIKANA (N.20MIN)
• TAPAAMISESSA MUKANA: Huoltaja, oppilas ja luokanohjaaja

Aiheita voivat olla oppilaan

•  menestyminen eri oppiaineissa

•  työskentelytaidot eri aineissa

•  vastuuntunto opiskelussa

•  tavoitteet eri aineissa ja koulunkäynnissä yleensä

•  mahdolliset ongelmat ja koulunkäynnin esteet

•  kouluviihtyvyys

•  kaverisuhteet



LUOKKARETKET

Luokkaretket vaativat aktiivisia vanhempia, luokanohjaaja ei 
järjestä rahankeräystä luokalle ja retkelle lähdöstä päätetään 
aina luokkakohtaisesti. 

Koulun kevätretkipäivä kevään viimeisellä kouluviikolla 
mahdollistaa luokan yhteistä toimintaa.


