
Kirkonkylän koulun 
7. lk vanhempainilta 
11.11.2020/Teams



Illan ohjelma

17.30-18.00 Yleinen info 
(Erillinen linkki Wilma-viestissä)

Oppilaiden ajatuksia/kokemuksia seiskaluokan 
aloituksesta (Video)

Hallinnon terveiset

Valinnaisaine- info Opoilta (video)

18.05-18.35 Luokka kohtaiset kuulumiset/Teams
(Erillinen linkki Wilma-viestissä)



Korona
• Ruokalasta poistettu puolet paikoista

• Turvavälit 

• Käsienpesu
• Turnausväsymystä havaittavissa

• Opetus toimintaryhmittäin 
• Mahdollisuuksien mukaan rajattu
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• 7A Mikko Virtanen

• 7B Pia Granlund

• 7C Anu Pulkkinen

• 7D Julia Hurttia

• 7E Mika Liuska

• 7Y Paula Mella-aho

• Erityisopettajat
• Laura Järvelä 6.-7.lk

• Emma Vainionpää 7.lk

• Samanaikaisopettaja
• Sirkku Katajamäki 7.lk

• Opot
• Virve Jouhten

• Sari Sarviaho

Luokanohjaajat/Erityisopetus/Opot 
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Yleistä
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Esiopetus

Toisen asteen koulutus

YHTENÄISEN KASVUN JA OPPIMISEN POLKU – KAIKKIEN 
KOULU

Varhaiskasvatus / 

päivähoito – toimiva 
alueyhteistyö

1-2 lk

3-4 lk

5-7 lk

8-10 lk

Organisaatio ja johtaminen

Vanhempien osallisuus

Lasten ja nuorten 

hyvinvointi

Toimitilat ja sähköinen toimintaympäristö

Henkilöstön osallisuus

Opetussuunnitelmat

Lasten ja nuorten osallisuus

KUNNAN ARVOT:

•Rohkeus

•Turvallisuus

•Vastuullisuus

Hyvän kasvun ohjelma

Luottamus

Avoimuus

Tiedon kulku

Arjen taidot

Yhdessä toimiminen ja arvostus

Lapsen etu ja paras – kiinnostus, kannustus



Oppilaat

• Kasvu, oma polku ja oppiminen

• Mahdollistamme jokaiselle oppilaalle yksilöllisen oppimisen ja kasvun 
kokemuksen. Huomioimme oppilaiden yksilölliset tarpeet ja luontaiset 
oppimisen mahdollisuudet.

• Tuemme oppilaiden sosiaalisen kanssakäymisen kehittymistä.

• Osallisuus

• Edistämme yhdessä oppilaidemme kanssa mahdollisuuksia kehittää kasvu- ja 
oppimisympäristöään sekä sen toimintakulttuuria.

• Viihtyvyys

• Tuemme oppilaidemme viihtyvyyttä ja hyvinvointia koulussa. Kaikki alkaa 
kunnioittavasta kohtaamisesta.
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Vanhempien osallisuus

Jokaisella vanhemmalla on mahdollisuus kuulua lapsen ja nuoren 
kasvua tukevaan yhteisöön.

Vanhemmat ovat mukana toiminnassa ja sen 
kehittämisessä. Kohtaamiset tukevat vanhemmuuden voimavaroja.

Yhteinen toiminta perustuu vastavuoroisuuteen, avoimuuteen, 
keskinäiseen luottamukseen, tasavertaisuuteen ja kunnioittamiseen.

Koululla toimii vanhempainryhmä, johon kaikki ovat tervetulleita!



Arjen käytänteet
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Jaksotus
Oppiaine 1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso

Ai 2 3 2 2

Ma 3 3 3 3

En 2 3 2 2

Ru 1 0 1 1

Bg/Ge 2 1 1 2

Fy/Ke 3 0 3 0

TT 0 1 1 0

Ue/Uo/Et 0 1 1 1



Jaksotus
Oppiaine 1.jakso 2.jakso 3.jakso 4.jakso

Hi 2 1 2 1

Mu 0 1 1 1

Ku 1 2 1 2

Kä 2 2 2 3

Li 3 2 2 2

Ko 2 2 2 3

OPO 1 0 1 0

Yr 1 2 1 2

Yht. 23 21 24 23



Poissaolot
• Lapsi pois – ilmoitus opettajalle/luokanohjaajalle samana päivänä (turvallisuus).

• Tiedossa olevaa poissaoloa (erilaiset matkat tai tapahtumat) anotaan etukäteen kirjallisesti 
lomakkeella/Wilmassa. Luokanopettaja/luokanohjaaja myöntää poissaolon 1-5 päivää ja 
pidemmät poissaolot myöntää rehtori. 

• Ennen luvan myöntämistä oppilaan on sovittava koulutehtävien hoitamisesta sekä 
poissaoloajalle. 

• Huoltajien velvollisuus on huolehtia oppilaan opetuksesta ja tehtävien tekemisestä 
poissaoloaikana. 

• Poissaolon täytyy olla asiallinen, hyväksytty syy. Oppilas ei voi olla koulusta pois esimerkiksi 
työloman tai aikuiselle kuuluvan vastuun vuoksi. 

• Luvattomaksi poissaolo katsotaan silloin, kun huoltaja ei ilmoita oppilaan poissaolosta tai jos 
oppilas on poissa yksittäisiltä oppitunneilta. 

• Luvattomat poissaolot korvataan viikon sisällä tapahtuneesta



Myöhästymiset

• Oppilaan velvollisuus on olla ajoissa oppitunnilla. Mikäli oppilas myöhästyy oppitunnilta, se 
merkitään Wilmaan.

• Jos oppilas myöhästyy yli puolet oppitunnista, korvataan koko tunti. 

• Jos oppilas myöhästyy yli 10min. oppilas joutuu korvaamaan poissaoloajan.  

• Toistuvat myöhästymiset (7 krt) johtavat kasvatuskeskusteluihin.

• Luokanopettaja/luokanohjaaja pitää kasvatuskeskustelun ja sopii oppilaan kanssa 
korvauksista.  
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Rästikoe

• Jos sinulla on ollut pätevä syy olla pois kokeesta, sinun on suoritettava 
väliin jäänyt koe seuraavana keskiviikkona siitä, kun olet palannut takaisin 
koulutyöhön. Rästikoe suoritetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä 
läksypajassa klo 13.30 alkaen. 

• Poikkeavista ajoista ilmoitetaan erikseen. Jos sinulla on kasautunut rästiin 
kokeita, sovi niiden suorittamisjärjestyksestä opettajien kanssa. Jos jätät 
saapumatta rästikokeeseen, kokeen arvosana on hylätty, neljä.(4). 
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Rästitehtävät

• Jos oppilas on myöhästynyt oppitunneilta lukuisia kertoja, ollut luvatta pois tunneilta, 
jättänyt toistuvasti läksynsä tekemättä tai muuten laiminlyönyt koulutehtävänsä, hänet 
voidaan kunnallisen kasvatuskeskustelu- periaatteiden mukaisesti määrätä tekemään 
korvaavia tehtäviä läksypajaan. 

• Mikäli oppilaalta on jäänyt jokin tehtävä palauttamatta määräaikaan mennessä, tekee 
oppilas keskeneräisen tehtävän seuraavan keskiviikon läksypajassa loppuun. Jos jätät 
tehtävän kokonaan tekemättä, on arvosana tehtävän osalta hylätty, neljä.(4). 
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Kiinteistö
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Toteutetut toimenpiteet
• A-talon purkaminen 2019

• B-talon korjaustyöt 2019 (lattiapinnoitteiden vaihto muovimatosta laattaan, ilmanvaihdon 
säätötyöt)

• D-talon kellarikerroksen luokkien muovimattojen vaihto laattaan osassa luokkatiloja 2019, 
ilmanvaihdon säätötyöt 2019

• Laajat kuntotutkimukset rakenneavauksin 2019

• Avin kanssa sovitut korjaustoimenpiteet vuonna 2019 ja 2020

• 39 kpl ilmanpuhdistimia 

• Tehostettu siivous 

• Lattia ja seinärakenteiden liittymien tiivistys

• Tilojen kierrättäminen D-talon osalta (aineenopetus)
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Varautuminen 

• Ilmapuhdistimien lisääminen (erityyppiset laitteet)

• Tehostettu siivous

• Käymme jatkuvaa keskustelua tilapalveluiden kanssa tilanteen 
erilaisista ratkaisumalleista
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11/12/2020

Alatunniste tähän
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Valinnaisaineet
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https://prezi.com/v/4deisrifhlnl/valinnaisaineet-2021/

https://prezi.com/v/4deisrifhlnl/valinnaisaineet-2021/


Huomioita
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Hyvinvointikyselyt
• Jokaiselle luokalle on tehty hyvinvointikyselyt 1.jakson 

päätteeksi

• Yleisiä huomioita
• 7.lk lähteneet kokonaisuudessaan hyvin toimimaan!

• Uni, lepo ja ravinto
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Huomioita 
median 
käytöstä

• Pohdi lapsen kohdalla erikseen, minkälaiset sisällöt, 
määrät ja käyttötavat ovat sopivia. 

• Aseta selvät rajat median käytölle (tunnit, sisällöt) 
(media järkevä osa koko päivästä)

• Varmista että lapset saavat liikuntaa ja unta suositusten 
mukaan. Huomioi myös ihmissuhteiden tarpeet.

• Ei medialaitteita makuuhuoneeseen

• Ei mediaa 1 tunti ennen nukkumaanmenoa

• Rajaa arkeen mediavapaita hetkiä ja tiloja

• Käyttäkää mediaa yhdessä

• Pidä yllä avointa vuorovaikutusta lapsen kanssa 
nettikäyttäytymisestä, yksityisyydestä ja 
turvallisuudesta. 

• Varmista että lapsella on useita aikuisia jonka puoleen 
kääntyä tarvittaessa.
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Viiden minuutin tauko ja vaihto Teams:ssä
luokanohjaajan vetämään keskusteluun
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