
LINNAKANKAAN 7LK 
VANHEMPAINILTA 

24.11.2021
TERVETULOA!



Illan ohjelma

24.11.2021

Klo 17.30-18.00 

Yleinen osa

• Seiskalla

• Valinnaisaineiden valintaprosessi

• TET-jakso keväällä

Klo 18.05-18.50

Luokkien ajankohtaiset asiat/luokanohjaajien osuus



Toimintasolut
1.KRS

TOIMINTASOLU TAITAJAT 
1-9-KS-KU

TOIMINTASOLU LINNATUPA 
HALLINTO-HENKILÖKUNTA

24.11.2021

2.KRS

TOIMINTASOLU 
TUTKIJAT

1-9-BG-FYKE-KO-TT

TOIMINTASOLU 
KAARISILTA 

7-9-MA-HI-YH-UE

TOIMINTASOLU 
KATAPULTTI 

1-6

3.KRS

TOIMINTASOLU SONETTI 

1-9-MU-DRAAMA-KIELET



Päivärytmi

8.30-9.45 10.10-11.25 12.05-13.20 13.35-14.50 14.55-16.05
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Tauko Tauko Tauko Siirtymä

Ulkovälitunti klo 9.45-10.10.

Ruokailu 11.25-12.05 porrastaen

Mahdollisuus välipalaan välitunnilla 13.20-13.35

Keskiviikkoisin oppilailla koulu loppuu viimeistään klo 13.20



Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 7lk
Tuen ihmiset

◦ Erityisopettaja Helena Aro, 

samanaikaisopettaja Riku Säärelä ja 

ohjaaja Aino-Maria Niemelä ovat mukana 

osalla oppitunneista. Päävastuu 7lk:n 

oppilaista.

◦ Tarpeen tullen myös yläluokkien muut 

erityisopettajat (Hanne Rautio, Heidi 

Kurvinen) ja ohjaajat (Marika Mattila, 

Susanna Fisk) ovat auttamassa oppilaita.

Matalalla kynnyksellä voi laittaa viestiä Wilmassa tai soittaa, 

jos jokin koulunkäyntiin/oppimiseen liittyvä asia mietityttää!

Opetusjärjestelyt:

• Erityisopettaja/ohjaaja aineenopettajan 

työparina tunnilla

• Joustoryhmät: Pienempi ryhmä + 

aineenopettaja/erityisopettaja/ohjaaja 

työparina

• Osa oppitunnista tai oppitunneista 

erityisopettajan kanssa pienemmässä tilassa, 

vaikka pääasiassa oman ryhmän mukana

• Tarpeen mukaan erityisopettajan kanssa 

yksilötuokioita

• Ohjaajien pitämä läksyparkki KE klo. 12.10 

alkaen



OPPILAIDEN NÄKEMYKSIEN MUKAAN 
SEISKALUOKALLA ON MUKAVAA, 

KOSKA....

• On vapaampaa kuin aiemmin.

• On tullut uusia oppiaineita.

• Luokkatilat ja opettajat vaihtuvat eri 
tunneille.

• Saa olla enemmän puhelimella.

• Saa olla osan välitunneista sisällä.

• On päässyt samaan luokkaan 
ystävien kanssa ja saanut ystäviä
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➢Opetustilat, –ryhmät ja opettajat 

vaihtelevat oppiaineen mukaan

➢Luokanopettajat vaihtuvat 

aineenopettajiksi

➢Ruokailuun siirrytään 

opettajajohtoisesti

➢Tunneille siirrytään omatoimisesti

➢Viikkotunnit 26 tunnista 30 tuntiin

➢Tavarat säilytetään kaapissa ja 
Wilma on tärkeä tiedotuskanava

➢7. luokan aikana valintaan 

valinnaisaineet (3 kpl) 8. ja 9. 

luokalle



Toiveita vanhemmille ➢Opiskelutaitojen ja arkirutiinien merkitys 

kasvaa

➢Vastuu omasta koulunkäynnistä

➢Monille aikuisten tuki on tässä nivelkohdassa 

tärkeää

➢Katse kääntyy hitaasti kohti jatko-opintoja
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Miten toivoisit vanhempien 
auttavan:

”Kokeisiinlukuapua”

”Kannustusta”

”Toivon että he auttaisivat jos 

apua tarvitsen”

”Kyselisi vaikka miten on mennyt 

koulussa”

Haastavaa seiskalla:

”Kokeet”

”Pitkät päivät ja isot koealueet”

”On myös enemmän vastuuta”

”Läksyjen määrä ja niistä huolehtiminen”

”Löytää kaikki luokat alussa”

”Ehkä motivaatio, koska välillä ei jaksa oikein 

keskittyä ja tekisi mieli ottaa vähän lomaa 

koulusta.”



Valinnaisainevalintojen aikataulu

◦ Aineenopettajat esittelevät valinnaisaineet 

oppilaille omilla tunneillaan

◦ Opotunneilla 3. jaksossa käydään läpi aikataulu ja 

tutustutaan valinnaisaineisiin

◦ Esivalinnat tehdään koulussa vko 49.

◦ Forms-kyselynä

◦ Osa vaihtoehdoista karsiutuu pois ja muodostetaan ”palkitus”

◦ Tammikuussa tehdään varsinaiset valinnat

◦ Valinnaisainekortti käytetään kotona 

◦ Valinnaisainekorttien palautus opolle
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Taustaa valintojen tueksi

◦ 7.- luokalla pakollisina oppiaineina päättyvät käsityö, kotitalous ja kuvataide.

◦ 8.- luokalla pakollisena päättyy musiikki.

◦ Päättyvän aineen numero siirtyy 9.lk päättötodistukseen.

◦ Valitun taide- ja taitoaineen päättöarvosanan saa 9.lk päättyessä.

◦ Jokainen valitsee itselleen kolme valinnaisainetta. (2+2+2=6 tuntia)

◦ Vähintään yhden täytyy olla taito- ja taideainevalinta

◦ Valinnaisaineita sitoudutaan opiskelemaan kaksi vuotta eli 8. ja 9. luokan ajan.

◦ Valinnaisainevaihtoja tehdään vain harkitusti kirjallisten anomusten perusteella.

◦ Valinnaisaineissa on numeroarviointi 4-10.

◦ Valinnaiskielissä (SA, RA, VE) on mahdollisuus ottaa päättötodistukseen suoritus-merkintä.
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Valinnaisaineet Kempeleessä

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN 

VALINNAISET

◦ Valinnainen kotitalous

◦ Valinnainen liikunta

◦ Valinnainen kuvataide

◦ Valinnainen musiikki
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MUUT VALINNAISET
- Draama

- Tekninen työ 2h ja 4h

- Tekstiilityö

- Valinnainen historia

- Pallopelit

- Taitavaksi liikkujaksi

- Keho ja liike

- Saksa, ranska, venäjä

- Kansainvälisyyttä ja englantia

- Tietotekniikka

- Minä ja me tukioppilaina

- Mediataito

- Yrittäjyyskasvatus

- Kotitalouden monitaitaja



Millä perusteella valintoja kannattaa 
tehdä?

◦ Aineen kiinnostavuus ja mieleisyys

◦ Uuden oppiminen

◦ Hyödyllisyys omaan arkeen ja tulevaisuuteen

Valinnaisaineiden kuvaukset löytyvät koulun kotisivuilta.
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Mikä toisi iloa ja 

jaksamista 

arkeen?



TET-päivä keväällä 2022

◦ Helmi-maaliskuussa

◦ Mieluiten huoltajan tai jonkun läheisen työpaikalla

◦ Päivän pituus on kuusi tuntia

◦ Tavoitteena on aloittaa työelämään tutustuminen pienellä askeleella ja 

saada rohkeutta tulevia TET-jaksoja ajatellen

• työpaikan ammatteihin tutustumista

◦ TET-sopimukset palautetaan opolle

◦ Oppilaat tekevät TET-päivään liittyvän tehtävän
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24.11.2021

Kiitos!

Kysymyksiä/kommentteja?



Siirrytään luokanohjaajan osioon…
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