
Linnakankaan 7lk 
vanhempainilta 7.12.2022

Tervetuloa!



Illan ohjelma

1. Yleinen osa
• Seiskalla
• Valinnaisaineiden 

valintaprosessi
• TET-päivä keväällä

2. Luokkien ajankohtaiset asiat 
luokanohjaajien johdolla



Syksyn 
kuulumisia

+ Vilkas ikäluokka

+ Hiljalleen aineopetuksen rytmiin

+ Kasvun haasteisiin yhdessä 
vastaaminen

+ Hyvä tästä tulee



Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 7lk
Tuen ihmiset

• Erityisopettaja Jatta Mämmelä ja ohjaaja Anna 
Fingerroos ovat mukana osalla 

oppitunneista. Päävastuu 7lk:n oppilaista.

• Yksittäisillä tunneilla myös muita erityisopettajia 
(Hanne Rautio, Heidi Kurvinen, Helena Aro, 
Valtteri Jaakkola) ja ohjaajia (Aino-Maria Niemelä, 

Susanna Fisk) on 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 ja to 14.55 

alkaen



Minkälainen seiskaluokan 
syksy on ollut?

• Ihan kiva

• Mukava

• Tavallinen

• Ärsyttävä

• Kiva, mutta vähän raskas

• Hyvä ja helppo

• Rento, vaikka on ollut paljon kokeita

• Aika kiva ja olen oppinut uusia asioita 
paljon

• Stressaava, mutta ihan okei



Seiskojen 
terveiset 
vanhemmille

• Moi!

• Hyvin menee koulussa

• Toivoisin leirikoulun tai 
iltakoulun

• Terkkuja! Hyvin mennee! :)

• Olkaa armollisia lapsillenne. He 
yrittävät parhaansa.

• Kuunnelkaa lasten mielipiteitä

• Toivoisin, että kyseltäisiin 
kokeisiin



Valinnaisainevalintojen 
aikataulu

• Aineenopettajat esittelivät valinnaisaineet 
oppilaille tänään iltapäivällä

• Esivalinnat tehdään ensi viikolla

• Forms-kyselynä: 3 valintaa + 1 
varavalinta

• 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

• Tai tekninen työ 4h + 1 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 2023

• 7ABC 29.3./7DE 30.3.

• 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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Kiitos!
Kysymyksiä tai kommentteja?
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Seuraavaksi luokanohjaajien
johdolla kotiluokkiin

7a
7b
7c
7d
7e
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