
 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa seiskalle! 
 

 

 



 

 

TERVETULOA SEISKALLE! 

 

11. päivänä elokuuta 2020 aloitat opiskelun Sariolan koulun 7. luokalla. Syksyllä monet asiat 
muuttuvat: yläkoulu tuo uusia kavereita, opettajia ja oppiaineita. Sinun kanssasi koulussamme 
aloittaa ensi syksynä näillä näkymin varsin pieni ikäluokka: vain noin 30 seitsemäsluokkalaista. 

Tämä tiedote on tarkoitettu ”seiskaluokalle” siirtyville oppilaille. Toivomme, että tutustutte sen 
sisältöön yhdessä vanhempienne kanssa. 

Vanhempainiltojen päivämääristä tiedotetaan syksyllä erikseen. Koulutiloihin ja luokanvalvojiin on 
vanhemmilla tilaisuus tutustua viimeistään elokuussa koulun alettua. Tänä poikkeuksellisena 
keväänä, jolloin käydään koulua etänä opiskellen, ei perinteistä tulevien seiskojen 
tutustumiskäyntiä koululle järjestetä. Uudet luokat ja tulevat luokanvalvojat kuitenkin tullaan 
esittelemään – nyt vain hiukan eri tavalla.  

Mikäli olette muuttamassa toiselle paikkakunnalle tai toisen yläkoulun alueelle, toivomme teidän 
ilmoittavan siitä mahdollisimman pian koulun kansliaan, sillä ensi lukuvuoden suunnittelutyö on jo 
täydessä käynnissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPISKELU VUOSILUOKILLA 7-9 

Opiskelu perusopetuksen 7-9. luokilla eroaa monessa suhteessa 1.-6. luokkien opiskelusta. Tähän 
asti luokanopettaja on vastannut joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi luokan opetuksesta.  
Ensi syksystä lähtien saat uuden opettajan lähes jokaiseen oppiaineeseen. Aineenopettaja ei tapaa 
sinua välttämättä joka päivä eikä ole selvillä kaikista asioistasi luokanopettajan tavoin. Jokaisella 
luokalla on kuitenkin luokanvalvoja. Luokanvalvojaksi pyritään valitsemaan opettaja, joka opettaa 
jotain oppiainetta luokkansa kaikille oppilaille. Luokanvalvoja on se henkilö, jonka puoleen sinä ja 
huoltajasi voitte kouluun liittyvissä asioissa aina ensisijaisesti kääntyä.    
 
Lisäksi tukenasi koulussamme on oppilashuoltohenkilökuntaa, mm. erityisopettaja, opinto-ohjaaja, 
terveydenhoitaja ja kuraattori, jotka hoitavat kukin omaa oppilashuollon aluettaan 
kouluyhteisössä. Koulun tukioppilaat ovat seitsemäsluokkalaisten ”isosiskoja” ja ”isoveljiä” ja 
apunasi varsinkin uuteen kouluun perehtymisen aikana. Osaan heistä tutustut jo tänä keväänä. 

Koulussamme pidetään tärkeänä tarjota kaikille oppilaille hyvä ja turvallinen opiskeluympäristö, 
jossa esimerkiksi kiusaamista ei hyväksytä. Koulumme on mukana myös valtakunnallisessa 
kiusaamisen vastaisessa KiVa Koulu – ohjelmassa. Koulumme on yhtenäiskoulu, jossa opiskelee 
oppilaita eskareista ysiluokkalaisiin. Se antaa meille hyvät puitteet kantaa yhteistä vastuuta sekä 
asioista, tekemisistä että toisistamme. 

Sinulta odotetaan säännöllistä koulunkäyntiä ja tunnollista tehtävien suorittamista, jotta sinulla 
olisi hyvät mahdollisuudet päästä jatko-opintoihin toivomallesi alalle peruskoulun jälkeen. 
Opiskelu sujuu hyvin, kun teet ahkerasti töitä, luotat itseesi ja mahdollisuuksiisi sekä pyrit omalta 
osaltasi edistämään koulun ja oman luokkasi myönteistä ilmapiiriä.  
Kodin kiinnostus nuoren koulunkäyntiin ja tukemiseen tässä vaiheessa on erityisen tärkeää. 
 
Siirtyessään 7. luokalle jokainen oppilas tulee kuulumaan koulun oppilaskuntaan. Oppilaskunnan 
aktiivisena jäsenenä voit vaikuttaa oppilaiden kouluviihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien 
lisäämiseen sekä edistää opettajien ja oppilaiden välistä yhteistyötä. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Perusopetuksen vuosiluokkien 1-7 aikana opetus on pääosin samansisältöistä kaikille oppilaille; 
lisäksi olet opiskellut pieniä määriä valinnaisaineita alakoulussa. Seitsemättä luokkaa varten ei 
tarvitse tehdä mitään valintoja. Ohjausta ja apua valintojen tekemiseen 8.-9. luokkia varten 
saat opinto-ohjaajalta ja aineenopettajiltasi 7. luokan kevätlukukaudella . 
 
Seitsemännellä luokalla alkavia yhteisiä oppiaineita ovat kotitalous, terveystieto ja oppilaanohjaus. 
Myös ympäristöoppiin alakoulussa sisällytetyt biologia, maantieto, fysiikka ja kemia opiskellaan 
yläkoulussa omina oppiaineinaan. Koulussamme opiskelu on jaettu neljään jaksoon. Oppilaan 
lukujärjestys muuttuu hieman aina jakson vaihtuessa.  

Opetussuunnitelma on uudistunut yläkouluilla muutama vuosi sitten. Noin kymmenen vuoden 
välein uusittava opetussuunnitelma on tärkein koulujen työtä ohjaava väline, joka määrittelee 
opetettavat aineet, opetuksen sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin kriteerit eri luokka-asteilla. 
Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet laatii Opetushallitus, ja kunnat täydentävät niiden 
pohjalta omat paikalliset opetussuunnitelmansa.  

Oppilaat saavat säännöllistä palautetta opiskelustaan sähköisessä Wilma-viestintäjärjestelmässä. 
Wilma on myös pääasiallinen tiedotuskanava, joten sen aktiivinen käyttö on viimeistään 
yläkouluun siirryttäessä välttämätöntä. Käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyvissä ongelmissa 
saat apua koulun toimistosihteeriltä.  

Koulussamme sinulla ei ole ”omaa luokkahuonetta” eikä ”omaa pulpettia”. Lähes jokaisen 
oppitunnin jälkeen vaihdetaan luokkatilaa, joten päivän aikana tarvittavat koulukirjat ja -tarvikkeet 
kannetaan mukana repussa tai laukussa, joka säilytetään omassa naulakossa välitunnin ajan. 
Joitakin tavaroita voi olla kätevintä säilyttää ala-aulan lukollisessa lokerossa, jonka voit lukukauden 
alkaessa varata käyttöösi.  

Opetussuunnitelmaan kuuluu myös työelämään tutustumista sekä koulussa että sen ulkopuolella. 
Mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailuja esim. toisen asteen oppilaitoksiin, yrityksiin ja muille 
työpaikoille. Lisäksi lukuvuoteen kuuluu erilaisia teema- ja liikuntapäiviä, retkiä sekä koko koulun 
yhteisiä tilaisuuksia ja juhlia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPISKELUN JATKAMINEN PERUSOPETUKSEN JÄLKEEN 

Kaikki perusopetuksen päättötodistuksen saaneet oppilaat ovat oikeutettuja pyrkimään toisen 
asteen opintoihin lukioihin ja eri alojen ammatillisiin perustutkintoihin. Mikäli pyrkijöitä on 
enemmän kuin oppilaspaikkoja, koulumenestys peruskoulussa ratkaisee sen, ketkä koulutukseen 
pääsevät. Koulun opinto-ohjaaja opastaa sekä oppilaita että heidän huoltajiaan jatkokoulutuksen 
valintaan liittyvissä asioissa. 
 

 

 

TIEDUSTELUIHIN VASTAAVAT: 

Rehtori Tuomo Myllö, puh. 050 3956665 

Opinto-ohjaaja Tuula Haapakoski, puh. 050 3956672 

Toimistosihteeri Sirpa Aakkula, puh. 040 1336667  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUNTIJAKO SARIOLAN KOULUN 7.- 9. LUOKILLA  

   7.lk 8.lk 9.lk 

Äidinkieli ja kirjallisuus  3 4 3 

A1 –kieli, englanti  2 2 3 

B1 –kieli, ruotsi  2 1 1 

Uskonto/ET   1 1 1 

Historia ja yhteiskuntaoppi  2 2 3 

Matematiikka   3 4 4 

Fysiikka ja kemia  2 3 2 

Biologia ja maantieto  2 2 3 

Terveystieto   ½ 1½ 1 

Musiikki   1 1 - 

Kuvataide   2 - - 

Kotitalous   3 - - 

Käsityö   3 - - 

Liikunta   2 3 2 

Oppilaanohjaus  ½ ½ 1 

Valinnaisaineet: taito- ja taideaine - 2 2 

Valinnaisaineet: muut  - 2 4 

Yhteensä   29 29 30 

Valinnainen A-saksa  2 2 2        

A-saksan lukijoilla 7. luokalla 31 viikkotuntia. 8.-9.luokilla A-saksa on osa valinnaisuutta ja oppilaan viikkotuntimäärä on silloin 29-30 

 

 


