
Tervetuloa 7. luokkien 
vanhempainiltaan

1. Rehtori Pasi Hieta: Ajankohtaisia kuulumisia ja käytännön asioita
2. Terveydenhoitaja Annina Lampelan puheenvuoro
3. Vararehtori Terhi Ylöniemi: Kiusaamisasioiden käsittely, tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen  harjoittelu
4. Luokkakohtainen osuus



Ajankohtaisia asioita
◦ Koronavarautumisessa noudatetaan viranomaisten ohjeita. Ei rajoituksia tällä hetkellä.
◦ 7-luokkien ryhmäyttämispäivät ovat olleet elokuussa, jatkuu ETK- ja LV-tunneilla
◦ Kodin ja koulun päivä 27.9.2022 klo 8.45-9.30 ruokalassa

◦ Vanhempaintoimikunnan toiminnan käynnistäminen

◦ Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) 2. jakson aikana
◦ UNESCO-viikko viikolla 40
◦ Vanhempainvartit syksyn kuluessa
◦ Joulujuhla 22.12. 
◦ Liikkuva Koulu ja Musisoiva koulu
◦ OPS-asioita: Kiusaamisen, häirinnän, väkivallan ja syrjinnän vastainen suunnitelma 

päivitetään lukuvuoden aikana
◦ Uusia koulutiloja kartoitetaan parhaillaan
◦ Oppilaiden omista tavaroista huolehtiminen

◦ Numerolukolliset kaapit, löytötavarat vahtimestari Leo Korhonen



Erityisruokavaliot ja lääkehoito
Huoltajia pyydetään ilmoittamaan oppilaan erityisruokavaliosta koulun 
keittiöön (oulun.normaalikoulu@amica.fi puh.040-6619041) ja 
luokanvalvojalle.

Jos oppilas tarvitsee lääkehoitoa koulupäivän aikana, tehdään 
tarvittaessa lääkehoidon suunnitelma. Tästä pyydetään olemaan 
yhteydessä luokanvalvojaan.

mailto:oulun.normaalikoulu@amica.fi


WILMA yhteistyövälineenä
Kirjautuminen osoitteessa 
onk.inschool.fi

Yhteydenpito- ja tiedotuskanava
◦ Poikkeusaikataulut tiedotteena

Poissaolojen ja kurinpitotoimien 
selvittäminen

Pedagogiset asiakirjat

Koepäivät, arvosanat
◦ Kokeet ja arviointi: 

◦ kaikki kokeet ja koetulokset merkitään Wilmaan

◦ Arviointiperusteet selvitetään kurssin alussa

Wilma

Peda.net

nk.oulu.fi/
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9



Oppilaan tuki
Oppilaan kolmiportaiseen tukeen 
liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä 
suoraan opettajaan tai luokan 
erityisopettajaan.

Pedagogiset asiakirjat ovat Wilmassa.

Oppilashuollollisissa asioissa keneen 
tahansa aikuiseen koululla tai suoraan 
koulukuraattoriin, -psykologiin tai 
terveydenhoitajaan.
o Opettajat on ohjeistettu olemaan 

yhteydessä ensin luokanvalvojaan, jos heillä 
on huolta oppilaasta. Luokanvalvoja on 
yhteydessä kotiin tarvittaessa.

Uusi koulutsemppari Anna Saikkonen 
vahvistaa oppilaan tuen henkilöstöä tänä 
vuonna.

Kolmiportainen tuki

Erityinen

Tehostettu

Yleinen



Kurinpito perusopetuksessa
PORRAS 1 kasvatuskeskustelut
- 3 kertaa (myöhästymisistä 1), ilmoitetaan Wilma-viestillä kotiin → kuittaus Wilmaan

PORRAS 2 vanhempainpalaveri
Kolmannen kasvatuskeskustelun jälkeen luokanvalvoja kutsuu huoltajat ja oppilashuollon edustajan 
koululle palaveriin, jossa käydään läpi tilanne ja sovitaan jatkotoimenpiteet.

PORRAS 3 jälki-istunto
- Vanhempien palaverin jälkeen ei määrätä enää kasvatuskeskustelua vaan jälki-istunto seuraavalle 
jälki-istuntopäivälle. Jälki-istuntoja järjestetään kerran kuukaudessa samaan aikaan läksyparkin 
kanssa.

PORRAS 4 rehtorin yhteydenotto
- seuraavasta jälki-istunnosta tai jälki-istuntoon saapumatta jättämisestä rehtori ottaa yhteyttä

PORRAS 5 Kirjallinen varoitus.
PORRAS 6 Määräaikainen erottaminen



Poissaolojen selvittäminen

Luokanvalvojat seuraavat säännöllisesti oppilaidensa poissaoloja. Oppilaan huoltajat 
antavat Wilmaan selvityksen poissaolosta mahdollisimman pian. Tarvittaessa 
luokanvalvoja ottaa yhteyden huoltajaan tai oppilashuoltohenkilöstöön.

Poissaolojen aiheuttamissa toimenpiteissä noudatetaan seuraavaa ohjeistusta:
◦ selvittämätön poissaolo→ luokanvalvoja vaatii selvityksen, tiedottaa aineenopettaj(i)a korvaavista tehtävistä. 

Opettaja(t) hoitaa korvaavuudet.

◦ Selvitys ensisijaisesti Wilman kautta. Jos selvitystä ei saa Wilman kautta, luokanvalvoja soittaa kotiin.

◦ Kaksi kokonaista päivää tai kuusi irtotuntia kuukauden aikana selvittämättömiä/luvattomia poissaoloja→
luokanvalvoja konsultoi oppilashuoltoryhmän jäsentä ja kutsuu vanhempainpalaverin koolle

◦ Tarve tarkistetaan kuukauden välein

◦ Konsultointi nimettömänä tai huoltajan luvalla nimellä

◦ Jos esille nousee oppilashuollollisia tarpeita, luokanvalvoja ottaa yhteyttä tarpeen mukaan 
koulupsykologiin/kuraattoriin/terveydenhoitajaan ja perustetaan oppilashuollollinen asiantuntijaryhmä

◦ Tukitoimet kirjataan Wilman tuki-välilehdelle

◦ Sairauspoissaoloja 2 viikkoa jakson aikana → Luokanvalvoja konsultoi terveydenhoitajaa ja he yhdessä harkitsevat, 
tarvitaanko oppilashuollon asiantuntijaryhmää suunnittelemaan koulunkäyntiin liittyvien asioiden hoitamista

◦ Jos asiantuntijaryhmä perustetaan, otetaan yhteys huoltajiin ja suunnitellaan yhdessä, miten koulunkäynti 
hoidetaan. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.

◦ Ellei asiantuntijaryhmälle ole tarvetta, luokanvalvoja tiedottaa aineenopettajia, jotka huolehtivat tarvittavista 
tehtävistä.

◦ Jos poissaolot jatkuvat, monialaisessa asiantuntijaryhmässä arvioidaan lastensuojelun tarvetta yhteistyössä 
huoltajien kanssa. Tämä arvio tehdään viimeistään silloin, kun selvittämättömiä/luvattomia/sairaudesta johtuvia 
poissaolotunteja on 50 lukukaudessa.

◦ Jos asiantuntijaryhmä arvioi, että oppivelvollisuuden suorittaminen vaarantuu, tehdään lastensuojeluilmoitus.



Toivomuksia koulun puolesta
Jos kiusaamista, tuen tarvetta tms. 
ilmenee, olkaa heti yhteydessä. Jos 
tiedämme, voimme toimia. Koululla 
kiusaamisasioita hoitaa KiVa-tiimiä, 
jota johtaa vararehtori Terhi Ylöniemi.

Olkaa kiinnostuneita lasten 
koulunkäynnistä ja tekemisistä. 
Kasvatustyö on yhteinen asiamme.
◦ Vanhempainliiton Tervetuloa 

yläkouluun – opas vanhemmille, 
https://vanhempainliitto.fi/esitteet/ter
vetuloa-ylakouluun/

https://vanhempainliitto.fi/esitteet/tervetuloa-ylakouluun/

