
TERVETULOA 
7X-LUOKAN 

VANHEMPAINILTAAN
Welcome to 7X’s parent night



LUOKANVALVOJA (LV): 
XXX

• Opetan osalle luokasta xxx, 7x:n opo 

• etunimi.sukunimi@munkka.fi

• Tiedonkulku kodin ja koulun välillä pääasiassa Wilmalla 
ja sähköpostilla
Communication between home & school via Wilma and email

mailto:etunimi.sukunimi@munkka.fi


YLÄASTEELLE SIIRTYMINEN

•Minkälaisia viestejä ensimmäisiltä viikoilta on 
tullut kotiin?
How have the students found the first few weeks?



TYÖTAVAT & LÄKSYT

• Tärkeintä koulussa on tuntityöskentely

• Opiskelu yläasteella edellyttää jatkuvaa ja 
säännöllistä kotitehtävien tekemistä

• Kotitehtävien määrä kasvaa ja oppilailla on 
myös pidempiaikaisia projektityyppisiä 
tehtäviä, haaste oppilaalle on järkevä 
aikataulutus

• Oppilaan vastuu kasvaa, vanhempien rooli 
tukea

• Being active in 

lessons

• Homework

• Amount of homework

+ projects requires

prompt scheduling

• As the student learns

to become more

responsible, it’s the

parent’s task to 

support them



TUKIOPETUS JA PIENRYHMÄOPETUS

• Keskitettyä tukiopetusta antavat ja koordinoivat / Remedial teaching coordinated by

– Matematiikka/Maths Milla Sormunen

– Englanti/English Silke Majanen

– Ruotsi/Swedish Ilkka Rantasalo

– suomi toisena kielenä/Finnish as 2nd language Riina Meilo

• Samanaikaisopetusta tai pienryhmäopetusta antavat laaja-alaiset erityisopettajat Jaakko Pulkkinen 
ja Kirsti Karalahti 

• Tukiopetusta antaa oma aineenopettaja tarvittaessa / Ask your subject teacher for remedial teaching

• Koekertaukseen saa tulla vapaaehtoisesti koulun jälkeen, koekertauksia järjestetään pääsääntöisesti 
koetta edeltävänä päivänä. Myös oppitunneilla kerrataan opittuja asioita. / Voluntary exam revisions
after school, usually on the day preceding the exam.



LUKUVUOSIKALENTERI

Jokaiselle oppilaalle on jaettu oma lukuvuosikalenteri. Sieltä löytyvät 
mm. seuraavat tiedot:

• Opettajien nimet, lyhenne ja hänen opetettavat aineet

• Lukuvuoden loma-ajat, koulun järjestyssäännöt

• Kokeiden ajankohdat näkyvät kalenterissa koko lukuvuodelle 

HUOM! Sanakokeita tai pieniä tuntikuulusteluita ei kalenterissa ole, 
koska ovat jatkuvaa näyttöä oppilaan osaamisesta.

• Jos oppilas on sairaana, eikä pääse kokeeseen, hän osallistuu 
kalenteriin merkittynä päivänä rästikokeeseen. Jos kokeita on 
jäänyt useampi tekemättä, voi yhdellä rästikoekerralla suorittaa 2 
koetta.

• Huoltajan tulee välttää kokeiden aikaan osuvia lomahakemuksia

• The term planner given to 

all students includes info on 

teachers, term times, school

rules, exams (word tests not

included) etc.

• If the student is ill during an 

exam, there are specific

dates for retaking exams

(max 2 exams / date).

• We kindly ask you to avoid

leave of absence

applications that fall on 

exams.



KÄYTÄNTEITÄ 

• Huoltajan tehtäviä mm. poissaolojen 
selvittäminen, koulun tiedotuksen seuraaminen 
sekä oman lapsen tuntimerkintöjen seuraaminen 
Wilmassa

• Kasvatamme hyvään käytökseen: ruokaillessa ei 
olla hattu/huppu päässä. Ruokailussa ei saa 
käyttää kännykkää (hygienia). 

• Lattioilla ei saa istua ja kännyköiden käytöstä 
tuntitilanteessa päättää opettaja

• Oppitunneilla ei saa syödä
• Päällystakit jätetään vaatekaappiin
• Kouluun ei tuoda suuria rahasummia tai 

arvoesineitä. Koulu ei vastaa näistä.

• The parent/guardian clears

absences, and follows school

communications and the child’s

progress on Wilma.

• We instruct in good behaviour: no 

hat/hood wearing or use of phone

during meals.

• No sitting on floors. Use of phones

during lessons is forbidden unless

instructed otherwise.

• No eating in classroom.

• Coats are stored in the locker.

• No valuables or large sums of 

money at school. The school can’t

be held responsible for these.



KOULUN KOTISIVUT
www.munkka.fi

• Ajankohtaista-palstalle tulevat koulun 

viikoittaiset tapahtumat ja kalenterimerkinnät

http://www.munkka.fi/


Koulun kotisivut ja sieltä 

löytyvät lomakkeet

Sivuilta löytyy Vanhemmille-osio, 

jonka alta useampia tarpeellisia 

välilehtiä.

Lomakkeet-osion alta löytyy mm.

• Vapautus koulutyöstä -hakemus

• Vapautus koulutyöstä -lomake: 

anotaan etukäteen kirjallisena 

(max. 3vrk) luokanvalvojalta ja sen 

yli menevä vapautus vararehtori 

Merja Haavistolta (lomakkeen voi 

lähettää skannattuna tai 

valokuvana sähköpostilla)

• Erityisruokavalioista 

ilmoituslomake 

The Vanhemmille section on the website includes useful material, 

such as the form for applying for leave of absence (Vapautus 

koulutyöstä) + special diet form. LoA is applied in advance in 

written form (max 3 days: form teacher / over 3 days: vice principal

Merja Haavisto).



LIIKUNTATUNNIT
• Vaihtovaatteet joka liikuntatunnille
• Ulkoliikunta:

– verkkarit, colleget 
– huppari 
– ulkolenkkarit

• Sisäliikunta: 
– verkkarit 
– sortsit, 
– t-paita 
– sisätossut (sukilla liikkuminen kielletty)

• Peseytymisvälineet ja pyyhe
• Liikunnan opettajat keräävät oppilaiden arvotavarat koriin oppituntien 

ajaksi.
• Arvotavaralokerot liikuntahallissa (oppilaalla oma lukko)
• Pukuhuoneiden viereisellä seinällä ajankohtainen tieto, onko tulossa 

ulko- vai sisäliikuntaa

• Suitable set of clothes, 

washing equipment and 

towel required for P.E.

• Outdoors/indoors P.E. 

equipment

• P.E. teachers collect

valauables before the

lesson

• Valuables lockers in the

sports hall (own lock)

• Information on 

outdoors/indoors P.E. 

always on the wall next

to the locker rooms



KOULURUOKAILU

• Tarjoamme monipuolista ruokaa, ruokalista on 
näkyvillä koulun kotisivuilla, ruokailun järjestää 
Compass Group

• Joka päivä salaattia, tuoretta leipää, 
ruokajuomat, sekaruoka ja kasvisruoka sekä 
ilmoitetut erityisruoat

• Edellytämme asiallisia pöytätapoja ja 
kohteliasta käytöstä kouluruokailussa, asiaan 
puututaan jos näin ei ole

• 7.lk ruokailevat normaalisti klo 10.55 

• Kahvila avoinna kello 8–10.40 ja 12.15–15.15

• Menu on school website

• Served daily: salad, fresh

bread, beverages, meat + 

vegetarian option and the

special diets of which the

school has been made 

aware.

• We expect suitable table

manners and polite

behaviour and will instruct

students if necessary.

• 7th grade mealtime normally

at 10.55

• Cafe open 8-10.40 and 

12.15-15.15



TAVOITTEENA TYÖRAUHA
• Järjestyssäännöt ja niiden rikkomisesta seuraavat seuraamukset on 

esitelty oppilaan lukuvuosikalenterissa

• Kasvatuskeskusteluista tulee tieto kotiin ja niihin voi halutessaan 
huoltaja osallistua

• Jälki-istuntoa tulee esim.
– Kalenterikuukauden aikana neljännestä myöhästymisestä ( 1 tunti jälki-istuntoa →

ilmoitus huoltajalle → huoltajan allekirjoitus rangaistusilmoitukseen) 

– Tuntien häiritsemisestä, jos se on toistuvaa

– Jälki-istunnosta ilmoittaa luokanvalvoja Wilma-viestillä huoltajalle. Jos huoltaja on 
lukenut viestin, voi kuitata ilmoituksen nähdyksi Wilmassa. Tällöin oppilaan mukana 
tullutta lappua ei tarvitse palauttaa.

• Seuratkaa Wilmasta merkintöjä (hyvä, tiedoksi, poissa → selvitettävä, 
syy)

• School rules and the

penalties for breaking

them in term planner

• The parent/guardian will

be notified of and may

participate in disciplinary

discussions

• Detention: late 4x/month, 

repeated interruption of 

lessons

• The form teacher notifies

the parent/guardian on 

Wilma about detention.

• Please check Wilma 

(good, FYI, away →

requires clearing + 

reason



7x:N ASIOITA

Olemme järjestäytyneet:

• Luottamusoppilas xx. ja varaluottamusoppilas xx

Tehtävät:

• mm.  pyrkiä edistämään luokan yhteishenkeä ja viihtyvyyttä

• Edustaa luokkaa esim. oppilaskunnan hallituksen järjestämissä 

tilaisuuksissa ja kokouksissa ja edistää koulun yhteisiä asioita

• Auttaa luokkatoimikuntaa

We have organised:

• The class representatives
– Uphold class spirit

– Represent the class at 
student board events and 
meetings + promote school
matters

– Help the class committee


