
TERVETULOA 
7X-LUOKAN 

VANHEMPAINILTAAN



LUOKANVALVOJA (LV): 
xxxxxxxx

• Opetan luokalle xxxxxx, 7x:n opo 
• etunimi.sukunimi@munkka.fi

• Tiedonkulku kodin ja koulun välillä pääasiassa Wilmalla 
ja sähköpostilla

mailto:etunimi.sukunimi@munkka.fi


YLÄASTEELLE SIIRTYMINEN

• Minkälaisia viestejä ensimmäisiltä viikoilta on 
tullut kotiin?



LUKUVUOSIKALENTERI
Jokaiselle oppilaalle on jaettu oma lukuvuosikalenteri. Sieltä löytyvät mm. seuraavat 
tiedot:
• Opettajien nimet, lyhenne ja opetettavat aineet.
• Oppilashuollon työntekijöiden yhteystiedot.
• Lukuvuoden loma-ajat
• Koulun järjestyssäännöt
• Erilaisia ohjeita kuten

– Vapautus koulutyöstä
– Äkillinen sairastuminen kesken koulupäivän
– Peruskoulun koejärjestelyt



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 alla on 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 



WILMA

• Koulun tiedotuskanava
– Viestien seuraaminen auttaa pysymään ajan tasalla koulun 

tapahtumista.
• Oppilaan wilma-merkintöjen seuraaminen

– Poissaolojen selvittäminen
• Poissaolon voi merkitä etukäteisesti koko koulupäivän ajalle, kun 

merkinnän tekee aamun aikana.

• Oppilaan opintojen seuraaminen
– koesuoritukset



Poissaolon merkitseminen selaimella etukäteen



Poissaolon merkitseminen etukäteen puhelinsovelluksella



TYÖTAVAT & LÄKSYT

• Tärkeintä koulussa on tuntityöskentely.
• Opiskelu yläasteella edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä 

kotitehtävien tekemistä.
• Kotitehtävien määrä kasvaa, ja oppilailla on myös 

pidempiaikaisia projektityyppisiä tehtäviä. 
• Oppilaan vastuu kasvaa omasta opiskelusta.
• Huoltajien tehtävänä on tukea nuorta.



TUKIOPETUS JA PIENRYHMÄOPETUS
• Tukiopetusta antaa tarvittaessa oma aineenopettaja. 
• Keskitettyä tukiopetusta antavat ja koordinoivat

– matematiikka Milla Sormunen
– englanti Silke Majanen
– ruotsi Ilkka Rantasalo
– suomi toisena kielenä Riina Meilo

• Samanaikaisopetusta tai pienryhmäopetusta antavat laaja-
alaiset erityisopettajat Jaakko Pulkkinen, Taina Vuorensola 
sekä Kaija-Leena Huhdanpää. 



Kokeet
• Lukuvuosikalenterista löytyvät eri oppiaineiden ns. isot kokeet.
• HUOM! Sanakokeita tai pieniä tuntikuulusteluita ei kalenterissa ole, koska ne ovat 

jatkuvaa näyttöä oppilaan osaamisesta.
• Jos oppilas on sairauden vuoksi pois kokeesta, koe suoritetaan seuraavana 

mahdollisena rästikoepäivänä. Rästikoepäivät on merkitty lukuvuosikalenteriin. 
Yhdellä rästikoekerralla voi suorittaa maksimissaan kaksi koetta.

• Koekertauksia järjestetään pääsääntöisesti koetta edeltävänä päivänä. 
Koekertaukseen saa tulla vapaaehtoisesti koulun jälkeen. Myös oppitunneilla 
kerrataan opittuja asioita.

• Huoltajia pyydetään huomioimaan koeaikataulut sekä välttämään loma-anomuksia 
kokeiden aikaan.



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)



KOULURUOKAILU
• Ruokailun järjestää Compass Group (Amica)
• Kouluruokalassa on tarjolla monipuolista ruokaa.

– Kaikille tarjolla sekaruoka- ja kasvisruokavaihtoehdot
– Erityisruoat on tarjolla oppilaille, joiden erityisruokavaliosta on ilmoitettu.
– Lisäksi salaattia, tuoretta leipää sekä ruokajuomat 

• Ruokalista on näkyvillä koulun kotisivuilla
– Ruokalistan ohessa on tarkat tuoteselosteet

• 7.lk ruokailevat normaalisti klo 10.55 
• Kahvila on avoinna 

– ma – to klo 7.30 – 10.30 JA klo 12.45 – 15.15
– pe klo 7.30 – 10.30 JA klo 12.45 – 14.45



TAVOITTEENA TYÖRAUHA
• Opiskelun onnistumisen edellytys on hyvä työrauha.
• Työrauha rakentuu yhteistyössä oppilaiden ja opettajan kesken. 
• Oppilaan velvollisuus on keskittyä tuntityöskentelyyn ja näin huolehtia 

omalta osaltaan työrauhasta.
• Työrauhan turvaamiseksi koululla on järjestyssäännöt, jotka löytyvät 

lukuvuosikalenterista.
• Huoltajan on hyvä seurata päivittäin wilman tuntimerkintöjä.

• Mahdollisista järjestyssääntörikkomuksista kasvatuskeskustelu tai jälki-
istunto.



KÄYTÄNTEITÄ 
• Ruokailukäytänteet:

– Ulkotakit, päähineet ja reput eivät ole mukana ruokailussa.
– Kännyköitä ei käytetä ruokalassa.
– Ruokailussa käyttäydytään hyvien pöytätapojen mukaisesti.

• Yleisiä hyvään käytökseen liittyviä käytänteitä:
– Lattioilla istuminen on kiellettyä
– Oppitunneille ei viedä syötäviä ja juotavia.
– Puhelimet kerätään oppitunnin alussa laatikkoon. Puhelimia käytetään tunneilla 

opettajan ohjeistuksen mukaisesti.
– Lokerot ja vaatekaapit:

• Ulkotakit ja reput säilytetään koulupäivän ajan lokerossa / vaatekaapissa.
• Oppitunnille otetaan mukaan vain oppitunnilla tarvittavat opiskeluvälineet. Lokerossa säilytetään vain 

kyseisen koulupäivän koulukirjoja. 

• Kouluun ei kannata tuoda suuria rahasummia tai arvoesineitä. Koulu ei vastaa 
näistä.



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

Vanhempainvartit:
• Luokanvalvojat tarjoavat mahdollisuutta 

keskustella oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä 
asioista ns. vanhempainvarteissa. 

• Vanhempainvarttien aikataulut sovitaan niin, 
että huoltajilla on mahdollisuus osallistua 
tapaamiseen työpäivän ulkopuolella.

• Jos tapaaminen on oppilaan oppitunnin 
aikana, luokanvalvoja huolehtii tiedon 
oppitunnin opettajalle. 
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