
Ylöjärven kaupunki

Tulevat 7. -luokkalaiset

INFO huoltajille 18.5.2021

Huoltajapalautteen mukaan Kauraslammen koulu on…



Ylöjärven kaupunki

Kauraslammen koulu
• Kauraslammen koulu on 1-9 luokkien yhtenäiskoulu

• Koulu toimii kolmessa toimipisteessä; 
• Asuntilan (Suolaniityntie 7, luokat 1-2 ) ja 

• Veittijärven (Keskivainiontie 5, luokat 1-4) toimipisteissä sekä 

• Kauraslammen ns. pääkoululla (Kuusistontie 1, luokat 5-9)

• Oppilasmäärä ensi lukuvuonna n. 1 200 oppilasta
• noin 800 Kauraslammella

• noin 310 Veittijärven toimipisteessä

• noin 90 Asuntilan toimipisteessä

• 7.-luokkalaisia on aloittamassa noin 200

• Oppilaat tulevat Kauraslammelle yläkouluun myöskin Vahannan , 
Takamaan ja Mutalan kouluista sekä alueellinen pienluokka 
Ylöjärven Yhtenäiskoulusta. Lisäksi saamme muuttajia muualtakin 
Suomesta.
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Kauraslammen koulun 
henkilökunta lukuvuonna 2021-2022

• Opetushenkilöstöä noin 115, oppilashuollon henkilöstö sekä kiinteistönhoito, 
siivous, keittiö

• Rehtori Satu Lahtinen

• Apulaisrehtorit Päivi Anttila ja Minna Reunavuori

• Koulusihteerit Minna Palonen ja Silja Tuomi

• Opettajia on koko koulussa noin 95 ja koulunkäynnin ohjaajia noin 20

• Oppilashuollon henkilöstöä: koulukuraattoreita on kaksi, koulupsykologeja kaksi, 
kouluterveydenhoitajia neljä, psykiatrinen sairaanhoitaja koululääkäreitä sekä 
kouluyhteisöohjaaja. 

• Kaikki ajantasaiset yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta. Ensi lukuvuoden 
yhteystiedot päivitetään ennen lukuvuoden alkua. 
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Koulun arvot ja visio
Koulumme arvot ovat 

• Hyvinvointi ja turvallinen arki

• Yhteisöllisyys

• Vastuullisuus

• Aktiivisuus

Kauraslammen koulussa viihdytään ja voidaan hyvin, niin oppilaat 
kuin henkilöstökin. 

Kauraslammen koulu seuraa aikaansa ja kokeilee rohkeasti uusia 
asioita yhdessä oppilaiden kanssa.

Tavoitteenamme olla koulu, jonka opetus perustuu monipuoliseen 
ja vahvaan osaamiseen sekä oppilaiden osallistamiseen.
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Opot 7.-luokkalaisten arjessa

• Pitää opo-tunnit (1h/vko syyslukukaudella)

• Ohjaa valinnaisaineiden valinnassa (8. ja 9. luokkaa varten)

• Seuraa oppilaan opiskelua

• Auttaa, tukee ja ohjaa oppilasta koko yläkoulun ajan

• On osa moniammatillista tiimiä

• Osallistuu oppilashuoltoon
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Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen sisällöt yläkoulussa:

7. luokalla:
Minäkuva, itsetuntemus, opiskelu yläkoulussa, opiskelutaidot ja – tekniikat, 
valinnaisaineet

8. luokalla:
Itsetuntemuksen syventäminen, Suomen koulutusjärjestelmä, opiskeluvaihtoehdot 
pk:n jälkeen, ammatit ja työelämä, TET-viikko (keväällä)

9.luokalla:
TET-viikko (syksyllä), jatko-opinnot, oppilaitosvierailut, ohjauskeskustelut opon 
kanssa, yhteishaku, ammatit ja työelämä
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Koulunkäynnin tuki

• Koulunkäynnin tukeen liittyvät asiat on koottu koulun kotisivuille.

• 7.-luokkalaisten osa-aikaisesta erityisopetuksesta vastaa erityisopettaja Jan Valli. 

• Mitä? Oppilaiden tuki noudattaa kolmiportaisen tuen mallia (yleinen -, tehostettu - ja 
erityinen tuki) siten, että yleisestä tuesta kohti erityistä tukea mentäessä tuen määrä 
kasvaa.

• Kenelle? Osa-aikainen erityisopetus koskee kaikkia oppilaita riippumatta siitä, minkä tuen 
portaalla oppilas opiskelee. Tarpeen tullen kuka tahansa voi käydä erityisopetuksessa. 
Oleellista on, että erityisopetuksessa käynti tuottaa oppilaan opiskelulle lisäarvoa. Siispä 
erityisopetus on tarkoitettu myös lahjakkaille oppilaille, tosin resurssit asettavat omat 
rajansa. Oppilaalla on velvollisuus ottaa tukea vastaan.
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Erityisopetus ja koulunkäynnin tuki
• Missä? Erityisopetus voi tapahtua tilanteesta riippuen erityisopettajan pienryhmässä tai 

samanaikaisopetuksena yleisopetuksen luokassa tai jossain muussa 
työskentelypisteessä.

• Kuinka paljon? Oppilas voi saada erityisopetusta lyhyemmissä tai pidemmissä jaksoissa, 
kokoaikaisemmin tai  erityisopetus voi kohdistua vain tiettyihin oppiaineisiin.

• Leimautuuko? Kauraslammen koulun toimintakulttuuri on luotu sellaiseksi, että kukaan 
ei leimaudu siitä, että käy erityisopetuksessa. Erityisopettajalle päästään. 
Erityisopetuksen pienryhmä on vain yksi työskentelypiste muiden joukossa, ja tarkoitus 
on, että jokainen oppilas käy erityisopetuksessa mielellään. Erityisopetuksessa käynti ei 
vaikuta myöskään arviointiin negatiivisesti.

• Kuinka erkalle pääsee? Myös oppilaiden ja heidän vanhempiensa on syytä olla aktiivisia 
ja tuoda huolensa esille, jos opiskelussa tulee ongelmia. Siten voimme yhdessä päättää, 
miten oppilasta voidaan parhaiten tukea. Erityisopetus ja erityispedagogiikka lähtee aina 
liikkeelle oppilaan tilanteen arvioinnista, jossa oppilaan etu on ensisijainen.
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Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. 

Oppilashuolto pyrkii edistämään oppilaiden tasapainoista 
kasvua ja kehitystä mm. ennaltaehkäisemällä 
koulunkäyntivaikeuksia ja tarjoamalla oppilaille 
tarvittaessa erilaisia tukitoimia. 

Oppilashuollon suunnitelma sekä yhteystiedot löytyvät 
koulun kotisivuilta.
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Koulukuraattori

Koulukuraattorin työn tavoitteena on lapsen ja 
nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen 
tukeminen, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa 

auttaminen sekä vanhempien kasvatustyön 
tukeminen.



Ylöjärven kaupunki

Koulupsykologi

Opiskelijat, vanhemmat ja 
opettajat voivat ottaa suoraan 
koulupsykologiin yhteyttä, 
mikäli on huolta 
lapsen/nuoren

• oppimisesta ja 
koulunkäynnistä

• keskittymisestä
• käyttäytymisestä
• tunne-elämään 

liittyvistä asioista esim. 
mieliala, pelot ja 
jännittäminen

Mitä palvelut ovat?

• oppimisvaikeuksien 
kartoitus ja muut 
psykologiset tutkimukset

• keskustelu- ja tukikäynnit

• konsultaatio (myös 
puhelimitse)

• hoidon tarpeen arviointi 
ja tarvittaessa 
jatkotutkimuksiin sekä 
kuntoutukseen 
ohjaaminen
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Kouluterveydenhuolto 7. lk

• terveydenhoitajan suorittamat 
tarkastukset vuosittain 

• avoin vastaanotto päivittäin klo 11-12

• kontrollikäynnit

• oppilaspalaverit

• ehkäisyasiat

• ensiapua vaativat tilanteet

Laajaan terveystarkastukseen kuuluva 
koululääkärin suorittama terveystarkastus 
on 8.-luokalla.

• Terveydenhoitaja on paikalla koululla 
pääsääntöisesti joka päivä, puhelintunti on 
päivittäin klo 11-12.

• Kiireellistä ensiapua vaativat tilanteet 
hoidetaan, vaikka terveystarkastus olisi 
kesken.

• Tällä hetkellä käynnissä on tulevien 7.-
luokkalaisten terveystarkastukset. 
Terveydenhoitaja ilmoittaa ajan puhelimitse 
tai kirjeellä.

• Hanna-Maria Peltonen p. 050 3904790

• Psykiatrisen sairaanhoitajan 
vastaanotto
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Luokanvalvojat luokittain
7A Marjut Lausti (ai)

7B Antti Silvennoinen (ma)

7C Ella Koskela (ku)

7D Joel Järvinen (hy)

7E Fanny Ruonaniemi (ai, hy)

7F Katja Tiihonen (bi, ge, te)

7G Juhana Annala (ma, fy, ke)

7H Milla Mantere (en, ru, sa) / 
Katariina Jokela (opo)

7I Anu Hieta (ue)

7J Pekka Männistö (ma, fy, ke)

7K Katja Laitinen / Katja 
Korvala (opo)

7T Sannu Vuori / Katja Korvala 
(opo)
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Siirtyminen luokittain 
luokanvalvojan osuuteen

14
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Lukuvuoden aloitus 
7.-luokkalaisilla

 Syyslukukausi 2021 alkaa ti 10.8. klo 8.15 

 kokoontuminen Sali1 (A-aulasta)

 tuleviin kotiluokkiin jakaudutaan luokanvalvojien johdolla

 ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.00

 Toinen koulupäivä ke 11.8. klo 8.15-12.00

 To 12.8. alkaen lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestykset tulevat 
Wilmaan viimeistään elokuun alussa.

 Ensi lukuvuoden asioista tiedotetaan Wilmassa ja koulun kotisivuilla.

 Lukuvuositiedote päivitetään koulun kotisivuille elokuun alussa.
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Kodin ja koulun välinen yhteistyö

• Koulun kotisivut – kaikki oleellinen ja ajantasainen tieto koulun asioista löytyy kotisivuilta

• Wilma (sähköinen reissuvihko) / sisältää viestitoiminnon, tiedotteet, tuntimerkinnät, oppilaiden 
suoritukset yms.
• Oppilailla ovat omat tunnukset, huoltajan tunnuksia ei saa antaa oppilaalle!

• Viikkotiedote – sisältää tulevan viikon tärkeät asiat

• Kuukausitiedote – rehtori kirjoittaa koko koulua koskevista asioista

• Luokkien (opettajien) omat tiedotteet – aina tarpeen mukaan

• Luottamus, avoimuus, yhteistyö – kaiken yhteistyön perusta koulun toiminnassa

• Tutustumistapaamiset – 7.luokan syksyllä opettajat tapaavat huoltajat tutustumistapaamisten 
merkeissä

• Oppilaiden opintojen, hyvinvoinnin ja mm. poissaolojen seuraaminen

• Vanhempainilta/messut – 9.9.2021

• Vanhempainyhdistyksen toiminta
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Tuntijakotaulukko ja arjen asioita

• Yläluokilla opiskellaan aineopettajajärjestelmässä, joten opettajat vaihtuvat 
oppiaineen vaihtuessa

• Luokalla ei ole pysyvää luokkatilaa, oppilaat kiertävät aineopetusluokissa (mikäli 
koronatilanne sen sallii)

• Luokkatilat on merkitty lukujärjestykseen – alkuun oppilaita ohjataan oikeisiin 
luokkiin ja kysymällä saa aina apua

• Syyslukukauden lukujärjestys näkyy Wilmassa viimeistään elokuussa, lukujärjestys 
vaihtuu  kevätlukukaudelle

• Järjestelyissä on pyritty siihen, että sama opettaja opettaa mahdollisimman paljon 
samaa luokkaa esim. kielissä

• Oppilailla on mahdollisuus loksuun, jossa voi säilyttää omia tavaroitaan

• avaimen kadottamisesta laskutetaan, avaimet kerätään pois 9.-luokan keväällä

• Wilman tunnusasioita hoitavat koulusihteerit
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Tuntijakotaulukko
• 7.-luokkalaisella on vuosiviikkotunteja 30 h, lisäksi A2-kieli 2 h

• Oppiaineita voidaan rytmittää siten, että esimerkiksi oppilas opiskelee 
uskontoa vain syyslukukaudella tai kevätlukukaudella
o äidinkieli ja kirjallisuus 3 vvt

o englanti 2 vvt

o ruotsi 2 vvt

o matematiikka 3 vvt

o biologia ja maantieto 2 vvt

o fysiikka ja kemia 2 vvt

o terveystieto 0,5 vvt

o uskonto / elämänkatsomustieto 1 vvt

o historia 2 vvt

o musiikki 1 vvt

o kuvataide 2 vvt

o käsityö 3 vvt

o liikunta 2 vvt

o kotitalous 3 vvt

o oppilaanohjaus 0,5 vvt

o tunne- ja vuorovaikutustaidot 1 vvt

o mahdollinen A2-kieli 2 vvt
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Koulun työ- ja loma-ajat 
lv 2021-2022

• Syyslukukausi (ti-ke)
10.8. – 22.12.2021

• Syysloma (vko 42)
18. – 24.10.2021

• Kevätlukukausi (ma-la)
10.1. – 4.6.2022

• Talviloma (vko 9)
28.2. – 6.3.2022

• Lauantaikoulupäivä la 23.4.2022 
(mikäli sivistyslautakunta hyväksyy)

• Helatorstai (vapaa) 26.5.2022

• Lauantaikoulupäivän korvaava 
vapaapäivä pe 27.5.2022
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Tervetuloa tekemään yhteistyötä 
Kauraslammen koulun 
opetushenkilöstön kanssa, 
nuorenne hyväksi!


