
Tervetuloa tulevien 7. 
luokkalaisten vanhempainiltaan!

Pidäthän mikin ja kameran suljettuna.

Kysymyksiä voi esittää chattiin milloin tahansa.

Lopuksi on varattu aikaa kysymyksille.



Rehtori Kari 
Turpeinen

• Tervetuloa Tiirismaan peruskouluun!

• Tiirismaan koulun nykyiset tilat ja kampukselle siirtyminen

• Mitkä asiat muuttuvat yläkouluun siirryttäessä?

• Päättötodistus

• Poissaolokäytännöt

• Yhteystiedot:

050 559 7846,

kari.turpeinen@lahti.fi



Apulaisrehtori 
Karoliina 
Lukkarinen

• Opetustarjonta

• Luokkien muodostaminen

• Opetussuunnitelmat

• Yhteystiedot:

karoliina.lukkarinen2@lahti.fi

044 416 3286

mailto:karoliina.lukkarinen2@lahti.fi


Opinto-ohjaus 
Janita Kulkula

• Opinto-ohjaajat
• Janita Kulkula: 7A, 7B, 7C ja 7D
• Janne Saarinen: 7E, 7F, 7G, 7H,
• Jyrki Lempinen: 7S

• Valinnaisaineet, työelämään tutustuminen ja jatko-
opinnot

• Wilman käyttö on tärkeää!

• Yhteystiedot
• Janita Kulkula

044 4163297 
janita.kulkula@edu.lahti.fi

• Janne Saarinen (kevät 2021 Pinja Parviainen)
044 716 1990
Janne.saarinen@edu.lahti.fi/
pinja.parviainen@edu.lahti.fi



7. luokkalaisen esimerkkilukujärjestys



Liikunnan opetuksen käytännöt



Tieto- ja viestintätekniikka



Erityisopetus
Johanna Halmesaari
Satu Ketolainen

• Yhteistyöluokilla 7A ja 7B erityisopetuksesta
vastaa erityisluokanopettaja

• Muilla 7. luokilla erityisopetuksesta vastaa 
laaja-alainen erityisopettaja

• Erityisopetus toteutetaan joustavin 
opetusjärjestelyin: 
- pääasiassa samanaikaisopetuksena
- tarvittaessa pienryhmäopetuksena

• Lisäksi oppilaiden tukena oppitunneilla tarvittaessa 
koulunkäynninavustaja



Kolmiportainen tuki



Terveydenhoitaja 
Leena Mölsä

• Terveystarkastukset

• Sairaanhoito koulupäivän aikana

• Koululääkäri mukana laajoissa 
terveystarkastuksissa

• Työhuone C-parakissa

• Yhteyttä saa Wilmalla tai puhelimitse 044 416 2786



Kuraattori 
Heli Pätiälä

OPPILASHUOLTOTYÖ

• Huolenpitoa oppilaiden oppimisesta, ja 
psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta 
hyvinvoinnista.

• Ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja koko 
kouluyhteisöä tukevaa yhteisöllistä 
oppilashuoltoa mm. Luokkatunnit, Mitä kuuluu? -
kyselyt, huoltamotoiminta

• Jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen 
oppilashuoltotyöhön

• Palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 
kouluterveydenhuollon palvelut

Koulupsykologi Meija Eller p. 050 559 7815

Koulukuraattori Heli Pätiälä p. 044 416 3723
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- Koululäsnäolon ja säännöllisten arkirutiinien tukeminen on parasta 

ennaltaehkäisyä.

- Oppilaalle voi syystä tai toisesta kertyä poissaoloja koulusta lukuvuoden aikana. 

- Koulun ja kodin yhteistyön hyvänä lähtökohta on, että poissaolot merkitään ja niistä 

keskustellaan avoimesti.

- Oppilaalle kertyneet poissaolot voivat herättää huolta kodin ja koulun aikuisissa. 

- Lyhytkin poissaolo saattaa vaikuttaa siihen, että oppiaineet ja kouluun paluu tuntuu 

tahmealta.

- Koulupoissaoloihin puuttumisen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen ja nuoren 

hyvää ja turvallista koulupolkua yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun väen ja 

yhteistyötahojen kanssa.



Lahden perusopetuksen koulupoissaoloihin puuttumisen yhteistyömalli
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1. Oppilaan tehtävänä on huolehtia koulunkäynnistä työjärjestyksen mukaisesti ja huoltajan tulee 
ilmoittaa alakoulussa omalle opettajalle ja yläkoulussa luokanvalvojalle, jos oppilas on poissa 
koulusta

2. Opettaja/luokanvalvoja seuraa Wilman välityksellä poissaoloja päivittäin. Jos oppilas on luvatta 
poissa tai jos selvitettyjä poissaoloja kertyy huolestuttavan paljon (esim. yhteensä viikon 
tuntimäärää vastaava määrä), opettaja on yhteydessä kotiin ja selvittelee tilannetta. Tarvittaessa 
sovitaan huoltajan kanssa koulun tukitoimista (opetusjärjestelyihin liittyvä tai oppilashuollollinen 
tuki).

3. Mikäli poissaolot jatkuvat edelleen (30- 60 tuntia), opettaja pyytää konsultaatiota 
oppilashuoltoryhmän jäseniltä. Tarvittaessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä ja sovitaan 
lisäselvityksistä (esim. koululääkärin vastaanotto), joiden tavoitteena on löytää poissaolojen 
taustalla olevat tekijät: onko kyse esimerkiksi motivaation puutteesta, kaveriongelmista, 
jännittämisestä, terveydellisistä syistä, kiusaamisesta, mielialaongelmasta tai lastensuojelun tuen 
tarpeesta.

4. Lisäselvitysten jälkeen pidetään neuvottelu, johon voidaan kutsua oppilaan ja huoltajien lisäksi 
myös koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja (esim. lastensuojelu, nuorisopsykiatria, perheneuvola) 
tarpeen mukaan. Neuvottelussa sovitaan rästiin jääneiden tehtävien suorittamisesta, toimenpiteistä 
ja tukitoimista, joilla koulunkäynti alkaa sujua. Lisäksi sovitaan yhdessä, miten tilannetta seurataan 
ja miten toimitaan, jos poissaolot edelleen jatkuvat.



Nuorisotyöntekijä 
Saara Aaltonen

• Nuorisotyö koulussa

• Kaverisuhteet

• Koulussa viihtyminen



Vanhempainyhdistys
Hanna Virtanen

Lahden musiikkiluokat ry 
Hannu Virtanen



Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2021 klo 9.00
Tukioppilaat ovat oppilaita vastassa koripallokentällä


