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Tänä iltana

• rehtorin puheenvuoro koulun ajankohtaisista asioista

• oppilashuollon edustajat

• luokkakohtaiset tapaamiset luokanohjaajien johdolla
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Vartiokylän yläasteen koulussa:

lukuvuonna 2022-2023

oppilaita 7.-9.                   385

opettajia                         n. 40

muu henkilökunta       n. 10
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Lukuvuonna 2022-2023:
7. luokkia                   8 (130 opp.)
8. luokkia                   7 (142 opp.)
9. luokkia                   6 (111 opp.)

• erityisluokkia   2
• painotukset (soveltuvuuskoe):

luonnontiede-matematiikka
viestintä

• ruotsinkielen kielikylpyluokat (kielipolku esiopetuksesta alk.)
• ala-asteella valitut A2-kielet (ruotsi, saksa, espanja, ranska)

jatkuvat
• valinnaiset B2-kielet: saksa, ranska
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Arvolähtökohdat ja eettiset periaatteet; koulun 
opetussuunnitelmasta
-Vartiokylän yläasteen koulu on monenlaisten oppijoiden yhteisö,
jossa on kasvatusmyönteinen ilmapiiri

-Koulun toiminnassa kehitetään ja huomioidaan arvostavaa 
vuorovaikutusta ja tasa-arvoa

-Koulussa pidetään yhdessä huolta ystävällisestä ja myönteisestä 
ilmapiiristä ja kaikkien hyvinvoinnista. Hyvää käytöstä arvostetaan ja 
epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen puututaan.

-Sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia ja turvallisuutta vaalitaan 
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-Koulussa mahdollistetaan jokaisen oppilaan edellytysten mukainen 
oppiminen. Oppilaiden kasvua tuetaan joustavilla opetusryhmillä ja –
menetelmillä

-Oppilaita ohjataan yhdistämään ajattelussaan tietoja kokonaisuuksiksi ja 
tarkastelemaan asioita eri näkökulmista

-Koulussa vaalitaan suomalaista kulttuuria ja arvostetaan jokaisen omaa 
kulttuuritaustaa sekä edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta, niin 
opetuksessa kuin muussa toiminnassa

Tavoitteena on kasvaa yhdessä toimiviksi ja avarakatseisiksi yhteiskunnan 
jäseniksi.
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Koulun toiminnassa keskeistä:
• Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista 
osaamista

• Koko kaupunki oppimisympäristönä
• Ilmiöpohjainen opetus ylittää oppiaineiden rajoja
• Digiteknologia oppimisen tukena
• Tiedot ja taidot otetaan haltuun yhdessä
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Yläasteella opiskelusta
• Keskeistä:

Enemmän oppiaineita -> enemmän opettajia
Enemmän ”vapautta” -> enemmän vastuuta
Enemmän valinnaisuutta -> enemmän uutta
Enemmän uutta -> enemmän haasteita
Enemmän haasteita -> enemmän oppimista
Uusia ryhmiä -> enemmän kavereita
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Kodin muistilista:
• seuraa wilmaa säännöllisesti

• kysy kuulumiset ja läksyt, niitä tulee

• lapsi ei ole vielä täysin valmis päättämään omista asioistaan

• koulu asioi huoltajien kanssa, oppilasta kuunnellen

• aamupala!
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Oppimisen tukeminen
Koulun käytössä olevat tukimuodot:

• Opetuksen eriyttäminen: oppiaineksen sisällön erittely; 
opetusmenetelmien ja materiaalien valinta; kokeiden laadinta ja 
suoritustapa; tehtävien ja työtapojen valinta.

• Tukiopetus: oppituntien ulkopuolella ns. tukiopetuspajoissa. Tukiopetusta 
annetaan pääsääntöisesti klo 15–16.

• Osa-aikainen erityisopetus: muun opetuksen ohessa 
samanaikaisopetuksena, pienryhmissä tai yksilöllisesti

• Oppimissuunnitelma: ainekohtainen, myös koulunkäyntiin, 
käyttäytymiseen tai opiskelutaitoihin liittyvissä asioissa

• Ylimääräinen S2-tuki
• Koulunkäyntiavustajat
• Tukioppilastoiminta
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Muitakin keinoja:

• yhr:n luokkakäsittelyt
(7. luokat: 7A 16.11., 7B 23.11., 7C 30.11., 7D 7.12., 7E 11.1., 7F 18.1., 7G 25.1.)

• oppimisympäristön muokkaaminen ->
luokkatilan strukturointi, ylimääräisten ärsykkeiden karsiminen luokasta, selkeät säännöt, 
istumapaikka…

• oppimisen tuki -> tehtävien eriyttäminen ja pilkkominen, äänikirjat, muu tukimateriaali tai 
apuvälineet, vuosiluokkiin sitomaton opetus…

• sosiaalisten taitojen tukeminen -> tilanteiden ennakointi, kannusteet, 
vuorovaikutustaidot…

• muut tukitoimet -> huoltajan kanssa sovitut toimenpiteet, ulkopuolisen tahon 
konsultointi…
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Tuen portaat oppilaan poissaoloihin puututtaessa

1 pv
• keskustelu 

oppilaan ja 
huoltajan kanssa, 
jos kyseessä 
luvaton poissaolo

• vastuuhenkilönä 
luokanopettaja tai 
luokanvalvoja 

~15–20 h
• oppilaan ja huoltajan 

tapaaminen
• pedagoginen tuki 

(yleinen tuki)
• oppilashuollon 

konsultointi
• tarvittaessa 

koulupoissaolomittarin
täyttö yhdessä 
oppilaan ja tämän 
huoltajan kanssa

• vastuuhenkilönä 
luokanopettaja tai 
luokanvalvoja ellei 
sovittu muuta

~15–30 h
• arvioidaan tehostetun tuen 

tarvetta. Jos tarvetta 
ilmenee, laaditaan 
pedagogisen arvion 
pohjalta 
oppimissuunnitelma. Jos 
oppilaalla on jo 
oppimissuunnitelma tai 
HOJKS, kirjataan koulun 
pedagogiset ratkaisut.

• yhteistyö oppilashuollon 
kanssa

• tarvittaessa yksilökohtainen 
oppilashuoltotyö, jolloin 
sovitaan myös 
seurantapalaverin 
ajankohta ja vastuuhenkilö 
oppilaan asioissa

• tarvittaessa ohjaus 
kouluterveydenhuollon 
piiriin

• koulun ulkopuolisten 
tahojen konsultaatiot ja 
yhteistyö.

~20–50 h
• tarkennetaan aiemmin laadittuja 

suunnitelmia 
(oppimissuunnitelma / HOJKS)

• opettaja/luokanohjaaja/ rehtori 
tai sovitusti oppilashuollon 
työntekijä tekee pyynnön 
sosiaalihuoltolain mukaisen 
palvelutarpeen arvion 
käynnistämiseksi tai 
lastensuojeluilmoituksen 
viimeistään silloin, kun

o huoltajiin on oltu 
yhteydessä

o yhteistyötä oppilashuollon 
kanssa on tehty ja

o luvattomat poissaolot 
ylittävät 50 h

• tukitoimia arvioidaan 
yhteistyössä oppilaan verkoston 
kanssa

• vastuuhenkilönä yksilökohtaisen 
asiantuntijaryhmän 
vastuuhenkilö, luokanopettaja 
tai luokanvalvoja

Ennaltaehkäisevä toiminta

Yhteisöllisen opiskeluhuollon 
keinoin lisätään oppilaiden 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Sujuva yhteistyö kodin ja 
koulun välillä. 

Oppilaiden läsnäoloa koulussa 
seurataan systemaattisesti ja 
jatkuvasti

Vastuuhenkilöinä opettaja tai 
luokanvalvoja yhteistyössä rehtorin, 
johtoryhmän ja yhteisöllisen 
oppilashuoltoryhmän kanssa.



Turvallisuus ja hyvinvointi
Koulu on varautunut erilaisiin tilanteisiin, suunnitelmia mm.:

• -turvallisuuskansio sis. pelastus- ja kriisisuunnitelmat, 
järjestyssäännöt, vaarojen arviointi

• -oppilashuoltosuunnitelma
• -tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
• -työhyvinvointisuunnitelma
• -kiusaamisen vastainen toimintamalli
• -päihdesuunnitelma
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Tunne- ja vuorovaikutustaidot
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Tunne- ja vuorovaikutustaidot osana opetusta
Lukuvuoden teemat ja teemojen alkamisajankohdat: 

1. Teema: Ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyys 11.8. ja 12.8.2022
2. Teema: Tunne- ja selviytymistaidot arjessa ja elämässä 

5.9.2022
3. Teema: kunnioittava puhe ja vuorovaikutustaidot 

1.11.2022
1. Teema: Moninaisuus 18.1.2023
2. Teema: Kaveritaidot 2.3.2023
3. Teema: Yhteisöllisyys ja ryhmäyttäminen 5.5.2023



Lukuvuoden aikana
• koulussa käytössä 2 jaksoa (syksy ja kevät), osa oppitunneista on 

jaksotettu

• syysloma vko 42 eli 17.-21.10.

• valinnaisaineet 8. luokkaa varten -> osa ennen joulua, osa tammikuussa

• koulupäivä 8.10. lauantaina -> avoimet ovet huoltajille (korvaa 5.12. joka 
vapaa)

• osa oppiaineista loppuu pakollisina aineina 7. luokan lopussa (musiikki, 
kuvataide, käsityö, kotitalous),             (8. luokan aikana historia)
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• Pelastakaa Lasten digitaalisen lapsuuden osaamiskeskus Kidital järjestää kaikille avoimen 
verkkovanhempainillan "Lapsen turvallisempi digiarki" 12.9. klo 18:00 - 19:30. 

• Illan aikana keskustellaan lasten digiarjesta ja netissä tapahtuvasta kiusaamisesta, seksuaalisesta 
häirinnästä sekä seksuaaliväkivallasta. Vanhempi saa tietoa aiheista ja käytännön vinkkejä siihen, miten 
tukea lasta turvallisemmassa digilaitteiden käytössä.

• Aika: maanantai 12.9. klo 18:00–19:30 
• Paikka: webinaari Teamsissa, tilaisuutta ei tallenneta 
• Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/A99C0A449391E0CC 

• ALUSTAVA OHJELMA: 
• 18:00 Alkusanat
• 18:05 Lapsen digiarki ja netissä tapahtuva kiusaaminen
• Tauko
• 18:45 Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta netissä ja sen ennaltaehkäisy
• 19:20 Kysymyksiä ja keskustelua

• Tapahtuman nettisivut: www.kidital.fi/vanhempainilta
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Vartiokylän yläasteen kotisivut (mm. 
opetussuunnitelma):

http://www.varty.edu.hel.fi
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Oppiminen on keino selviytyä elämässä

Kiitos!
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