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SYKSYN 2021 SEITSEMÄNNET LUOKAT



Kysymykset tilaisuuden aikana:

*Teamsin chat palstalle tai 

*whatsapissa apulaisrehtorin 
puhelimeen (040-7799 056)



Emäkosken koulu

• Eteläisen Nokian suuri yläkoulu

• 480 oppilasta
• seiskoja 158

• kaseja 176

• ysejä 146

• 40 opettajaa, 3 koulunkäynninohjaajaa, oppilashuollon ja 
hallinnon väkeä

• remontoidut ja tutkitut tilat käytössä toistaiseksi

• uusi rakennus valmiina 2021 jouluna



Hoidettavia käytännön asioita

• Wilman tunnukset siirtyvät automaattisesti yläkouluun, jos 
ne eivät ole käytössä, itse pitää huolehtia ne käyttöön

• koulukyydeistä tulee wilman kautta viesti huoltajille, joiden 
lasta asia koskee

• Tampereen seudun joukkoliikenteen matkakortti pitää hankkia itse

• Tiedustelut koulukyydeistä 044-777 9977

• kouluruokailuun erikoisruokavalio ilmoitetaan uudelleen, 
terveydenhoitaja on tästä kesän aikana yhteydessä



7.luokkalaisen kouluarki
• Oppitunteja viikossa 30
• Vain osa tunneista oman luokan kanssa

• Uusia oppiaineita
• kotitalous
• opo
• luokanvalvojan tunti

• Erilliksi oppiaineiksi
• fysiikka/kemia
• terveystieto
• maantieto/biologia
• historia/yhteiskuntaoppi

• Valinnaisaineet

• 8. luokalla 2 + 2 tuntia

• 9. luokalla 2 + 2 + 1 + 1 
tuntia

OPPILAIDEN KOKEMUKSIA:

läksyt vähenee, kokeet lisääntyy, 
asiat tulee mielenkiintoisemmiksi, 
arviointi on monipuolista, 
opetusmenetelmät erilaistuvat, 
on kiva että on erilaisia opettajia

”Koulussa on rentoa ja asiat ovat 
kiinnostavia!”



Opon opiskelusta

• OPOT: Jaana Heikkilä ja Kati Kettunen

• Opoa opiskellaan joka luokalla.

• Seiskaluokan aikana opinto-ohjauksessa harjoitellaan mm. 
opiskelutaitoja, tehdään positiivinen cv ja tutustutaan itseen.

• Kasiluokkaa varten valitaan valinnaisaineet.

• Kasiluokasta eteenpäin tutustutaan ammatteihin ja 
koulutusaloihin. Työelämään tutustumisia on 1vko 8.luokalla 
ja 2 vkoa 9.luokalla.

• Henkilökohtaista opintojen ohjausta kasilta alkaen.



Pikkuoppilaasta yläkoululaiseksi…
• Moni asia muuttuu….

• useita eri opettajia

• luokanvalvoja on oppilaan vastuuaikuinen, vaikka häntä näkee 
harvemmin

• ei kotiluokkaa, ei pulpettia - > tunnit eri luokissa -> tavarat 
kannetaan mukana (MYÖS koulutarvikkeet, eli penaali 
tarvitaan)

• oppilaan vastuu kasvaa tiedon hankkijana (wilma, kalenteri…)

• itsestä huolehtiminen entistä tärkeämpää

• tavoitteena päättötodistus ja toisen asteen opiskelupaikka! 

… ja opiskelijaksi!



Moni asia pysyy samanakin:

• Menestymisen ja mukavan koulunkäynnin eväät ovat samat:

- kohtelias ja ystävällinen käytös

- kouluun tuleminen ja ajoissa oleminen

- tehtävien hoitaminen ja välineiden mukana pito

- opetuksen seuraaminen ja työrauhan antaminen muille

- läksyjen teko ja kokeisiin luku



Uudet luokat

• Tärkein uusi ”oppiaine”: erilaisten ihmisten 
kanssa työskentely

• Välkät yhteiset, oppitunnit oman luokan kanssa 
tai sekaryhmissä

• Ryhmäyttämiset tapahtuvat syksyllä heti 
koulun alettua. 

• Uusi ryhmähenki muodostuu usein nopeasti.

• Uusi koulu tuo uusia tuttuja ja ystäviä!



Luokanvalvojat

• 7A Odessa Vesikansa

• 7B Ville Pernu

• 7C Anna Myllymäki

• 7D Alpi Linjama

• 7E Piia Eriksson-Rossi

• 7F Tiina Pihlajakumpu

• 7G Heli Ahti

• 7H Roosa Niemi



Emppiksen opiskeluhuolto

• Opiskeluhuolto on huolenpitoa kouluyhteisöstä ja nuoren elämästä.

• Opiskeluhuolto kuuluu kaikille koulun työntekijöille.

• Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu koululla lähes viikottain. 

• Opiskeluhuoltoryhmän jäsenet:

• Koulukuraattori Sari Arosarka

• Koulupsykologi Meri Värri

• Kouluterveydenhoitaja Heli Vuorenmaa

• Opinto-ohjaajat Jaana Heikkilä ja Kati Kettunen

• Erityisopettaja

• Apulaisrehtori Mari Larikka

• Rehtori Eija Paukkuri



Jos koulun aloitus jännittää:

• koulukuraattorille voi varata ajan ja tulla 
tutustumaan koulun tiloihin etukäteen vaikka 
kesällä

• Sari Arosarka 040-844 3911



Koulunuorisotyö Emäkosken yläkoululla
TAVOITE:

• nuoren kasvun, itsenäistymisen ja hyvinvoinnin tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden ja
osallisuuden edistäminen sekä yksilön vahvistaminen yhdenvertaisena ryhmän ja yhteisön 
jäsenenä

KENELLE?

• Koulunuorisotyön ja erityisnuorisotyön kohderyhmä on 6.-9.-luokkien oppilaat.

• Etsivän nuorisotyön kohderyhmä on 9lk -> 2.aste -> 29 ikävuoteen asti

MIKSI?

• Koulunuorisotyön avulla voidaan reagoida ja puuttua nopeasti nuorten parissa ilmeneviin 
huolenaiheisiin ja haasteisiin

• Kasvatuskumppanuus toteutuu koulun henkilökunnan, vanhempien ja yhteistyöverkoston 
kanssa -> Moniammatillinen työote ja yhteistyö

• Koulunuorisotyön avulla mahdollistuu koko ikäluokan tavoittaminen ja tutustuminen nuori 
- ohjaajaan

• Koululla tapahtuva kohtaaminen on jatkumo vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan ja 
kohtaamiseen -> tullaan tutuiksi puolin ja toisin.



Emppiksen koulunuorisotyöntekijä:

Anu Nevalainen puh. 044 9061 216 

anu.nevalainen@nokiankaupunki.fï



Koulunuorisotyön toimintamuodot
• kutostunnit

• 6.lk tutustumispäivä

• seiskaluokkien ryhmäyttäminen

• luokkavierailut/jatkoryhmäytyk
set

(8.-9.-luokkien tapaaminen 
sovitusti lukuvuoden aikana) 

• vanhempainillat

• tukioppilas- ja 
oppilaskuntayhteistyö

• vanhempainyhdistys yhteistyö

• välituntitoiminta

• koulun juhliin, teemapäiviin ja 
tapahtumiin osallistuminen

• yhteisöllinen oppilashuoltotyö 
(ala- ja yläkoulu)

• pienluokkayhteistyö

• + koulukohtaisesti sovittuja 
toimintoja



Yläkoulu on kasvun ja kehityksen aikaa…

• Koulumotivaatio voi vaihdella, rajoja venytellään

• Kaverisuhteista tulee entistä tärkeämpiä

• Itsetunto on haavoittuva

• Sosiaaliset ja itsesäätelyn taidot kehittyvät

• Uni, liikunta ja ruokailu edelleen tärkeitä (ja vaativat 
vanhemman huolenpitoa    )

• Aikuisen huolenpito ja rakkaus ovat edelleen kullan arvoisia.



Jokainen nuori on jonkun lapsi.
Jokainen on matkalla kohti 

aikuisuutta.

Meidän- jo perillä olevien - tehtävä 
on auttaa sillä matkalla. 


