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Rehtorin mietteitä 
 
 

Tervetuloa opiskelemaan Seinäjoen lyseoon syksyllä 2020. Olemme jo aloittaneet tulevan 

kouluvuoden suunnittelun, jotta opintosi sujuisivat mahdollisimman hyvin. Toivomme Sinun 

viihtyvän lyseossa. 

Pyrimme lyseossa siihen, että koulupäiväsi ovat turvallisia. Selkeät toimintaohjeet ja 

käytänteet luovat perustan jokaisen n. 500 oppilaan onnistuneelle opiskelulle. Jokaisella 

lyseon oppilaalla ja aikuisella tulee olla työrauha. Jos työrauha kuitenkin jostakin syystä 

häiriintyy, kaikki koulun aikuiset ja erityisesti luokanohjaajat, kasvun ja oppimisen tuen 

ryhmän jäsenet sekä tukioppilaat auttavat solmukohtien avaamisessa.   

Tavoitteemme on, että jokainen voi saavuttaa omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. 

Tarjoamme monimuotoista tukea oppimiseen, kun vain olet aktiivinen ja pyydät tukea. 

Osallistumme aktiivisesti alueelliseen ja kansainväliseen opetuksen kehittämistoimintaan 

ja pyrimme siihen, että oppilaat pääsevät osaltaan osallistumaan ja kantamaan vastuuta 

yhteisestä kehittämisestä. 

Kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen hengessä ja painotamme kielitietoisuutta 

ja oivaltavaa viestintää. Sinulta pyydämme erilaisia kehittämisaloitteita koulumme 

toimintaan. HELMI -hallinto-ohjelman toivomme helpottavan viestintäämme. 

Erilaiset juhlat ja vierailijat elävöittävät ja rytmittävät koulutyötämme. Suunnittelemme ja 

toteutamme juhlat ja tapahtumat yhdessä oppilaiden kanssa.  

Hiotaan yhdessä tiedot, taidot, asenteet ja tahtotila kuntoon tulevina kouluvuosina, jotta 

lyseovuotesi ovat oikein antoisia. Terveet elämäntavat, kyky kunnioittaa toisia ihmisiä ja 

halu oppia uutta ovat niitä taitoja, joiden avulla varmasti menestyt lyseon opinnoissa ja 

elämässä yleensäkin. 

Tervetuloa tutustumaan Seinäjoen lyseon tiloihin ja opetusjärjestelyihin Lyseomessuille 

tiistaina 14.1.2020 klo 17.30–19.00. Tavataan messujen yhteydessä 6. luokkien huoltajien 

infotilaisuudessa. 

 

 

 

 

 

 

Kaisa Isotalo 

rehtori 
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Tervetuloa Seinäjoen lyseoon 
 

Kuudennen luokan oppilaat aloittavat seuraavan lukuvuoden uudessa oppilaitoksessa. 

Jotta siirtyminen 7. luokalle sujuisi mahdollisimman joustavasti, tarjoamme oppilaille ja 

vanhemmille mahdollisuuden tutustua kouluumme seuraavissa yhteyksissä. 

 
 

 
klo 17.30  Rehtorin puheenvuoro, juhlasali  
 
klo 18.00 - Kouluoppaat ohjaavat halukkaita lyseon ala-aulasta Marttilan 

koululle klo 18.00 ja 18.30. Kuulutus 5 min ennen lähtöä. 
 

klo 18 -18.30 Rehtori tavattavissa ala-aulassa kysymyksiä varten (mm. 
arviointi, CLIL-luokka, musiikkipainotus). 

  

Tutustumista koulun tiloihin ja käytänteisiin, 
vastauksia 6. luokkalaisten kysymyksiin. 

 

klo 18.00      Tutustuminen koulun toimintakulttuuriin sekä kodin ja koulun    
    yhteistyöhön. 

 

  
  
 
 
 

 

 

  

Tiistaina 14.1.  2020 Lyseomessut 

Huhti-toukokuu 2020 6. luokkalaiset tutustumaan Seinäjoen lyseolle 

Torstaina  7.5.  2020 Vanhempainilta 6. luokkalaisten huoltajille 
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Uudet luokat 
 

Seinäjoen lyseossa on 7., 8. ja 9. vuosiluokalla useita rinnakkaisluokkia ja -ryhmiä. 

Oppilasmäärä ja tyttöjen ja poikien lukumäärä vaihtelevat luokittain. 

 

Tavoitteenamme on, että luokkien kokoonpano on toimiva. Pyrimme ottamaan huomioon 

oppilaan esittämät kaveritoiveet. Luokkien kokoonpano selviää elokuun ensimmäisenä 

koulupäivänä. 

Muutoksia koulunkäyntiin 
 

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti klo 8.10–14.45 välillä. Kouluviikon pituus on keskimäärin 30 

tuntia. Perusopetuksen 7.-9. luokilla oppilaita opettavat aineenopettajat, joten päivän aikana 

oppilaalla eri opettajia. Oppilaan luokkatila vaihtuu lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilas 

vaihtaa opetustilasta toiseen välitunnin aikana.  

  

Jokaisella luokalla on oma luokanohjaaja, joka seuraa oppilaan koulunkäyntiä ja 

poissaoloja. Yläkoulun oppilaan on otettava aikaisempaa enemmän vastuuta kou-

lunkäynnistään, mutta myös kotona on hyvä seurata nuoren opiskelua. Oppilaan tulee 

selvittää kaikki poissaolonsa luokanohjaajalle (esim. HELMI-viestintä) ja oma-aloit-

teisesti ottaa selkoa poissaolon aikana käsitellyistä asioista ja kotitehtävistä, joita eri 

oppiaineista annetaan yleensä joka oppitunnilla. 

 

Koulussamme on jaksojärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että lukuvuosi on jaettu neljään 

eri jaksoon. Ensimmäinen jakso päättyy syyslukukauden puolessavälissä, toinen jakso 

jouluna ja kolmas jakso vaihtuu neljänneksi jaksoksi maaliskuun aikana. Yhden jakson 

aikana keskitytään tiettyihin lukuaineisiin. Lähes kaikki lukuaineet vaihtuvat jaksoittain. 

Taito- ja taideaineet ovat koulussamme hajautettuna eli oppilaalla on 7. vuosiluokalla 

jokaisessa jaksossa kotitaloutta, musiikkia, käsitöitä, liikuntaa ja kuvataidetta. Oppilaalle  

jaksotus ilmenee siten, että lukujärjestys vaihtuu noin yhdeksän viikon välein ja oppilas 

arvioidaan neljä kertaa lukuvuoden aikana. Jokaisen jakson alkupuolella oppilas saa 

koelistan. Siitä selviää, milloin jakson aikana on kokeita. Koelistat ja lukujärjestykset ovat 

myös koulun kotisivuilla. 
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Jokainen oppilas saa henkilökohtaisen lukujärjestyksen, esimerkki alla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttuja asioita 
 

Välituntien aikana oppilas saa olla koulun sisätiloissa tai mennä ulos. Tuki- ja 

erityisopetusta on tarjolla myös Seinäjoen lyseossa. Tuen tarpeesta tulee keskustella 

kyseisen aineen opettajan kanssa. Ruokailuvuoroja koulussamme on kaksi. Lisäksi 

ruokailuihin voi sisältyä ”varhennuksia”, joista luokanohjaaja tai aineenopettaja kertoo 

oppilaalle. 

  

Lukuvuosi 2020 
1. jakso  7.lk   Oppilas Lukuvuosi 2020 

2. jakso  7.lk   Oppilas 
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Kuka auttaa ja neuvoo? 
 

Rehtori, apulaisrehtori, luokanohjaaja, opettajat 

koulukuraattori, oppilaanohjaaja, terveydenhoitaja 

tukioppilaat ja kaikki koulussa työskentelevät auttavat  

sinua tarvittaessa. Sinulla on mahdollisuus osallistua 

läksykerhoon, jossa saat ohjausta kotitehtävien tekoon. 

Sähköiset alustat 
 
HELMI-järjestelmän kautta myös huoltajat saavat tietoa koulun tapahtumista ja pääsevät 

katsomaan mm. oppilaan poissaoloja ja arvosanoja. Seinäjoen lyseon kotisivut löytyvät 

osoitteesta: 

 http:// www.seinajoki.fi / varhaiskasvatusjakoulutus / perusopetus / ylakoulut / seinajoenlyseo.html. 

Opiskeltavista aineista 

 

Suuri osa yläkoulussa opiskeltavista aineista on samoja kuin aikaisemmillakin luokilla. Uusia 

oppiaineita seitsemännen luokan lukujärjestyksessä ovat kotitalous, terveystieto. Oppilas 

osallistuu myös luokkamuotoisen oppilaan ohjauksen tunneille. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan 

kouluissa opiskellaan 7. luokalla oppiainetta nimeltään yrittäjämäinen toimintatapa. 

 

Seitsemäsluokkalaisten käsityökasvatus toteutetaan lukuvuoden ensimmäissä jaksossa 

sekaryhmänä. Seitsemännen luokan loppu toteutetaan oppilaan valitseman painotuksen 

mukaisesti.  

 

Valinnaisuudet suunnitellaan toteutettavaksi oppilaan valitseman painotuksen mukaisesti. 

Valinnaisaineita on kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Näistä osa valitaan 7. 

luokan keväällä, osa 8. luokalla. Lyseo-messuilla esitellään valinnaisaineita, joita ovat 

muun muassa käsityöhön, tietotekniikkaan, liikuntaan, yrittäjyyteen, kuvataiteeseen, 

kotitalouteen, musiikkiin, kieliin ja äidinkieleen liittyvät kurssit. 
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Kielistä 
 

Jos olet aloittanut alakoulussa A2-kielen opiskelun (saksa, ranska, espanja tai venäjä), se 

jatkuu uudessa koulussasi. Saksan, ranskan, espanjan tai venäjän voi koulussamme ottaa 

valinnaiseksi B2-kieleksi 8.-9. luokille, mikäli ryhmä muodostuu. Valinnaisen A2- ja B2-kielen 

opiskelijalta ja hänen huoltajaltaan kysytään kirjallisesti 9. luokan keväällä näiden kielten 

arviointitavasta. Mikäli oppilas ja huoltaja haluavat, ettei oppilaan päättötodistukseen 

merkitä numeroarviointia vapaaehtoisesta A2-kielestä tai valinnaisesta B2-kielestä  

numeroarvosanan sijasta todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Mikäli oppilas valitsee 

näistä kielistä arvosanan, se vaikuttaa hänen kaikkien aineiden keskiarvoon.  

 

Mikäli olet alakoulussa opiskellut A2-ruotsia, mutta haluat aloittaa ruotsin kielen opiskelun 

alusta 7. luokalla, kielen taso muuttuu A2-ruotsista B1-ruotsiksi. Myöhemmin 7-9. luokkien 

aikana A2-kielen poisjättäminen ei ole enää mahdollista. A2-kielen opintojen sisällön 

voit kysyä aineen opettajalta Lyseomessuilla. Jos oppilas ei halua A2-ruotsin kielestä 9. 

luokan päättötodistukseen arvosanaa, hänelle annetaan numeroarvosana B1-ruotsin 

kielestä. Seinäjoen lyseossa A2-ruotsin numeroarvosanasta luopunut oppilas opiskelee A2-

ryhmän mukana 9. luokan loppuun ja korvaa viimeisessä opiskelujaksossa A2-tason ruotsin 

kielen kirjallisen kokeen B1-tason kokeella.  

Musiikkipainotteinen opetus 
 

Musiikkipainotteiseen opetukseen osallistuvalla musiikkia on kaksi tuntia viikossa 7.- 8. 

luokalla ja kolme tuntia viikossa 9. luokalla. Musiikkipainotteiseen opetukseen osallistu-

valla muu valintatarjonta on pienempi, koska musiikki on jo valinta. Jos oppilas musiikki-

painotteisen opetuksen ohella jatkaa A2-kielen opiskelua yläkoulussa, oppilaan 

opinto-ohjelma täyttyy tehdystä kieli- ja musiikkivalinnasta, oppilaalle jää valittavaa 2 

vuosiviikkotunnin verran (kts. taulukko s.14) 

 

 

 

 

http://flagpedia.net/fi/ruotsi
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Osittain englanninkieliseen opetukseen painottuva ryhmä 
 

Syksyllä 2009 koulussamme aloitti ensimmäinen CLIL-luokka. Lukuvuodesta 2014– lähtien 

meillä jatkavat jo Marttilan koulussa aloittaneet CLIL-luokat. Luokalla useiden eri 

oppiaineiden oppitunneilla käytetään osittain englantia opetuskielenä ja opetuksen tukikieli 

on suomi. Luokalla käytetään rinnakkain suomen- ja englanninkielistä oppimateriaalia. 

 

Lisäksi näiden ryhmien oppilailla on joissain aineissa (mm. osa historian ja osa englannin 

oppitunneista) opettajana äidinkieleltään englanninkielinen opettaja. Oppiaineet ja 

opetussisällöt vaikuttavat englanninkielisen opetuksen soveltamistapaan. Lisäksi 

kouluumme on suunniteltu yksi englanninkielinen kotitalouden valinnaiskurssi, jonka 

valitsemista suosittelemme. 

 

Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat vahvan englannin A1–tasoisen kielen 

hallinnan. Peruskoulun päätteeksi oppilaiden suullisen ja kirjallisen englanninkielen tason 

tulisi olla sellainen, että he selviytyvät toisella asteella englanninkielellä opiskeltavista 

opintokokonaisuuksista.  

 

Kerhotoiminta 
 

Koululla järjestetään kerhoja varsinaisen koulupäivän jälkeen, mikäli toimintaan saadaan 

rahoitus. Kerhomuotoisesti on suoritettu hygieniapasseja, tutustuttu parlamenttiin ja toimittu 

koulun oppaina. Kerhot tarjoavat mahdollisuuden saada kavereita ja oppia uusia taitoja. 
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Seiskaluokan eka päivä 
 

Seiskaluokkalaiset kokoontuvat syyslukukauden ensimmäisenä päivänä koulun pihalle, 

josta oppilaat kutsutaan sisätiloihin. Avajaistilaisuudessa jokainen istuu vapaasti 

valitsemalleen paikalle. Rehtori pitää tervetulopuheen, jonka jälkeen kuulet luokkasi ja näet 

luokanohjaajasi.  

 

Ensimmäinen koulupäiväsi sujuu luokanohjaajan johdolla ja oman uuden luokkasi mukana. 

Luokanohjaaja selvittää sinulle koulumme yleisiä käytäntöjä, kertoo ruokailuvuorosi, näyttää 

luokkien sijainnin. Luokanohjaaja jakaa sinulle: 

 

 oppilastiedotteen 

 lukujärjestyksesi 

 henkilötietolomakkeen 

 kynän, kumin, teroittimen... 

 

Toinen koulupäiväsi alkaa klo 8.10. Koulun alkupäivinä tulet tutustumaan luokkasi 

tukioppilaisiin. Tukioppilas on koulumme yhdeksäsluokkalainen, joka perehdyttää sinua 

koulun toimintaan ja auttaa sopeutumaan Seinäjoen lyseoon. 

 

  Seinäjoen lyseon luokkatiloja 1, 2. ja 3. krs:ssa tässä Marttilan koulun osassa 
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Seinäjoen lyseo                   puh. 06 4162 351  fax 06 4162 402 
Kirkkokatu 7                         etunimi.sukunimi@seinajoki.fi 
60100  SEINÄJOKI              www.seinajoki.fi/lyseo 
 

VALINTALOMAKE 6. LUOKAN OPPILAILLE 
 

_______________________________  6. __   ______________________________ koulu 
              oppilaan nimi                             lk                                      nykyinen 
___________________   ___________     _____________    ____________@_________ 
             katuosoite         postinumero          huoltajan puhelin            huoltajan sähköpostiosoite 

                           

KAVERITOIVE 

Seuraavista kahdesta kaverista haluaisin ainakin toisen olevan samassa 7. luokassa kanssani.  

Kirjoita etu- ja sukunimi, koulu ja perustelut valinnallesi! Toivon samalle luokalle (vain kaksi nimeä):  

 

1. ____________________ _______________   2. _____________________ ______________                         

   oppilaan nimi                       koulu                                oppilaan nimi                 koulu 

Perustelut: 1.  

                    2.  

                            (rehtori ottaa huomioon yhden kaveritoiveen ja tarkistaa mahdollisuuden toteuttaa sen) 

 

VALINNAT 7. LUOKALLE     Äidinkieleni on suomi               muu          mikä  _________________                              

Opiskelen  katsomusaineena          
UE (ev.lut.)               UO (ortod.)             islam              ET               muu            mikä _________________ 

                                                   
Olen opiskellut alakoulussa A2-ruotsia (4.lk-)              A2-ranskaa               muu, mikä ________  
                                                 A2-espanjaa                    A2-saksaa 

 
Valitun kielen opiskelua ei voi keskeyttää, muuten kuin erittäin perustelluista syistä. Anomus A2-kielen 
opiskelun keskeyttämisestä tulee tehdä kirjallisesti yläkoulun rehtorille 17.1.2020 mennessä. 

 
Opiskelen CLIL–luokalla                          kyllä 
Tahdon vaihtaa CLIL–luokalta yleisopetuksen perusluokalle                  kyllä 
Pyrin (soveltuvuustestaus) nyt 7. lk:lle musiikkipainotteiseen opetukseen        kyllä 
Pyrin (soveltuvuustestaus) nyt 7. lk:lle osittain eng. kieliseen opetukseen         kyllä 
  
Haen Seinäjoen Yhteiskoulun liikuntaluokalle                                       kyllä                  ei 
Haen Nurmon yläasteen liikuntaluokalle                   kyllä                  ei 
Haen Nurmon yläasteen matemaattis-luonnontieteelliselle luokalle              kyllä                  ei 
Jatkan Seinäjoen lyseossa, jos en pääse toisen yläkoulun erikoisluokalle   kyllä                  ei 
 
Tehtävät valinnat ovat sitovia ratkaisuja, joiden nojalla laaditaan työjärjestys. Varmista valinnat sekä 
huoltajan että omalla allekirjoituksellasi. Palauta lomake viimeistään perjantaina 17.1.2020 omalle 
luokanopettajallesi. Mikäli oppilas hakeutuu lyseoon koulupiirimme ulkopuolelta ja koulumatka on yli 5 km, 
huoltajien tulee huolehtia koulumatkakuluista. Mikäli oppilas tulee valituksi erikoisluokalle (musiikkipainotus- 
tai CLIL -luokka), koulumatkakulut korvataan julkisilla kulkuneuvoilla (bussikortti koululta). 

 

Seinäjoella  Oppilaan allekirjoitus:  __________________________________________ 

      . 1. 2020                       Huoltajan allekirjoitus: __________________________________________ 
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TULEVA 7. LUOKKALAINEN 
 
Kerro, missä oppiaineissa olet hyvä! 
 

 

 

 
Mitkä oppiaineet ovat sinulle vaikeita tai missä aineissa toivot opettajalta apua? 
 

 

 

 
Mitä odotuksia sinulla on yläkoululta? 
 

 

 

 
Mikä asia askarruttaa tai pelottaa yläkoululle siirtymisessä? 
 

 

 

 
Seinäjoella 
 
____ . 1 . 2020   ___________________________________  
   oppilaan allekirjoitus 
 
 
 
 

 
HUOLTAJAN TERVEISET 
 
Onko lapsellanne todettu lukivaikeutta tai muuta oppimista vaikeuttavaa asiaa?   kyllä            ei 

Mikäli teillä on epäilys nuoren luki- tai oppimisvaikeudesta, niin olkaa pikaisesti yhteydessä alakoulun 
erityisopettajaan. 
 
Mitkä teidän näkökulmastanne ovat lapsenne vahvuuksia ja heikkouksia? Tarvitaanko jossain  
yläkoulun oppiaineessa tai muussa koulunkäyntiin liittyvässä asiassa erityistä tukea tai seurantaa?  
Mitä muita toiveita ja terveisiä haluatte esittää? Henkilökohtaisimmat asiat voi tiedottaa rehtorille  
sähköpostitse (kaisa.isotalo@seinajoki.fi). 
 
Voimme käyttää tietoja mm. luokkien muodostamisessa ja erityisopetuksen tarpeen kartoitta-

misessa.  
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SEINÄJOEN LYSEON TUNTIJAKO 

YHTEISET OPPIAINEET 7. luokka 8. luokka 9. luokka Yhteensä 

Äidinkieli ja kirjallisuus (AI) 3 4 3 10 

A1-kieli, englanti (ENA) 2 2 3 7 

B1-kieli, ruotsi (RUA/RUB) 1 2 2 5 

Uskonto/Elämänkatsomustieto (UE/ET) 1 1 1 3 

Historia (HI) 2 2 - 4 

Yhteiskuntaoppi (YH) - - 3 3 

Matematiikka (MA) 3 4 4 11 

Fysiikka (FY) 1 1 1,5 3,5 

Kemia (KE) 1 1 1,5 3,5 

Biologia (BI) 1 1 1,5 3,5 

Maantieto (GE) 1 1 1,5 3,5 

Terveystieto (TT) 0.5 2 0.5 3 

Musiikki (MU) 2 - - 2 

Kuvataide (KU) 2 - - 2 

Kotitalous (KO) 3 - - 3 

Käsityö (TN, TS) 2 - - 2 

Liikunta (LI) 3 2 2 7 

Yrittäjämäinen toimintatapa 1   1 

Oppilaanohjaus (OP) 0.5 1 0.5 2 

YHTEISET OPPIAINEET YHT. 30 24 25 79 

VALINNAISET OPPIAINEET 7. luokka 8. luokka 9. luokka Yhteensä 

ei ole musiikkipainotusta eikä A2 -kielivalintoja  

3  (+2)     (Taito & Taide)   TT -valinnat 
0 3 

2 
(valitaan 8. luokalla) 5 

ei ole musiikkipainotusta eikä A2 -kielivalintoja  

1 + 1    ja    2 + 2    VAL -valinnat 
0 3 3 6 

urheiluakatemia 9.lk 0 6 2/3  

musiikkipainotteinen opetus / muut valinnat yhteensä (2)/0 2/4 3/2 7/6 

A2-kieli (ES, RA, SA) / muut valinnat yhteensä 2/0 2/4 2/3 6/7 
A2-kieli / musiikkipainotteinen opetus /  

muut valinnat yhteensä 
2/(2)/0 2/2/2 2/3/0 6/7/2 

KAIKKI OPPIAINEET YHTEENSÄ 30 30 30 90 

opiskelee A2-kieltä (ES, RA, SA) 32 30 30 92 

musiikkipainotus 30 30 30 90 

musiikkipainotus & A2-kieli 32 30 30 92 
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Valinnaisuus taulukkona 
 

 

Valintoihin kuluvat tunnit erikoistapauksissa (A2-kielivalinnassa, 

musiikkipainotteisessa opetuksessa ja musiikkipainotteisessa 

opetuksessa A2-kielen kanssa sekä urheiluakatemiaan osallis-

tuvalla) näkyvät alla taulukossa. 
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