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HYVÄT KOULUIKÄISEN HUOLTAJAT 
 
Kouluun ilmoittautuminen ja koulupaikan määräytyminen 
Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki 2016 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet 
koulunkäyntiään. Kouluun ilmoittautuminen toteutetaan sähköisesti Wilma- järjestelmässä ajalla 25.1.–1.2.2023 
https://seinajoki.inschool.fi . Jos käytössä ei ole konetta ja nettiyhteyttä, ilmoittautumisen voi hoitaa Seinäjoen pääkirjaston 
asiakastietokoneilta kirjaston aukioloaikoina. Oppilaan ensisijainen lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen 
perusteella, mutta esimerkiksi erikoisluokille haettaessa oman asuinalueen lähikoulun voi merkitä toissijaiseksi 
koulupaikaksi. Lapsi on mahdollista ilmoittaa kouluun, jossa annetaan 1. luokan opetusta. Kouluille on määritetty myös 
oppilasaluerajat. Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta ja koulupaikan määräytymisestä 
www.seinajoki.fi/kouluunilmoittautuminen.  
 
Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen 
Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen, tulee toimittaa välittömästi sitä koskeva hakemus 
Sivistyskeskukseen, Kirkkokatu 6, PL 215, 60100 Seinäjoki.  Hakemuksen voit tulostaa nettisivultamme 
www.seinajoki.fi/kouluunilmoittautuminen tai noutaa sivistyskeskuksesta. 

 

Haku kaksikieliselle luokalle (CLIL-opetus) tai painotettuun opetukseen (toiminnallinen opetus) 
Kaksikieliseen opetukseen haluavat osallistuvat Marttilan koulun testitilaisuuteen tammikuun alussa ja valitut ilmoittautuvat 
mahdollisen valinnan jälkeen Marttilan kouluun, ja muut omiin lähikouluihinsa. Toiminnallisen oppimisen painotus –luokalle 
Törnävän kouluun ei järjestetä soveltuvuustestejä, vaan lapsen halukkuus osallistua painotettuun opetukseen ilmoitetaan 
kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, samalla toissijaiseksi kouluvalinnaksi ilmoitetaan oma lähikoulu. Katso tiedotteen 
lopusta löytyvät liitteet erikois- ja painotteisen opetuksen luokille hakemisesta. Lisätietoja www.seinajoki.fi/erikoisluokat.  

 
Erityisopetus 
Lapsi ilmoitetaan oman alueen lähikouluun. Osa lapsista tarvitsee koulunkäynnin aloittamiseen erityisopetusta, jota ei 
välttämättä järjestetä lähikoulussa.  Siinä tapauksessa uudesta koulupaikasta tehdään myöhemmin keväällä eri päätös. Jos 

lapsella on erityisen tuen päätös, asiasta tulee mainita sähköisen ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa.  
 

Koulukuljetus  
Koulukuljetus järjestetään kunnan osoittamaan lähikouluun (väestörekisterissä olevasta osoitteesta) kuljetusehtojen 
täyttyessä. Luokilla 1.-4. koulukuljetuksen kilometriraja on kolme kilometriä. 5. luokalta alkaen koulukuljetuksen 
kilometriraja on viisi kilometriä. Ensimmäisellä luokalla aloittavan koulukuljetusta tarvitsevan oppilaan on täytettävä 
sähköinen hakemus Wilmassa osoitteessa https://seinajoki.inschool.fi Koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti julkisilla 
kulkuneuvoilla. 

 

Uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetus 
Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä on tärkeä ilmoittaa lapsen uskontokunta tai väestörekisteriin kuuluminen, jotta 
se voidaan huomioida opetuksessa. Katsomusopetus voidaan osin valita omasta taustasta poiketen, mutta evankelis-
luterilaiseen kirkkoon kuuluvilla ei ole valinnanmahdollisuutta. Tarkempaa tietoa asiasta löydät nettisivuiltamme 
www.seinajoki.fi/katsomusopetus.  
 

Kevään 2023 tutustumispäivät julkaistaan keväällä 2023 koulujen omilla sivuilla. 
Lukuvuoden 2023–2024 koulutyön aloituspäivä ja lukuvuoden työpäivät osoitteessa www.seinajoki.fi/tyojaloma-ajat.       
 
Iltapäivätoiminta 
Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilma –järjestelmässä ajalla 25.1.–15.2.2023 osoitteessa 
https://seinajoki.inschool.fi/ Seinäjoen kaupungissa tarjotaan iltapäivätoimintaa arkikoulupäivisin klo 12.00 – 16.00 välisenä 
aikana 1.-2. luokkien oppilaille. Iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus. Toimintaa tarjotaan pääsääntöisesti koulujen 
yhteydessä. Seinäjoen kasvatus- ja opetuslautakunta päättää vuosittain toiminnan järjestämispaikat. Mikäli toimintapaikkaa 
kohden tulee enemmän hakemuksia kuin on tarjota paikkoja, lapsia valittaessa etusijalla ovat ykkösluokan oppilaat sekä 
erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan, mikäli ryhmässä on tilaa. 
 
Esiopetukseen ilmoittautuminen  
Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella ajalla 25.1.–1.2.2023 https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-
opetus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/esiopetus/ 
 
Lisätietoja sivistyskeskuksesta p. 050 378 1673/ 050 378 1674. 
 
Joulukuussa 2022 
Seinäjoki Kasvatus- ja opetuslautakunta  
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LIITE KOULUKIRJEESEEN 

 
 

TIEDOTE ERIKOISLUOKILLE JA PAINOITTEISEN OPETUKSEN LUOKILLE HAKEMISESTA 

Haku Marttilan koulun kaksikielisen opetuksen ensimmäiselle luokalle on alkamassa. Kaksikielisellä luokalla 

opiskellaan CLIL-menetelmän mukaisesti sekä suomeksi että englanniksi. Englannin kieltä ei tarvitse osata 

päästäkseen luokalle. Lähtökohtaisesti oppilaat opiskelevat koko perusopetuksen ajan (vuosiluokat 1-9) kyseisellä 

luokalla. Yläkoulussa (luokilla 7-9) opetus jatkuu Seinäjoen lyseossa. Lisätietoa: https://www.seinajoki.fi/kasvatus-

ja-opetus/perusopetus/koulut/marttilan-koulu/kaksikielinen-opetus-bilingual-education/  

Kaksikielisen opetuksen päätavoitteena on oppia englannin kieltä luontevasti eri oppiaineiden opiskelun 

yhteydessä. Lukemaan ja kirjoittamaan opiskellaan suomen kielellä. Alussa englannin sanavarastoa hankitaan 

toiminnallisesti leikkien, laulujen, pelien ja satujen avulla. Osittain vieraalla kielellä opiskelu on vaativampaa kuin 

tavallisella luokalla opiskelu. 

Ensimmäiselle luokalle kaksikieliseen opetukseen ilmoittautuville oppilaille järjestetään soveltuvuustesti. Testi 

toimii myös apuna oppilasvalinnassa silloin, kun hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja. 

Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus kaksikieliseen opetukseen hakeutumisesta tiistaina 10.1.2023 klo 

18.00 Marttilan koulun ruokalassa. Tilaisuudessa kerrotaan lisää kaksikielisestä opetuksesta ja luokalle 

pyrkimisestä sekä vastataan huoltajien kysymyksiin.  

Testeihin ilmoittaudutaan seuraavan linkin kautta:  http://bit.ly/3g0elxE  torstaihin 12.1.2023 klo 12.00 

mennessä. 

Lapsen testipäivä ja –aika ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä viimeistään perjantaina 13.1.2023. 

Samalla huoltajille lähetetään kaavake, joka palautetaan täytettynä testipäivänä. 

Ennen testitilaisuutta tulee päiväkodista toimittaa koululle esikouluopettajan päivittämä oppimissuunnitelma. 

Sen täyttämistä tulee pyytää esikoulusta hyvissä ajoin. Päiväkodit toimittavat päivitetyn oppimissuunnitelman 

kopion Marttilan koulun kansliaan viimeistään pe 13.1.2023. 

Testitilaisuus järjestetään Marttilan koulussa viikolla 3  

Testitulokset ilmoitetaan koteihin sähköpostitse viikon 4 alussa. Kaksikieliselle luokalle hakeneet ilmoittautuvat 

kouluun tiedon saatuaan. 

Erikoisluokille valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla. Maksuttoman 

koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä, 5.‐9.luokilla viisi kilometriä. Kahdessa 

osoitteessa asuvalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, 

jossa oppilas väestörekisterin mukaan on kirjoilla.  

Lisätietoja osittain englanninkielisestä opetuksesta löytyy täältä . 

Tiedustelut Marttilan koulun kaksikielinen opetus, tuula.ulve@seinajoki.fi 

Bilingual classes in Marttilan koulu – teaching in English and in Finnish  

Seinäjoki municipality offers a bilingual education pathway, which responds to the requirements of both Finnish 

and international pupils. Both English and Finnish are used as a language of instruction. This form of bilingual 

education consists of a complete school pathway from preschool through to the end of secondary education. This 

study opportunity exists for pupils interested in continuing their studies either in Finnish or in English.  

It is possible for every pre-schooler in Seinäjoki to apply for the bilingual educational line (year 1). There will be an 

aptitude test for the applicants. The selected students will mainly continue their studies with the same class until 

year nine; years 1-6 in Marttilan koulu and years 7-9 in Seinäjoen Lyseo.  More information: 

https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/marttilan-koulu/kaksikielinen-opetus-

bilingual-education/  
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 Parents´ info on Tuesday 10.1.2023 18:00 in Marttilan koulu  

 Enrolment to the tests before Thursday 12.1.2023 12:00  http://bit.ly/3g0elxE 

 Return the updated learning plan from preschool to Marttilan koulu before Friday 13.1.2023 

 Aptitude tests in Marttilan koulu during week 3. The day will be informed via email after the enrolment. 

The parents will receive a form that will be returned  

 Enrolment to school after the test results.  

 

More information: Bilingual classes in Marttila, tuula.ulve@seinajoki.fi 

 

Huomioitavaa painotettuun opetukseen hakeutumisesta 
 

Lukuvuonna 2023–2024 käynnistyy 1. luokkalaisille painotettua opetusta: 
 Törnävän koululla (toiminnallisen oppimisen painotus -luokka) 

 
Erillisiä soveltuvuustestejä ei järjestetä, vaan lapsen halukkuus osallistua painotetun opetuksen luokalle 
ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli haet painotetun opetuksen luokalle koulun oppilasalueen 
ulkopuolelta, niin valitse kouluun ilmoittautumisen yhteydessä lisäksi toissijaiseksi kouluvalinnaksi oma 
lähikoulusi. 

 
Mikäli painotetun opetuksen luokalle on enemmän halukkaita kuin voidaan ottaa, luokalle pääsevät arvotaan. 
Koulun oppilasalueelta pyrkivät voidaan kuitenkin asettaa etusijalle oppilaita luokalle otettaessa.  

 
Painotetun opetuksen luokalle valittavan oppilaan koulukuljetus järjestetään tarvittaessa ainoastaan julkisilla 
kulkuneuvoilla. Näitä julkisia kulkuneuvoja ovat avoimen joukkoliikenteen bussivuorot ja paikallisliikenne. 
Maksuttoman koulukuljetuksen kilometriraja vuosiluokilla 1.‐4. on kolme kilometriä. Kahdessa osoitteessa asuvalle 
oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus kilometrirajojen täyttyessä vain siitä osoitteesta, jossa oppilas 
väestörekisterin mukaan on kirjoilla. 

 
 

Toiminnallisen oppimisen painotus – luokalle hakeutuminen – Törnävän koulu  
 
Törnävän koulussa aloittaa toiminnalliseen oppimiseen keskittyvä luokka lukuvuonna 2023-2024. Opetuksessa 
hyödynnetään erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Oppimistilanteet järjestetään osittain oppijakeskeisiksi 
oppilaiden taitojen karttuessa. Mm. vertaisoppiminen, kokonaisvaltainen sisältöjen muodostaminen, 
ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisöllisyys, vastuu ympäristöstä, oppimisen aktivointi uudessa oppimisympäristössä 
(ulos luokasta) ja oppijan mahdollisuus valita työtehtäviään omaehtoisesti ovat opetuksessa käytettäviä 
menetelmiä ja periaatteita.  

 
 

Lisätietoa: www.seinajoki.fi/erikoisluokat  
Tiedustelut:  Törnävän koulun rehtori Kimmo Rantanen p. 040 074 9777 tai kimmo.rantanen@seinajoki.fi  
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