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TUNTIJAKO 7.-9.-LUOKAT (OPS 2016) 

 

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

Äidinkieli ja kirjallisuus (SUK/STK) 3 4 3 10 

A1-englanti (ENA) 2 2 3 7 

A2-ruotsi (RUA) tai 2 

1 

2 

2 

2 

2 

6 

5 B1-ruotsi (RUB) 

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

Historia (HI) 2 2 - 
7 

Yhteiskuntaoppi (YH) - - 3 

Matematiikka (MA) 3 4 4 11 

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

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

Biologia (BG) 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 (KS) 2 - - 2 

Liikunta (LI) 3 2 2 7 

Yrittäjämäinen toimintapa (YRITT) 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 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (T&T-val) - 3 2 5 

Valinnaiset aineet (VAL) - 3 3 6 

musiikkiluokan (T&T-val) - 2+*1 *2 2+*3 

musiikkiluokan (VAL) - 2+*1 2+*1 4+*2 

A2-espanja ,A2-saksa tai  A2–ranska (VAL) ***2 1+**2 1+**2 2+**4 

KAIKKI OPPIAINEET YHTEENSÄ 30 30 30 90 

opiskelee A2-espanja, A2-saksaa tai A2-rans-

kaa 

***32 30 30 ***92 

opiskelee RUA  ***31    

  

*Musiikki 

** A2-espanja. A2-ranska tai A2-saksa 

*** Ylimääräisiä opintoja 
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TOIMIPISTEET 
 

Koulua pidetään lukukaudella 2022–2023 Lyseon päärakennuksessa, Marttilan koululla sekä Kytö-

polun yksikössä.  Luokanohjaaja käy oppilaittensa kanssa ensimmäisenä päivänä läpi lukujärjestyk-

sessä olevat lyhenteet varmistaen, että oppilas tietää, missä hän opiskelee milloinkin. 

 

7.-luokan oppilaille jaetaan ensimmäisessä jaksossa henkilökohtaiset lukujärjestykset. Kakkosjak-

sosta eteenpäin siirrytään käyttämään Wilman sähköistä lukujärjestystä. Tämän lisäksi Wilmasta 

löytyy mm. koeaikataulut, oppilasarvioinnit ja tapahtumakalenteri. Wilma toimii vakiintuneena 

viestintäkanavana. 

 

Kädessäsi oleva tiedote jaetaan ainoastaan 7.luokkien oppilaille. Koulun muut oppilaat lukevat tie-

dotetta sähköisesti. 

 

Liikuntatunneilla käytettävissä ovat koulun salit, mutta hyödynnämme myös muita Seinäjoen lii-

kuntapaikkoja. 

 

Siirtyminen toimipisteiden välillä tapahtuu liikennesääntöjä noudattaen suorinta, turvallista reittiä. 

Polkupyörät säilytetään aina pyörätelineissä. Skuutit säilytetään Lyseolla polkupyöräparkeissa ja 

Marttilan koululla INVA-parkkipaikalla. Mopoille ja mopoautoille on koululla omat pysäköintialu-

eet, joissa kulkuneuvot säilytetään koulupäivän ajan. Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen omis-

tajia pysäköinninvalvojat sakottavat. Kulkuneuvoja ei siirretä kesken koulupäivän Lyseon ja Mart-

tilan koulujen välillä.  

 

Marttilan koulun piha-alueelta ei löydy pysäköintipaikkoja moottoriajoneuvoille. Vältetään turhaa 

liikennettä ja vähennetään onnettomuusriskiä koulupäivän aikana. 

 

Seuraavien sivujen opetustilojen karttakuvista näkyvät luokkien koodit ja niissä opetettavat oppiai-

neet. 

 

Lisäksi tästä tiedotteesta löytyy karttakuva piha-alueista, johon on merkitty molemmat kouluraken-

nukset, sekä pyörä-, mopo- ja mopoautoparkkipaikat. 
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KARTTAKUVA LYSEON OPETUSTILOISTA 
 

 

 

 

 

  



   

  
7 

 

 

KARTTAKUVA MARTTILAN OPETUSTILOISTA 
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KARTTAKUVA PIHA-ALUEISTA 
Kuljemme lyseolta Marttilaan vain Kirkkokatua pitkin! 

 
 
Koulun alue rajoittuu Torikatuun, Koulukadun puoleiseen puistoon, Kirkkokatuun sekä ELY-kes-

kuksen ja koulun pihan väliseen kävelykatuun. Koulurakennuksen ja Koulukadun välinen puisto ei 

ole koulualuetta. Myös Marttilan koulurakennuksen piha on koulun aluetta. Opettajien antamia tar-

kennettuja toimitilakohtaisia ohjeita välituntien vietosta noudatetaan.  
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SEINÄJOEN LYSEON PUHELINNUMEROT 
 
 Opettajainhuoneet: 

 

 Kirkkokatu 7     050 3792 474 

 Opettajien työtila     050 3775 644 

 

 Kirkkokatu 9     050 3770 963 

 

                            

 Rehtori Kaisa Isotalo    040 774 8282  

 

 Apulaisrehtori  Jari Peltoniemi    0400 567 580 

  

 Apulaisrehtori Hanna Rahko    044 4255 789 

                                                                                                  

 Koulusihteeri Anna Liukku    050 3772 926 

    

 

 Käsityö kovat materiaalit    050 3784 942 

 Käsityö pehmeät materiaalit    050 3767 616 

     

 

 Erityisopettajat   

  Emma-Kaisa Junttila tukiluokka (luokka 002) 044 4255 431 

                       

  Sari Salo, laaja-alainen erityisopetus  044 4255 644 

    

  Sanna-Laura Salmi, valmistava opetus, Marttilan koulu 044 4255 402   

   

  Johanna Tuohisaari S2-koordinaattori 050 4700 510 

 

  Henna Mäkiniemi, valmistava opetus, Marttilan koulu 050 4756 899  

   

  Mikko Rajamäki, Kytöpolun yksikkö 044 4255 979 

 

 

 Oppilaan ohjauksen lehtorit  

  Esa Hulkki    044 754 1647 

  Sini Sippola    044 244 0687 

  Elina Nyyssölä   0400 344 911 

 

 

 Kiinteistöhuolto Arto Toukola    044 4700 498 

 

 Keittiö Kirsi Syysmäki   050 3764 753 

 

 Koulukuraattori Lasse Keskinen   040 774 8754 

 

 Sitouttava Tanja Virkkala   050 471 1518 

 kouluyhteistyö 

 

 Terveydenhoitaja Pirjo Rintamaa    044 4255 473 
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SEINÄJOEN LYSEON OPETTAJAT 2022–2023 
 

Opettaja Lyhenne Aineet Ohjausryhmä (tila) 

Ahonen Maaret MAA Kotitalous, terveystieto 8H (205) 

Ala-Nikkola Marjo MAN Kotitalous 8E (303) 

Burke Mark MAB CLIL-opetus  

Eloranta Riika RIE Erityisopetus  

Harju-Säntti Alfiia HSA Venäjä kotikielenä, ortod. uskonto   

Heikkilä Ismo ISH Matemaattiset aineet  

Heinäheimo Outi HEO Matemaattiset aineet 7E (104) 

Hulkki Esa  ESH Oppilaanohjaus   

Isotalo Kaisa KAI Rehtori, kotitalous 9D (203)  

Jokiperä Soile SOJ Kotitalous   

Jouppila Mari JOM Liikunta, terveystieto 9A (306) 

Junttila Emma-Kaisa EJU Erityisopetus 002 

Juntunen Rita RIJ Matemaattiset aineet  

Järvenpää Marja MAJ Matemaattiset aineet  

Kangas Inka INK Historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kir. 7H (301)  

Ketonen Jussi JUK Äidinkieli ja kirjallisuus  7F (AUD)  

Koponen Raija RKB Biologia, maantieto, terveystieto  

Korpela Jaana  KOJ Matemaattiset aineet, ICT 8D (403) 

Kortelainen Tiina TIK Vieraat kielet 9G (407) 

Kortteenperä Leena LKT Erityisopetus 7N (001) 

Kuoppala Elina ELK Erityisopetus 9N (107) 

Kurkimäki Tero TEK Musiikki  

Kuusisto Antti ANK Liikunta, terveystieto  

Kuusisto Leena LEK Vieraat kielet 9H (405) 

Kytömäki Mikko MIK Käsityö 7C (207) 

Laakso Johanna  JOP Uskonto, elämänkatsomustieto  

Linna Liisa LIL Käsityö  

Luoma Anni ALU Musiikki 7A (208) 

Lähdesmäki Juha  JUL Matemaattiset aineet 9B (302) 

Mäkiniemi Henna HEM Valmistava opetus A320 

Nevanpää Kirsi KIN Historia, yhteiskuntaoppi 9F (105) 

Nummela Kirsi NUK Matemaattiset aineet, tietotekniikka 9C (305) 

Nusrat Habib  Islam (etäopetus)  

Olli Hanna OLL Vieraat kielet  

Paju Riitta PAR Kuvataide  

Pajula Soile SOP Vieraat kielet 7D (406) 

Panula Leena LEP Biologia, maantieto  

Parvi Jussi PAJ Liikunta, terveystieto 7C (409) 

Peltola Riina (virkavap. 31.12.2022 saakka) RIA Uskonto, elämänkatsomustieto 8F (304) 

Peltonen Ulla ULP Historia, yhteiskuntaoppi 8G (204) 

Peltoniemi Jari JAP Apulaisrehtori  

Pernaa Sanna SAP Vieraat kielet 9E (408) 

Pöntinen Kaisa KAP Kuvataide  

Rahko Hanna HAR Apulaisrehtori, äidinkieli ja kirjallisuus  

Raiskio Arto ARA Erityisopetus 8N (106) 

Rajamäki Miika RAM Erityisopetus (Kytöpolku)  

Ranta-Maunus Taina TRM Biologia, maantieto, terveystieto 7B (206) 

Rentola Jussi JUR Erityisopetus  7P-9P(101) 

Saavalainen Sari SAS Liikunta  

Salmi Sanna-Laura SLS Valmistava opetus A319 

Salo Sari SAR Laaja-alainen erityisopetus 102 

Savela Janne JAS Matemaattiset aineet 8B (201) 

Sippola Sini  SIS Oppilaanohjaus  

Syrjälä Anne SYA Vieraat kielet  

Tuohisaari Johanna JOT Äidinkieli ja kirjallisuus, S2 7G (401) 

Viitala Elina ELV Oppilaanohjaus  

Yli-Suomu Johanna JOY Äidinkieli ja kirjallisuus 8A (404) 
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REHTORIN PUHEENVUORO 
 
Seinäjoen lyseon oppilaat ja oppilaiden kotiväki, hei! 

 

Koulu kutsuu jälleen oppimaan, innostumaan ja elämään yhdessä mahdollisimman tavallista kouluarkea. 

Koulumme motto, ”Yhdessä olemme enemmän”, kuvaa yhteistyömme voimaa. Koulupäivät koostuvat 

merkityksellisistä kohtaamisista, välittämisestä ja onnistumisen ilosta.  

 

Koulussamme aloittaa 8 rinnakkaisluokkaa kaikilla vuosiluokilla. Lisäksi meillä on useita pienluokkia ja 

maahanmuuttajien valmistavan opetuksen luokkia. Tarjoamme oppilaille monenlaista yksilöllistä tukea 

opintojen onnistumiseksi, ja tavoitteemme on ylläpitää positiivista opiskeluilmapiiriä ja hyvää työrauhaa. 

Ohjaamme nuoria kehittämään vahvuuksiaan. 

 

Kehitämme koulutyötämme yhdessä oppilaiden ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tavoitteena on, että 

nuoret oppivat positiivisia vaikuttamisen keinoja ja työelämätaitoja: joustavuutta, oma-aloitteisuutta, vas-

tuullisuutta, toimivaa viestintää ja yhteistyötaitoja. Kehitämme sosiaalisia taitoja joka päivä. Hyvät tavat, 

palveluhenkisyys ja 0-toleranssi kiusaamisasioissa kuuluvat lyseon toimintakulttuuriin. 

 

Kestävän kehityksen ja Liikkuva koulu -hengen mukaisesti kannustamme oppilaita aktiivisiksi arkiliikun-

nan harrastajiksi koulumatkapyöräilyn ja taukoliikunnan avulla.  

 

Monimuotoinen kansainvälisyys on osa lyseon arkea. Kotikansainvälisyyttä edistämme koulumme valmis-

tavan opetuksen ja nivelopetuksen avulla. Osittain englanninkielisen opetuksen luokilla englannin kieli on 

opiskelukielenä osassa opetusta. Kansainväliset projektit innostavat meitä kehittämään toimintaamme. 

 

Musiikkipainotteiseen opiskeluun on mahdollisuus erikoisluokalla, johon oppilaat valitaan keväisin kuu-

desluokkalaisista. Yhdessä musisoiden löydetään yhteinen sävel, joka tuo iloa ja tunnelmaa koulun tapahtu-

miin. 

 

Tähän oppaaseen olemme koonneet tietoja, joista toivomme olevan hyötyä sekä oppilaille että Teille, nuor-

ten opintoja tukevat huoltajat. Kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt ovat tiedotteen lopussa. Tiedot-

teeseen on myös kirjattuna lyseon tarkennukset kaupungin järjestyssääntöihin, koulumme toimintaohjeet. 

Oppaaseen on myös kirjattuna poissaoloihin puuttumisen mallimme. Tehostamme poissaoloseurantaa, sillä 

voimme opettaa vain koulussa olevia oppilaita: ”Jokainen oppitunti on merkityksellinen”. Tarkka poissa-

oloihin puuttuminen on nuoren hyvinvoinnista välittämistä. 

 

Viestimme pääosin Wilman ja kotisivujemme kautta. Opas sisältää ohjeita wilma-merkintöjen tekemiseen 

ja tulkintaan. 

 

Viestinnän onnistumiseksi tulemme järjestämään vanhempainiltoja ja yhteisiä tapahtumia. Ottakaa yhteyttä 

koulun henkilökuntaan tarvittaessa. Lyske, koulun vanhempaintoimikunta, jatkaa toimintaansa vanhempien 

yhteistyöelimenä. Tavoitteena on, että jokaiselta luokalta kaksi yhdysvanhempaa osallistuu Lysken toimin-

taan. Toivotaan oikein aktiivista Lysken toimintavuotta! 

 

Tukioppilaat ja oppilaskunnan hallitus järjestävät monenlaista oppilaiden opiskelua tukevaa ja ilahduttavaa 

toimintaa tänäkin lukuvuonna. Iloitaan yhteisestä työstä. 

 

Onnistumisen iloa kaikille, 

 

Kaisa Isotalo 

Rehtori 
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KOULU KEHITTYY 
 

 

Lyseon toiminta-ajatus on: Yhdessä olemme enemmän. 
 

 

Opetussuunnitelma 

 

Koulun toiminnan kulmakivi on opetussuunnitelma. Sitä päivitetään ja tarkennetaan lukukausittain 

kokemusten ja saadun palautteen perusteella. Seinäjoen lyseon opetussuunnitelma täydentää valta-

kunnallista, maakunnallista ja kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmia. Kaksikieliselle ope-

tukselle on valmistunut lukuun 10 koulukohtainen liite, jossa kuvataan kaksikielisen opetuksen 

kielelliset tavoitteet oppinaineittain. Ajantasainen koulumme ops löytyy koulun kotisivuilta. 

 

Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Valtakunnallisen perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa täydentävät tarkentuneet päättöarvioinnin kriteerit. Ne kuvaavat oppimisen 

tavoitteet ja osaamisen arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Kriteerien tavoitteena on tarkentaa arvioinnin peri-

aatteita ja lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. 

 
 

Lyseon lukuvuoden 2022–2023 teema on hyvinvointi. 

 

 

Jaksoluku 

 

Seinäjoen lyseolla lukuvuosi on jaettu neljään noin yhdeksän viikon mittaiseen jaksoon. Opiskelupe-

riodit ja jaksotodistusten antopäivät ovat seuraavat: 

 

Jakso Aika Jaksotodistus 

I 10.8.2022 -14.10.2022 29.10.2022 

II 24.10.2022 - 21.12.2022 13.1.2023 

III 9.1.2023 - 17.3.2023 25.3.2023 

IV 20.3.2023 – 3.6.2023 3.6.2023 

 

Jakson aikana oppilas voi keskittyä opiskelemaan vain muutamia oppiaineita, joita on yleensä 2-6 tun-

tia viikossa. Jakson vaihtuessa myös oppilaan lukujärjestys vaihtuu ja vuoroon tulevat ne yhteiset op-

piaineet, joita ei ollut edellisessä jaksossa. 

 

 

Hajautettuja oppiaineita, joita opiskellaan tasaisesti läpi kouluvuoden, ovat koulussamme äidin-

kieli ja kirjallisuus, matematiikka, kotitalous, kuvataide, liikunta, musiikki ja käsityö. Jaksotettuja 

oppiaineita ovat uskonto, biologia, maantieto, kemia, fysiikka, ruotsi, englanti, yrittäjämäinen toi-

mintatapa, terveystieto, opinto-ohjaus. Näitä oppiaineita opiskellaan vain osassa jaksoja. Valin-

naisaineet voivat laajuudestaan riippuen olla joko hajautettuja tai jaksotettuja. Lukujärjestystekni-

sistä syistä joissain hajautetuissa valinnaisissa voi viikkotuntimäärä vaihdella jaksoittain.  

 

Jaksojärjestelmän tarkoituksena on parantaa oppimistuloksia, sillä oppilas saa keskittyä vain muutaman 
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aineen opiskeluun kerralla. Olemme kokeneet myönteiseksi, että oppilaalla on samanaikaisesti vähem-

män opettajia ja jaksotettujen aineiden opettajilla vähemmän oppilaita. Opettaja pystyy havaitsemaan 

sekä omaan aineeseensa että koulunkäyntiin yleisestikin liittyvät ongelmat varhaisessa vaiheessa, kun 

hän opettaa oppiainettaan samalle ryhmälle useita tunteja viikossa. Omat kyselyin varmistetut koke-

muksemme jaksotuksesta ovat olleet myönteisiä. 

 

 

Valinnaiset oppiaineet 

 

Valinnaisten oppiaineiden tarkoitus on tarjota oppilaalle häntä kiinnostavia työskentelyn kohteita. 

Tuntijaon mukaan oppilaalla on koulussamme kolmen lukuvuoden aikana valinnaisia oppiaineita 

8. luokalla yhteensä 6 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla yhteensä 5 vuosiviikkotuntia. Valinnaiset 

oppiaineet jakautuvat taide- ja taitoaineisiin (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki) 

nimettyihin valinnaisiin ja valinnaisaineisiin, joita tarjotaan koulumme vuosittain päivittyvällä va-

linnaisainetarjottimella. Valinnat tehdään 7. ja 8. luokilla Lyseomessujen jälkeen kevätlukukauden 

alussa. 

 

 

Vastuullinen opiskelu   
 
Vastuullisella opiskelulla tarkoitamme: 

 - säännöllistä koulunkäyntiä, ellei ole hyväksyttyä syytä (sairaus, lupa) poissaoloon 

 - poissaolon aikana käsiteltyjen tehtävien oma-aloitteista suorittamista tai korvaamista 

 - omista opiskelutehtävistä huolehtimista.  

 

Seinäjoen lyseon oppilas on ollut tilastojen mukaan lukuvuosina 2007 – 2021 poissa koulutyöstä kes-

kimäärin 75 tuntia eli n. 13 koulupäivää. Lukuvuonna 2021-2022 poissaolotunteja on ollut keskimäärin 

109 per oppilas, eli n. 18 päivää.   Luvussa näkyy selvästi koronan vaikutus oppilaiden koulunkäyntiin. 

Poissaoloista noin viidesosaan huoltaja anoi etukäteen luvan matkojen tai harrastusten toteuttamista 

varten. Alla olevasta kaaviosta selviävät luokkatasojen poissaolotuntien keskiarvot jaksoittain.  

 

 

 
 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

7.lk 8.lk 9.lk

poissolotuntia /  
oppilas

Poissaolojen keskiarvot jaksoittain 
lukuvuonna 2021-2022

1. jakso

2. jakso

3. jakso

4. jakso



   

  
14 

 

A – B – C   NÄIN MEILLÄ LYSEOLLA 

 

 
 

 

 

Kun oppitunti alkaa:

A) Jätän takin naulakkoon tai tuolin 
selkänojalle.

B) Otan lakin ja hupun pois päästä.

C) Panen kuulokkeet reppuun tai 
taskuun.

D) Jätän puhelimen sille osoitettuun 
paikkaan, jos luokassa sellainen on

E) Tervehdin tai vastaan opettajan 
tervehdykseen. Tunti voi alkaa.

Oppitunnilla:

A) Toimin ohjeiden mukaisesti.

B) Puhun kunnioittavasti ja 
ystävällisesti.

C) Käyttäydyn asiallisesti ja 
tilanteeseen sopivalla tavalla.

D) Käytän laitteita (puhelin, läppäri, 
iPad) ja välineitä ohjeen mukaisesti.

E) Jos käyn kesken oppitunnin 
wc:ssä, jätän puhelimen opettajan 

pöydälle.

Kun oppitunti päättyy:

A) Opettaja päättää tunnin. Kellot 
eivät lyseolla soi lainkaan.

B) Merkitsen läksyt muistiin tai otan 
mahdollisesti niistä kuvan 

puhelimella.

C) Huolehdin istumapaikkani  siistiksi 
seuraavalle käyttäjälle: työnnän 

tuolin pulpetin alle ja vien 
pyyhekuminmurut roskikseen.

D) Toivotan hyvää päivänjatkoa.

Välitunnilla: 

A) Siirryn rauhallisesti seuraavan 
luokkatilan eteen (kulku Marttilaan 

Kirkkokadun kautta).

B) Huolehdin mahdolliset roskat 
roskikseen ja syön kioskiruoat 

aulassa.

C) Vältän portaikossa istumista ja 
kulkuväylien tukkimista käytävillä.

D) Pysyttelen koulun välituntialueella 
(huom. mopoparkit eivät ole 

välituntialuetta).

E) Lainaan välituntivälineitä 
(biljardivälineet saa kuittauksella 

valvovalta opettajalta kioskista) ja 
palautan ne ehjinä.

Ruokatunnilla:

A) Pesen käteni ennen ruokailua 
(Marttilasta tulijat erit. ruokalassa).

B) Jätän päällysvaattet ja reput 
seuraavan tunnin luokan eteen tai 
ala-aulan tai kellarin naulakoihin. 

C) Ruokaillessani keskityn 
jutusteluun ja pidän puhelimeni 

taskussa. Otan päähineen ja hupun 
pois päästäni. 

D) Otan sen verran ruokaa kuin 
jaksan syödä. Lisää saa, vain joitain 

herkkuja (jäätelö) on 
määräkappaleet. Biojäte rapsitaan 

lautaselta biojäteastiaan.

E) Syön ruoat ruokalassa eli en vie 
ruokaa muualle.

F) Käyttäydyn fiksusti, en sotke ja 
kiitän ruoasta.
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ARVIOINNISTA 
 

Oppilaalle tarjotaan lukuvuoden aikana monipuolisesti tilaisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaa-

mistaan eri tavoin ja oppiaineen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin. 

Opintojen aikainen arviointi antaa tietoa oppimisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä oppi-

laalle, huoltajalle että opettajalle. Arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa sekä kehittää oppilaan 

itsearvioinnin taitoja.  

 

Oppiainekohtainen arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen ja työskentelyyn. Opettaja selvit-

tää oppiaineen tavoitteet ja arviointiperiaatteet oppilaalle jokaisessa aineessa lukuvuoden, jakson 

tai opintokokonaisuuden alussa. Koottua arviointitietoa painotetaan todistusarvosanaa annettaessa 

eri oppiaineissa eri tavoin. Opettaja kertoo oppilaille arvosanan tarkemmat muodostumisperiaat-

teet omassa oppiaineessaan. Tieto arviointiperusteista välittyy huoltajille opettajan valitseman 

viestintäkanavan kautta eli käytännössä joko oppiaineen muistiinpanoissa tai sähköisenä. 

 

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelytaidoilla tarkoitetaan osana oppi-

aineita kehittyvää taitoa: 

 työskennellä itsenäisesti ja yhdessä 

 suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään 

 toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen 

 toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa. 

 

 

Väliarviointi 

 

Väliarviointi on kuvaus senhetkisestä tilanteesta vuosiluokan opintojen suhteen. Kaikkien oppiai-

neiden valtakunnalliset tavoitteet on vuosiluokkaistettu luokille 7, 8 ja 9 maakunnallisesti. Jotta 

arviointitietoa saadaan näkyville jo ennen lukuvuosiarviointia, annetaan koulussa väliarviointi. Se 

kuvaa, miten oppiminen ja osaaminen ovat kyseisen vuosiluokan tavoitteiden suhteen edenneet. 

 

Väliarviontiin vaikuttavat siihen mennessä annetut näytöt oppimisesta, osaamisesta ja työskente-

lystä. Jos oppilaan näytöt väliarvioinnin tai lukuvuosiarvioinnin osalta puuttuvat osittain, aineen-

opettaja antaa oppilaalle sen arvosanan, mikä hänelle arviointiajankohtaan annettujen näyttöjen 

perusteella kuuluu. Mikäli näytöt hyväksyttyyn arvosanaan puuttuvat kokonaan, annetaan oppi-

laalle nelosvaroitus. Tästä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Nelosuhka ja ehdot”. 

 

Oppilashuollollisin perusteluin voi aineenopettaja varata oppilaalle mahdollisuuden täydentää vä-

liarviointiin antamia näyttöjä. Käytännössä perustelu täydentämiseen löytyy perusopetuslain pykä-

lästä 18 Erityiset opetusjärjestelyt. Jos aineenopettaja arvioi, että täydentämismahdollisuus on op-

pilaan edun mukaista, on hän asiasta yhteydessä oppilaaseen, huoltajaan, luokanohjaajaan, oppi-

laanohjaajaan ja KOTRin puheenjohtajaan eli rehtoriin. KOTR käy täydennyssuunnitelmat läpi ja 

tekee niistä päätöksen kokouksessaan ennen arvioinnin vahvistamista. Kirjaukset täydennyssuun-

nitelmasta tehdään Wilmaan. Näytöt tulee täydentää sovitun aikataulun mukaisesti seuraavan jak-

son aikana. 

 

Hajautetuissa oppiaineissa oppiaineen vuosiluokan tavoitteiden mukainen oppiminen, osaaminen 

ja työskentely arvioidaan kerran lukukaudessa ja jaksotetuissa oppiaineissa aina jakson päätyttyä. 

Väliarviointi on koottua tietoa opintojen etenemisestä. Kaikki väliarvioinnit ovat numeerisia, jos 

oppiaine arvioidaan numerolla. Seitsemännen luokan yrittäjämäinen toimintatapa arvioidaan oppi-

aineen opiskelun päätyttyä sanallisesti hyväksytty/ hylätty. 
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Jaksojen vaihtuessa väliarvioinnit kootaan. 1. jakson ja 3. jakson päätyttyä väliarvioinnit ovat näh-

tävissä sähköisenä Wilmassa.  Syys- ja kevätlukukausien vaihteessa, 2. jakson päätyttyä oppilaille 

tulostetaan välitodistukset.  

 

Lukuvuoden aikana toteutetuissa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa osoitettu osaaminen voi 

vaikuttaa kokonaisuuteen kuuluva oppiaineen arviointiin ainoastaan korottavasti. 

 

 

Lukuvuosiarviointi 

Lukuvuoden aikana opetetuista oppiaineista annetaan lukuvuosiarviointi silloin, kun opetus niissä 

päättyy. Jaksojärjestelmästä johtuen se voi olla aiemmin kuin lukuvuoden päättyessä. Lukuvuo-

siarviointi perustuu lukuvuoden aikana osoitettuun osaamiseen, oppimiseen ja työskentelyyn oppi-

aineen vuosiluokkaisten tavoitteiden osalta. Lukuvuosiarviointi sisältää koko lukuvuoden osaami-

seen arvioinnin, eli myös aiemmin annettu väliarviointi suorituksineen on osa lukuvuosiarviointia.  

Oppilashuollollisin perusteluin voi aineenopettaja varata oppilaalle mahdollisuuden täydentää vä-

liarvioinnin tapaan myös oppilaan lukuvuosiarviointiin antamia näyttöjä. Käytännössä perustelu 

täydentämiseen löytyy perusopetuslain pykälästä 18 Erityiset opetusjärjestelyt. Käytänne on ku-

vattu tarkemmin ylempänä kohdassa ”Väliarviointi”. 

 

 

NELOSUHKA JA EHDOT  

 

Hylätyn arvosanan uhka  

Jos oppilaan näytöt ja suoritukset jäävät oppiaineen tavoitteiden saavuttamisen osalta väliarvioin-

nissa riittämättömiksi hyväksyttyyn arvosanaan, hänelle annetaan seuraavassa arvioinnissa oppiai-

neesta arvosana hylätty (4). Hylätyn arvosanan uhasta aineenopettaja tiedottaa huoltajia kirjalli-

sesti mahdollisimman aikaisin.  

 

Hylätty arvosana 

Mikäli vuosiluokkakohtaisia oppiaineen tavoitteita ei saavuteta hyväksytysti lukuvuosiarviointiin 

mennessä, saa oppilas lukuvuosiarvioinnissa oppiaineesta arvosanan hylätty (4). Hylättyä arvosanaa 

voi korottaa kerran opettajan, oppilaan ja kodin yhdessä sopimalla tavalla. 

 

Hylätyn arvosanan korottaminen 

Tammikuussa ja toukokuussa on vuosikalenterista löytyvät korotustilaisuudet sekä hylätyille väli-, 

lukuvuosi- että päättöarvosanoille, jotka on annettu ennen lukuvuoden päätöstä, eli jaksoissa 1, 2 

tai 3. Jos oppilas saa hylätyn arvosanan (4) lukuvuoden viimeisessä jaksossa, voidaan luokalle jät-

tämisestä tehdä ehdollinen päätös. Tällöin oppilaan tulee suorittaa ehdot erillisessä kuulustelutilai-

suudessa kesällä. 

 

Ehtojen suorittaminen 

Mikäli neuvottelussa päädytään siihen, että opintosuoritus on hylätty (4), luokalle jättämisestä voi-

daan tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppi-

määrän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Ehdot 

voi suorittaa ehtolaiskuulustelupäivänä tiistaina 27.6.2023. Oppilaan huoltajan on ilmoitettava kirjal-

lisesti koulun kansliaan oppilaan osallistumisesta ehtojen suorittamiseen kolme viikkoa ennen ehtojen 

suorittamispäivää (ti 6.6.2023 klo 15.00 mennessä). Tilaisuus alkaa Lyseolla klo 9.00.  Mikäli huoltaja 
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ei ilmoita oppilasta suorittamaan ehtoja tai ehdot eivät tule suoritetuksi, oppilas jää luokalle. Vuosi-

luokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat. 

 

VUOSILUOKKIIN SITOMATON OPETUS 

Jos oppilaan eteneminen vuosiluokittain vaarantuu, eli oppilas saa lukuvuosiarvioinnissa hylätyn ar-

vosanan, oppilaan tuen taso tarkistetaan. Jos koulun koolle kutsumassa huoltajan ja oppilaan yhdessä 

koulun edustajien kanssa käymässä neuvottelussa todetaan, että oman opinto-ohjelman mukainen ete-

neminen olisi oppilaan kannalta oikea ratkaisu, jolla voidaan turvata oppilaan suoritusten säilyminen 

lukuvuodesta riippumatta, tekee tästä rehtori tarvittavan päätöksen. Päätös voi kohdentua myös vain 

osaan oppiaineita. Oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti edetessä vältetään 

luokalle jäämiseen liittyvä aiempien opintosuoritusten raukeaminen. Oppilaan opinto-ohjelmassa ku-

vataan oppilaan oppimisen tukimuodot ja miten oppiaineet tulevat suoritetuiksi.  

Lähtökohtaisesti oppilas jatkaa opintoja pääosin oman ikäluokkansa mukaisin opetusjärjestelyin. Yh-

deksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa 

perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta. 

 

 

Käyttäytymisen arviointi 
 

Käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilaan kanssa jakson aikana työskennelleet opettajat. 

Opettajien antamat arvosanojen keskiarvo pyöristetään matemaattisesti, ja luokanohjaaja voi oman 

harkintansa mukaisesti muuttaa numeroa yhdellä arvosanalla ylös- tai alaspäin. Opettajainkokous 

vahvistaa käyttäytymisen arvioinnin. 

  

Eteläpohjalaisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle on asetettu tavoitteiksi, että oppilas oppii:  

 noudattamaan koulun sääntöjä ja annettuja ohjeita  

 käyttäytymään kohteliaasti, ystävällisesti, suvaitsevaisesti ja auttavaisesti muita kohtaan  

 käyttäytymään tilanteeseen sopivalla tavalla  

 antamaan työrauhan  

 toimimaan kouluyhteisössä rakentavasti  

 käyttämään asiallista ja tilanteeseen sopivaa kieltä  

 työskentelemään erilaisissa ryhmissä.  
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Taulukko: Käyttäytymisestä annettavan arvosanan kriteerit (Eteläpohjalainen ops) 

 

Arvosana  Kriteerit 

10  

erinomai-

nen  

 Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  

 Oppilas käyttäytyy esimerkillisen kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita 

kohtaan.  

 Oppilas käyttäytyy esimerkillisen oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita koh-

taan.  

 Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä.  

 Oppilas edistää työrauhaa.  

 Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä.  

 Oppilas luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä.  

 Oppilasta ei ole ojennettu eikä hän ole saanut kurinpidollisia rangaistuksia.  

9  

kiitettävä  

 Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  

 Oppilas käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan.  

 Oppilas käyttäytyy oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan.  

 Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä.  

 Oppilas antaa toisille työrauhan.  

 Oppilaan kielenkäyttö on asiallista.  

 Oppilasta ei ole ojennettu kirjallisesti eikä hän ole saanut kurinpidollisia rangaistuk-

sia.  

8  

hyvä  

 Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  

 Oppilas sopeutuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä.  

 Oppilas antaa toisille yleensä työrauhan.  

 Oppilas käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan.  

 Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista.  

 Oppilasta on voitu ojentaa, jolloin hän muuttaa käyttäytymistään ohjattuun suuntaan.  

7  

tyydyttävä  

   

 Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.   

 Oppilas häiritsee joskus työrauhaa.  

 Oppilaalla on jonkin verran ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.  

 Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon.  

 Oppilaan kielenkäyttö vaatii ohjausta.  

 Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan.  

 Oppilas on voinut saada joitain kurinpitorangaistuksia.  

6  

kohtalainen  

 Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.  

 Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.  

 Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toisia huomioon.  

 Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa.  

 Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjausta.  

 Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan toistuvasti.  

 Oppilas on saanut useita kurinpitorangaistuksia.  

5  

välttävä  

 Oppilaalla on usein vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.  

 Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.  

 Oppilas ei anna toisille työrauhaa.  

 Oppilas ei osaa ottaa toisia huomioon.  

 Oppilaan kielenkäyttö on asiatonta.  

 Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan jatkuvasti.  

 Oppilas on saanut useita kurinpitorangaistuksia, joilla ei ole ollut vaikutusta.  

 Oppilaan käytös on välinpitämätöntä.  

4  

hylätty  

 Oppilas ei kykene toimimaan kouluyhteisössä.  
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Valinnaisaineiden arvioinnista 
 

Kaikki valinnaiset oppiaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, peruskoulun aikana yhteensä vähintään 

kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeerisesti. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (T 

& T VAL) arvioidaan osana kyseisen oppiaineen opintoja. Niiden laajuus kasvaa ja samalla tavoittei-

den osalta vaativuus. Ainoastaan liikunnassa oppilas voi opiskella sekä kaikille yhteistä liikuntaa että 

T & T VAL -liikuntaa yhtä aikaa. Sen arvioinnista on sovittu, että oppilaalle annetaan todistukseen 

liikunnan arvosanan lisäksi merkintä hyväksytty/ hylätty T & T -valinnaisen liikunnan suorittami-

sesta. Sen myötä voidaan seurata, että oppilaalla kertyy tasaisesti näyttöjä oppiaineen tavoitteiden 

saavuttamisesta kaikilta liikunnan tunneilta. Päättöarvioinnissa oppilas saa liikunnasta valtakun-

nallisten ohjeiden mukaisesti yhden arvosanan.  

Jos oppilas muuttaa tai jos oppilaan T&T-valintaa perustellusta syystä joudutaan muuttamaan kes-

ken yläkoulutaipaleen, päättöarvosanaksi jää kyseisen T&T-valinnaisaineen viimeisessä arvioin-

nissa annettu numero.   

Mikäli oppilas muuttaa tai jos oppilaan valinnaisainevalintaa (muuta kuin T & T -valintaa) joudu-

taan muuttamaan kesken yläkoulutaipaleen, arvioidaan suoritettu oppiaine sen laajuisena kuin se 

on silloin suoritettuna. Mikäli valinnaisen kokonaistuntimäärä on alle 2 vvt, tulee merkintä osallis-

tunut. Hyvin varhaisissa vaiheissa tehdyissä vaihdoissa oppilaan on mahdollista opettajan määrit-

telemillä lisätehtävillä täydentää laajemmaksi muodostuva valinnaisaine sellaiseksi, että sen laa-

juus täyttää 2 vvt ja siitä voidaan tällöin antaa arvosana. 

 

 

 

 

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA 

 
Lyseossa opettajat käyttävät tieto- ja viestintätekniikan tuomia oppimis- ja opetusympäristöjä hyö-

dyksi opetuksessaan silloin, kun sen kokevat pedagogisesti sopivaksi.  

 

Koulussamme on käytössä ICT-luokka ja kannettavia tietokoneita, Chromebook-koneita ja Ipadeja. 

Lisäksi jokaisessa opetustilassa on käytössä nettiyhteydellä varustettu tietokone, langaton verkko, 

av-laitteina dataprojektori ja dokumenttikamera.  Myös oppilaiden omien laitteiden käyttö oppitun-

nilla opiskeluun on sallittua, jos opettajan kanssa on näin sovittu. 

 

Hyödynnämme tieto- ja viestintätekniikkaa koulumme sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa ja 

vuorovaikutuksessa. Tiedottamisessa ja opetuksessa on käytössä mm: 

 

o koulun nettisivut, https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/seina-

joen-lyseo/ 

o Lyseon instagram:  @seinäjoenlyseo 

o INFO ja Lyseolla NYT -kanava sisäisessä tiedottamisessa 

o opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi 

o Wilman viestiominaisuus ja reaaliaikainen poissaolojärjestelmä  

kirjautuminen https://seinajoki.inschool.fi/ tai Wilma sovelluksella 

o jaetut verkkolevyt, keskitetty ohjelmistopalvelu 

o Office 365 pilvipalvelu, http://boksi.seinajoki.fi. Office 365 -palvelu on Microsoftin palve-

luista koottu kokonaisuus, jota käytetään opetuksen tukena ja välineenä. Palveluun kuulu-

vat mm. sähköposti, pilvitallennuspalvelu ja Office Online -sovellukset.   

Office 365 tarjoaa työvälineen, jonka avulla voidaan hoitaa työtehtäviin ja opiskeluun liit-

tyvää vuorovaikutusta, dokumenttienhallintaa sekä ajan- ja tehtävienhallintaa.  

https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/seinajoen-lyseo/
https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/seinajoen-lyseo/
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o Wilmasta löytyy oppilaan poissaolo- ja yhteystiedot sekä arvosanat. 

o Kaikilla Seinäjoen opetustoimen peruskoululaisilla ja lukiolaisilla on oikeus saada Seinä-

joen opetusverkon edu_seinajoki – toimialueen käyttöön oikeuttava henkilökohtainen käyt-

täjätunnus. Se pysyy samana koko kouluajan, myös siirryttäessä peruskoulusta lukioon. 

Kaikki edu_seinajoki palvelut, boksi, sähköposti ja akkuna toimivat yhdellä ja samalla tun-

nuksella ja salasanalla.  

 

 

 

OPPILAIDEN OMIEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA 
 

Mobiililaitteiden (esim. älypuhelin, tabletti, läppäri) ja erilaisten verkkopalveluiden käyttö on ny-

kyään jokapäiväistä. Myös koulussa tavoitellaan työelämän tavoin sitä, että tieto- ja viestintäteknii-

kan käyttö olisi luonteva osa työskentelyä. 

Tietotekninen välineistö halutaan tuoda jokaisen oppijan henkilökohtaiseen käyttöön mahdollista-

malla omien laitteiden käyttö koulussa, siellä olevien laitteiden lisäksi. Seinäjoella kannustetaan 

kouluja hyödyntämään opetuksessa omia mobiililaitteita, joita monilla oppilailla on jo mukana muu-

tenkin. Oppilailla on mahdollisuus päästä oman koulun tarjoamaan langattomaan verkkoon omilla 

laitteillaan. 

Oppilaiden omia laitteita käytetään kouluaikana koululla sovittujen sääntöjen mukaisesti kou-

lun/opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilas voi käyttää myös koulun laitteita kuten tähän-

kin asti. Omiin laitteisiin ei perusopetuksessa ole velvoitetta. 

On hyvä huomioida, että oppilaiden omat laitteet eivät ole koulun vakuutuksen piirissä, jolloin niitä 

tuodaan kouluun omalla vastuulla. Vakuutusyhtiöllä tarkistettujen ohjeuiden mukaan kannattaa har-

kita oman vakuutusturvan laajentamista, mikäli omia laitteita tuodaan kouluun. 

Tiedotteen on laatinut perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan tvt-tiimi. 

 
 

 

INTERNETIN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 
 

 

Internetin käyttöön on laadittu käyttösäännöt. Käyttösäännöissä painotetaan Internetin hyväksyttä-

vää ja vastuullista käyttöä ja tietokoneiden käytön tarkoitusta. Tietokoneet on annettu oppilaiden 

käyttöön edistämään opiskelua. Huoltajien on hyvä myös kotona valvoa atk-laitteiden käyttöä. Hy-

viä ohjeita turvallisen netin käyttöön löytyy osoitteissa: 

 

o Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvaoppaita - https://www.kyberturvallisuuskes-
kus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-yksityishenkiloille 

o Lapset ja media – tietoutta vanhemmille: https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiper-
heen-elamasta/lapset-ja-media/ 

o MLL Vanhempainnetti: https://www.mll.fi/vanhemmille/ 

o Facebook – Yksityisyys, tietoa vanhemmille  

https://fi-fi.facebook.com/help/?page=937   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-yksityishenkiloille
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-yksityishenkiloille
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/
https://www.mll.fi/vanhemmille/
https://fi-fi.facebook.com/help/?page=937


   

  
21 

 

TIETOTEKNIIKAN OPETUS  
 

Koulun laitteistosta ja käyttösäännöistä kerrotaan jokaiselle 7. luokan oppilaalle lukuvuoden alussa. 

8. ja 9. luokille voi valita valinnaisaineeksi tietotekniikkakursseja. Valinnaiskurssilla on mahdollista 

suorittaa A-ajokortti (https://tieke.fi/palvelut/osaamisen-kehittaminen/tutkinnot/a-kortti/). Tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteena on oppilaan erilaisten tietoyhteiskuntataitojen osaami-

sen vahvistaminen ja kehittyminen Seinäjoen opetustoimen tietostrategian tavoitteiden mukaisesti. 

Opetustoimen tietostrategian kaupunkikohtaisella suunnittelulla pyritään siihen, että TVT-taitojen 

opetus toteutetaan kaikilla kouluasteilla siten, että oppimisessa on selkeästi etenevä opintopolku. 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö perustuu käytännön toimintaan, oppilaan omien lähtökoh-

tien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimisen yhteydessä tapahtuvan käytön tukemi-

seen. Tieto- ja viestintätekniikan taidot ovat oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. 

 

 

 

OPPILAANOHJAUS 
 

Yleistä 
 

Oppilaanohjauksen tunteja on seitsemännellä luokalla joka toisessa jaksossa yksi tunti, kahdeksan-

nella luokalla yksi tunti viikossa läpi vuoden ja yhdeksännellä luokalla jälleen yksi tunti joka toisessa 

jaksossa.  

 

Opiskelu painottuu koulun toimintaan perehdyttämiseen ja opiskelun ohjaukseen, erilaisiin am-

matti- ja koulutusaloihin tutustumiseen sekä itsetuntemuksen lisäämiseen jatko-opintojen sekä työ-

elämän näkökulmasta.  
 

Oppilaille annetaan henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Oppilas voi tulla tiedustelemaan itsel-

leen ohjausaikaa.  
 

Oppilailla on oppitunneilla käytössä painettua hakumateriaalia ja henkilökohtaisena oppikirjana 

käytetään Valmentaja-digikirjaa. 

 

Toisen asteen koulutus ja työelämä 
 

Toisen asteen koulutukseen ja työelämään tutustuminen tapahtuu mm. yrittäjä, yritys- ja kouluvie-

railuja ja nettiä hyödyntäen. Opinto-ohjaajat (opot) vastaavat toiminnan järjestelyistä lukuvuosittain 

seuraavasti: 

 

7. luokat 
- oppilaat käyvät mahdollisuuksien mukaan tunnin mittaisella tutustumiskäynnillä lähialu-

een työpaikalla 

- oppilaat tutustuvat pareittain Lyseon keittiön toimintaan kahtena päivänä lukuvuodessa 

8. luokat 
- syksyn aikana vierailu Seinäjoen 2. asteen koulutuspaikoilla 

- perehtyminen ammatilliseen koulutukseen yhden päivän ajan (ATT8, Ammatti Tekemällä 

Tutuksi)  

- viikon mittainen työelämään tutustuminen (TET), oppilas hankkii itse TET-paikan 

https://tieke.fi/palvelut/osaamisen-kehittaminen/tutkinnot/a-kortti/
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9. luokat 
- viikon mittainen työelämään tutus-

tuminen (TET), oppilas hankkii itse 

TET-paikan 

- talvella on päivän kestävä vierailu 2. 

asteen koulutukseen hakutoiveen 

mukaisesti. 

 

 

 

Yhteishaku  
  

Päättöluokkalainen hakee huoltajan valvonnan alla toisen asteen jatko-opintoihin maaliskuussa 

yhteishaun sähköisen Opintopolku.fi -sivuston kautta. Oppilas saa ennen hakuaikaa ohjeet ja har-

joituksen haun toteuttamiseksi kotona. Hakutoiveita voi asettaa seitsemän kappaletta.  

 

Päättöluokkalaisen yhteishaussa on mukana lähes kaikki Suomen toisen asteen koulutuksen järjes-

täjistä. Oppilaanohjauksen tunneilla tutustutaan sähköisen haun demoversioon, jolla hakua helmi-

kuussa harjoitellaan.  

 

 

 

OPPILAAT TUKEVAT 
 

Oppilaskunta 
 

Seinäjoen lyseon oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunnan hallitus edus-

taa oppilaita erilaisissa yhteistyöelimissä. Hallitus osallistuu myös koulun kehittämistyöhön. Oppi-

laskunnan hallitus ideoi ja järjestää erilaista toimintaa koulullemme. Sen tavoitteena on pyrkiä vai-

kuttamaan oppilaiden osallisuuteen kouluarjessamme. Oppilaskuntaa ohjaavat lehtorit Hanna 

Rahko ja Riina Peltola. 

 

Oppilaskunnalla on myös oma Instagram-tili: @lyseonopk 

 

Lukuvuona 2022–2023 oppilaskunnan hallitukseen kuuluvat seuraavat oppilaat: 

8A Veera Niemistö, 8B Rafael Nieminen, 8B Saara Saranpää, 8E Lukas Lehtimäki, 8F Samuli 

Arola, 8F Anni Tukeva, 8F Sanni Seppälä, 9B Selja Yli-Hemminki, 9B Kasper Hyytinen, 9D Jose 

Lehdontie, 9E Olli Marttala ja 9N Jaakko Kangas. 

 

 

Rehti lyseolainen 
 

Vuonna 1993 koulumme täyttäessä 100 vuotta perustettiin Seinäjoen Lyseon Perinnerahasto, joka ja-

kaa vuosittain kahdelle oppilaalle Rehti lyseolainen -stipendin. Stipendin saajan valinnassa kuullaan 

myös oppilaita. 

 

Tähän mennessä valituiksi ovat tulleet: 

 

1994 Satu Pakkala ja Masa Peura 

1995 Anu Sivunen ja Timo Auranen 

1996 Elina Lahdensuo ja Jussi Kohtala 

1997 Eveliina Kallioniemi ja Timo Risku 

1998 Emilia Ahopelto ja Tapio Kuusisto 

1999 Annukka Laakso ja Risto Viitanen 

2000 Milla Kukkanen ja Veli Lampi 

2001 Karita Katajisto ja Tuomas Lilius  

2002 Hanna-Maija Hedberg ja Jarkko Sivunen 

2003 Henna Lahti ja Jarno Viirumäki 

 
 

TODISTUS 
TET- jaksosta 

 
Seinäjoen  

lyseon oppilas    

 

 
 

on tutustunut työelämään 

   
 

__ / __ - __ / __ 2003 
  

 
_______________ 

Työpaikan nimi 
  

T
y
ö
n
a
n
t
a
j

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPy5n_mf_hAhVPpYsKHRmpC4UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.editapublishing.fi/tuote/valmentaja-7-9-digikirja-ops-2016&psig=AOvVaw1H-J7hlhiOPkr3TXRGsdVp&ust=1556967477109845
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2004 Aina-Leena Pihlajamäki ja Lauri Huhta-

mäki 

2005 Sini-Petriina Kuusisto ja Anssi Panula 

2006 Riina Hanhikoski ja Tuomas Kangas 

2007 Senni Raunio ja Jaakko Lampi 

2008 Aliisa Talja ja Juha Ojala  

2009 Riikka Lemponen ja Jesse Luhtala 

2010 Sanni Tuomisto ja Jussi Ala-Lahti 

2011 Henna Harju ja Rasmus Lammela 

2012 Rebecca Ketola ja Roni Perälä 

2013 Anne-Mari Keltamäki ja Juho-Jaakko Yli-

Ilkka 
2014 Heidi Kohtala ja Joonas Lepistö 

2015 Hanna Ollinkoski  ja Theo Puronlahti 

2016 Aki Parviainen ja Johannes Varamäki  

2017 Ella Jouppila ja Feeliks Hietamäki  

2018 Anniina Lonkainen ja Eemil Pitkälä  

2019 Aino Koivukangas ja Santeri Latvala 

2020 Louna Yli-Hemminki ja Paavo Mänty-

nen 

2021 Stella Rajamäki ja Eemeli Kuusela 

2022   Sara Pohtola 9A ja Milla Talvitie 9A

 

Rehti lyseolainen on keväällä 2022 tukioppilaiksi koulutettujen, nykyisten yhdeksäsluokkalaisten mie-

lestä auttavainen, rehellinen ja luotettava, hän ei kiusaa eikä naura toisille. 

 

Oppilaskunta ja koko koulu tähtäävät toiminnassaan näiden ominaisuuksien vahvistamiseen. Ne ovat 

pohjana, kun oppilaita valitaan erilaisiin toimielimiin, kuten oppilaskunnan hallitukseen, ja luokan luot-

tamusoppilaan tai koulun tukioppilaan tehtäviin. 

 

Luottamusoppilaat 

 

Jokaiselle luokalle valitaan vuosittain kaksi luottamusoppilasta. Luottamusoppilaat pyrkivät synnyttä-

mään positiivista ja kaikille turvallista luokkahenkeä. Heidän puoleensa jokaisen luokkakaverin on 

helppo luottavaisena kääntyä. Luottamusoppilaat hoitavat joitakin luokkaa koskevia tehtäviä.  

 

Tukioppilaat 

 

Oppilaskunnan hallituksen ja luottamusoppilaiden lisäksi koulussa toimivat merkittävällä panoksellaan 

tukioppilaat. Tukioppilaat koulutetaan kevään aikana seuraavan vuoden tehtäviin, joista yksi on uusien 

7.-luokkalaisten perehdyttäminen koulun toimintaan. Heillä on omat tukariluokkansa, joille he pitävät 

lukuvuoden aikana useita oppitunteja, jolloin selvitetään tarkemmin mm. rehdiksi lyseolaiseksi kasva-

mista. 

 

Tukioppilaat pyrkivät saamaan aikaan toiset huomioon ottavan ja turvallisen ilmapiirin koko kouluun. 

Heidän puoleensa voivat kääntyä muutkin oppilaat. Tukioppilaat ohjaavat ongelmien jatkotoimiin, jos 

yhteiset keskustelut ja ongelmien ratkaisuyritykset eivät tuota tulosta. Tukioppilaan tehtävä on vaativa. 

Se edellyttää luottamuksellisten suhteiden luomista ja ylläpitämistä sekä oppilaskavereihin että koulun 

henkilökuntaan. Tukioppilaaksi pääsee oppilaskavereiden ja opettajien suosituksella. 

 

 

Lukuvuoden 2022–2023 tukioppilaat 
Tukariluokka (luokanohjaaja) ja tukioppilaat 

 

7A  (ALU)  9A Helena Rauha ja 9A Milla Peräsaari 

7B   (TRM) 9B Kasper Hyytinen ja 9B Aina-Maria Hautakoski 

7C  (PAJ)  9C Tytti Ylä-Sulkava ja 9D Neea Pääkkönen 

7D  (SOP)   9B Selja Yli-Hemminki, 9D Lilja Panula ja 9N Jaakko Kangas 

7E  (HEO)  9B Niinu Auranen ja 9E Anni Rintamäki 

7F  (JUK)   9F Olivia Pajunen ja 9D Julia Jalava 

7G  (JOT)   9E Aava Ulvila ja 9H Piitu Lepistö 

7H (INK)   9E Moa Kiiskilä ja 9H Miila Keturi 
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OPETTAJAT TUKEVAT 
 

Opettaja 

 

Jos oppilaalla on ongelmia jonkin oppiaineen tai opetusryhmän kanssa, hänen on paras kääntyä kysei-

sen opettajan puoleen. Opettajan kanssa voi myös neuvotella tukiopetuksesta. Oppilaan oma-aloittei-

suus nopeuttaa ongelman hoitamista. 

 

Luokanohjaaja 

 

Jos oppilaalla on ongelmia kotona tai koulussa yleensä, hänen apunaan on luokanohjaaja, joka auttaa 

itse tai neuvoo oikean auttajan luo. Luokanohjaaja on selvillä luokkansa tapahtumista kattavammin 

kuin jonkin oppiaineen opettaja. 

 

 

Tukiopetus 

 

Tukiopetusta annetaan oppilaalle joko sairaudesta tai muusta syystä johtuvien tilapäisten oppimisvai-

keuksien poistamiseksi. Aloitteen tukiopetuksesta voi tehdä yhtä hyvin opettaja kuin oppilaskin. Jos 

opettaja on jostain syystä estynyt antamaan tukiopetusta, voi tukiopetusta pyytää ja saada myös muilta 

esimerkiksi saman aineen opettajilta. 

 

 

Osa-aikainen erityisopetus 
 

Sari Salo, puh. 0444255644 

 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä. Erityisesti tuetaan matematiikan, 

ruotsin, englannin ja äidinkielen vaikeuksissa. Opetusta annetaan 1–3 tuntia viikossa ja se voi kestää 

muutamasta tunnista koko lukuvuoteen. Tunneilla pyritään opiskelemaan samat asiat kuin oppilaan 

omassa luokassa. 

Myös ne oppilaat, jotka jostain syystä (levottomuus, opetuksen ja muiden oppilaiden häirintä, tehtävien 

laiminlyönti) eivät pysty opiskelemaan perusopetusryhmässä, voidaan ohjata erityisopetukseen. Osa-

aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, 2-6-oppilaan pien-

ryhmässä tai yksilöopetuksena.  

 

 

Tukiluokka 

Tukiluokka on lyseon osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamuoto, joka on suunnattu pääsääntöisesti 

yleisopetuksen ryhmissä opiskeleville oppilaille. Tukiluokasta oppilas saa tarvitsemaansa tukea omiin 

oppimisen tai muihin koulunkäynnin haasteisiinsa.  

Emma-Kaisa Junttila, osa-aikainen erityisopetus/tukiluokka 002, p. 044 4255431 

 

Erityisopettajat   
  Emma-Kaisa Junttila, tukiluokka (luokka 002) 0444255431 

                       

  Sari Salo, laaja-alainen erityisopetus  0444255644 

    

  Sanna-Laura Salmi, valmistava opetus, Marttilan koulu 0444255402   

   

  Miika Rajamäki, Kytöpolun yksikkö 0444255979 
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Pienluokkaopetus 

 

Pienluokkaopetus on pienryhmäopetusta (luokan maksimikoko 10 oppilasta).  

 

7N Leena Kortteenperä  

8N Arto Raiskio 

9N Elina Kuoppala 

 

Luokan tarkoituksena on tarjota oppilaalle erityistä ja mahdollisimman yksilöllistä tukea. 

Yhteistyökumppaneita ovat erilaiset terveydenhoidon, sosiaalityön ja koulun toimijat. 

 

Sellaisen oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun 

henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Opetus järjestetään 

oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai 

osittain tai kokonaan pienluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. 

 

 

 

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 
 

Yleinen tuki 

 

Koulu käyttää yleisopetuksessa oppimisen tukena erityisesti tukiopetusta, eriyttämistä, osa-aikaista 

erityisopetusta tai avustajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden 

tuen tarpeisiin. Pääsääntöisesti tukea antaa aineenopettaja, joka seuraa opintojen edistymistä ja ar-

vioi tuen riittävyyden. Jos yleinen tuki ei riitä, laaditaan pedagoginen arvio ja päätetään tehostet-

tuun tukeen siirtymisestä. 

 

Tehostettu tuki 

 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikai-

sesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukai-

sesti. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta 

erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. 

 

Erityinen tuki 
 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saa-

vuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, 

laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).  

 

Mikäli ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole 

oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Oppimää-

rää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppi-

määrä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi ku-

vataan oppilaan HOJKSissa.  

 

Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen 

perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden 

seurauksena. Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa lain edellyttämissä vaiheissa sekä aina op-

pilaan tuen tarpeen muuttuessa.  
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Maahanmuuttajaoppilaan tukeminen 
 

Maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja hänen kotoutumistaan tue-

taan. Oppilaalle järjestetään S2-kielen opetusta sekä mahdollisesti oman äidinkielen opetusta. Op-

pimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään koulun saamien resurssien mukaisesti. 

 

 

OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN 

JÄRJESTÄMINEN  
 

Kun kaikki ei aina mene toivotusti, koko koulu ja kaikki sen jäsenet ohjaavat ja kasvattavat. Toivomme 

myös kotien olevan meihin yhteydessä mahdollisissa haasteissa ja ongelmatilanteissa.  

 

Oheisessa taulukossa on kuvattu toimintaperiaatteita ja käytänteitä erilaisissa kouluarjen tilanteissa. 

  

Koulun puuttumisen 
käytännöt  

Periaate  Käytänteet  

Puuttuminen  Epäasialliseen ja huonoon käy-
tökseen, huikkimiseen ja syrji-
miseen puututaan.  
  
Luokan työrauhaongelmiin 
puututaan.  
  
Välitunneilla tapahtuviin asiat-
tomuuksiin (tahallinen sotke-
minen ja rikkominen) puutu-
taan.  
 
Energiajuomat eivät ole sallit-
tuja Seinäjoen kaupungin kou-
luissa, eli niiden käyttöön puu-
tutaan. 
  

 Opettaja huomauttaa asiasta.  

 Opettaja juttelee asiasta kahden kesken oppilaan 
kanssa  kasvatuksellinen keskustelu.  

 Opettaja ohjaa toistuvasti huonosti käyttäytyvän op-
pilaan kollegan luokkatilaan opiskelemaan, tukiluok-
kaan tai rehtorin puhutteluun.  

 Opettaja tiedottaa huonosta tuntikäytöksestä myös 
huoltajia ja luokanohjaajaa joko Wilma-merkinnällä 
tai -viestillä.  

 Jos oppilas roskaa tai aiheuttaa sotkua, opettaja 
määrää hänet siivoamaan jälkensä.  

 Tarvittaessa opettaja ottaa asiassa yhteyttä kasvun ja 
oppimisen tuen ryhmään eli KOTRiin.  

 Kiusaamistapauksissa opettaja ohjaa asian YY-tii-
mille.  

 Mikäli oppilaalla on hallussaan energiajuomaa, opet-
tajalla on oikeus ottaa se haltuun koulupäivän ajaksi. 
Oppilas voi noutaa ko. juoman koulupäivän päätyt-
tyä. Jos juomaa ei noudeta, se tuhotaan. 
 

Läksykerho  Koulu tarjoaa mahdollisuuden 
läksyjen tekemiseen ja kokei-
siin kertaamiseen ohjatusti 
koulun jälkeen. 
  

 Opettaja voi määrätä kotitehtävänsä laiminlyöneen 
oppilaan läksykerhoon työpäivän päätteeksi enintään 
tunniksi kerrallaan.   

Myöhästymisten kor-
vaaminen  

Oppilasta ohjataan noudatta-
maan aikatauluja.  

 Luokanohjaaja seuraa oppilaan myöhästymisiä:  
o 5 myöhästymistä jakson aikana  tieto ko-
tiin ja oppilas korvaa ne minuutteina   
o 10 myöhästymistä jakson aikana  tieto ko-
tiin, oppilas korvaa ne minuutteina ja käytösar-
vosanaa lasketaan yhdellä numerolla 

Lintsaamisten korvaa-
minen  

Oppilasta ohjataan säännölli-
seen koulutyöhön.  

 Luvaton poissaolo ja siitä aiheutuva oppimisvaje kor-
vataan kouluajan ulkopuolella. 

 

Seuraamukset Periaate  Toimenpiteet  
Kasvatuskeskustelu eli 
KAKE  

Kun puuttumista vaativa asia 
toistuu tai koulun järjestys-
sääntöjä rikotaan selvästi, op-

 Kuka tahansa koulun aikuinen, voi määrätä oppilaalle 
dokumentoidun kasvatuskeskustelun, kun puuttu-
mista vaativa asia toistuu tai oppilas selvästi rikkoo 
koulun järjestyssääntöjä. 
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pilasta ohjataan käytöksen kor-
jaamiseen dokumentoidun ja 
koulun kahden aikuisen pitä-
män kasvatuskeskustelun 
avulla. 

 Kake toteutetaan keskiviikkoisin klo 8–9.  

 Huoltajalle tiedotetaan asiasta Wilma-viestillä, ja ha-
lutessaan huoltaja voi osallistua kakeen.  

  

Lunttaamisen seurauk-
set  

Koetilanteessa oppilaan tulee 
osoittaa osaamistaan opettajan 
edellyttämällä tavalla. 

 Oppilas saa kokeesta/ testistä hylätyn arvosanan.  

 Huoltaja saa tiedon asiasta.  

 Jakson käytösarvosana laskee kahdella numerolla.  

Tupakkaessee  Tupakkatuotteiden (savukkeet, 
nuuska, sähkötupakka) hallus-
sapito kouluaikana, koulumat-
koilla, koulun välittömässä lä-
heisyydessä ja kouluun muuten 
liittyvissä olosuhteissa on kiel-
letty.   

 Jos oppilas pitää hallussaan tai käyttää kouluaikana 
tupakkatuotteita (savukkeet, nuuska, sähkötupakka), 
tuote pyydetään oppilaalta pois ja asiasta tiedote-
taan huoltajalle.  

 Oppilas kirjoittaa koulussa koulupäivän jälkeen kas-
vatuksellisen esseen tupakoinnin vaaroista.  

Aineellisen vahingon 
korvaaminen ja kor-
vausvelvollisuus 

Kaikkien ja kaikkea omaisuutta 
on käsiteltävä asianmukaisesti. 

 Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuu-
den turmeltumisesta aiheutuvat kulut. 

 Vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille tai 
opettajalle. 

 Kadotetuista tai tärvellyistä oppikirjoista sekä vauri-
oitetuista opetusvälineistä ja kalusteista peritään ra-
hallinen korvaus. 

Oppilaan tavaran hal-
tuunotto 

Kouluun ei saa tuoda eikä työ-
päivän aikana pitää hallussaan 
sellaista esinettä tai ainetta, 
jonka hallussapito on laissa 
kielletty tai jolla voidaan vaa-
rantaa omaa tai toisen turvalli-
suutta taikka joka erityisesti so-
veltuu omaisuuden vahingoit-
tamiseen ja jonka hallussapi-
toon ei ole hyväksyttävää 
syytä. 

 Koulun opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa ja 
ottaa oppilaalta haltuun vaaralliseksi tai häiritseväksi 
katsomansa esine tai aine. 

 Jos oppilaan reppuja tai vaatteita tarkastetaan, pai-
kalla on aina vähintään kaksi koulun aikuista, jotka 
ovat keskenään eri sukupuolta.  

 Toimenpide kirjataan ja asiasta tiedotetaan oppilaan 
huoltajaa. 

 Jos oppilas kieltäytyy luovuttamasta esinettä tai ai-
netta, otetaan yhteys huoltajaan, joka pyydetään 
koululle selvittämään asiaa. 

 Huoltajalla on mahdollisuus 3 kk:n kuluessa tiedoksi-
saamisesta hakea tavara tai aine koululta. Jos tavaraa 
tai ainetta ei haeta määräajan kuluessa, se hävite-
tään. 

Kurinpidolliset keinot  Periaate  Toimenpiteet  
Jälki-istunto  Oppilaan teko on niin vakava 

tai raskauttava, että siihen on 
puututtava kurinpidollisin kei-
noin. Esimerkiksi väkivalta, var-
kaus ja kiellettyjen aineiden 
myynti ja käyttö ovat syitä 
määrätä jälki-istuntoa.  

 Jälki-istunnon voi määrätä vain rehtori tai apulaisreh-
tori.  

 Jälki-istuntoon ohjaava opettaja ilmoittaa huoltajalle 
henkilökohtaisesti rangaistukseen johtaneet tapahtu-
mat.  

 Opettaja/ rehtori kirjaa asian rangaistuskirjaan.  

 Rangaistuksesta lähetetään oppilaan mukana kotiin 
kirjallinen ilmoitus, jonka oppilas palauttaa huoltajan 
allekirjoittamana luokanohjaajalle.  

 Yleinen jälki-istunto pidetään perjantaisin klo 15.00–
16.00 auditoriossa.   

 Jälki-istuntoa valvova opettaja noutaa oppilaan au-
lasta. Opettaja kirjaa rangaistuskirjaan jälki-istunnon 
suoritetuksi.  

 Mikäli oppilas on ilmoittamatta poissa jälki-istun-
nosta, lähetetään kotiin Wilma-viesti ja kirje, jolla 
pyydetään oppilas ja huoltaja koululle selvittämään 
asiaa. Siinä sovitaan samalla uudesta jälki-istunnon 
ajankohdasta.  
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KOULUA AUTTAVAT 
 

Kasvun ja oppimisen tuen ryhmä, yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
 

Ryhmiin kuuluvat vakinaisesti rehtori pj., apulaisrehtorit, oppilaan ohjauksen lehtorit, erityisopettajat, 

koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Lisäksi ryhmä kutsuu ulkopuolisia asiantuntijoita tarvitta-

essa. 

 

Kasvun ja oppimisen tuen ryhmä käsittelee pedagogisin keinoin ratkaistavia asioita, kuten oppilasta ja 

koulua koskevia ongelmia ja pyrkii osaltaan edistämään koulun työrauhaa ja miellyttävää opiskeluym-

päristöä. Se myös hyväksyy pedagogiset arviot ja pedagogiset selvitykset. Kasvun ja oppimisen tuen 

ryhmä käsittelee moniammatillista asiantuntemusta edellyttäviä asioita. Kasvun ja oppimisen tuen 

ryhmä kokoontuu torstaisin klo 8.30 – 10.00. 

 

Yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kootaan käsittelemään yksittäisen oppilaan asiaa, kun tarvetta il-

menee. 

 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu erikseen kutsuttuna 2-4 kertaa vuodessa. Ryhmään 

kuuluvat rehtori, apulaisrehtorit, oppilasedustus, huoltajaedustus, sekä edustus koulun muusta hen-

kilökunnasta. 

 

 

Kriisityöryhmä 

 

Osa oppilashuoltoryhmän jäsenistä muodostaa rehtorin johdolla toimivan kriisiryhmän, joka suunnit-

telee toimintastrategian sekä lohduttavat ja auttavat toimenpiteet kriisitilanteen mukaan. Ryhmään voi-

vat ottaa yhteyttä niin oppilaiden huoltajat, oppilaat kuin opettajatkin. Yhteydenotto onnistuu parhaiten 

rehtorin kautta. 

 

Kriisitilanteen sattuessa koulu tiedottaa asiasta Wilman välityksellä oppilaille, huoltajille ja henkilö-

kunnalle. 

 

 

Yhdessä yhteistyöllä-toimintamalli 

 

Seinäjoen lyseon koulukulttuuria rakennetaan Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –mallin 

mukaisesti. Lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka, joka ohjaa keskittymään vahvuuksiin ja 

vahvistaa hyväksyvää ja myönteistä ilmapiiriä. Positiivista pedagogiikkaa ja sen menetelmiä hyö-

dynnetään erityisesti oppilaanohjauksessa, luokanohjaajan tunneilla sekä yrittäjämäisen toiminta-

tavan sisällöissä. Oppilaita tuetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä positiivisen pe-

dagogiikan menetelmin mm. hyödyntämällä positiivisen cv:n käyttöä. Tavoitteenamme on yh-

dessä yhteistyöllä oppilaiden, huoltajien ja koko henkilöstön kanssa luoda lyseolla luottamuksen 

kulttuuria. Yhdessä sovitut säännöt tuovat turvaa ja lisäävät luottamusta.  Yhdessä yhteistyöllä - 

toimintamalli löytyy Seinäjoen kaupungin perusopetuksen sivuilta ja avaamme sen sisällön luku-

vuosittain henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille.  
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Komiasti kotona ja opintiellä 
Hanke puuttuu runsaasti poissaoloja omaavien oppilaiden akuutteihin poissaoloihin ja myöhästymisiin. 

Toimintamallina ovat mm. kotikäynnit ja perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. Tavoitteena on tukea 

oppilasta ja oppilaan huoltajien vanhemmuutta sekä kehittää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Huol-

tajat voivat olla yhteydessä projektityöntekijä Päivi Koivistoon p. 044 7486713,  

paivi.koivisto@nuortenystavat.fi 

 

Koulukuraattori 

 

Lasse Keskinen p. 040 774 8754 

Koulukuraattori pyrkii omalta osaltaan tukemaan oppilasta ja hänen perhettään koulunkäyntiin kuulu-

vissa asioissa. Samalla pyritään ehkäisemään ja lievittämään koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Kou-

lukuraattoriin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin mm. koulutyöhön, ihmisten 

välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. 

 

Sitouttava kouluyhteisötyö 

 

Seinäjoella toimii Sitouttavan kouluyhteisötyön hanke ja sen toimialueena on kaikki Seinäjoen 

alueen yläkoulut.  Hankkeessa keskitytään kaupungin poissaolomallin mukaiseen työhön huolta 

herättävien ja paljon poissaolevien oppilaiden kanssa. Työskentely oppilaiden valikoitumiseen pi-

lottiin alkaa, kun oppilaan poissaoloista on herännyt huoli ja on katsottu oppilaan hyötyvän toi-

mintamuodosta. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tapaamisissa kiinnitetään huomiota pois-

saolojen syiden kartoittamiseen, sekä ratkaisumalleihin, jotka tukevat koulunkäyntiä. Mikäli ilme-

nee erilaisia opillisia, sosiaalisia tai terveydellisiä haasteita, ohjataan oppilasta tarvittaessa erilais-

ten palveluiden ja tuen piiriin. Tapaamiset tapahtuvat kerran viikossa tai vähintään kahden viikon 

välein kouluaikana koulun tiloissa, eivätkä tapaamiset kerrytä poissaoloja. Tarkoituksena on yh-

dessä oppilaan, huoltajien, koulun ja moniammatillisen yhteistyön myötä miettiä erilaisia toimin-

nallisia, emotionaalisia ja pedagogisia ratkaisuja poissaolojen vähentämiseen, sekä oppilaan si-

touttamiseen koulunkäyntiin. 

 

Tanja Virkkala 

050-4711518 

tanja.virkkala@seinajoki.fi 

 

 

Pilari 

Pilarissa työskentelee eri alojen ammattilaisia. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kou-

lunkäynnin ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelut on tarkoitettu lapsille, nuorille ja heidän per-

heilleen.  

Pilari sijaitsee: Keskuskatu 32 K, 3. krs (vanha keskussairaala) 

Pilarissa palvelevat: 

Nuorisoasema Steissi 

Voit ottaa yhteyttä Steissiin jos 

- sinulla on huolia tai murheita 

- kotona asiat eivät ole kohdallaan 

- tulevaisuus askarruttaa 

- alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttö huolestuttaa 

- tarvitset kuuntelijaa 

mailto:tanja.virkkala@seinajoki.fi
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Steissin palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Steissille voi mennä yksin, 

kaverin tai perheen kanssa, maanantaista torstaihin myös ilman ajanvarausta ja perjantaisin vain 

ajanvarauksen kautta. 

 sosiaalityöntekijä Sonja Vuorio p. 0407748388  

sonja.vuorio@seinajoki.fi 

 sairaanhoitaja Johanna Perä p. 0447541682 

johanna.pera@seinajoki.fi  

 

Oppilaanohjaus 

 Nivelvaiheen oppilaanohjaaja Elina Nyyssölä, p. 0400 344911  

elina.nyyssola@seinajoki.fi  

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

 lääkäri Tuomo Ketomäki, yhteys koulu terveydenhoitajan kautta. 

 psykologi Suvi Kylmälä p.0504526344 

Nuorisotoimi 

 nuorisotyöntekijä Minna Koivuluoma p. 0407748374.  minna.koivuluoma@seinajoki.fi 

Seurakunta 

 nuorisotyönohjaaja Arja Kinnunen, p. 0447335590, arja.kinnunen@evl.fi 

 

Erityispedagogiset konsultaatiot 

 rehtori Juha Viita p. 040 774 8371 juha.viita@seinajoki.fi 

 koulunjohtaja, konsultoiva erityisopettaja Tuukka Raitis p. 050 3598800 tuukka.rai-

tis@seinajoki.fi 

 konsultoiva erityisopettaja Rami Virkkala. rami.virkkala@seinajoki.fi 

 

Lääkäri ja terveydenhoitaja 
 

Terveydenhoitaja puh. 044 425 5473 

 

Terveydenhoitajan vastaanottotilat ovat Marttilan koulun 2. kerroksessa tekstiilityön luokan vieressä. 

Terveydenhoitajan sairasvastaanotto, ilman ajanvarausta on päivittäin klo 10.00 - 11.15. jolloin tervey-

denhoitaja on varmimmin tavattavissa. Muina aikoina on luokkakohtaisia terveystarkastuksia. Kiireel-

liset tapaukset hoidetaan heti.  

 

Terveydenhoitaja tekee luokkakohtaiset terveystarkastukset vuosittain. Lääkärintarkastus tehdään kai-

kille 8.luokkalaisille, jossa nuorelle tehdään Nuorison terveystodistus. Lääkäri on koululla erillisen so-

pimuksen mukaan, ja tekee pääasiassa luokkakohtaisia terveystarkastuksia.  

 

 

mailto:juha.viita@seinajoki.fi
mailto:tuukka.raitis@seinajoki.fi
mailto:tuukka.raitis@seinajoki.fi
mailto:rami.virkkala@seinajoki.fi
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Hammashoito 
 

Seinäjoen lyseon oppilaat käyvät Keskustan hammashoitolassa, joka sijaitsee vanhassa keskussairaa-

lassa, osoite: Keskuskatu 32 K 60100 Seinäjoki. Puh. (06) 425 5425. Oikomishoitola sijaitsee samassa 

rakennuksessa. 

 

 

Suojelusuunnitelma 

 

Koululla on voimassa olevat palo- ja pelastussuunnitelma, sekä turvallisuuskansio.  Kansio löytyy opet-

tajainhuoneesta ja sieltä löytyy mm. toimintaohjeita erilaisiin vaara- ja uhkatilanteisiin sekä erilaisiin 

väistösuunnitelmiin. Luokissa on myös kansio, missä pikaohjeet erilaisiin uhka- ja vaaratilanteisiin.  

 

Oppilaille painotetaan erityisesti, miten tärkeää onnettomuustilanteissa on kuunnella ohjeita ja toimia 

tarkasti niiden mukaan. Tilanteita harjoitellaan säännöllisin väliajoin. Viimeisin harjoitus on pidetty 

keväällä 2022. 

 

 

 

KOULU TARJOAA VIRIKKEITÄ 
 

Yhteistyö 

 

Koulu toimii aktiivisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Seinä-

joen seurakunta, Poliisi, Seinäjoen kaupungin eri toimialat sekä erilaiset koulumme toiminnalle läheiset 

yritykset ja yhdistykset. 

Koulumme toteuttamalla yhteistyöllä on opetussuunnitelman mukaiset kasvatukselliset tavoitteet. Yh-

teistyö perustuu oppilaiden aktiivisuuteen. Yhteistoiminnan avulla pyrimme laajentamaan oppimisym-

päristöä yhteiskuntaan ja tarjoamaan oppilaillemme mahdollisuuden oppia nyky-yhteiskunnan toimin-

tatapoja. Tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia tulevaisuuden työelämää varten. Yhteistyö-

kumppaneita ovat mm. Torikeskus, Seinäjoen Yrittäjät ry ja Selmu. 

 

 

Kansainvälinen toiminta  

 

Kansainvälinen toiminta on aktiivista koulussamme. Kaksikielisessä CLIL-opetuksessa ovat luo-

kat 7B, 8B ja 9B. Lisäksi lyseo tekee yhteistyötä ulkomaisten ystävyyskoulujen kanssa ja ottaa 

vuosittain vastaan ulkomaisia vieraita. 

Yhdeksäsluokkalaisista koulutetaan joukko oppaita esittelemään koulua kansainvälisille vierail-

lemme. Lyseon kansainvälisen toiminnan vastuuopettajia ovat lehtorit Sanna Pernaa (hankkeet), 

Mark Burke ja Ken Wakaume (CLIL-opetus) sekä Leena Kuusisto (opaskoulutus). 

 

 

Koulun kirjasto 

 

Koulun kirjasto sijaitsee lyseon 4. kerroksessa. Kirjastosta voivat lainata kirjoja kaikki koulun op-

pilaat ja henkilökunta. Äidinkielenopettajat ohjaavat kirjaston käytössä. 

 

 

Liikuntatilojen iltapäiväkäyttö 

 

Oppilaille on tarjolla liikuntakerhoja, mikäli harrastuneisuutta riittää. Asiasta tiedotetaan lähemmin  

lukuvuoden alkaessa. 
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Kerhotoiminta 
 

Muuta kerhotoimintaa järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan. Kerhoista ilmoitetaan INFO-

kanavalla ja niistä voi tiedustella koulun henkilökunnalta. 

 

Liikkuva Koulu 

 

Koululle on hankittu runsaasti liikuntavälineitä välituntikäyttöön. Lisäksi koulun pihalla sijaitsee 

lähiliikuntapaikka monipuolisin aktiviteetteineen. 

 

Seinäjoen lyseon ekolukudiplomi 

 

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa ekolukudiplomi, jossa luetaan ympäristöaiheista 

kauno- ja tietokirjallisuutta. Diplomin suorittaneet saavat lukuvuoden lopuksi todistuksen.  

 

 

Seinäjoen lyseo-seura ja Lyske  
 

Koululla on tukiyhdistys, Seinäjoen lyseo-seura, joka vaalii koulun perinteitä ja tukee koulua sen 

kasvatustehtävässä. Oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita osallistumaan vanhempaintoimikunnan 

Lysken, Lyseoseuran kehittämisjaoston, toimintaan. Kerromme huoltajien vaikutusmahdollisuuk-

sista vanhempainilloissa. 

 

Lyseoseura ja Lyske tiedottavat toiminnastaan koulun kotisivuilla. Lyseoseuran puheenjohtaja on 

Markus Aaltonen (markus.aaltonen@kolumbus.fi) ja Lysken puheenjohtaja valitaan syksyn ensim-

mäisessä kokouksessa.  

 

Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan Lysken toimintaan. Ottakaa aktiivisesti yhteyttä! 

Lisätietoja sihteereiltä.(elina.nyyssola@seinajoki.fi tai soile.jokipera@seinajoki.fi ) 

 

Syksyn ensimmäinen Lysken kokous pidetään maanantaina 15.8.2022 klo 18.00 Lyseon opettajain-

huoneessa. Lysken toimintaa hoidetaan sähköisesti. Kokousten määrä on vähäinen ja asioiden kom-

mentointi tapahtuu pääasiassa sähköisesti. 

 

OHJEITA 

 

Koulupäivä 

 

Päivän työ aloitetaan klo 8.10. 

 

Oppitunnit alkavat täsmällisesti ilman kellonsoittoa seuraavasti: 

1. tunti 08.10  (päivänavaus) 

2. tunti 09.05 

3. tunti 10.00   

4. tunti 11.00  2. vuorossa ruokailevilla 

11.15  1. vuorossa ruokailevilla 

5. tunti 12.15 

6. tunti 13.05 

7. tunti 14.00 

8. tunti 14.50 

 

mailto:markus.aaltonen@kolumbus.fi
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Koulun valvontavelvollisuus kattaa vain koulun käytössä olevat tilat ja piha-alueet, ei esimerkiksi 

Torikeskusta. On hyvä huomata, että oppilaiden vakuutukset eivät ole voimassa koulualueen ulko-

puolella. Oppilaiden tulee noudattaa kaupungin järjestyssääntöjä kaikkialla. Järjestyssäännöt löyty-

vät oppaan lopusta. 

 

Työsuunnitelman mukaisia ruokailuvuoroja on noudatettava. Ruokalassa on noudatettava hyviä 

ruokailutapoja ja siisteyttä. Ruokala on puhelimeton. Ruokalassa ei käytetä takkeja, hattuja ja hup-

puja 

 

 

Lukujärjestyksestä poikkeavat työajat 
 

Oppilaan työpäivän pituus voi poiketa tavallisesta lukujärjestyksestä esim. toimintapäivän, konser-

tin, teatterin, työelämään tutustumisen tms. takia. Ylimääräistä työaikaa ei korvata välittömästi va-

paalla, vaan tunnit tasoittuvat kouluvuoden aikana. 

 

Koulunkäyntiin välittömästi liittyvät tilaisuudet 
 

Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulussa järjestettävät yhteiset tai 

erilliset tilaisuudet, koulun järjestämät tilaisuudet koulualueen ulkopuolella, opintoretket sekä kou-

lun toimesta järjestettävät tilaisuudet koulun alueella kouluajan ulkopuolella. Opintoretkillä ovat 

voimassa koulun säännöt. Pitkiä opintomatkoja toteutettaessa sovitaan huoltajien kanssa etukäteen 

kirjallisesti menettelytavoista mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

 

Rehtorin luvalla oppilaskunta voi käyttää koulun tiloja varsinaisen kouluajan ulkopuolella tapahtu-

vaan vapaa-ajan toimintaan. Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat siitä, että koulun järjestyssääntöjä 

noudatetaan. Koulun puolesta ei järjestetä luokkaretkiä, eikä koululla ole osuutta vapaa-aikana luo-

kittain tehtyihin matkoihin. 

 

 

Oppilaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilytys 

 

Koululla on 70kpl lukollisia säilytyslokeroita. Oppilaalla on perusteltua selvitystä vastaan mahdol-

lisuus kuitata itselleen säilytyslokero. Panttimaksu on 20€, jonka saa takaisin avainta luovutettaessa.  

 

Musiikkiluokkalaisilla on oma lukollinen varasto soittimien säilytystä varten. Oppilaiden omien ur-

heiluvälineiden säilytykseen on videovalvottu varasto. 

 

Oppilaat kuljettavat mukanaan takit ja reput koulupäivän aikana. Koulu ei vastaa oppilaiden omai-

suudesta, mutta arvoesineitä tai rahaa koulussa ei myöskään tarvita. 

 

Viestintäkanavat 

 

Koululla toimii INFO-kanava, josta oppilas löytää viime hetken tiedot koulun tapahtumista, mah-

dollisista koulunkäyntiin vaikuttavista muutoksista, esimerkiksi koulukuvauksen tai diskon ajan-

kohdista tai koulun järjestämistä kerhoista. INFO-kanava näkyy ala-aulassa ja ruokalassa. Lisäksi 

aulasta löytyy erillinen näyttö Lyseo NYT-kanavalle, jossa näkyy tarkennettua tietoa päivittäisistä 

tapahtumista. Lyseon viestintään kuuluvat muun muassa: 

 

- Koulumme tiedottaminen koteihin tapahtuu pääasiassa Wilman välityksellä. 

- Kuulutukset ja sähköposti tavoittavat kaikki opetustilamme. 

- Koulun ilmoitustaulujen tiedot pyritään pitämään ajan tasalla. 

- Wilmasta (https://seinajoki.inschool.fi/) löytyy tiedot mm. oppilaan kokeista, poissaoloista 
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ja koulun tapahtumista. 

- Koulun kotisivuilta löytyy erilaisia lomakepohjia mm. poissaolotodistus ja läksyliite loma-

anomukseen 

- Office 365/Teams löytyy osoitteesta (https://boksi.seinajoki.fi) se toimii oppimateriaa-

lien/tehtävien jakelukanavana. 

 

 

Oppilaskunnan ja tukioppilaiden järjestämät tilaisuudet 

 

Koulun oppilaskunta ja tukioppilaat järjestävät koululla, oman koulun oppilaille, erilaisia tapahtu-

mia, mm. diskoja muutaman kerran lukukauden aikana. Nämä tapahtumat ovat opetussuunnitelman 

mukaista koulun toimintaa. Valvojina toimivat koulun opettajat. 

 

 

9.lk:n tanssiaiset 
 

Tansseina juhlassa ovat mm. Kikapo, Teksasin ruusu sekä perinteiset paritanssit. Tanssiaisten jär-

jestäjänä toimivat oppilaskunnan hallitus ja 8.luokan tukioppilaiksi koulutettavat oppilaat. Tilai-

suuteen toivotaan kaikkien 9. luokan oppilaiden osallistuvan. Oppilaat pukeutuvat siisteihin juhla-

asuihin. Tilaisuus ei ole iltapukujuhla.  

 

On erityisen toivottavaa, että juhliin osallistumisen kustannukset eivät nouse kovin korkeiksi. Oh-

jaamme oppilaita hankkimaan juhla-asun tuunaamalla vanhaa tai kierrättämällä ja ehostamaan it-

sensä omatoimisesti. 

 

 

Valokuvaus ja kuvien käyttäminen 

 

Koulun tilaisuuksia, esimerkiksi urheilu- ja musiikkitapahtumia, kuvataan usein digikuviksi. Näitä 

kuvia saatetaan käyttää koulun omissa julkaisuissa tai koulun kotisivuilla. Mikäli huoltajat eivät 

halua oppilaan kuvia em. julkaisuihin, tulee heidän ilmoittaa asiasta kirjallisesti oppilaan luokanoh-

jaajalle. 

 

 

 

Katsomusaineiden opiskelu 

 

Toteutetaan uuden maakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. 7.luokka, opetus yhdessä. 8. 

luokka, opetus omissa ryhmissä. 9. luokka, opetus osittain yhdessä, osittain omissa ryhmissä. 

 

 

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen 

 

Perustuslakivaliokunnan mukaan koulun juhlat tai esim. vierailut kirkossa eivät ole uskonnollisia 

tilaisuuksia, edellyttäen, että kirkossa ei osallistuta jumalanpalvelukseen tai muuhun hartauden har-

joittamiseen. Koulussamme on käytössä kaksi tilaisuutta, joissa toinen vaihtoehto on kirkko. Nämä 

tilaisuudet ovat lukukausien päätöstilaisuudet jouluna ja keväällä. Koulun tiedotteessa ilmoitetaan 

vaihtoehtoiset tilaisuudet. Huoltajaa pyydetään tilaisuuksista tiedottamisen jälkeen ilmoittamaan 

viipymättä luokanohjaajalle mihin tilaisuuteen esitetyistä vaihtoehdoista oppilas osallistuu. Merkin-

nät palautuslomakkeeseen, joka löytyy tiedotteen lopusta. 
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Huoltajan ilmoitusvelvollisuus 

 

Oppilaan vammasta tai sairaudesta johtuvista rajoituksista, lääkityksistä ja mahdollisista ensiapu-

toimenpiteistä tulee ilmoittaa luokanohjaajalle. Huoltaja sopii samalla luokanohjaajan kanssa em. 

tietojen luovuttamisesta niille opettajille, jotka oppilasta opettavat.  

 

 

Oppilaan poissaolo kokeesta 

 

Kokeita pidetään, jotta oppilaalla olisi mahdollisuus näyttää todellinen osaamisensa, mikä ei välttä-

mättä tule riittävästi esille oppitunneilla. Jos oppilas on ollut poissa kokeesta, eikä siitä ole etukäteen 

ilmoitettu, ja hänen saamisensa kokeeseen tuottaa kohtuutonta vaivaa, opettajalla on mahdollisuus 

arvioida hänet työskentelytaitojen ja muiden kuin koenäyttöjen (esim. projektityöt) perusteella. 

 

Rästikokeita järjestetään kootusti keskiviikkoaamuisin klo 8.10–9.00 ja päivämäärät tarkentuvat lu-

kuvuoden aikana. 

 

 

Oppilaan tuominen autolla kouluun 

 

Koulun piha on ahdas ja siinä on suuri onnettomuusriski, joten koulu toivoo huoltajan jättävän op-

pilaan joko Torikadun tai Kirkkokadun varteen, siis ei koulun pihaan. Mikäli oppilas on väli-

aikaisen taksikuljetuksen varassa, esim. loukkaantumisen vuoksi, voi taksi ajaa koulun pihaan. 

 

 

Kuljetukset 
  
Kuljetusasioissa tulee asioida koulusihteerin kanssa. Ne oppilaat, joiden lähikoulu on lyseo, eli op-

pilaat, jotka kuuluvat lyseon oppilaaksiottoalueeseen ja joilla täyttyy lyhintä kävelyreittiä 5 km kou-

lumatka, saavat kuljetusedun automaattisesti. Asuinalueesta ja sieltä kulkevasta bussireitistä riip-

puen oppilas saa joko Matkahuollon, Härmän liikenteen tai Komia liikenteen bussikortin.  

 

Poikkeuksena lähikoulusääntöön on, että erikoisluokilla, eli musiikkipainotteisella luokalla tai kak-

sikielisen opetuksen CLIL-luokalla opiskelevat oppilaat saavat myös bussikortin, mikäli 5 km täyt-

tyy, vaikka lyseo ei olisikaan heidän lähikoulunsa. 

  

Epäselvissä tapauksissa koulumatka voidaan tarkistusmitata Sivistyskeskuksessa. Mikäli kulje-

tusetu ei automaattisesti kuulu oppilaalle, mutta koetaan, että kuljetusta tarvitaan kuitenkin voi kul-

jetusetua taksiin tai bussikorttiin hakea Seinäjoen kaupungin sähköisellä koulukuljetushakemuk-

sella ja tarvittaessa liittää mukaan lääkärintodistus tai asiantuntijalausunto puoltamaan päätöstä, lo-

pullisen päätöksen kuljetustarpeesta tekee erityisopetuksen rehtori Ville Järvi.  

  

Ne oppilaat, joilla kortti on ennestään ja kuljetusetu jatkuu  Härmän/Komia liikenteen kortit etä-

ladataan, joten ne ovat valmiina käyttöön taas kesän jälkeen ja Matkahuollon kortin omaavat oppi-

laat käyvät itse lataamassa korttinsa Matkahuollossa nimeään vastaan. Uudet oppilaat, joille kuuluu 

kuljetusetu, saavat hakea Härmän/Komia liikenteen bussikortin kansliasta ja uudet Matkahuollon 

kortit oppilaat käyvät hakemassa itse Matkahuollosta nimeään vastaan.  

  

Kaupunki hankkii jokaiselle vain yhden bussikortin, jos kortti katoaa, tulee oppilaan hankkia itse 

uusi. Bussikorttiin tulee aina kirjoittaa oma nimi. 

  

Taksiedun saaneet oppilaat tuodaan lyseon Torikadun puolelle ja myös haetaan sieltä, ellei kyseessä 

ole liikuntarajoitteisuus. Liikuntarajoitteiset oppilaat taksi voi viedä Marttilan koululle ja hakea 
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Marttilan koulun etupihalta, mikäli tunnit ovat Marttilassa päivän alkaessa tai loppuessa. 

Taksien aikataulut hoidetaan aina koulusihteerin kautta, paitsi jos tulee äkillinen tarve perua taksi, 

esim. sairastumisen vuoksi, jolloin huoltaja soittaa taksille viipymättä ja peruu kuljetukset puh. 040 

1598 089 

 

 

 

Ongelmien hoito 
 

Ongelmien hoidossa pyrimme tiiviillä yhteistyöllä kotien kanssa löytämään kaikkia osapuolia tyy-

dyttävät ratkaisut. Aineopettajajärjestelmästä johtuen luokanohjaaja ei aina tiedä oppilaan käyttäy-

tymisestä muilla tunneilla. Siksi myös yksittäiset opettajat ottavat yhteyttä kotiin tarpeen vaatiessa 

luokanohjaajan lisäksi. Näin onkin hyvä, koska asianosaiset tietävät parhaiten tapahtumien kulun.  

Koulu toivoo, etteivät yhteydenotot ole vain koululta kotiin, vaan mieluusti myös kodista kouluun. 

 

Tapaturmat 
  
Koulumatkalla tai koulupäivän aikana sattuneista tapaturmista tulee tehdä pikimmiten tapaturmail-

moitus. Tapaturmailmoituslomake haetaan kansliasta koulusihteeriltä, täytetään kotona ja palaute-

taan kansliaan. Tapaturmasta aiheutuvaa taksikuljetustarvetta varten tarvitaan lääkärinlausunto, 

josta ilmenee erikoiskuljetuksen tarve ja aikaväli sille. 

 

Huoltajien tulee ensisijaisesti maksaa tapaturmasta aiheutuneet kulut (esim. lääkkeet, poliklinikka-

maksut), jotka sitten korvataan vakuutusyhtiön toimesta huoltajille maksettua laskua tai kuitteja 

vastaan. Tarpeen vaatiessa maksujärjestely voidaan järjestää niin, että kaupunki maksaa ja hakee 

korvauksen itselleen. Muista toimittaa kaikki tapaturmaan liittyvät kuitit, laskut, lausunnot ja todis-

tukset kansliaan, sitä mukaa kun niitä tulee. 

 

 

Koeaikataulut 

 

Koeaikataulut löytyvät oppilaan ja huoltajan Wilman kalenterista. 

 

 

Yhteydenotot 

 

Koulu toivoo kotien yhteydenottoa, mikäli oppilaalla on pieniä tai suurempia ongelmia. Opettajat 

ovat varmimmin tavattavissa koulun työaikana puhelimitse välituntien aikana: 

 

   09.50 - 10.00 

   10.45 - 11.15   I ruokailu 

   11.45 - 12.15          II ruokailu 

   13.50 - 14.00 

 

Koulun puhelinnumerot löytyvät sivulta 9. Wilman välityksellä voit pyytää opettajaa ottamaan yh-

teyttä. 
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Yläkoululaisten kotiintuloajat 

 

Seinäjoen kaupunki suosittelee yläkouluikäisille seuraavanlaisia kotiintuloaikoja: 

 

 Kaikki peruskoululaiset kotiin arkisin viimeistään klo 21.00. 

 7-luokkalaiset kotiin vapaapäivää edeltävänä iltana klo 21.00. 

 8-luokkalaiset kotiin vapaapäivää edeltävänä iltana klo 22.00. 

 9-luokkalaiset kotiin vapaapäivää edeltävänä iltana klo 23.00.  

 

Koulun ulkopuolinen harrastustoiminta 

 

Oppilaan päätehtävä on käydä peruskoulua. Jos oppilaan harrastus kuitenkin satunnaisesti vaatii 

kouluaikaa, siitä täytyy sopia etukäteen esittämällä tarkka suunnitelma ajankäytöstä ja korvaavista 

suorituksista. Vain oppilaan huoltaja voi anoa oppilaalle ylimääräistä lomaa harrastusten toteutta-

mista varten. Poissaolohakemus tehdään Wilmassa ja tämän lisäksi oppilaan tulee kerätä tehtävät 

oppiaineittain. Lomake esitetään loman myöntäjälle. 

 

 

 

Kun sairastut kesken koulupäivän 

 

Kun sairastut kesken koulupäivän, et saa lähteä kotiin ilman lupaa. Luvan myöntää joko terveyden-

hoitaja tai rehtori, poikkeustilanteessa muu opettaja. Myöntäjä arvioi samalla kuljetus-, saattamis-

tarpeen ja ilmoittaa huoltajalle sairastumisesta. 

 

 

Asiointi opettajainhuoneessa 
 

Oppilas soittaa opettajahuoneen eteistilassa olevaa ovikelloa tai tiedustelee kohteliaasti paikalla 

olevilta opettajalta tavoittelemaansa henkilöä. Oppilas odottaa eteistilassa. 

 

 

Hissin käyttö 

 

Hissin käyttöön on pyydettävä rehtorilta tai apulaisrehtorilta lupa. 

 

 

 

 

MERKINNÄT WILMASSA 
Wilmasta löytyvät seuraavat merkinnät: 
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Huoltaja saa ilmoitettua huollettavan poissaolosta Wilmassa kohdasta Tuntimerkinnät – Ilmoita 

poissaolosta. Huoltajat pystyvät merkitsemään poissaolon vain Sairaana/Lääkärissä –koodilla. Pois-

saolon lisätietoihin voi kuitenkin kirjoittaa poissaolon syyn tai laittaa Wilma-viestiä luokanohjaa-

jalle, jos kyse on muusta. 

 

Jos poissaolon syy ei ole aineenopettajalla tiedossa, näkyy poissaolo keltaisena. Luokanohjaaja 

muuttaa poissaolon värin oikeaksi sen jälkeen, kun poissaolon syy on selvillä. 

 

Selvitettävä poissaolo  Poissaolo oppitunnilta, jota luokanohjaaja/huoltaja ei ole 

vielä tarkentanut Wilmaan 

Luvaton poissaolo  Luvaton poissaolo oppitunnilta, esim. pommiin nukkumi-

nen tai lintsaaminen 

Etukäteen anottu poissaolo  Etukäteen luokanohjaajalta tai rehtorilta anottu poissaolo, 

jonka aikaiset läksyt oppilas on etukäteen selvittänyt 

Myöhästyminen  Oppilas on myöhästynyt tunnilta. Tunnin opettaja merkit-

see minuuttimäärän. 

Sairaana/lääkärissä  Oppilas on sairaana/lääkärissä. Jos oppilaan nimilaatikko 

on violetilla, huoltaja on ilmoittanut oppilaan itse Wil-

massa sairaaksi.  

Muu opetus          Erityisopetus, karanteeni, kotiopetus tms. 

Muu tuki  Oppilas on koulussa, mutta esim. kuraattorilla 

tai palaverissa 

Koulun tilaisuus  Ruokala-TET, tukaritapaamiset, oppi-

laskunnan hallituksen kokoukset, koulun esittelyt. vierai-

lut, kouluun liittyvät tilaisuudet, jotka estävät oppilaan 

osallistumisen oppitunnille. 

Muu hyväksyttävä poissaolo  Poissaolot, jotka eivät sovi 

muihin kategorioihin. Kirjoita kuitenkin syy selityskent-

tään, että luokanohjaaja osaa reagoida poissaoloon. 

 

 

 

 

POISSAOLOIHIN PUUTTUMINEN 

 

LYSEON OHJEISTUS 

Jokainen Suomen kansalainen on oppivelvollinen ja jokaisen on saavutettava perusopetuksen päät-

tötavoitteet. Yhteiskunta tarjoaa perusopetuksen päättötavoitteiden mukaiset opintokokonaisuudet 

peruskoulussa.  

Jos nuori ei syystä tai toisesta ole koulussa (minkä mittaisen ajan tahansa), on huoltajan velvolli-

suus huolehtia opetuksesta poissaolon ajalta. Koulu tarjoaa tueksi tiedot poissaolon aikana käsitel-

lyistä asiakokonaisuuksista sekä mahdollisuuden paikata opintoja läksykerhossa ja/tai tukiopetuk-

sessa.   

 

 

 

Oppilas (tarvittaessa huoltaja):  

Selvittää aina poissaolotuntien tehtävät Wilmasta/ opettajalta. Jokaisella oppitunnilla edistetään 

oppimista. Jos oppilas on pois koulusta, huoltajan tulee ohjata kyseisen tunnin tehtävien tekemistä. 

Läksykerhoa tai tukiopetusta voidaan hyödyntää.  

 

 

JOKAISELLA 
OPPITUNNILLA 
EDISTETÄÄN 
OPPIMISTA 
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Aineenopettajat: 

Merkitsevät Wilmaan oppitunnin aiheen ja kotitehtävät.  

Ovat yhteydessä oppilaan kotiin, jos oppilas on pois koulusta runsaasti kahden viikon aikana. Lu-

vattomista poissaoloista opettaja antaa korvaavia lisätehtäviä. 

 
Luokanohjaaja: 

Pyytää huoltajilta poissaoloselvitystä, jos se puuttuu. 

Järjestää korvaavia tehtäviä ja myöhästelyjen korvaamisia. Tarvittaessa laskee käyttäytymisnume-

roa. 

 
Alle yhden päivän etukäteen anottu poissaolo   

Oppilaan tulee osoittaa luokanohjaajalle, että hän on selvittänyt kyseisen päivän opiskelutehtävät 

etukäteen. Tällä perusteella luokanohjaaja voi myöntää vapaan. 

 

1–3 päivän etukäteen anottu poissaolo 

Huoltajan tulee anoa vapaata luokanohjaajalta Wilman lomakkeella. Oppilaan tulee koota läksyla-

pulle korvaavat tehtävät kaikilta poissaoloajan oppitunneilta. Etukäteen on myös sovittava kokei-

den suoritustapa. Oppilas vie täytetyn läksylapun luokanohjaajalle, joka myöntää loman Wil-

massa. Täytetyn läksylapun voi esittää myös sähköisessä muodossa. 

 

Loma tai pidempi yhtenäinen poissaolo (3pv tai enemmän) 

Huoltajan tulee anoa vapaata rehtorilta Wilman lomakkeella. Oppilaan tulee koota korvaavat teh-

tävät kaikilta niiltä oppiaineilta, joilta hän on poissa. Nämä tulee näkyä ”läksylapulla”. Kokeiden 

suoritustapa on selvitettävä. Oppilas vie täytetyn läksylapun rehtorille, joka myöntää loman Wil-

massa. Mikäli rehtori ei ole paikalla, kopio läksylapusta jätetään rehtorin pöydälle. 

 

Seura, valmentaja tai yhdistys ei voi anoa oppilaalle lomaa, vaan sen tekee aina huoltaja! 
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Toimenpiteet poissaolomäärien karttuessa 

 
Täytetty läksylappu toimii viestivälineenä kodin ja koulun välillä etukäteen 

anotuissa lomissa.   

Jos sairauspoissaoloja on kertynyt yli 30 tuntia, luokanohjaaja selvittää, mitä 

mahdollista lisätukea nuori tarvitsee.  

 

 

 

Huoltajan toivotaan olevan yhteydessä koululle siitä, mitä tukea nuori tarvit-

see opiskeluunsa. Tarvittaessa luokanohjaaja soittaa kotiin. 

Oppilas ohjataan terveydenhoitajan, koulukuraattorin, koulupsykologin/ PI-

LARIn, sitouttavan kouluyhteisötyön hanketyöntekijän vastaanotolle riippuen 

poissaolon syistä. 

Huoltaja vastaa poissaoloajan opintojen etenemisestä. Läksykerhoa ja tu-

kiopetusta voidaan hyödyntää. 

 

Huoltajan toivotaan olevan yhteydessä koululle siitä, mitä tukea nuori tarvit-

see opiskeluunsa. Koulu kutsuu koolle moniammatillisen palaverin nuoren 

oppimisen tueksi. 

Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma ja tehdään lastensuojeluilmoitus. 

 

Huoltajan toivotaan olevan kouluun yhteydessä ja pyytävän moniammatillista 

tukea nuoren opintojen edistymisen turvaamiseksi. Pidetään monialainen yk-

silökohtainen opiskeluhuollon palaveri. 

Kartoitetaan aiemmat tukitoimet ja niiden toimivuus. 

Tarkistetaan oppimissuunnitelma. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 H 

   50 H 

70 -

100 H 

YLI 

150 H 
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SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
Seinäjoen perusopetuksella on yhteiset järjestyssäännöt, joiden tarkoituksena on edistää koulujen si-

säistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Yhteisiä järjestyssääntöjä suositellaan tarkennettavan koulujen omilla järjestyssäännöillä ja käytännön 

soveltamisohjeilla. Lisäksi jokaisella koululla on oppilashuoltosuunnitelmien liitteenä suunnitelmat 

oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminnasta äkillisissä krii-

seissä tai uhka- ja vaaratilanteissa. 

1. Muistan, että olen koulussa oppiakseni asioita. Saavun ajoissa oppitunnille. Käyn koulua säännölli-

sesti. Sairauspoissaolon huoltaja ilmoittaa koululle viipymättä ja muihin poissaoloihin huoltaja 

pyytää luvan. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja 

ja muihin poissaoloihin rehtori. 

 

2. Jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Noudatan koulussa opettajien ja muun hen-

kilökunnan antamia ohjeita.  

 

3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäydyn kohteliaasti, suvaitsevaisesti ja ystävälli-

sesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu kohtelias kielen-

käyttö, asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen sekä hyvät ruokailutavat. 

 

4. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua opettajan luvalla.  

 

5. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta. Huolehdin työskentely- ja 

ruokailupaikkani sekä koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 

 

6. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja kun-

nioitan kaikkien fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuu-

desta. En ota valokuvia tai videoi muita henkilöitä ilman heidän lupaansa. En julkaise materiaalia 

internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa ilman lupaa tai tekijänoikeuksia. 

 

7. Mikäli koulussa sattuu vahinko, onnettomuus tai havaitsen kiusaamista, ilmoitan siitä välittömästi 

opettajalle tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Tahallisen tai tuottamuksellisen vahingon 

seuraukset joutuu tekijä itse siivoamaan ja korvaamaan. 

 

8. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita tai elintarvikkeita. Käytän mobiililaitteita 

(esim. matkapuhelin, tablettitietokone) opettajan ohjeiden mukaan. Koulu ei korvaa mobiililait-

teille tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista.  

 

9. Käyttäydyn koulumatkoilla asiallisesti, noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Koulumatka on 

aamulla kotoa kouluun, koulun päätyttyä koulusta suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan. 

 

10. Polkupyörät ja muut kulkuneuvot jätän koulupäivän ajaksi lukittuina niille varatuille paikoille, 

joissa ei saa koulupäivän aikana oleskella. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutu-

neista vahingoista tai niiden katoamisesta. 

 

Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan, kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan häiritse-

vään tai asiattomaan käytökseen. Muutoin käytetään perusopetuslain määrittelemiä kurinpidollisia toi-

menpiteitä ja rangaistuksia. 

 

Seinäjoella 25.1.2017  

Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 

Varhjakou 25.1.2017, liite § 3 
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VAARALLISTEN TÖIDEN TEKEMINEN 
 

ILMOITUS 7.–9.VUOSILUOKAN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE VAARALLISEN TYÖN TE-

KEMISESTÄ JA SEN PERUSTEISTA 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen 

(475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan 

1.8.2006. 

 

Asetuksessa säädetään muun muassa perusopetukseen liittyvästä työstä. 

 

Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta 

opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua vaarallista työtä, jos 

se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. 

 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaalle sopivat ja 

turvalliset käyttää. 

 

Asetus edellyttää, että perusopetuksen 7–9 vuosiluokan oppilaan huoltajalle ilmoitetaan etukäteen 

vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. 

 

Vaarallinen työ on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (128/2002) esimerkkiluet-

telossa. Esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, 

sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen. 

 

Perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden 

mukaisessa teknisen työn opetuksessa sekä fysiikan ja kemian (ja mahdollisesti myös biologian ja 

kuvataiteiden) käytännön harjoitustöissä käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkki-

luettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä kuten esimerkiksi vannesahaa ja 

höyläkonetta sekä kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esimerkiksi laimeita happoja sekä sähköi-

siä laitteita. 

 

Perusopetuksen 1–6 vuosiluokilla asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja 

työvälineiden käyttö on kielletty.  Kiinteästi asennetun penkki- tai pylväsporakoneen käyttö on sal-

littua vuosiluokilla 1–6, mikäli kone on varustettu toimintaan kytketyllä karasuojalla. 

 

Lisätietoja asiasta antavat koulun rehtori ja asianomaisten aineiden opettajat. 
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TAPAHTUMIA LUKUVUONNA 2022–2023 
       

 

5.8.             pe              Uudet oppilaat, kouluun tutustuminen, klo 12.00 

       (jotka eivät ole käyneet aiemmin tutustumassa kouluun) 

 

 

10.8.            ke                   7. luokkalaiset kouluun klo 9.00, vastaanotto 

  Lyseon juhlasalissa  

  8.-, 9.- ja 10. luokkien oppilaat omiin kotiluokkiin klo 10.00 

  Luokanohjaaja hoitaa aamupäivän tunnit. 

  Ruokailut klo 10.30–12.00 

 

  Kaikilla 7. luokkalaisten koulupäivä päättyy klo 12.00 

                                            

  8.-, 9.- ja 10.-luokkalaiset, LO-tunti kotiluokassa klo 12.15-13.00  

    

  

11.8. to Koulutyö lukujärjestyksen mukaan  

 

15.8. ma Lysken kokous, opettajainhuone klo 18.00.  

                                           Tervetuloa kaikki vanhempaintoimikunnan toiminnasta kiinnostuneet. 

 

17.8. ke Koulurauhan julistus 

 

 

18.8. to  Valtakunnallinen vanhempainilta 

 

18.-19.8.     to-pe Koulukuvaus 

 

26.8. pe Tukioppilaiden ja oppilaskunnan suunnittelupäivä  

  seurakuntakeskuksen yläsalissa klo 8-14 

 

7.9. ke 8.lk tutustuminen 2.asteen koulutukseen  

 

8.9. to 7.lk vanhempainilta klo 18.00. 

 

14.9. ke Opettajainkokous klo 8.10-9.00 

 

15.9. to Seiskojen ilta klo 18-21  

 

30.9. pe Kodin ja koulun päivä 

 

5.10. ke Toimintakulttuuri-verme, tiimien vetäjät ja uudet opet 

 

10.–14.10. ma-pe TET 9.- luokat 

 

10.–14.10. ma-pe Monilukutaidonviikko. Hyvinvointia lukemalla – mielenrauhaa   

  tutkimalla 

 

11.–13.10. ti-to 7.- luokkalaisten Seiskailu 
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14.10. pe I jakso päättyy 

 

17.-21.10. ma-pe Syysloma 

 

24.10. ma II jakso alkaa 

 

26.10. ke What if, oppilaat innovoivat koulua klo 12.15 

 

27.10. to ATT 8. luokat 

 

27.10. to 8.lk vanhempainilta 

 

28.10. pe Hyvistunti. I jakson arviointi nähtävissä (la 29.10.)  

 

4.11. pe Lyseopäivä (6.11. virallinen päivä) 

 

17.11.          to 9.lk vanhempainilta klo 18.00.  

 

21.11. ma Maahanmuuttajataustaisten 9.lk oppilaiden vanhempien vanhempainilta 

 

6.12. ti Itsenäisyyspäivä 

 

9.12. pe Musiikkiluokkien joulukonserttiharjoitukset 

 

12.12. ma Musiikkiluokkien joulukonsertti oppilaille klo 12.15-13.00 

 

12.12. ma Musiikkiluokkien joulukonsertti yleisölle klo 18.30  

 

 

vko 50  Jouluateria 

  

21.12. ke Lukukauden päätöstapahtuma: Joulukirkko klo 10.00 tai  

  vaihtoehtoinen ohjelma, huoltajat tervetuloa! 

 

21.12. ke II jakso päättyy ja joululoma alkaa 

 

9.1.2022 ma III jakso alkaa, opettajainkokous klo 8.10, oppilaat kouluun klo 9.00 

 

17.1.            to                     Lyseomessut (tutustuminen koulun toimintaan, valinnaisaineet) 

 

13.1. pe Hyvistunti ja välitodistus oppilaille 

 

24.1.            ti        Täsmäpäivä 9.lk 

 

13.-17.2.       ma-pe            Vanhempainvartit 

 

7.2. ti Talviliikuntapäivä 

 

10.2. pe What if, oppilaat innovoivat koulua klo 12.15  

 

27.2.-3.3.   ma-pe Talviloma 

 

17.3. pe III jakso päättyy 
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20.3. ma IV jakso alkaa 

 

24.3. pe Hyvistunti. III jakson arviointi nähtävissä (la 25.3.) 

 

28.3.         ti         Taidetestaajat: Derby, Seinäjoen taidehalli 8A, 8B ja 8N 

 

29.3.         ke        Taidetestaajat: Derby, Seinäjoen taidehalli 8C ja 8D 

 

30.3.         to        Taidetestaajat: Derby, Seinäjoen taidehalli 8E ja 8F 

 

3.–6.4. ma-to Lyseo lukee -viikko 

 

4.4. ti Taidetestaajat: Derby, Seinäjoen taidehalli 8G ja 8H 

 

7.–10.4. pe-ma Pääsiäisloma 

 

17.-21.4. ma-pe 8.lk TET 

 

3.5. ke KOTR nelosvaroitukset 

 

4.5. to Vanhempainilta (tulevat 7. luokat) klo 18.00 

 

11.5. to  Taidetestaajat: X-over-katutanssinäytös 8A-8E ja 8N 

 

12.5. pe  Taidetestaajat: X-over-katutanssinäytös 8F-8H 

 

17.5.  ke Musiikkiluokkien kevätkonsertti klo 12.15 

   Kalevan Navetassa 

 

17.5.  ke Musiikkiluokkien kevätkonsertti klo 19.00 

   Kalevan Navetassa 

 

30.5. ti Ysien päivä 

 

31.5. ke Kevätsiivous 

 

31.5. ke Kevättanssiaiset 9.-luokkalaisille 

 

1.6.               to                    8.-luokkien väittelykilpailu 

 

1.6.               to                    Kevätkirmaus 

 

2.6.               pe                   Lukuvuoden päätöstapahtumia 

 

3.6.          la         Kevätlukukauden päättäjäiset 

  klo 8.30–10.00 
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PALAUTUSLOMAKE  
  

  

 

 

 

 

PALAUTUSLOMAKE: 

 

 

_________________________ ________ 

 oppilas    luokka 

 

Olemme tutustuneet tähän oppaaseen ja olemme tutustuneet Seinäjoen kaupungin perus-

opetuksen järjestyssääntöihin. Tämä tiedote on samalla Seinäjoen lyseon toimintaohje op-

pilaalle ja hänen huoltajilleen.  

 

Nuoremme asiaa voidaan käsitellä yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä: 

□ Annan/annamme suostumuksen (rastita) 

 

Seuraavassa erittäin tärkeät poiminnat! 

 

- Luokaa/tarkistakaa tunnuksenne Wilmaan (https://seinajoki.inschool.fi/  ja 

www.seinajoki.fi/wilmatuki) ja tarkistakaa sieltä yhteystietonne 

-oppilaan oman laitteen käyttö opetuksessa s.20 

- 9.luokkien tanssiaiset s.34 

- valokuvaus, s.34 

- uskonnolliset tilaisuudet s.34 

- huoltajan ilmoitusvelvollisuus s.35 

- poissaolo kokeesta s.35 

- oppilaan tuominen autolla kouluun s.35 

- kuljetukset s.35 

- järjestyssäännöt s.41 

- vaarallisen työn tekeminen s.42 

- tärkeät tapahtumat s. 43–45 

 

 

Seinäjoella ____. elokuuta 2022 

 

 

Nähnyt:____________________________  ja    ______________________________ 

 

               allekirjoitus ja nimen selvennys                allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

 

 

Palautetaan luokanohjaajalle torstaina 11.8.2016 mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seinajoki.inschool.fi/
http://www.seinajoki.fi/wilmatuki
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Seinäjoen lyseo, Kirkkokatu 7, 60100 Seinäjoki 

p. 050 3772 926 kanslia Anna Liukku 

p. 040 7748 282 rehtori Kaisa Isotalo 

 

p. 050 3792 474 opettajainhuone, Lyseo 

p. 050 3770 963 yläkoulun opettajainhuone, Marttila 

 

https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/seinajoen-lyseo 


