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ELOKUU 

• YHTEISÖLLISEN OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUS JA TYÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN  

 

 

OPPILASKUNTA

• OPPILASKUNTAVAALIT 
JA VUODEN 
TOIMINNAN 
SUUNNITTELU 
(alakoulu + 
yläkoulu/lukio)

• Koulurauha.fi

• LIIKKUVAKOULU.FI

ESIKOULU

• Esikoulun käytännön 
järjestelyt yhteistyö 
leikkikoulun kanssa

• Esikoulun opettajien 
ja iltapäiväohjaajien 
tapaamiset

• Esikoulun tilojen ja 
pihan 
turvallisuudesta 
huolehtiminen

• Esiopettajille 
nivellystiedot 
varhaiskasvatuksen 
puolelta

• Kontrolloitu 
piirrostarkkailu (KPT) 

ALAKOULU

•1.lk ja iltapäivätoiminnan 
käytännönjärjestelyt ja yhteistyö 
kerhotoiminnan kanssa

•Uusien oppilaiden ohjaaminen

•Palvelunohjaus kaupungin 
iltapäivähoidon ym. palveluihin

•Oppilashuollosta tiedottaminen 
vanhemmille (Vanhempainillat, 
wilma, lukuvuosioppaat, koulun 
kotisivut)

•Liikenneturvallisuuskasvatus (1.lk 
keltanokkalippikset)

•Välituntien, ruokalan ja käytävien 
turvallisuudesta huolehtiminen

•1.lk opettajille nivellystiedot

•Erityisopetuksen tarpeen 
kartoitusta ja suunnittelua

•Lukimat (lukemisen ja 
kirjoittamisen tuen tarpeen 
arviointi) 1. ja 2. luokille

•Puheopetusoppilaiden 
ääntämisen tarkastaminen 1. ja 
2.lk

YLÄKOULU

• uusien seiskojen 
ryhmäytys 
(tukioppilaat)

• Kuraattori & 
psykologi+terveydenh
uoltopalveluiden 
esittely 
vanhempainillassa

• tukioppilaskurssi 
alkaa

• 7.lk opettajille 
nivellystiedot 6.lk EO

• Kuraattorin & 
psykologin ja 
erityisopettajien 
tutustumikäynnit 7.lk

LUKIO

• Lukion 
1.luokkalaisten 
terveystarkastukset 
th (-->lukuvuoden 
aikana)

• Tervetuloa lukioon! -
tapahtuma

• Kuraattorin 
tutustumiskäynnit 
lukion 1.-
luokkalaisille
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SYYSKUU 

 

  

 

OPPILASKUNTA

• Liikuntaviikko

• NÄLKÄPÄIVÄ-keräys 
(kahdeksasluokkalaise
t vastaavat)

ESIKOULU

•Esikoulun  kasvun ja 
oppimisen tuen 
suunnittelua

•Oppilashuoltopalveluide
n esittely vanhemmille 
(vanhempainillat, 
kotisivut)

•Liikuntapäivä

ALAKOULU

•Opettajien tutustuminen 
oppilaiden tukitarpeisiin 
luokittain

•5.luokkalaisten laajat 
terveystarkastukset (th+lääkäri)

•KiVa-oppitunnit 1. & 4. luokille 
käynnistyvät

•Kuraattorin tutustumiskäynnit 
1.lk ja 6.lk

•Vanhempainillat

•Uusien oppilaiden 
terveystarkastukset

•Kerhotoiminta käynnistyy

•Venny 1 - visuaalisten 
hahmotusvaikeuksien kartoitus 
1.-luokkalaisille (psykologi + 
erityisopettaja)

•3.-luokkalaisten vierailu 
nuorisotalolla

•Liikuntapäivä

•"Tänään koulun jälkeen" 
kiusaamisteemainen esitys + 
jatkotyöstö 6.lk

YLÄKOULU

• tasopalaverit

• 8.luokkalaisten laajat 
terveystarkastukset(t
h+lääkäri) -> vuoden 
loppuun

• ryhmäytystunnit 
seiskoille 
ryhmänohjaajan 
tunneilla

• Kiva-tunnit seiskoille 
OPO

• 7.lk ryhmäohjaus

• Liikuntaviikko

• Päihdekasvatustunnit 
7.lk

• "Tänään koulun 
jälkeen" 
kiusaamisteemainen 
esitys + jatkotyöstö 
7.lk

LUKIO

• jaksopalaverit opo+ro

• vanhempainilta11AB

• Lukiseula
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LOKAKUU 

 

 

OPPILASKUNTA

• Halloween luokat 1-6

• Halloween esikoulu

• Nenäpäivä-konsertti 
(yläkoulu + lukio)

ESIKOULU

• Oppimissuunnitelmat

• Vanhempainvartit 
(LEOPS)

• Reilusti 
ryhmässä/MLL

• Tunnetaitojen ja 
leikkitaitojen opetus

• Liikennekaupunki

• Puheopetuskysely

ALAKOULU

• Vanhempien 
tutustumistapaamiset 
1.lk

• Venny-ryhmä aloittaa

• Sanaketjutesti, 
teknisen lukutaidon 
testi 3.lk

• Alueseula

• Hammashygieenikot 
6.lk

• Kiusaamiskysely 
(kuraattori)

• oppimissuunnitelmien 
päivitys

YLÄKOULU

• seiskojen 
ryhmäohjaukset

• pedagogisten 
asiakirjojen päivitys

• 7.lk oppimisen tuen 
ryhmässä

LUKIO

• vanhempainilta 12AB 
ja 13AB
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MARRASKUU 

 

 

 

OPPILASKUNTA ESIKOULU

•Hyvinvointiviikko

ALAKOULU

•3.luokkalaisten 
osaamisen kartoitus

•Poissaolojen seuranta 
(kuraattori ja 
luokanohjaajat)

•Puheopetus alkaa 1. 
luokka

•Hyvinvointiviikko

YLÄKOULU

•syyslukukauden aikana 
terveydenhoitajan 
terveystarkastuksia 
luokille 7 ja 9

•hyvinvointiviikko

•Ehkäisevän päihdetyön 
viikko 45

•8. ja 9.lk oppimisen 
tuen ryhmässä

•9.lk ohjauskeskustelut 
opinto-ohjaajan kanssa

•Hyvinvointiviikko

LUKIO

•jaksopalaveri opo +ro

•Lukitestaus

•Ylioppilaskirjoituksiin 
liittyvät lausunnot

•Hyvinvointiviikko
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JOULUKUU 

 

 

  

OPPILASKUNTA

• Pikkujoulut 
(yläkoulu + lukio)

ESIKOULU ALAKOULU

• oppimissuunnitelmat 
arvioinnin tukena

• 6.lk niveltävät 
arviointikeskustelut 
opettaja-vanhempi-
oppilas (LO)

YLÄKOULU

• seiskojen vierailu 
nuorisotalolla 
(tukioppilaat 
järjestävät)

• 9.lk 
ohjauskeskustelut 
oppilaanohjaajan 
kanssa

LUKIO
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TAMMIKUU Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 

 

 

  

OPPILASKUNTA ESIKOULU

• Kouluvalmiuden 
ryhmätutkimus 
(Turun testi)

• Esikoululaisten 
tuen tarpeen 
arviointia

ALAKOULU

• Terveydenhoitajan 
terveystarkastuksia 
luokille 2,4 ja 6

• Lukimat (lukemisen 
ja kirjoittamisen 
testi 2.-
luokkalaisille)

• 6.lk niveltävät 
arviointikeskustelut 
opettaja-vanhempi-
oppilas (LO)

YLÄKOULU

• KiVa-tunnit 
seiskoille

• 9.lk Yhteishaun 
harjoitteluhaku 
(=demohaku) ja 
huoltajan 
kuuleminen

• Luokkien 7-9 LO:t 
yhteispalaveri 
apulaisrehtorien, 
opon ja 
erityisopettajan 
kanssa

LUKIO

• jaksopalaverit 
opo+ro
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HELMIKUU 

  

OPPILASKUNTA

•Carnaval esikoulu ja 
leikkikoulu

•Talent-show alakoulu 

•Leffapäivä (yk+l) 

ESIKOULU

•Kielikokeet (tulevat 
esikoululaiset)

•Puheopetus alkaa

ALAKOULU

•Valintojen putki / 6.lk 
oppilaat 

•Kielikokeet (tulevat 1.-
6.lk oppilaat)

•Oppimissuunnitelmien 
päivitys

YLÄKOULU

•Hyvinvointiprofiili 
yläkoulun oppilaille ja 
opettajille

•9.lk Yhteishaku

LUKIO
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MAALISKUU 

 
 

OPPILASKUNTA

• Frankofonia-viikko

ESIKOULU

• Esikoulun 
vanhempainvartit II

• LEOPS valmiiksi

• Oppimissuunnitelmi
en päivitys 

ALAKOULU

• 5. ja 6.lk ALLU-
testit, ala-asteen 
lukemistestit

• Kiusaamiskysely 2 
(kuraattori)

YLÄKOULU

• tulevien 
opetusryhmien 
muodostamista 
yhteistyössä 
oppilashuoltohenkil
ökunnan kanssa

• pedagogisten 
asiakirjojen 
tilannekatsaus

• 9.lk Yhteishaku

LUKIO

• jaksopalaverit 
opo+ro

• vanhempainilta 
12AB
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HUHTIKUU 

 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 

 

OPPILASKUNTA

• VAPPU-show

• Koulun 60-
vuotisjuhlat

ESIKOULU ALAKOULU

• Lukimat, lukemisen 
ja kirjoittamisen 
testi 1. ja 2.-luokille

YLÄKOULU LUKIO
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TOUKOKUU 

 

  

 

 

OPPILASKUNTA

• oppilaskunnan 
liikuntapäivä (luokat 1-
6)

•KESÄPÄIVÄ 

ESIKOULU

•Esikoululaisten 
tutustuminen

•LEOPSit valmiiksi, 
esikoulun aikaisen 
tuen dokumentointi, 
asiakirjojen siirto 
alakouluun 
vanhempien luvalla 

ALAKOULU

•Koulutulokkaiden 
tutustuminen

•Yhteisöllisen 
oppilashuollon ja 
erityisopetuksen 
tarpeen kartoitusta ja 
suunnittelua

•Oppimissuunnitelmien 
päivitys

•Tuen dokumentointi ja

•Tulevien 1.lk laajat 
terveystarkastukset 
(terveydenhoitaja + 
lääkäri)

YLÄKOULU LUKIO

•jaksopalaverit opo+ro

•vanhempainilta 12AB
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KESÄKUU 

OPPILASKUNTA ESIKOULU

•Nivellys 
varhaiskasvatus-
esikoulu 
tiedonsiirtopyynnöt

ALAKOULU

•6.-luokkalaisten 
niveltäminen 
yläkouluun / 
yläkouluihin 

•Tulevien 1.lk laajat 
terveystarkastukset 
(terveydenhoitaja + 
lääkäri)

•Tuen dokumentaation 
siirto tuleville luokka-
asteille

YLÄKOULU

•9.lk Yhteishaku, 
jälkiohjaus

LUKIO

•lääkärin ja th:n laaja 
terveystarkastus lukion 
2.luokkalaisille/ 
kutsuntatarkastukset


