
Tulevien 7.-
luokkalaisten 
vanhempainilta
18.5.2022
klo: 17.30



Illan ohjelma:

Yleistä tietoa Jokirinteen koulusta, rehtori 
Maarit Mäkäläinen

Jokirinteen koulun arvot, apulaisrehtori 
Maija Kylä-Setälä

Oppilashuolto

Koulutiloja kuvin ja tukareiden video

Ensimmäisen koulupäivän ohjeistus



Perustietoa 
Jokirinteen  
koulusta

Perustettu 2021

Oppilaita noin 950

7.-luokkalaisia ensi vuonna 
noin 190

• 8 yleisopetuksen luokkaa

• Lisäksi pienryhmiä



Luokka-
sijoittelun 
lähtökohdat

Painotus: musiikki, luma, urhea

A-kieli: (ruotsi / saksa / ranska)

Teknisen työn, kotitalouden, fysiikan ja kemian 
turvallisuusmääräykset

Oppimiseen ja kasvuun liittyvät perusteet

”tuttu naama”

Sosiaaliset syyt

Luokkasijoittelu selviää elokuussa. Tieto tulee WILMA:an

Pienryhmäpaikan saaneille on jo osin ilmoitettu tai ilmoitetaan 
toukokuun aikana



Koulun arvona on 
luottamus

 LUOTTAMUKSEN

 RESEPTI:

 HUOMAA KAVERI:

 kuuntele, 

 tervehdi,

 kiitä, 

 pyydä anteeksi!



Kodin ja 
koulun 
yhteistyö

 Wilma: tiedotteet ja viestit
 Jokirinteen koulu tiedottaa pidempää aikaväliä 

koskevat yhteiset asiat Wilma-tiedotteena
 Luokkakohtaiset, opetusta koskevat ja 

henkilökohtaisemmat, nopeasti toimenpiteitä 
vaativat asiat tulevat Wilma-viesteinä

 Huoltajan on siis tärkeää seurata esim. viikottain
myös Wilma-tiedotteita

 Tiedotuskäytännön tausta: *Kertyviin viesteihin 
palaaminen on hankalaa. *Koulu voi myös koko 
ajan täsmentää ja korjata tiedotteita, kun taas 
viestien korjaaminen uudella viestillä voi 
aiheuttaa sekaannuksia

 Luokan vanhempainillat

 Oppimiskeskustelut marras-/tammikuussa

 Koulun teemalliset vanhempainillat

 Avoin vuorovaikutus on tärkeää. Opettajilta tai 
rehtoreilta kannattaa tarkistaa, jos joku asia tuntuu 
kummalliselta



Oppilashuolto-
henkilökunnan 
esittäytyminen

Kuraattori Katariina Mäki-Kokkila (yläkoulu)

Koulupsykologi (ei vakituista tällä hetkellä)

Kouluterveydenhoitaja Elisa Järvenpää (yläkoulu)

Kouluterveydenhoitaja Mirkka Kenttä (alakoulu ja 
yläkoulun pienluokat)

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi



Kouluterveydenhoitajat
Elisa Järvenpää (luokat 7-9 pl. pienluokat)
Yhteydenotot p. 050 310 7066 ja Wilma

Mirkka Kenttä (luokat 1-6, pienluokat 7-9)
Yhteydenotot p. 050 310 7067 ja Wilma

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, 
erikoistutkimuksiin ohjaaminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.

Koulutapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä koulun muun henkilöstön 
kanssa, mutta sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon.



Koulupsykologi (ostopalveluna 2 päivää viikossa)
Yhteydenotot p. 040 269742 ja Wilma
Psykologi auttaa oppilaita oppimisen ja motivaation sekä tunne-elämän 
haasteissa. Hän myös tekee tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia.

Koulukuraattori (yläkoulu) Katariina Mäki-Kokkila
Yhteydenotot p. 040 5630913 ja Wilma
Katariina auttaa, kun oppilaalla on vaikeuksia ja ristiriitoja kavereiden, 
opettajien tai vanhempien kanssa, kun vaikeudet liittyvät tunne-
elämään, käyttäytymiseen tai muihin kriiseihin.

Keskustelut koulupsykologin ja kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia!



Oppimisen 
tuki

Jokirinteen luokilla 7-9 on kaksi laaja-alaista 
erityisopettajaa ja resurssiopettaja sekä 
koulunkäynnin ohjaajia



Opintojen 
ohjaus 
yläkoulussa

Opinto-ohjauksessa

 7 lk: koulun toimintatavat, opiskelutekniikka ja itsetuntemus

 8. lk ohjaus työelämään tutustumisjaksoille (TET), eri ammattialat

 9 lk. Jatko-opinnot, vierailut, TET

 Opot pitävät oppitunteja, järjestävät vierailuja ja 
pitävät ohjauskeskusteluja opiskeluun ja jatkokoulutukseen liittyen.

 Uutena mahdollisuus tehostettuun ohjaukseen 8. ja 9. luokilla.

 Kolme opoa: Karri, Sonja ja Nina



Koulun uudet 
ammattilaiset

 Koulussamme 
työskentelee

 koulunuorisotyöntekijä 
Satu Paukku ja 
kouluvalmentaja Katja 
Nerkiz



Koulu on värikäs ☺



Piha
mahdollistaa
monenlaista 
toimintaa



Aula on 
mahtava ja 
siellä on 
taidetta



Moduuleilla on 
tunnusväri ja 
hauskat nimet, 
esim: Villa, Voima 
ja Virta



Opetustilat ovat hyvin varusteltuja

Tukioppilaiden esittelyvideo

https://drive.google.com/file/d/1MXZJmLmZG2YL9DBnrAqF5ThYI13f7SHp/view


Ensimmäisenä 
koulupäivänä 
luokanvalvojat ja 
tukioppilaat 
tulevat hakemaan 
seiskaluokkalaiset 
luokittain koulun 
pihalta.



Em. henkilö-
kuntaa
näyttäytyy

Kysymyksiä?

Hyvää 
kesää!

Koulu alkaa 10.8.2022 
klo. 9.00


