
Tervetuloa
Taivallahden 
peruskoulun
luokille 7.- 9.



Perustietoa Taiviksesta:

• Väistötiloissa 08/2022-12/2024 kahdessa eri toimipisteessä.
• Arkadiankatu 24 luokat 2.-9. ja 1D.

• Hiekkarannantie 1. luokat ja H-luokat

• Yläkoulun luokat sijaitsevat Arkadiankadulla koulurakennuksessa.

• 736 oppilasta, joista yläkoululaisia noin 200.
• 48 opettajaa

• Luokanopettajia, erityisluokanopettajia, erityisopettajia, aineenopettajia  

• 23 muuta henkilökuntaa
• oppilashuoltohenkilöstöä, koulunkäyntiavustajia, koulusihteerit, rehtorit

Taivallahden peruskoulu



Taivallahden peruskoulu on 
koulu kaikille

• Kielikylpyluokat (ruotsi) 1d – 9d
• Kielikylpyryhmä opiskelee oman tuntijakonsa mukaisesti osan oppiaineista ruotsiksi.

• Ruotsia kuuluu käytävillä, ja osa aikuisista puhuu ruotsia oppilaiden kanssa

• 1 kpl alueellinen erityisluokka ja 5 kpl pidennetyn oppivelvollisuuden

erityisluokkia. 
• Alueellisen erityisluokan oppilaat opiskelevat sekä yhdessä yleisopetuksen ryhmän kanssa että osin 

pienryhmässä.

• Pidennetty oppivelvollisuus on oppilaille, jotka opiskelevat pienemmässä ryhmässä vahvemmalla 

aikuisen tuella. Luokassa on 8 oppilasta ja erityisluokanopettajan lisäksi koulunkäyntiavustajia.



Koulupolku jatkuu…

• 30 oppituntia viikossa (+ 2 tuntia, jos A2-

kieli)

• Aineenopettajat (+ kaksoispäteviä 

luokanopettajia)

• Uusia oppiaineita ja valinnaisaineet
• Kotitalous, terveystieto, kemia, fysiikka, 

opo, maantieto, biologia

• 7. luokan keväällä valitaan 8. luokalle yksi 

taito- ja taideainevalinnainen ja kaksi 

valinnaisainetta. 9. luokalle valitaan yksi 

valinnaisaine.

• Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa:
• Ympäristöraati, oppilaskunnan hallitus, 

yhdenvertaisuuskerho, ruokaraati, 

tukioppilaat



Siirtyminen  7. luokalle 

• Koulumme oppilaiden yläkoulu on 

pääsääntöisesti Taivallahden 

peruskoulu, jonka tiedotustilaisuus on 

9.11.2022

• Hakuaika 7. luokalle on 14.11.–

7.12.2022 Wilmassa. 

• Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia 

24.10.–11.11.2022

• Aikataulut löytyvät kyseisen koulun 

kotisivuilta: 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut

/koulut
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Kaikkien 6. luokkalaisten on täytettävä hakeutumisen lomake Wilmassa!

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut


Taivis ja yläkoulu oppilashuollon näkökulmasta

• Vahvuutena ja myös toisinaan haasteena yhtenäiskoulu 
• Luokkia pyritään sekoittamaan nivelvaiheessa → osalle todella hyvä juttu ja osalle haastavampaa

• Jonkin verran uusia oppilaita muista kouluista 

• Ryhmäytykset aina syksyn alussa ja pitkin yläkoulua 

• Oppilaat kokevat hyväksyvänsä muut sellaisina kuin he ovat 

• Lähes jokaisella on ystäviä koulussa 

• Koulun uudet tilat ja henkilökunta on saanut hyvää palautetta oppilailta 
• Esimerkiksi oppilaat kokevat, että opettajat kohtelevat heitä oikeudenmukaisesti 

• Suurin osa kokee, että opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu ja että opettajille voi puhua kun on haasteita



Teemoja, joita arjessa nousee nivelvaiheessa

• Yläkoululaisetkin tarvitsevat aikuisten vahvaa tukea niin ruutuaikaan kuin somekäyttäytymiseen, 
nukkumiseen ja kaikkiin arjen rutiineihin ja omien rajojen asettamiseen 

• Keskittymisen haasteet 

• Kiusaamisen ehkäisy

• Tarvitaan vanhemmilta tukea 

• Erilaisuuden hyväksyminen 

• Yhteisöllisyys ja oppilaiden osallistaminen



Oppiminen ja koulupaineet
• Lähes kaikki koulumme oppilaat kokevat, että vanhemmat arvostavat oppilaiden koulutyötä ja ovat kiinnostuneita

• Asiassa on kaksi puolta: osalle tulee todella kovat paineet koulussa suoriutumiseen ja osa olettaa, että heiltä vaaditaan paljon

• Alueen peruskouluissa puhekulttuurissa ”Hyvät lukiot” → osa määrittelee oman arvonsa arvosanojen kautta ja pitää hyvän ja 
onnistuneen elämän lähtökohtana ”hyvään lukioon” pääsemistä, mikä automaattisesti tuo hyvän tulevaisuuden (vrt. mm. 
mediassa käytävä keskustelu jatko-opiskelumahdollisuuksista)

• Huolen tarttuminen myös vertaisista

• Oppilashuollon näkökulma: ei arvoteta itseään arvosanojen kautta, vaan tärkeää on opiskelutaitojen kehittyminen, prioriteetit ja
pettymysten sietäminen



6. Luokkien tutustuminen yläkouluun

•Ti 15.11. klo 8.30-12.30

•Esitellään yläkoulun kielten ryhmien leirikouluja.

•Tutustutaan yläkoulussa alkaviin aineisiin. 

•Vietetään sisävälitunti.

•Välitunnilla saa käyttää kännykkää.
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Tukarit
• 7. luokkien ryhmäytys

• Tukarit antavat tukea jokaiselle luokalle
• joka luokalla omat tukarit. Alakoulun 
puolella tukarit leikittävät pikkuoppilaita.
• tukarit järjestävät tempauksia

• Yläkoululaiset (7. – 9. lk) Taivallahdessa 
nauttivat etuoikeuksista

• välitunnit sisällä
• välitunnilla saa käyttää kännykkää
• välkkäliikkaa
• jokainen 7.-luokkalainen saa oman kannettavan 
tietokoneen opiskelukäyttöönsä
• 8. ja 9. lk laaja valinnaisainetarjonta
•Lempiaineet



Koulukierros tukareiden johdolla
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