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Vanhempainillan 
kulku

• Esittäytyminen

• Luokan kanssa toimivat aikuiset 

• Viestintä 

• Luokan käytänteet

• Lapsen kehitys (7-9v.)

• 2. luokan tavoitteita ja tuntijako

• AI ja MA tavoitteet

• Lukeminen

• Ajankohtaisia asioita

• Vanhempainyhdistys 

• Keskustelua ryhmissä: toiveita, askarruttavia asioita, 
luokkaretki ja väistöön siirtyminen



Luokan kanssa 
toimivat aikuiset

• Erityisopettaja Päivi Pesola

• Ohjaajat: Saana Eerikäinen ja harjoittelija Roope Hulkkonen

• Rinnakkaisluokkien opettajat: Suvi Taipale ja Sanna Salonen

• Kielten opettajat: Maria Fabritius (SA/EN) ja Jenna Palmu (ES)

• ET: Anne Vanhanen, sijaisena Saku Leppikangas



Viestintä / Wilma

• Matalan kynnyksen yhteydenotot

• Poissaolomerkinnät Wilmaan (viesti vapaaehtoinen)

• Poissaoloanomukset (1-5 vrk opettajalle, yli 5 rehtorille)

• Julkaisuluvat (merkitse wilmaan)

• Open merkinnät: poissaolot, läksyunohdus, myöhästyminen, 
välineet kotona, hyvä –merkintä, parannettavaa -merkintä



Luokan 
käytänteitä

• Päiväohjelma

• Läksyt seuraavaksi päiväksi (mikäli 
useampia unohduksia, sovitaan päivä, 
jolloin tehdään koulun jälkeen)

• Läksyjä normaalisti joka päivä ma-to (AI, 
MA)

• Tukiopetus maanantaisin 13.15 (AI)

• Kokeita ja testejä (AI, MA)



7-9-vuotiaan 
lapsen 
kehityksestä 

1) Itsenäinen, toisaalta syliä kaipaava: Eka–tokaluokkalainen lapsi on 
usein sopeutuva, yhteistyökykyinen, innokas ja nopea oppimaan 
uutta→ ajoittain vanhempaan takertuva, uhmakas ja tarvita 
vanhemman erityistä huomiota ja tukea uusissa haasteissa. 

2) Kaverisuhteiden ylä –ja alamäet: Neuvottelutaitoja harjoitellaan ja 
erimielisyyksissä ei aina ole kyse kiusaamisesta vaan siitä, että tämän 
ikäiset vasta opettelevat erilaisuuden ymmärtämistä ja 
demokraattista käyttäytymistä.

3) Ryhmään kuulumisella ja hyväksytyksi tulemisella suuri merkitys 

4) Pelissä häviäminen on vielä vaikeaa

5) Empatiakyky kehittyy ja omatunto rakentuu aikuisen 
ohjauksessa. 

6) Lapsi on herkkä kritiikille ja vähättelylle: Hän voi puolustautua 
voimakkaasti, jos häntä arvostellaan tai hän ei saa riittävästi 
hyväksyntää ja kiitosta.

7) Lapsi on valpas säännöille

8) Aikuisen arvosteleminen: Onkin melko tavallista, että lapsi 
arvostelee vanhempiaan eri tavoin kuin varhaislapsuudessa. Hän ei 
kuitenkaan siedä sitä, että kukaan muu arvostelee heitä.

9) Unta tarvitaan noin 10h vuorokaudessa.

(mll.fi-verkkosivut)



2. luokan tavoitteita 

• Rauhallista toimimista arjen eri tilanteissa 

• Systemaattisuus

• Omat vahvuudet (tunnistaminen ja vahvistaminen)

• Monessa aiheessa syvennetään viime vuoden aiheita

• Lasten osallisuus (luokassa, koulussa, oppilaskuntatoiminta), yhteistyö 
(kodit, vanhempainyhdistys)

• Laaja-alaiset tavoitteet



Laaja-alaiset tavoitteet 
2lk.
1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2)

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

4. Monilukutaito (L4)

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
(L5)

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen (L7)



Tuntijako 2lk.

• Äidinkieli 7

• Matematiikka 4

• Ympäristöoppi 2

• Uskonto/ et 1

• Musiikki 1

• Kuvataide 1

• Käsityö 2

• Liikunta 2



Suomen kieli ja 
kirjallisuus -
tavoitteet

VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TOIMIMINEN

-Taito toimia  erilaisissa vuorovaikutustilanteissa esim. 
ryhmäviestintätilanteet

-Ilmaisurohkeus (leikit ja draamaharjoitukset)

-Aktiivisuus, kysymykset ja mielipiteet 

-Hyvän ilmapiirin rakentaminen,  asiallinen käytös 

TEKSTIEN TULKITSEMINEN

-Omaksuu sujuvan mekaanisen lukutaidon

-Ymmärtää lukemaansa (ikätason tekstit) 

-Kuvien tulkitseminen ja havaintojen sanoittaminen 

-Lukutaidon oppiminen, tekstien ymmärtäminen

-Sanavaraston laajeneminen, sanojen merkitykset 

-Tiedonhaku (kuvat ja tekstit)

-Myönteiset lukukokemukset yksin ja yhdessä (fakta ja fiktio)

-Käsitteet: Päähenkilö, tapahtumapaikka ja juoni 



Suomen kieli ja 
kirjallisuus-
tavoitteet

TEKSTIEN TUOTTAMINEN

-Oppilas tuottaa omiin arkikokemukseen perustuvia tuotoksia 

-Oppilas harjoittelee tuottamaan pieniä kertovia ja kuvaavia 
tekstejä

-Tavut, sanaväli, virke ja iso alkukirjain

-Tekstin suunnittelu ja ajatuskartan laatiminen 

-Pienet tarinat tietokoneella 

KIELEN, KIRJALLISUUDEN JA KULTTUURIN YMMÄRTÄMINEN

-Havainnot puhutusta ja kirjoitetusta kielestä, oma kielenkäyttö

-Lasten kirjallisuuteen kannustaminen ja innostaminen

-Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa

-Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön

-Oman kielen arvostus 



Lukeminen –
luokan 
lukusuunnitelmia

• Torstaisin kirjastoauto –luettavaa luokkaan

• 2. luokan lukudiplomi

• Yhteinen lukukirja syysloman jälkeen

• Vierailu Tesoman kirjastossa

• Kirjavinkkaukset/-esitelmät



Matematiikka –
vuosiluokkaistetut tavoitteet 

S1 AJATTELUN TAIDOT

S2 LUVUT JA LASKUTOIMITUKSET 

• Luonnolliset luvut lukualueella 0-100

• Lukujonotaitojen vahvistaminen

• Yhteen –ja vähennyslaskut, hajotelmakuviot 

• Kertolaskun käsite, kertolaskut 1-5 ja 10

• Murtoluvun käsite 



Matematiikka –
vuosiluokkaistetut tavoitteet

S3 GEOMETRIA JA MITTAAMINEN

• Kolmiulotteinen ympäristö 

• Rakennetaan ja piirretään kappaleita ja 
tasokuvioita 

• Käsitteet: Pituus, massa ja tilavuus sekä 
mittayksiköt (cm, kg) 

• Kellonajat (vaille ja yliaikojen ilmaiseminen)

S4 TIETOJEN KÄSITTELY JA TILASTOT 

• Tiedon kerääminen 

• Taulukot ja pylväsdiagrammit 



Ajankohtaisia asioita –
tapahtumat koulussa

• Valokuvaus ti-ke (6.-7.9)

• To 8.9. Filharmonian konsertti Tampere-
talossa

• 13.9. Biomanin esitys koululla

• La 17.9 Kodin ja koulun päivä

• Ti 29.9. Taidekaaren tanssiteatteriesitys 
MD-tanssiteatterissa + työpaja 5.10.

• Pe 30.9. on teemapäivä. Kaikilla koulua 
klo 9.00-13.15!

• 17.10-23.10. Syysloma

• Marraskuu: 
Oppimiskeskustelut (tavoitelomake)

• 21.11. Teemapäivä

• 5.12. ei koulua

• 23.12.2022-8.1.2023 Joululoma



Vanhempainyhdistys

• Toimintaan ovat tervetulleita kaikki koululaisten 
huoltajat tai vaikkapa isovanhemmat

• Yhdistystoiminnan pääperiaate on aina se, että kukin 
tekee mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa 
mukaan 

• Yhdistys on perinteisesti järjestänyt mm. 
joulumyyjäisiä, kodin ja koulun päivän kahvilaa, 
talvitapahtumia ym. 

• →tuotoilla liikuntavälineitä, siivouspäivän jäätelöt 

• Syyskokoukseen tervetulleita kaikki kiinnostuneet! 
(Päivämäärä tarkentuu, perinteisesti ollut 
syyskuussa)



Keskustelu 
ryhmissä

2) Mikä askarruttaa tällä 
hetkellä?

3) Ajatuksia retkistä/niiden 
mahdollisista kustannuksista?

4) Ajatuksia tulevasta
remontista/väistöstä?

1) Toiveita kouluvuodelle?



KIITOS 
OSALLISTUMISESTA!


