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1 Termit niveltäminen, nivel-vaihe tarkoittavat tässä tutkimuksessa kaikkia niitä
toimenpiteitä, jotka liittyvät ala-asteiden kuudesluokkalaisten siirtymiseen yläasteen seitsemännelle
luokalle. Tutkimuksessa käytän vanhaa jaottelua perusopetuksen koulumuodoista ala- ja yläasteisiin.

1. JOHDANTO

Tässä opinto-ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeessa tarkastelen niveltämistä Tikka-

kosken yläasteella kuudennelta seitsemännelle luokalle siirryttäessä1. Tuon tutkimukses-

sani esille niveltämisen taustoja koulussamme, nivelvaiheen käytännön toteuttamisen

sekä muutospaineita/ kehittämisideoita, joita niveltämiseen koulussamme kohdistuu.

Vaikka perinteinen jaottelu ylä- ja ala-asteen välillä onkin poistunut siirryttäessä yhtenäi-

seen peruskouluun, on tätä tutkimusta tehtäessä selkeä raja edelleen olemassa. Osaksi tä-

mä johtuu siitä, että vanhat ala- ja yläasteet ovat useimpien Suomen koulujen osalta eri

rakennuksissa, useimmiten eri tonteillakin. Edelleen koululaitoksen käytännön muutos-

vauhti on perinteisesti hidas (jota en pidä välttämättä huonona asiana). Joka tapauksessa

oppivelvollisuuttaan suorittava lapsi ja nuori kokee ainakin Tikkakosken koulupiirissä

edelleen oppivelvollisuusaikanaan kolme suurta asiaa: koulun käynnin aloittamisen en-

simmäisellä luokalla, siirtymisen yläasteelle uuteen rakennukseen, uuteen luokkaan ja

aineopettajajärjestelmään ja kolmantena yläasteelta pois lähtemisen, yleensä lukioon tai

muuhun toisen asteen koulutukseen. Tutkimuksessani tarkastelen suurista muutoksista

keskimmäistä, seitsemännelle luokalle siirtymistä ja siihen liittyviä osa-alueita.

Olen tutkimukseni tehnyt ennen kaikkea itselleni jo kollegoilleni työvälineeksi. Tästä joh-

tuen en ole pyrkinyt työssäni täyttämään tieteelliselle tutkimukselle asetettavia vaatimuk-

sia, vaan tekemään työvälineen, joka voisi olla käytännön apuna niveltämiseen liittyvässä

koulutyön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

Olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta vuonna 1997 pääaineenani Suomen historia.

Suoritin tutkinnossani myös aineenopettajan opinnot ja olen työskennellyt valmistumises-

tani saakka aineopettajana ensin Jämsänkosken lukiossa ja sitten syksystä 1998 ensin Tik-

kakosken yläasteella ja syksystä 2001 myös lukiossa.
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2 Lukuvuodelle 2002-2003 opinto-ohjauksen kokonaisresurssi tulee olemaan Tikkakosken
yläasteella 40.1 vvt, oppilasmäärän ollessa 281.

Tikkakoskella - jossa olen itse käynyt kouluni - opetan yläasteella yhteiskuntaoppia 9-luo-

kille, valinnaista taloustaitoa 8- ja 9-luokille, historian lyhytkursseja 8- ja 9-luokille sekä

opinto- ohjausta tällä hetkellä 7 E- ja F, 8 D- ja 9 E- ja F -luokille. Lukiossa, joka sijaitsee

samassa kompleksissa yläasteen kanssa, vastaan opinto-ohjauksesta yhdessä lukion rehto-

rin kanssa. Laskennallinen viikkotuntimääräni on tällä hetkellä 32 h/vko.

Yläasteemme on yleensä 5- sarjainen, mutta tällä hetkellä 7-luokka on 6-sarjainen, 8-

luokka 4-sarjainen ja 9-luokka 5-sarjainen johtuen ikäluokkien lukumääräeroista. Syyslu-

kukaudella 2002 seitsemäs luokka aloitetaan jälleen 5-sarjaisena. Luokkakoko yläasteella

on keskimäärin 19 oppilasta ja koko oppilasmäärä on tämän hetken (maalis -02) tiedon

mukaan syyslukukaudella 2002 281 oppilasta. Lukion puolella opiskelijoita on noin 170.

Yläasteen opinto-ohjaus on toteutettu siten, että kokonaistyöajassa oleva opinto-ohjaaja

Tapio Kortekallio vastaa alkupään luokkien opinto-ohjauksesta sekä opinto-ohjauksen

hallinnollisesta puolesta, kuten ryhmien muodostamisesta, valinnaisuuden tarjoamisesta ja

kokoamisesta, vanhempainiltakutsuista, yms. "paperin tuottamisesta". Itselleni jää siten

opinto-ohjaus omille luokilleni. Lisäksi olen luonnollisesti mukana vanhempainilloissa ja

vastaavissa tilaisuuksissa sekä mukana esimerkiksi niveltämisessä sekä opinto-ohjauksen

suunnittelussa ynnä muussa sellaisessa. Työnjako on toimiva ja on todettava, että koulus-

samme on opinto-ohjaukseen satsattu runsaasti2.

Vaikka peruskoulu on kulkemassa ala- ja yläasteen osalta kohti yhtenäisyyttä, käytän sel-

vyyden vuoksi tässä tutkimuksessa vanhoja ala- ja yläaste -ilmaisuja. Vanhojen termien

käyttö puoltaa paikkaansa paitsi selvyyden vuoksi niin myös siksi, että Tikkakosken alu-

eella koulurakennukset ovat toisistaan erillään.

Lähden kehittämishankkeessani siitä, että lukija tuntee pääpirteissään perusopetuksen osa-

alueet ja erityisesti yläasteen sen osana. Koska kysymyksessä ei ole tieteellinen työ, olen
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tekstin elävöittämiseksi lisännyt tekstiin kuvia, joita oppilaat ovat tuottaneet heille tätä

kehittämishanketta varten teetetyn kyselyn loppuun.

Olen tähän kehittämishankkeeseen laittanut paljon liitteitä, jotka tavalla tai toisella liitty-

vät niveltämiseen koulussamme. Paitsi että liitteet luonnollisesti palvelevat tutkimustani,

olen niitä laittanut runsaasti myös sen vuoksi, että niistä voi olla hyötyä myös muille. Liit-

teinä olevaa materiaalia saa vapaasti kopioida ja muokata omaan käyttöön.

Tässä kehittämishankkeessa käytän sekä opinto-ohjaajasta että opinto-ohjauksesta lyhen-

nettä "opo". Asiayhteydestä selviää, kummasta on kyse.

 2. LÄHTÖKOHDAT

2.1. Tutkimustehtävä ja kohderyhmät

Tutkin kriittisellä ja määrällisellä tutkimusotteella kehittämishankkeessani nivelvaiheen

toteuttamista Tikkakosken yläasteella kuudennelta seitsemännelle luokalle siirryttäessä

siihen liittyvine osa-alueineen. 

Niveltäminen on perusopetuksen oppilaalle niin meidän kuin useimpien Suomen muiden-

kin koulupiirien alueella suuri muutos. Tuttu ja turvallinen luokkayhteisö, joka on pysy-

nyt yleensä suurin piirtein samanlaisena kuusi vuotta, hajoaa ja tilalle tulee uusi luokka,

jossa suurin osa luokkatovereista voi  olla ennestään tuntemattomia.  Tuttu  luokanopetta-

ja vaihtuu aineopettajaan, joka yleensä on ennestään tuntematon. Koulurakennus vaihtuu

ja ikäluokan vanhimmista siirrytäänkin nuorimmiksi. Hajautetusta systeemistä siirrytään

5-jaksojärjestelmään, joka tuo mukanaan myös uusia oppiaineita. Omaa kotiluokkaa ei

enää ole, vaan luokkatilat vaihtuvat oppiaineittain. Tähän kaikkeen liittyy paitsi odotuk-

sia, niin myös jännitystä ja pelkoakin niin oppilaiden,  vanhempien kuin myös usein opet-

tajienkin taholta. Huolellisilla niveltämistyöllä pyritään tekemään yläasteelle siirtyminen

mahdollisimman helpoksi kaikille osapuolille.
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Niveltäminen suoritettiin pääpiirteissään tässä tutkimuksessa kuvatulla tavalla jo silloin,

kun tulin työhöni Tikkakosken yläasteelle syyslukukauden 1998 alussa. Olenkin tässä

tutkimuksessa halunnut selvittää paitsi niveltämisen toteuttamista koulussamme, niin

myös kerätä asiasta palautetta ja samalla myös löytää kehittämisideoita ja -tarpeita nivel-

tämiseen ja 7-luokan aloittamiseen liittyen. Osin näistä seikoista johtuen olen tutkimuksen

suorittanut käyttäen määrällistä tutkimusotetta, jossa tutkimuksen kannalta keskeistä läh-

demateriaalia olen saanut kaikilta niiltä osapuolilta, jotka niveltämiseen koulussamme

suoranaisesti liittyvät: ala-asteiden ja yläasteen opettajat, jotka tiiviimmin ovat niveltämis-

työssä viime vuonna (vuosina) mukana olleet, nykyiset 7-luokkalaiset huoltajineen, sekä

koulujen rehtorit

Edelleen olen pyrkinyt huomioimaan ja esille tuomaan niveltämistyössä mukana olleiden

eri osapuolten antamaa palautetta ja kritiikkiä.

Tämän työn ulkopuolelle olen rajannut 6-luokat, koska työmäärä olisi muutoin kasvanut

kohtuuttomaksi. Jatkotutkimusta ajatellen tutkimusta voisi laajentaa myös tähän suuntaan,

koskien esimerkiksi 6-luokkalaisten odotuksia, pelkoja, ennakkoasenteita ja niin edelleen,

kuin myös niveltämisen suorittamista muissa kouluissa. 

2.2. Ala-asteet Tikkakosken koulupiirissä ja Tikkakosken yläaste

Tikkakosken kylä sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Keski-Suomen maakunnassa Jyväsky-

lästä noin 20 kilometriä pohjoiseen. Asukkaita Tikkakoskella on reilut 5 000 ja asukaslu-

vut niin Jyväskylän maalaiskunnassa kuin siihen kuuluvassa Tikkakosken taajamassakin

ovat kasvussa. Tikkakosken alueen suurimpia työnantajia ovat ilmavoimat, kunta ja teolli-

suusalan yritykset, kuten elektroniikkateollisuutta edustava Sunmina.

Ala-asteita, joiden kuudensilta luokilta tulee oppilaita Tikkakosken yläasteelle, on alueel-

la kaksi: Liinalammin ala-aste, joka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä yläasteesta ja
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3 Ennakkotieto saatu yläasteen rehtorilta maaliskuussa 2002.

Luonetjärven ala-aste, joka sijaitsee yläasteen välittömässä läheisyydessä noin 300:n sa-

dan metrin päässä. Rakennusten väliin sijoittuu tie ja nuorisokoti. Niveltämistyön ulko-

puolella yhteydet ala-asteisiin lienevät tyypillisen vähäiset: muutama yhteinen opettaja

(lähinnä A2-kielissä) sekä koulusihteeri. Käytännössä koulut siis elävät koko lailla omaa

elämäänsä.

Tikkakosken yläasteella on maaliskuun 2002 tiedon mukaan lukuvuonna 2002-2003 oppi-

laita seuraavasti:

TAULUKKO 1: Oppilasmäärät Tikkakosken yläasteella lukuvuonna 2002-20033:

Luokka-aste  Pojat Tytöt Yhteensä

7. luokka    42    37    79

8. luokka    44    65  109

9. luokka    53    40    93

Yhteensä  139  142  281

Kuudensia luokkia Liinalammilla on tällä hetkellä kaksi ja Luonetjärvellä kolme. Seitse-

mänsiä luokkia tullaan muodostamaan viisi, jolloin luokan keskimääräiseksi oppilaskook-

si muodostuu nn. Yläasteemme kokonaisoppilasmäärä on viime vuodet pysynyt suunnil-

leen samana, noin 270-290 oppilasta. Opettajia yläasteella on nn, joista osa toimii yläas-

teen ja lukion yhteisinä opettajina ja muutama A2-kielen opettaja yhteisinä ala- ja yläas-

teen opettajina. Tulevaisuus oppilasmäärien osalta näyttää Tikkakosken yläasteella va-

loisalta: Jyväskylän maalaiskunta on Jyväskylän naapurikuntana muuttovoittoinen ja tällä

hetkellä näyttää siltä, että oppilasmäärä tulevaisuudessa kasvaa. Koulun tilat on viitisen

vuotta sitten remontoitu perusteellisesti, joten ne pystynevät hyvin vastaamaan myös lähi-

tulevaisuuden haasteisiin.
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Suurin osa oppilaista asuu Tikkakosken kylän alueella, linja-auto- tai taksikyydein kulkee

nn oppilasta. Nämä oppilaat tulevat kouluun ennen kaikkea Puuppolan tai Nyrölän pikku-

kylien alueelta, joista molemmista on matkaa yläasteelle noin 10 kilometriä.

2.3. Tutkimusaineisto ja sen kerääminen

Kehittämishankkeen keskeisen kirjallisen tutkimusaineiston muodostaa ensinnäkin se

kirjallinen materiaali, jota käytämme tällä hetkellä niveltämistyössä Tikkakosken yläas-

teella. Tuon työssäni tätä aineistoa esille luvussa 3.1. (Niveltämisen eteneminen vaiheit-

tain), katso myös liitteet nn - nn. Arvion käyttämäämme aineistoa kriittisesti ja tuon myös

esille ajatuksia ja ideoita sen kehittämiseksi. 

Toinen keskeinen kirjallinen tutkimusaineisto muodostuu nykyisille 7-luokkalaisille tam-

mikuussa 2002 tätä tutkimusta varten tehdystä kyselystä (LIITE 1). Edelleen vastaava

kysely huoltajille sovellettuna versiona toteutettiin myös tammikuussa 2002 (LIITE 2).

Käytännössä kyselyt tehtiin siten, että tammikuun alussa oppilaat vastasivat kyselyyn

opo-tunnilla, jolloin kyselyn tekemiseen käytettiin yksi oppitunti. Kaksi viikkoa myöhem-

min kysely lähetettiin oppilaiden mukana huoltajille täytettäväksi. Myös kyselyiden pa-

lautus tapahtui oppilaiden kautta.

Oppilaiden kysely toteutettiin oppitunnilla siten, että kyselyn täyttivät kaikki oppitunnilla

olleet. Tällöin paikalla oli nn oppilaasta nn, jolloin vastausprosentiksi muodostui nn.

Huoltajille osoitettu kysely lähetettiin jokaisen oppilaan mukana kotiin. Huoltajien kyse-

lyitä palautui nn kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui nn.

Tutkimusta varten tein haastatteluja koskien niitä ala- ja yläasteiden opettajia, jotka tii-

viimmin ovat niveltämistyössä mukana. Olen rajannut haastattelujen ulkopuolella yläas-

teemme erityisopettajat, koulupsykologin ja koulusosiaalityöntekijän, koska nämä kaikki
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ovat koulussamme aloittaneet työnsä vasta tänä lukuvuonna. Kun luvussa 2.1. toin esille

jatkotutkimusmahdollisuuksia, voisi edellä mainitutkin jatkotutkimukseen liittää: eri-

tyisopetuksen painopisteiden muuttuessa, uusien erityisopettajien myötä ja lisääntyneen

sosiaalipuolen resurssin myötä tulevat vaikutukset heijastumaan niveltämiseenkin. Työn

rajauskysymys sai kuitenkin aikaan päätöksen tutkia tähän asti suoritettua niveltämis-

prosessia. Luonnollisesti tuon esille tutkimuksen loppuosassa, mitä haasteita ja kehittä-

mistarpeita uudet työntekijät ja toimet tuovat lähitulevaisuudessa.  

Kirjallista lähteistöä olen käyttänyt tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tekemissä.

Lopuksi haluan tuoda esille, että koska kyseessä on kehittämishanke, eikä tieteellisiin ta-

voitteisiin pyrkivä työ, keskeisenä aineistona on myös omat havaintoni ja kokemukseni

neljän vuoden ajalta, jolloin olen ollut Tikkakosken yläasteella mukana niveltämisessä.

3. NIVELVAIHEEN TOTEUTUS JA SIITÄ SAATU PALAUTE

3.1. Niveltämisen eteneminen vaiheittain

Tarkastelen seuraavassa niveltämisen etenemistä Tikkakosken yläasteella siten, kuin se

toteutetaan kevätlukukauden 2002 aikana. Tämän valinnan olen tehnyt ensinnäkin siksi,

että se kuvastaa tämän hetken tapaamme toimia ko. asiassa. Toiseksi niveltäminen ei ole

neljän viimeisen vuoden aikana kokenut suuria muutoksia, joten kuluvan vuoden mallikin

kuvastaa hyvin koulumme tapaa toimia. Kolmanneksi kuluvan kevätlukukauden niveltä-

misen tarkastelu auttaa kehittämistyön muodossa itseäni prosessoimaan jo tehtyjä ja tulos-

sa olevia työvaiheita ja vielä edelleen auttaa kehitystyössä seuraavaa niveltämistä ajatel-

len. Kevään 2002 niveltämisen aikataulu sekä työnjako löytyy LIITTEESTÄ 5.

Opinto-ohjaajien osalta työnjako on suoritettu siten, että kokonaistyöajassa oleva opinto-

ohjaaja Tapio Kortekallio muodostaa käytännössä 7-luokat. Järjestely on resurssipohjai-

nen: kokonaistyöajassa olevalle opolle on esimerkiksi ensi vuodelle resursoitu 31.8 vvt,
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itselleni 8.3 vvt. Olen niveltämisessä mukana kaikissa yhteydenpidoissa eri osapuoliin ja

lisäksi luonnollisesti keskustelemme Kortekallion kanssa jatkuvasti niveltämiseen(kin)

liittyvistä asioista. Luokat kuitenkin viime kädessä hän muodostaa. 

Prosessina niveltäminen käynnistyy  lukuvuosittain kevätlukukauden alettua tammikuus-

sa. Ensimmäinen työvaihe on alustava aikataulun teko, joka yläasteella laaditaan tam-

mikuun puolivälin tienoilla. Päävastuu tässä on rehtorilla ja opinto-ohjaajilla. Liitteen 5

kaltainen paperi on työväline ja tuki, jota muutetaan tarvittaessa.

Aloituspalaverissa käytetään pohjana edellisen vuoden toimintamallia. Tällöin sovitaan

ala-asteiden kanssa niveltämisen eteneminen ja mahdollisimman pitkälle jo päivämäärät,

jotka heitä koskevat. Aloituspalaverit pidetään tammikuussa ja tällöin yläasteen koulusih-

teeri on jo laittanut kuudensien luokkien oppilaslistat Primukselle, jota ohjelmaa yläas-

teellamme käytetään.

Aloituspalaverissa ovat mukana yläasteelta rehtori, molemmat opinto-ohjaajat, eri-

tyisopettaja, koulusosiaalityöntekijä ja -psykologi sekä terveydenhoitaja. Ala-asteiden

puolelta paikalla ovat 6-luokkien opettajat, rehtorit ja erityisopettaja. Tarvittaessa kutsut-

tuina voi olla muitakin, kuten tietyn 6-luokkalaisen koulunkäyntiavustaja. Aloituspalaveri

pidetään erillisinä tilaisuuksina Liinalammella ja Luonetjärvellä ja kesto on noin tunti.

Aloituspalaverissa saadaan jo jonkinlaista kokonaiskuvaa ikäluokasta sekä erityistä tukea

tarvitsevista oppilaista. Aloituspalaverin pohjalta erityisopettajat kartoittavat tulevien seis-

kojen erityisopetustarvetta sekä ryhtyvät valmistelemaan niitä erityisopetussiirtoja ja in-

tegrointitarpeita, jotka ovat jo selvillä tässä vaiheessa. Erityisopettajat jatkavat tästä eteen-

päin ala-asteiden kanssa omien tarpeidensa mukaan, mutta asioista tarvittaessa eri osapuo-

lia informoiden. Sanottakoon samalla, että opinto-ohjaajien tavoitteena on tehdä opinto-

ohjaajan työtä, jolloin erityisopetus vastaisi selkeästi omasta alueestaan. Asia saattaa kuu-

lostaa itsestään selvältä, mutta käytännössä opinto-ohjaajat joutuvat melko paljon työs-

kentelemään erityisopetuksen sektorilla. Toki tämä opon työhön kuuluukin, mutta kun

kyseessä on esimerkiksi pahasti käytöshäiriöinen 6-luokkalainen, tuntuu monesti, että op-

pilaan asioihin ja palavereihin kuluu opolta kohtuuttomasti aikaa, etenkin kun ajatellaan

sataa muuta oppilasta, joilta kyseinen aika on pois.

Seuraavaksi prosessi etenee 6-luokkien luokanopettajien tapaamiseen, jolloin paikalla

ovat em. opettajat, opot ja koulusosiaalityöntekijä. Tällöin luokkien muodostamista sil-

mällä pitäen käydään kuudennet luokat oppilas oppilaalta läpi. Palaveri pidetään erikseen
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jokaisen 6-luokan luokanopettajan kanssa. Tällöin luokanopettaja vapaamuotoisesti ker-

too oppilas oppilaalta, mitä hänellä päällimmäisenä tulee oppilaasta mieleen. Joku käsitel-

lään muutamalla sanalla, toiseen kuluu aikaa kymmenen minuuttia. Samalla me opot

teemme oppilaista muistiinpanoja. 

Luokanopettajilta tässä yhteydessä kysellään myös, olisiko hyvä, jos jotkut oppilaat eivät

olisi samalla luokalla ja toisaalta olisiko jollekin oppilaalle erityisen hyvä, jos hän tietyn

kaverin saisi samalle luokalle. Samalla luokanopettajalta tiedustellaan ns. "veturioppilai-

ta", joita pyritään löytämään jokaiselle luokalle. Näin pyritään siihen, että jokaiselta luo-

kalta löytyisi positiivisia, reippaita esimerkkejä.

Luokanopettajien tapaamisessa sovitaan, koska me opot käymme esittäytymässä 6-luo-

kille ala-asteella heidän kotiluokassaan. Pyydämme luokanopettajaa valmistelemaan

luokkaansa teettämällä näillä kysymyksiä opoille. Luokkien tapaamisessa olemme mo-

lemmat opot mukana, luokanopettaja saa olla tunnilla, jos haluaa. Käymme läpi seuraavat

asiat:

1) Mikä muuttuu: 
 - päivät pitenevät
 - uusia aineita
 - uusia opettajia ja luokkatovereita
 - ei ole enää luokanopettajaa
 - ei ole enää omaa kotiluokkaa
 - opettaja vaihtuu aineittain
 - vanhimmasta ikäluokasta siirrytään nuorimmaksi
 - koulurakennus on monille vieras 
 - mitä ya-rakennus pitää sisällään: oppilaskaapit, limsa- ja kahviautomaatit, liik.halli jne.

Sanottakoon tässä, että mikäli tietyllä oppilaalla on kaveritoive samalle luokalle jota luo-

kanopettaja vastustaa esimerkiksi työrauhan säilymisen vuoksi, menee luokanopettajan

sana tässä oppilaan mielipiteen ylitse.

2) Mukanamme on nykyisillä seiskoilla teetettyjä kirjeitä, joiden otsikkona on: "Tervetu-

loa yläasteelle". Olemme nämä kirjeet teettäneet etukäteen yläasteella joko opon tai äidin-

kielen tunneilla ja olemme valikoineet niistä muutamia, joita luemme 6-luokkalaisille.

3) Käymme läpi yläasteen valinnaisainetarjonnan ja jaamme valinnaisainelomakkeen

(LIITE n). Lomake palautetaan määräajassa luokanopettajalle, jolta opo käy lomakkeet

hakemassa.

4) Jaamme kyselyn oppilaalle (LIITE n), jossa hän saa muun muassa toivoa kolmea kave-
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ria omalle tulevalle 7-luokalleen. Näistä kaveritoiveista ainakin yksi toteutetaan. Lomak-

keen toiselle puolelle huoltaja saa laittaa terveisiään. Lomake käytetään siis kotona ja se

palautetaan yhdessä valinnaisainelomakkeen kanssa. Kyselylomake toimii usein myös

samalla maaliskuun vanhempainiltakutsuna. Lomake on keskeinen apuväline luokkia

muodostettaessa sekä myös vanhempien halutessa välittää tietoa, joka vaikuttaa luokkien

muodostamiseen, tai vaikka halutessa yhteydenottoa.

5) Kerromme, millä perusteella 7-luokat muodostetaan. Nämä perusteet ovat:
     - kaveritoiveet (kolme saa toivoa, vähintään yksi toteutetaan)
     - huoltajien kommentit
     - luokanopettajien kommentit
     - tyttöjä ja poikia suunnilleen yhtä paljon samalle luokalle
     - luokkien keskiarvojen keskiarvot pyritään saamaan lähelle toisiaan, jolloin ei muo-
       dostu ns. hyviä ja huonoja luokkia (huomioidaan ma, ai, eng.)
     - joinakin vuosina kuljetukset ovat vaikuttaneet luokkien kokoonpanoihin

6) Käymme läpi, mitä kevään aikana 6-luokkalaisiin liittyen on vielä tulossa ja yleisesti 7-

luokan aloittamisesta. 

7) Kerromme yleisesti, millaista yläasteella on, mikä on mopopäivä yms. 

Nämä esittäytymiskäynnit valmistelemme huolella, koska tilaisuudesta pyritään tekemään

oppilaille mutkaton ja mukava jännityksen lieventämiseksi. Tilaisuuden kesto on yksi tun-

ti.

Opojen käynnin jälkeen maaliskuussa tai huhtikuussa käyvät tukioppilaat esittäytymässä

6-luokilla. Yleensä heitä on 2-4/ luokka ja tukioppilaat käyvät luokissa ilman opettajaa.

Tällöin 6-luokkalaiset saavat tietoa yläasteesta oppilaiden näkökulmasta ja ehkä uskalta-

vat myös kysyä jotakin sellaista joka jäi opojen vierailun yhteydessä kysymättä.

Ensimmäinen vanhempainilta pidetään tänä vuonna 26.3. Tällöin vanhemmille käy-

dään läpi samoja asioita kuin oppilaillekin. Tässä vanhempainillassa paikalla ovat rehtori,

opot, koulusosiaalityöntekijä ja -kuraattori. Yhteisen tilaisuuden päätteeksi huoltajille esi-

tellään talo kierroksella ja sen jälkeen tarjotaan kahvit ruokalassa. Tällöin huoltajilla on

myös tilaisuus keskustella paikalla olevien koulun henkilökunnan edustajien kanssa. 

Seitsemänsien luokkien opettajat ja luokanvalvojat ovat selvillä viikolla 14-15.

Ryhmät ovat luonnosvaiheessa viikolla 16, tai viimeistään viikolla 17. Kokonais-
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työajassa oleva opo on muodostanut luokat tässä luvussa edellä kuvattujen seikkojen pe-

rusteella. Tässä prosessissa opo käyttää apuna oppilaista tehtyä sosiogrammia, jossa yh-

dellä "lakanalla" on yleensä yksi ala-asteen 6-luokka. Oppilaiden nimien välille tulee tie-

toja, nuolia kaveritoiveiden suhteen, jolloin nähdään, kuka on suosittu, kuka mahdollisesti

yksinäinen ja niin edelleen.

Palaute kuudensien luokkien opettajilta saadaan viikolla 17 tai 18. Tällöin luo-

kanopettajien kanssa käydään läpi muodostetut luokat ja pyritään saamaan kokonaiskuvaa

luokasta. Työtä hankaloittaa tässä se, että oppilaita tulee kahdelta ala-asteelta. Tarvittaes-

sa luokkien kokoonpanoon tehdään muutoksia.

Opettajien niveltämispalaveri on viikolla 19. Tällöin kokoonnutaan yläasteella ja pai-

kalla ovat kaikki tulevien seiskojen opettajat ja kaikki heitä 6-luokalla opettaneet sekä

erityisopettajat, koulusosiaalityöntekijä ja -psykologi.  Tilaisuus on ennen kaikkea oppi-

laskohtainen informaatiotilaisuus aineopettajalle sekä tulevalle luokanvalvojalle. Muutok-

sia luokkiin tehdään tämän palaverin pohjalta ja jälkeen vain erityistapauksissa, eli tilai-

suuteen valmistaudutaan luokkien muodostamistyössä siten, että luokat ovat valmiita.

Tulevien seiskojen vastaanottoilta pidetään 27.5. Ajankohta on perinteisesti ollut ke-

vätlukukauden viimeisen viikon alussa. Tilaisuuteen kutsutaan sekä tulevat seiskat että

heidän huoltajansa. Aluksi pidetään lyhyt yhteinen tilaisuus auditoriossa, jossa yläasteen

opettajat esittäytyvät, kertovat itsestään: kauanko ollut talossa, mitä harrastaa yms. Yhtei-

sen tilaisuuden lopuksi seiskat "muodostetaan estradilla". Tämän jälkeen tuleva luokka

siirtyy luokanvalvojansa kanssa johonkin luokkahuoneeseen, jossa luokanvalvoja aloittaa

jo ryhmäyttämistä ja esittelee yläasteen rakennuksen ja luokkatilat. Huoltajat puolestaan

siirtyvät tukioppilaiden tarjoamalle kahville ruokalaan. Samalla huoltajilla on mahdolli-

suus tavata haluamiaan aineopettajia. Tilaisuuden lopuksi tukioppilaat pitävät tuleville

seiskoille discon auditoriossa.

3.2. Niveltämisestä saatu palaute

3.2.1. Johdanto oppilaiden ja huoltajien palautteen koontiin

Tässä luvussa tarkasteltava oppilailta saamani palaute rakentuu oppilailla teetettyyn kyse-
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4 7-luokkalaisten kyselyssä kysymysten numeroinnin olen tehnyt siten, että ensimmäinen
numero on ko. kysymyksen numero ja seuraava(t) numero(t) kertoo mikä tai mitkä ovat vastaavia
kysymyksiä huoltajien lomakkeessa. Tein tämän numeroinnin helpottaakseni oppilaiden ja huoltajien
vastausten vertailua.

5 Ks. liite 4.

lyyn (LIITE 2) sekä siitä tekemääni koontiin (LIITE 4) ja edelleen siihen palautteeseen,

jota olen niveltämisestä saanut työni kautta suoraan oppilailta4. 

Liitteen 4 palautteen olen koonnut tähän lukuun pääosin kysymysten mukaisessa järjes-

tyksessä. Sanallisen palautteen osalta olen koonnut paitsi tietyntyyppisiä palautteita, jol-

loin vastaustyypin jälkeen sulkeissa oleva luku ilmoittaa, montako ko. tyypin vastausta

tuli, niin myös sellaisia sanallisia palautteita, jotka ovat antaneet ideoita niveltämistyön

kehittämiseen5. Avointen kysymysten sanalliset koontilauseet ovat useimmiten joko suo-

ria lainauksia tai hieman muokattuja versioita oppilaiden vastauksista.

Edellä mainittuun toimintatapaan päädyin siitä syystä - kuten olen aiemminkin todennut,

että näin palautteen käsittelemällä saan eniten hyötyä omaa opinto-ohjaajan työtäni ajatel-

len. Siten tieteellisyyden vaatimuksia ei ole pyrittykään täyttämään. 

Oppilaiden kyselyyn käytettiin jokaisella luokalla (A-F) yksi opon tunti, joka ajallisesti

oli lähes kaikille riittävä. Käsittelen kyllä/ ei -tyypin- ja monivalintakysymysten vastauk-

sia pääsääntöisesti siten, että tarkastelen, montako prosenttia vastaajista on ollut tiettyä

mieltä asiasta. Tarvittaessa sulkeissa on ko. tavalla vastanneiden lukumäärä.

Lähes jokaisen kysymyksen kohdalla oli joku vastaajista jättänyt vastaamatta, tai vastaus

oli epäselvä, sotkettu tai muuta vastaavaa. Olen ottanut vapauden huomioida vastauksia

tilanteen mukaan ja kysymyksestä riippuen pitäen mielessä kuitenkin sen, että lopputulos

ei vääristy. Siten useimmissa vastauksissa vastaajien lukumäärä on jäänyt alle 108:n, joka

oli kyselyyn osallistuneiden lukumäärä, mutta esimerkiksi kysymyksessä numero 8 vas-

taajien lukumäärä on 110, koska muutama oppilas oli rastittanut sekä kyllä että ei -vaih-

toehdot. Olen tutkimukseni kannalta katsonut tällä kohdin tarpeelliseksi noteerata molem-

mat vastausvaihtoehdot.

Osassa vastauksia käsittelen niitä saatujen vastausten lukumäärien perusteella, osassa vas-

tausprosentin mukaan. Tämän ei pitäisi aiheutta ongelmia sikäli, että kun vastaajien koko-

naislukumäärä oli hieman yli sadan, on yleensä tietyn vastauksen vastausprosentti lähellä
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6 Yllä mainittuja kolmea oppilasta pyydettiin merkitsemään vastauslomakkeeseen, että he
ovat käyneet 6-luokan muualla.

vastaajien lukumäärää.

3.2.2. Koonti oppilaiden palautteesta

Vastaajista oli tyttöjä 65 ja poikia 43. Luokka-asteen koko oppilasmäärä on 109 (yhdeltä

pojalta jäi kysely täyttämättä). Vastausprosentiksi muodostui 99. Kuudennen luokan oli

Liinalammilla käynyt 39% ja Luonetjärvellä 58%. 3% vastaajista (3) oli muuttanut Tikka-

koskelle kuudennen luokan päätyttyä, mutta ennen 7-luokan aloittamista. Näiden kolmen

osalta jouduin jättämään huomiotta suurimman osan heidän vastauksistaan6.

Noin 2/3 oppilaista vastasi, että ala-asteella käytiin luokanopettajan kanssa yläasteelle

siirtymiseen liittyviä asioita, 1/3:n mielestä asioita ei läpikäyty. Tässä, kuten muutamassa

muussakin vastauksessa on syytä huomioida kyselyn ajankohta, joka oli tammikuu 2002.

Jos kysely olisi tehty esimerkiksi välittömästi 7-luokan alettua, olisi tietyissä kysymyksis-

sä vastausten painopiste saattanut olla toisenlainen. Tästä ehkä paras esimerkki saattaisi

olla 7-luokan aloittamiseen liittyvät pelot (ks. kysymykset 7-10).

Eniten ala-asteilla käytiin luokanopettajien taholta läpi yleisiä asioita, yläasteelle siirty-

mistä ylipäätään (17 vastaajaa). Lisäksi oli käsitelty muun muassa uusia oppiaineita sekä

sitä, että yläasteella vaaditaan oppilaalta enemmän kuin ala-asteella ja että läksyjä tulee

enemmän (10 vastaajaa kummassakin).

Reilun 2/3:n mielestä ala-asteen luokanopettajalla oli tarpeeksi tietoa yläasteelle siirtymi-

sestä ja vajaan 1/3: n mielestä tietoa ei ollut luokanopettajalla riittävästi. 

Niveltäminen yläasteellamme käynnistetään melko myöhään, 6-luokkien oppilaille pro-

sessi esittäytyy vasta maaliskuun lopulla, mutta tästä huolimatta 92% ei kaivannut aiem-

min tietoa yläasteelle siirtymisestä. Miksi aloitamme niveltämisen vasta kevätlukukauden

käynnistyttyä johtuu siitä, että aikataujen osalta nykyinen järjestelmä toimii hyvin. Ehkä

tätäkin suurempi syy on kuitenkin se, että 6-luokan opiskelu halutaan "rauhoittaa" mah-

dollisimman pitkälle. Tämä on ollut etenkin toivomus ala-asteiden puolelta.
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7 Tässä, kuten seuraavissakin kysymyksissä on syytä huomioida kyselyn toteuttamisaika,
tammikuu.

Kyselyssä edellä mainittua seikkaa tukee myös kuudes kysymys, jonka mukaan 95% op-

pilaista sai 6-luokan aikana riittävästi tietoa yläasteelle siirtymisestä. Muutama olisi toivo-

nut lisää käytännön tietoa lippiksistä yms. asioista, joita käydään luokanvalvojan toimesta

läpi heti syyslukukauden alussa.

Yläasteelle siirtyminen on iso askel murrosiän kynnyksellä olevan nuoren elämässä ja

koulunkäynnissä. Vastaajista 84% ilmoitti, että yläasteelle siirtyminen ei pelottanut, 16:tta

%:ia se puolestaan pelotti. Useampi oli tosin vapaamuotisesti lisännyt, että "ei pelottanut,

mutta jännitti".7 Eniten pelkoa aiheutti isommat oppilaat/ kiusaaminen, opinnoista sel-

viäminen sekä mopopäivä. Oppilaista 5% ilmoitti, että myös huoltaja oli huolissaan yläas-

teelle siirtymisestä. Kahden oppilaan kohdalla (2% vastaajista) pelot tai huoltajan huolet

osoittautuivat aiheellisiksi. Kyseessä olevat oppilaat eivät olleet kuitenkaan eritelleet, mi-

tä vastauksellaan tarkoittivat.

Opojen rooli pelkojen poistamisessa nähtiin kahdenlaisesti. 61 %:n mielestä opoista oli

tässä hyötyä, 39%:n mielestä ei. Toisaalta ei -vastanneista, joita oli 33 kappaletta, 13 il-

moitti ei-vastauksensa syyksi sen, että opoista ei ollut hyötyä pelkojen poistamisessa, kos-

ka mitään pelkoja ei ollut. Kaksi puolestaan totesi, että "jos pelkää niin pelkää". Pelkojen

poistmiasessa opoista oli hyötyä ennen kaikkea oikean tiedon antajina (20 vastaajaa) sekä

rohkaisijoina, kun kerrottiin, että ei kiusata ja hillittiin 8- ja 9-luokkalaisten kauhutarinoita

(12 vastaajaa).

Tukioppilaiden vierailua piti tarpeellisena 81%. Useimmin todettiin, että tukioppilaiden

käynnin myötä tiesi, millaiselta tuntuu olla yläasteella, koska tukioppilaat tiesivät yläas-

teesta "enemmän" kuin opettajat (13 vastaajaa). Kahdeksan vastaajan mukaan tukioppi-

lailta sai lisää tietoa yläasteesta, mikä päällimmäisenä oli hyvää heidän käynnissään 6-

luokalla. 

Kaveritoiveita, kuten edelläkin on todettu, saa oppilas esittää kolme, joista vähintään yksi

toteutetaan. Vastaajista vajaa neljäsosa ilmoitti kaikki kolme toteutuneen. Kahden tai yh-

den toteutuneen kaveritoiveen ilmoitti molempiin vajaat 40% vastaajista. Yksi vastaajista

väitti, että yhtään kaveritoivetta ei toteutunut. Riittävästi kavereita 7-luokan alkaessa oli

omalla luokalla 75%:lla vastaajista, sen sijaan 25% koki, ettei tuolloin kavereita ollut riit-

tävästi. Kyselyn tekohetkellä 96%:lla oli kavereita omalla luokalla, neljä vastaajaa eli 4%
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vastanneista ilmoitti, ettei kavereita omalla luokalla ole lainkaan.

Me yläasteen opot olemme ilmeisesti onnistuneet varsin hyvin välittämään tieota yläas-

teesta ja sinne siirtymisestä 6-luokkalaisille, sillä 99% ilmoitti saaneensa opoilta riittävästi

tietoa ko. asioista. Niinikään opot osasasivat 99%:n mielestä vastata kysymyksiin, eikä

97%:lla ollut ollut mitään kysyttävää, joka olisi jäänyt kysymättä. Sen sijaan 17% vastaa-

jista olisi halunnut, että opot olisivat käyneet vielä useamman kerran kuudennella luokal-

la. Opot osoittivat kiinnostusta 6-luokkalaisia kohtaan 81%:n mielestä, kun 19% oli sitä

mieltä, että opot eivät kiinnostusta osoittaneet.

Kysymyksessä 17 tiedusteltiin kenelle 6-luokan keväällä olisi ollut helpointa puhua niistä

huolista ja murheista, jotka mahdollisesti liittyivät yläasteelle siirtymiseen. Kaverit olivat

selkeästi tässä ensimmäien vaihtoehto (56% vastaajista) ja vanhemmat (32% vastaajista).

Muut vaihtoehdot jäivät näistä kauas.

Yläaste on hyvin pystynyt vastaamaan niihin odotuksiin, joita oppilailla oli etukäteen.

Tätä mieltä oli 86%. Kun ei vastauksia tuli 14%, oli näistä 11% sellaisia, joissa todettiin,

että yläaste ei ole vastannut odotuksia, koska täällä on mukavampaa, helpompaa ja va-

paampaa kuin oli odotettu etukäteen. Etukäteisodotusten täyttymisen suhteen puolestaan

eniten tuotiin esille syinä seuraavia: vapautta enemmän (9 vastaajaa), mukavampaa kuin

ala-asteella (8 vastaajaa).

Seuraavana kysymyksessä 19 tiedusteltiin oppilailta, olivatko he 7-luokan alakessa saa-

neet riittävästi tietoa tietyistä asioista ja mistä he olisivat toivoneet lisää informaatiota.

Luokkien muodostamisperiaatteista tiesi riittävästi tai melko hyvin 83%, uusista oppiai-

neista 87%, läksyistä ja niiden lukemisesta 85.5%, 7-luokan valinnaisaineista 77%, yläas-

teen säännöistä 84%, aineopettajajärjestelmästä 75% ja 5-jaksojärjestelmästä 78% oppi-

laista. Enemmän tietoa toivottiin: valinnaisaineista (8 vastaajaa), 5-jaksojärjestelmästä (6

vastaajaa) ja uusista oppiaineista (5 vastaajaa). Kokonaisuutena 7-luokan aloittaminen

sujui oikein hyvin tai hyvin 92%:lla.

Niillä oppilaista, jotka vastasivat 7-luokan aloittamisen sujuneen oikein hyvin tai hyvin,

tuli selkästi keskeisimpänä syynä esille kaverit (20 vastaajaa) seuraavina positiivisina

seikkoina mainittiin se, että ei ole ollutkaan niin vaikeaa kuin kuviteltiin (8vastaajaa), eikä

ole ollut ongelmia (7 vastaajaa). Kuusi vastaajaa korosti hyvän luokan merkitystä. Kave-

riasiat korostuivat myös niiden kahdeksan vastauksissa, joilla 7-luokka alkoi kohtalaisesti

(7 vastaajaa) tai heikosti (1 vastaaja). Edellä mainituista nejljällä oli erilaisia kaveriongel-



16

8 Suora lainaus yhdestä oppilaan palautteesta.

mia ja kahden mielestä luokkia oli ollut alkuun vaikea löytää. 

Yläasteella viihdytään erinomaisesti, kouluarvosanalla mitattuna 9-:n arvoisesti (vastauk-

sia tuli 105 kpl). Omassa luokassa ei sen sijaan viihdytä keskimäärin aivan yhtä hyvin,

luokassa viihtmisen arvosanojen keskiarvoksi muodostui 8+ (vastauksia 105 kpl). Positii-

visesti viihtymiseen on vaikuttanut kaverit (31 vastaajaa), opettajat (18), ja lisääntynyt

vapaus ja itsenäisyys (15). Myös muita syitä lueteltiin. Kaverisuhteet tulivat ylivoimaises-

ti suurimpana syynä esille myös negatiiviseen viihtyvyyteen (17 vastaajaa). Edellä maini-

tusta jonkinlaisena yhteenvetona voidaan tuoda esille oppilaiden lomakkeen seuraava ky-

symys (nro 22), jossa pyydettiin arvioimaan sitä, miten oppilas kokonaisuutena kokee

yläasteelle siirtymisen onnistuneen. Vastauksia tähän tuli 76, joista 74 mainitsi siirtymi-

sen sujuneen joko erittäin hyvin, hyvin tai ihan hyvin ja kaksi kohtalaisesti.

Opon kanssa keskustelemaan tulemisen koskien esimerkiksi ongelmia tai opintoja koki

86% helpoksi tai melko helpoksi ja 14% vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Vapaamuotoisis-

sa vastauksissa korostui seuraava mentaliteetti: "Kun ei tunne, vähän niin kuin vieraalle

aikuiselle menisi juttelemaan"8.

Viimeisenä kysymyksenä oppilas sai vapaamuotisesti kirjoittaa muuta mieleen jäänyttä/

palautetta 7-luokalle siirtymisestä ja 7-luokan aloittamisesta. Tässä esille nousivat seikat,

joiden mukaan yläaste on parempi paikka kuin ala-aste, on vapaampaa ja rennompaa ja

että useimmiten on koettu helpotusta, kun kaikki onkin mennyt aivan mukavasti. Negatii-

visia tuntemuksia muutamille aiheuttavat kaverit, mutta yleisenä asenteiden kuvaajana

voisi lopuksi laittaa oppilaan sanoin: "Kaikkia jännittää siirtyä yläasteelle, mutta kyllä se

jännitys menee ohi kun huomaa, että ei ole mitään pelättävää ja kun on kavereita, se aut-

taa paljon asiaa".

3.2.3. Koonti huoltajien palautteesta 

sekä oppilaiden ja huoltajien palautteen vertailu

Huoltajien palautteen tarkasteluun pätevät samat seikat kuin oppilaiden osalta. Nämä asiat

toin esille johdanto-luvussa 3.2.1., joten en niihin enää tässä tarkemmin palaa.
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Huoltajien vastauslomakkeita palautui 89 kappaletta, jolloin huoltajien vastausprosentiksi

muodostui noin 82%. Lomakkeen palautti 53:n tytön ja 36:n pojan huoltaja(t). Kysely

osoitettiin huoltajille, eikä siinä eritelty sitä, vastasivatko huoltajat yhdessä, vai vastasiko

vain toinen huoltajista. Kuudennen luokan oli käynyt Liinalammilla 34:n ja luonetjärvellä

49:n vastaajan lapsi.

Eräs asia, johon myös oppilailla ja heidän huoltajillaan teetetyllä kyselyllä hain vastausta

oli se, kuinka yhtenevät (tai eriävät) näkemykset huoltajilla ja huollettavilla on muutamis-

sa niveltämiseen liittyvissä asioissa. Näitä vertailuja suoritan kyseisten vastausten tarkas-

telun kohdalla.

Aiemmin lapsia on Tikkakosken yläasteella ollut 45%:lla vastaajista. Tätä kysyin siksi,

että luonnollisesti heillä kenellä on jo perheestä aiemmin ollut lapsia yläasteella, on pa-

remmat tiedot myös niveltämiseen liittyvistä asioista.

Huoltajista 83% oli sitä mieltä, että luokanopettaja kertoi ala-asteella riittävästi ya:lle siir-

tymisestä. Oppilaiden vastaava mieleipide oli 70%. Eron näkisin johtuvan siitä, kuten mo-

nen muunkin asian kohdalla, että huoltajilla lienee oppilaita selkeämpi kuva yläasteesta,

mutta toisaalta voi olla, että oppilaat kaipaavat huoltajia enemmän ja myös yksityiskohtai-

sempaa tietoa eri osa-alueista tulevaa yläasteelle siirtymistä ajatellen. 
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LÄHTEET

Painamattomat lähteet

Haastattelut

Tikkakosken Liinalammin ala-asteen 6-luokkien luokanopettajien nn ja nn haastattelu

Tikkakosken Luonetjärven ala-asteen 6-luokkien luokanopettajien nn, nn ja nn haastattelu

Tikkakosken yläasteen 7-luokkien luokanvalvojien haastattelut nn.

Julkaisemattomat opintotyöt ja vastaavat

Kohti yhteistä oppimista. Kannanottoja koulun kehittämiseen. Kasvatustieteellisen tiede-

kunnan selo

Painetut lähteet

Virallisjulkaisut

Kirjallisuus

REMES, Jutta: Yhtenäistyvä peruskoulu
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LIITE 1

   (LOGO)                        Kysely 7-luokkalaisten huoltajille tammikuussa 2002

                                                                     Hei!

   Tavoitteemme Tikkakosken yläasteella on luoda sekä oppilaille että henkilökunnalle viihtyisä

ja mielekäs oppimisympäristö. Näissä merkeissä käännyn nyt Teidän puoleenne, hyvät 7-luok-

kalaisten huoltajat, ja pyydän Teitä palauttamaan mieleenne niitä asioita, jotka liittyivät huol-

lettavanne siirtymiseen kuudennelta seitsemännelle luokalle.

   Kyselyyn toivotaan vastaavan kaikkien nykyisten 7-luokkalaisten huoltajien ja vastata voitte

nimettömänä. Saamamme palautteen huomioimme tulevia 7-luokkia muodostettaessa ja 7-luok-

kien yläasteopintoja aloitettaessa. Kyselyn tuloksista kuulette helmikuussa pidettävässä van-

hempainillassa.

   Tehdään yhdessä työtä nuorten hyväksi! Kiitos vaivannäöstänne!

 Lisätietoja: 

Opinto-ohjaaja Jyri Ylönen

Tikkakosken yläaste

Koulukatu 10

41160 Tikkakoski

Puhelin työhön 336 5716.
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           Kysely 7-luokan vanhemmille oppilaan yläasteelle siirtymisestä

   Vastatkaa seuraaviin väittämiin ja kommentoikaa tarvittaessa. Osin samoja asioita tullaan kysymään
myös 7-luokkalaisilta, joten toivon, että vastaatte kysymyksiin oman näkemyksenne perusteella, kysymät-
tä lapseltanne. Kädessänne oleva kysely kerätään oppilailta ensi viikon opinto-ohjaustunnilla.

1)  Lapsemme on ..................................................................................................................tyttö “  poika“

2) Lapsemme on käynyt kuudennen luokan............................................ Liinalammilla “ Luonetjärvellä “

3) Perheestämme on ollut jo aiemmin lapsi(a) Tikkakosken yläasteella .........................   kyllä “       ei “

4) Osallistuimme 6-luokan vanhempainiltoihin ala-asteella ...aina “ ... joskus “ ... emme lainkaan ... “

   - Jos vastasitte emme lainkaan, niin miksi ette?                                                                                         

                                                                                                                                                                       

5) Ala-asteen luokanopettaja kertoi riittävästi yläasteelle siirtymisestä ............................ kyllä “     ei “

6) Kuudennen luokan aikana saimme huoltajina yläasteen opinto-ohjaajilta riittävästi tietoa 

    7-luokalle siirtymisestä...................................................................................................   kyllä “     ei “

   - Jos vastasitte ei, niin minkälaista tietoa jäi saamatta?                                                                              

                                                                                                                                                                       

7) Mielestämme lapsemme sai 6-luokan keväällä yläasteen opinto-ohjaajilta riittävästi tietoa 

    yläasteelle siirtymisestä ..................................................................................................... kyllä “    ei “

   - Jos vastasitte ei, niin mitä tietoja mielestänne lapseltanne jäi saamatta?                                                 

                                                                                                                                                                       

8) Olisimme kaivanneet jo aiemmin tietoa yläasteesta ja sinne siirtymisestä...................... kyllä “       ei “

   - Jos vastasitte kyllä, niin koska tietoa olisi pitänyt saada?                                                                        

                                                                                                                                                                       

 

9) Yläasteelle siirtyminen pelotti/jännitti lastamme 6-luokalla ........................................ kyllä “       ei “

 - Jos vastasitte kyllä, niin mitkä asiat häntä pelottivat?                                                                                

                                                                                                                                                        KÄÄNNÄ

10) Yläasteelle siirtyminen aiheutti pelkoa/huolta meissä huoltajissa ................................ kyllä “       ei “
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  - Jos vastasitte kyllä, mikä aiheutti Teille huolta? Kuinka kävi?                                                                

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

12) Opettajat/ opinto-ohjaajat pystyivät osaltaan poistamaan mahdolliset pelot ................ kyllä “       ei “

- Miten?                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

13) Jos lapsellanne oli 6-luokan keväällä huolia/ murheita yläasteelle siirtymisestä,

      olisiko hänen mielestänne ollut helpointa puhua asiasta (numeroikaa tärkeysjärjestyksessä 1-5):

      a) Luokanopettajalle           
      b) Yläasteen opolle             
      c) Vanhemmille                  
      d) Kavereille                       
      e) Jollekin muulle               , kenelle                                      

14) Osallistuimme yläasteella järjestettyihin 6-luokkalaisten vanhempainiltoihin

   a) maaliskuussa .................................................................................................................. kyllä “     ei “

   b) toukokuussa, jolloin lapset olivat mukana ...................................................................  kyllä “     ei “

   - Jos osallistuitte, niin minkä kouluarvosanan antaisitte tilaisuuksista ja mikä on näkemyksenne tilai-

suuksien onnistumisesta? Kehittämisehdotuksia?                                                                                         

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

15) Lapsemme sai riittävästi vanhoja koulutovereitaan samalle luokalle ............................  kyllä “     ei “

16) Korostuiko kaveritoiveiden osuus liikaa kyselyissä 7-luokkia muodostettaessa ........... kyllä “     ei “

17) Huoltajien näkemykset otettiin riittävästi huomioon 7-luokkia muodostettaessa .......... kyllä “     ei “

   - Mitä asioita olisitte toivonut huomioitavan paremmin?                                                                           

                                                                                                                                                                       

18) Opinto-ohjaajat informoivat mielestämme riittävästi lastamme ya:lle siirtymisestä ...... kyllä “     ei “

   - Mitä informaatiota olisitte toivonut lisää lapsellenne?                                                                             

                                                                                                                                                                       

 

 19) Yläasteen opinto-ohjaajat kuudennelta seitsemännelle luokalle siirtymiseen liittyvissä asioissa

 a) Osasivat vastata kysymyksiin ............................ erittäin hyvin “ hyvin  “ kohtalaisesti “ huonosti “
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 b) Huomioivat tarpeeksi huoltajien näkemyksiä ... erittäin hyvin “  hyvin “ kohtalaisesti “ huonosti “
 c) Huomioivat tarpeeksi lapsemme ....................... erittäin hyvin “  hyvin “ kohtalaisesti “ huonosti “
 d) Olivat riittävän empaattisia ............................... erittäin hyvin “  hyvin “ kohtalaisesti “ huonosti “
 e) Olivat riittävästi yhteydessä huoltajiin .............. erittäin hyvin “  hyvin “ kohtalaisesti “ huonosti “
 f) Olivat riittävästi yhteydessä 6-luokkalaisiin ...... erittäin hyvin “  hyvin “ kohtalaisesti “ huonosti “
   Mitä toiveita Teillä olisi yläasteelle siirtymisen kehittämiseksi? 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

20) Jäivätkö lapsenne odotukset täyttymättä hänen siirryttyään yläasteelle? ....................... kyllä “     ei “

   - Mitkä odotukset jäivät mahdollisesti täyttymättä ja miksi?                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

21) 7- luokan alkaessa huoltajina tiesimme mielestämme

   a) luokkien muodostamisperiaatteista .. riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   b) uusista oppiaineista .......................... riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   c) läksyistä ja niiden lukemisesta ......... riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   d) 7-luokan valinnaisaineista ................ riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   e) yläasteen säännöistä ......................... riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   f) aineopettajajärjestelmästä ................ riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   g) 5-jaksojärjestelmästä .......................  riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “

   Lisää tietoa olisimme toivoneet                                                                                                                  

                                                                                                                                                                       

22) Mielestämme lapsemme 7-luokan aloittaminen sujui kokonaisuutena (rastittakaa yksi)

   a) Oikein hyvin .... “
   b) Hyvin ..............  “
   c) Kohtalaisesti .... “
   d) Heikosti ............“
   e) Erittäin heikosti “
   Miksi?                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

  

                                                                                                                                                    KÄÄNNÄ
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23) Oman käsityksemme (huoltajan) mukaan lapsemme viihtyy tällä hetkellä

   a) yläasteella   (antakaa kouluarvosana 4-10):              
   b) luokassaan  (antakaa kouluarvosana 4-10):              

   Miksi? Mikä on vaikuttanut hänen viihtyvyytensä?                                                                                   

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

   

24) Jos ajattelette lapsenne tilannetta 7-luokkalaisena nyt, miten kokonaisuutena koette yläasteelle siirty-

misen onnistuneen?                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

25) Kuinka helppoa Teille on lähestyä yläasteen opinto-ohjaajia, jos tulee ongelmia 
tai kysyttävää lapsenne opinnoissa?  on helppoa “ melko helppoa “ melko vaikeaa “ erittäin vaikeaa  “
Jos koette lähestymisen vaikeaksi, mistä se johtuu?

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

26) Muuta mieleen jäänyttä/ palautetta 7-luokalle siirtymisestä ja 7-luokan aloittamisesta.                        

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

KIITOS!
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LIITE 2

(LOGO)                                       Kysely 7-luokkalaisille tammikuussa 2002

   Seuraavassa kysellään Sinun kokemuksistasi, kun olit 6-luokalla ja tulossa yläasteelle. Vastaa nimettö-

mänä!

1) Vastaaja ......................................................................................................................... tyttö “  poika  “

 

2) Kävin 6-luokan.................................................................................. Liinalammilla “ Luonetjärvellä “

3) Kävittekö ala-asteella luokanopettajan kanssa läpi yläasteelle siirtymiseen 

    liittyviä asioita?.................................................................................................................. kyllä “     ei “

   - jos kävitte, niin mitä asioita käsiteltiin?                                                                                                   

                                                                                                                                                                       

4-5) Oliko ala-asteen luokanopettajalla tarpeeksi tietoa yläasteelle siirtymisestä?............... kyllä “     ei “

5-8) Olisitko kaivannut jo aiemmin tietoa yläasteelle siirtymisestä, kuin mitä nyt sait? ..... kyllä “     ei “

   Jos vastasit kyllä, niin missä vaiheessa tietoa olisi pitänyt saada?                                                             

                                                                                                                                                                       

6-7) Saitko 6-luokan aikana riittävästi tietoa yläasteelle siirtymisestä? .............................  kyllä “     ei “

   Jos vastasit ei, niin mitä tietoa jäi tuolloin saamatta?                                                                                 

                                                                                                                                                                       

7-9,10) Pelottiko kuudennella luokalla yläasteelle siirtyminen Sinua?...............................  kyllä “     ei “

    Jos vastasit kyllä, niin mitkä asiat pelottivat?                                                                                            

                                                                                                                                                                       

8-10) Olivatko huoltajasi huolissaan siirtyessäsi yläasteelle? ............................................... kyllä “     ei “

   Jos vastasit kyllä, niin mikä heitä mielestäsi huoletti?                                                                               

                                                                                                                                                                       

9-11) Osoittautuivatko mahdolliset pelkosi tai huoltajan huolet aiheellisiksi ...................... kyllä “     ei “

                                                                                                                                                KÄÄNNÄ!
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10-12) Oliko opettajista tai opoista hyötyä mahdollisten pelkojen poistamiseksi ............... kyllä “     ei “

- Miksi?                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

11) Oliko tukioppilaiden vierailu 6-luokalle tarpeen? .......................................................... kyllä “     ei “

      Miksi? Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin?                                                                                                 

                                                                                                                                                                       

12-15,16) Toteutuivatko 6-luokalla tekemäsi kaveritoiveet 7-luokalle? 
      Toteutui kaikki kolme “
      Kaksi toteutui ...........  “
      Yksi toteutui .............. “
      Yhtään ei toteutunut .. “

13) Oliko 7-luokan alkaessa Sinulla mielestäsi riittävästi kavereita omalla luokallasi? ..... kyllä “     ei “

14) Onko Sinulla nyt kavereita omalla luokallasi? ............................................................... kyllä “     ei “

15-18) Mieti tilannettasi 6-luokan keväällä. 
      Saitko yläasteen opoilta riittävästi tietoa 7-luokalle tulosta ja siihen liittyvistä asioista?  kyllä “   ei “

      -jos et saanut riittävästi tietoa, mitkä asiat jäivät tuolloin epäselviksi tai vaivaamaan?                          

                                                                                                                                                                       

16-19) Palauta mieleesi yläasteen opojen käynnit ala-asteella viime keväänä.
    a) Osasivatko opot vastata kysymyksiin? ...........................................................................  kyllä “   ei “
    b) Olisiko Sinulla ollut jotain kysyttävää, mikä jäi kysymättä? .......................................... kyllä “   ei “
    c) Olisiko ollut tarpeen, että opot olisivat käyneet vielä useamman kerran? ..................... kyllä “   ei “

       Mitä opojen olisi mahdollisesti pitänyt osata vielä kertoa ?                                                                   

                                                                                                                                                                       

    d) Osoittivatko opot mielestäsi kiinnostusta 6-luokkalaisia kohtaan? ............................... kyllä “   ei “

17-13) Jos Sinulla olisi ollut 6-luokan keväällä huolia/ murheita yläasteelle siirtymisestä,
      olisiko asiasta ollut helpointa puhua (numeroi tärkeysjärjestyksessä 1-5)

      a) Luokanopettajalle           
      b) Yläasteen opolle             
      c) Vanhemmille                  
      d) Kavereille                       
      e) Jollekin muulle                , kenelle                                      

 18-20) Onko yläaste vastannut niitä odotuksia, joita Sinulla oli etukäteen? .......................... kyllä “   ei “
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      Miksi?                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                       

19-21) Olitko 7-luokan alkaessa saanut tietoa

   a) luokkien muodostamisperiaatteista .. riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   b) uusista oppiaineista .......................... riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   c) läksyistä ja niiden lukemisesta ......... riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   d) 7-luokan valinnaisaineista ................ riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   e) yläasteen säännöistä ......................... riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   f) aineopettajajärjestelmästä ................ riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   g) 5-jaksojärjestelmästä .......................  riittävästi “ melko hyvin “ jonkin verran “ emme lainkaan “
   Olisiko jostakin pitänyt olla enemmän tietoa?                                                                                            

                                                                                                                                                                       

20-22) Mielestäni 7-luokan aloittaminen sujui kokonaisuutena (rastita yksi)

   a) Oikein hyvin .... “
   b) Hyvin ..............  “
   c) Kohtalaisesti .... “
   d) Heikosti ............“
   e) Erittäin heikosti “
   Miksi?                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

21-23)  Omasta mielestäni viihdyn tällä hetkellä

   a) yläasteella (anna kouluarvosana 4-10):           
   b) omassa luokassani (anna kouluarvosana 4-10):           

   Miksi? Mikä on vaikuttanut viihtyvyyteesi?                                                                                              

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

22-24)  Jos ajattelet itseäsi 7-luokan tässä vaiheessa, miten kokonaisuutena koet yläasteelle siirtymisen

onnistuneen? Perustele!                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                     KÄÄNNÄ!
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23-25) Kuinka helpoksi koet tulla opolle juttelemaan, jos tulee ongelmia koulussa tai 

vaikka kysyttävää opinnoista?....... on helppoa “ melko helppoa “ melko vaikeaa “ erittäin vaikeaa  “

Jos koet opolle juttelemisen vaikeaksi, niin mistä se johtuu?

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

24-26) Muuta mieleen jäänyttä/ palautetta  7-luokalle siirtymisestä ja 7-luokan aloittamisesta.                  

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

   KIITOS!

Jos jää aikaa:, - piirrä tähän itsestäsi kuva haluamassasi paikassa, vaikkapa oppitunnilla, yläasteella

- täydennä lause: yläaste on kuin                                                                                                  .

                            oppitunti on kuin                                                                                                .
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LIITE 3

                Kysely 7-luokan vanhemmille oppilaan yläasteelle siirtymisestä: tulokset

 Lomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä 89 kappaletta, jolloin huoltajien vastausprosentiksi muo-

dostui noin 82%.

1)  Lapsemme on ...........................................................................................................tyttö 53 poika 36

2) Lapsemme on käynyt kuudennen luokan....................................... Liinalammilla 34 Luonetjärvellä 49

3) Perheestämme on ollut jo aiemmin lapsi(a) Tikkakosken yläasteella     kyllä45%(40)         ei 55% (49)

4) Osallistuimme 6-luokan vanhempainiltoihin ala-asteella 
                                                                            aina  64% (54) joskus 35% (30) emme lainkaan 1% (1)
Jos vastasitte emme lainkaan, niin miksi ette?
- Opettaja ei pitänyt tarpeellisena järjestää kyseisiä vanhempainiltoja.
                                                                                                                             

5) Ala-asteen luokanopettaja kertoi riittävästi yläasteelle siirtymisestä    kyllä  83% (69)     ei 17% (14)

6) Kuudennen luokan aikana saimme huoltajina yläasteen opinto-ohjaajilta riittävästi tietoa 

    7-luokalle siirtymisestä.............................................................................   kyllä 94% (76)     ei   6% (5)

Jos vastasitte ei, niin minkälaista tietoa jäi saamatta?

- Vanhempainilta yläasteelle siirtymisestä oli liian myöhään, moni asia oli päätetty jo; luokanvalvojia ei
voinut tavata; tuntijako yms. asioita ei saanut paperilla, nopea kalvojen näyttö ei auta.
- Lukujärjestys ja valinnaisaineohjelma (2)

7) Mielestämme lapsemme sai 6-luokan keväällä yläasteen opinto-ohjaajilta riittävästi tietoa 

    yläasteelle siirtymisestä ............................................................................... kyllä 94% (76)     ei 6% (5)

Jos vastasitte ei, niin mitä tietoja mielestänne lapseltanne jäi saamatta?

- Tämä saattaa johtua siitä, että emme päässeet työvuorojen takia kaikkiin tilaisuuksiin (oli vastannut 
   "ei").
- Vanhempainilta yläasteelle siirtymisestä oli liian myöhään, moni asia oli päätetty jo; luokanvalvojia ei
voinut tavata; tuntijako yms. asioita ei saanut paperilla, nopea kalvojen näyttö ei auta.

8) Olisimme kaivanneet jo aiemmin tietoa yläasteesta ja sinne siirtymisestä   kyllä  6% (5)     ei 94% (76)
Jos vastasitte kyllä, niin koska tietoa olisi pitänyt saada?

- A2-kielivalinnan yhteydessä (sitovuus/ vaihtoehdot)
- Syksyllä, kun lapsi on kuudennella luokalla.
- Olisi voinut olla pitkin vuotta, että työvuorojen ja menojen takia olisi edes johonkin päässyt.
- Jo siinä vaiheessa, kun luokkia muodostettiin.

9) Yläasteelle siirtyminen pelotti/jännitti lastamme 6-luokalla ....................... kyllä 31% (26) ei 69% (57)
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Jos vastasitte kyllä, niin mitkä asiat häntä pelottivat?

- Uusi luokka ja kaverisuhteet (15)
- Uusi koulu/ paikka (11)
- Mopotus/ kiusaaminen  (9)
- Uudet opettajat (4)
- Kurssimuotoinen opiskelu (2).
- Koulumatkat, kokeet, 

10) Yläasteelle siirtyminen aiheutti pelkoa/huolta meissä huoltajissa ............. kyllä 31% (26) ei 69% (58)
Jos vastasitte kyllä, mikä aiheutti Teille huolta?

- Pienimpänä isompien joukossa, isompi koulu (8).
- Luokkayhteisön hajoaminen, kaverit (6)
- Opinnoissa mukana pysyminen (6)
- Pitempi koulumatka (3)
- Ei omaa luokkaa, ei omaa opettajaa (2).
- Koulun sisäilmaongelmat

 Kuinka kävi?
- On mennyt ihan mukavasti (7).
- Nyt pari "kaveria" nimittelee ja kiusaa toisinaan.

12) Opettajat/ opinto-ohjaajat pystyivät osaltaan poistamaan mahdolliset pelot kyllä 85% (45) ei 15% (8)
Miten?

Kyllä-ruudun rastittaneet:

- Keskustelut/ tiedottaminen; vakuutteluja siitä, että ongelmiin puututaan  jos niitä tulee. Perusteelliset
vanhempainillat + uusien oppilaiden vastaanottoilta keväällä.(18).
- Ote tuntuu olevan jämpti, hyvä niin!
- Kertomalla "mopokasteen" valvonnan.
- Vanhempainilta oli hyvä, koska siitä sai vaikutelman, että lapsista pidetään hyvää huolta ja hesitä todel-

la välitetään.

Ei-ruudun rastittaneet:

- Ei ollut pelkoja (3)
- Keinot vähissä, jos puhe ei kiusaajiin tepsi.

13) Jos lapsellanne oli 6-luokan keväällä huolia/ murheita yläasteelle siirtymisestä,
      olisiko hänen mielestänne ollut helpointa puhua asiasta (numeroikaa tärkeysjärjestyksessä 1-5):
      a) Luokanopettajalle 1.5% (1)
      b) Yläasteen opolle   1.5% (1)
      c) Vanhemmille        71.5% (45)
      d) Kavereille             24% (15)
      e) Jollekin muulle     1.5% (1), kenelle (sisko)           

14) Osallistuimme yläasteella järjestettyihin 6-luokkalaisten vanhempainiltoihin
   a) maaliskuussa ........................................................................................ kyllä 75% (64)      ei 25% (21)
   b) toukokuussa, jolloin lapset olivat mukana .........................................  kyllä 92% (77)         ei 8% (7)
   - Jos osallistuitte, niin minkä kouluarvosanan antaisitte tilaisuuksista ja mikä on näkemyksenne tilai-
suuksien onnistumisesta? Kehittämisehdotuksia? 

Kouluarvosanojen keskiarvoksi tuli 8+. 
Näkemyksiä tilaisuuksien onnistumisesta:
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- Ehdottoman tarpeellisia, onnistuivat hyvin (5).
- Terveydenhuollon, liikuntakasvatuksen ja mahdollistren ongelmien esittely (tupakka, alkoholi, huumeet
   -tilastot) oli hyvin esillä.
- Asioita käsiteltiin laajasti.
- Oli hyvä, että mukana oli rehtori, opet, kouluterveydenhoitaja ja opot. 
- Tilaisuus, jossa luokat muodostettiin "estraadilla" oli tosi hyvä.
- Jäykähköjä tilaisuuksia

Kehittämisehdotuksia:
- Perusteellisempi tutustuminen koulun tiloihin, kartta voisi olla apuna.(3)
- Tilaisuuksissa pitäisi voida keskustella ja tavata luokanvalvoja (3)
- Ainevalintojen perusteet tuntuivat vaikeatajuisilta (2).
- Tuntijako yms. kotiin.
- Luokkien nimiluettelot voisi jakaa toukokuun tilaisuudessa paperiversiona.
- Painotettaisiin enemmän vahvuuksia tulevan varalle.
- Illat olisi voitu yhdistää! Vanhempana olisin toivonut innostuneempaa otetta opettajilta!
- Enemmän tilaisuuksia, joissa lapset mukana.

15) Lapsemme sai riittävästi vanhoja koulutovereitaan samalle luokalle ....kyllä  84% (68)    ei  16% (13)

16) Korostuiko kaveritoiveiden osuus liikaa kyselyissä 7-luokkia muodostettaessa  
                                                                                                                        kyllä 11% (9)       ei 89% (76)

17) Huoltajien näkemykset otettiin riittävästi huomioon 7-luokkia muodostettaessa 
                                                                                                                         kyllä 92% (72)       ei  8% (6)
Mitä asioita olisitte toivonut huomioitavan paremmin?
- Kaverit vaikuttavat tosi paljon, ei kuunnella muita. He ovat kovin itsekkäitä.
- Ehkä olisi voinut olla kavereita enemmän samalla luokalla (2)
- Juuri tässä epäonnistuttiin kyselyyn (joka oli lapsen mukana ja monien nähtävissä) ei voi kirjoittaa näitä
suhteita koskevia huomioita.
- Kyseltiinkö huoltajien mielipiteitä luokkia muodostettaessa? (2)

18) Opinto-ohjaajat informoivat mielestämme riittävästi lastamme ya:lle siirtymisestä 
                                                                                                                          kyllä 95% (72)     ei  5% (4)
Mitä informaatiota olisitte toivonut lisää lapsellenne?
- Oman mielenkiinnon painottamista. Millä alueella on eniten onnistumista. Pyrittäis oppilasta omaan
mielenkiinnon kohottamiseen.

19) Yläasteen opinto-ohjaajat kuudennelta seitsemännelle luokalle siirtymiseen liittyvissä asioissa

 a) Osasivat vastata kysymyksiin  
                                          erittäin hyvin 38% (20) hyvin 58% (30)    kohtalaisesti  4% (2)   huonosti -

 b) Huomioivat tarpeeksi huoltajien näkemyksiä  
                                         erittäin hyvin 21% (15)  hyvin 66.5% (48) kohtalaisesti 12.5% (9) huonosti -

 c) Huomioivat tarpeeksi lapsemme 
                                        erittäin hyvin 21% (16) hyvin 64.5% (49)   kohtalaisesti 14.5% (11) huonosti -

 d) Olivat riittävän empaattisia 
                                        erittäin hyvin 19% (14)  hyvin 66.5% (50)  kohtalaisesti 14.5%(11) huonosti -

 e) Olivat riittävästi yhteydessä huoltajiin 
                                         erittäin hyvin 11%  (8) hyvin 48%(36) kohtalaisesti 36% (27) huonosti 5% (4)

 f) Olivat riittävästi yhteydessä 6-luokkalaisiin 
                             erittäin hyvin 12.5% (9)  hyvin 62.5% (45) kohtalaisesti 23.5%(17) huonosti 1.5% (1)
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Mitä toiveita Teillä olisi yläasteelle siirtymisen kehittämiseksi?

- Yhteistyötä kodin ja koulun välillä.
- Enemmän yhteistyötä 6-luokan kanssa ts. tulla tutuiksi jo ennen siirtymävaihetta (2)
- 6-luokan kevät -7-luokan syksy yläasteella luokanvalvoja vetoisesti.
   
20) Jäivätkö lapsenne odotukset täyttymättä hänen siirryttyään yläasteelle?      kyllä 5%(4)     ei 95%(79)
Mitkä odotukset jäivät mahdollisesti täyttymättä ja miksi?
Kyllä-ruudun rastittaneet:
- Hänen mielipiteitään ei koulu kuunnellut.
- Jos olisi ollut mahdollista 2. parhaan kaverin pääsy samalle luokalle, olisimme olleet kotona tyytyväi-
sempiä
- Olisi halunnut toiselle luokalle(2).

Ei- ruudun rastittaneet:
- Olitte joustavia ja luokkajakoja oli mahdollista muuttaa.

21) 7- luokan alkaessa huoltajina tiesimme mielestämme

   a) luokkien muodostamisperiaatteista  
                   riittävästi 49%(42) melko hyvin 39.5% (34) jonkin verran 10.5% (9) emme lainkaan 1% (1)
   b) uusista oppiaineista 
                  riittävästi 40%(34) melko hyvin  55% (46)   jonkin verran    5% (4)   emme lainkaan -
   c) läksyistä ja niiden lukemisesta 
                  riittävästi 53.5% (45) melko hyvin 36% (30) jonkin verran 9.5% (8) emme lainkaan 1% (1) 
   d) 7-luokan valinnaisaineista 
                    riittävästi 39% (33) melko hyvin 48% (41) jonkin verran 13% (11) emme lainkaan -
   e) yläasteen säännöistä 
                     riittävästi 52% (44) melko hyvin 38% (32) jonkin verran 10% (8)  emme lainkaan -

   f) aineopettajajärjestelmästä 
                     riittävästi 44% (38) melko hyvin 42% (36) jonkin verran 13% (11) emme lainkaan 1% (1)

   g) 5-jaksojärjestelmästä 
                     riittävästi 38% (33) melko hyvin 42% (36) jonkin verran 20% (17) emme lainkaan - 

Lisää tietoa olisimme toivoneet: 

- Opettajista olisi toivottu esittelyjä: esim. mitä aineita/ luokkia opettavat, kauanko ollut koulussa. (2)
- Koulukulttuurikurssin tiivistelmä myös vanhemmille vanhempainillassa (2)
- 5-jaksosta ja sen perusteista (2)
   
22) Mielestämme lapsemme 7-luokan aloittaminen sujui kokonaisuutena (rastittakaa yksi)
   a) Oikein hyvin..... 54% (47)
   b) Hyvin ..............  46% (40)
   c) Kohtalaisesti ....  -
   d) Heikosti ............ -
   e) Erittäin heikosti  -                
Miksi?

- Numerot ovat parantuneet ala-asteelta ja motivaatiota on enemmän (2)
- Muutos odotettua pienempi, hyvähenkinen kouluyhteisö (2).
- Mopotus-jännitys osoittautui turhaksi. Lähtee mielellään kouluun.
- Sopivan rauhallinen luokka ja ystäväpiiri.
- Lapsen itsetunto on selvästi vahvistunut 7. luokan aikana, hänestä on tullut reippaampi ja rohkeampi.
- Hyvät perusvalmiudet ja ala-asteen opettajan opastus ja ohjaus ala-asteen viimeisellä luokalla.
- Kotona ollaan mukana koulunkäynnissä.
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- Luokkajärjestely on tuottanut surua.
                                                                                                                                   
23) Oman käsityksemme (huoltajan) mukaan lapsemme viihtyy tällä hetkellä
   a) yläasteella   (antakaa kouluarvosana 4-10):   Ka. 9-
   b) luokassaan  (antakaa kouluarvosana 4-10):   Ka. 8.5 

Viihtymiseen on vaikuttanut (positiivisesti): 

- Kaverit  (24).
- Ala-astetta pienempi luokkakoko, luokka on hyvä, hyvä henki.(10)
- Hyvä opettaja(t). (10).
- Yläasteella on vapaampaa (7)
- Motivoitunut opiskeluun, opiskelumenestys (6)
- Vaihtelevuus: 5-jaksojärjestelmä/ koulupäivän aikana (eri luokissa opiskelu) (5)
- Selkeät säännöt (2)
- Yleisjärjestelyt on toimivat
- Ruokatunti on mukava.
- Koulumatka lyheni huomattavasti.
- Terveydentila parantunut ala-asteen "homekoulusta".
- Pienetkin seikat lisäävät viihtyvyyttä (kahviautomaatti, vapaus liikkua, tavaroiden säilytyskaapitkin...)

Negatiivisesti:
- Vaikeuksia luokkatoverin kanssa, tai hankaluuksia parityöskentelyssä (9)
- Opettajat ø ei saa opetusta, vaikka oppilas on ilmoittanut ettei osaa tai ymmärrä asiaa.
- Ei yleensäkään ole hirveän innostunut koulusta.

24) Jos ajattelette lapsenne tilannetta 7-luokkalaisena nyt, miten kokonaisuutena koette yläasteelle siirty-
misen onnistuneen?
- Erittäin hyvin/  hyvin (58 vastasi sanallisesti jommalla kummalla tavalla)
- Kurssimuoto/ uudet aineet on tuonut vaihtelua ja mielekkyyttä opiskeluun. (2)
- Onnistunut suorituksissaan jopa paremmin kuin 6. luokalla.
- Elämään kuuluu hapuiluja, kasvua on tapahtunut. Vanhemmissakin! Sitä pitää lasta niin helposti omissa
helmoissaan.
- Opettajia "kritisoitu" opetustyylistä, joka vaihtelee eri opettajilla esimerkiksi kielissä. Vertailu on pe-   
  rustunut eri luokilla olevien oppilaiden keskenään tekemään vertailuun.
- Matikan opettajan vaihtuminen vaikutti kovasti. Lapsen mielestä opettaja ei osannut opettaa.
- Opiskelu hieman vaikeampaa
- Murkkuikäinen tuo kaikenlaisia ongelmia.
- Siirtyminen ei ongelma, vaan "huonot" kaverit ja ehkä hyvien kavereiden vähyys, kun poikia niin vähän
ikäluokassa.
      
25) Kuinka helppoa Teille on lähestyä yläasteen opinto-ohjaajia, jos tulee ongelmia 
tai kysyttävää lapsenne opinnoissa?  
            on helppoa 53% (49) melko helppoa 37.5% (35) melko vaikeaa 8.5% (8) erittäin vaikeaa 1% (1)

Jos koette lähestymisen vaikeaksi, mistä se johtuu?

Melko helppoa:
- Joskus vaikea tavoittaa. Voisiko opoilla olla puh.vastaaja, johon voisi jättää viestin/ soittopyynnön?
- Ehkä ensimmäisenä tulisi otettua yhteyttä luokanvalvojaan.

Melko vaikeaa:
- Muutaman minuutin keskustelu lapsen, opon ja vanhempien kanssa voisi olla kiva heti yläasteelle siirryt-
täessä.
- Opoa ei tavoita helposti, opoilla kiire.
- Olen kokeillut ja saanut "tylyn kohtelun".
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- Siinä nyt vaan on tietty kynnys.
Erittäin vaikeaa:
- Saunailtojen puutteesta

26) Muuta mieleen jäänyttä/ palautetta 7-luokalle siirtymisestä ja 7-luokan aloittamisesta.

4 vastauslomaketta: Aineopettajien koettiin jääneen etäisiksi. Esimerkkejä:
- Vaikuttaa siltä, että opettajat eivät halua oppia tuntemaan oppilaita, eivätkä myöskään kerro itsestään
(esim. harrastuksista).
-Ala-asteella totuimme siihen, että opettaja oli tuttu ja läheinen kasvattaja (lapsesta kiinnostunut).

6 vastauslomaketta: Tiedottamista/ yhteydenpitoa kaivattiin enemmän. Esimerkkejä:
- Millä keinoin vanhemmat voisivat saada tietoa siitä, miten lapsen koulunkäynti kokonaisuutena sujuu.
Lisäksi toivoisimme luokanvalvoja - vanhempi - lapsi -keskustelutuokioita.
- Olisi mukava tavata luokanvalvoja tai saada tietoa lapsen tilanteesta koulun näkökulmasta.
- Joistain asioista tiedotettu liian lyhyellä varoitusajalla, esim. TET.

3 vastauslomaketta: Muuttuneesta opiskelurytmistä tuli palautetta 
- Kun oppilas on reipas, itsenäinen, omatoiminen, 5-jaksojärjestelmä on hyvä. Jaksojärjestelmä vaatii
oppilaalta kykyä huolehtia läksyt ym. todella itsenäisesti koko jakson ajan, ettei käy jakson lopussa kokei-
den kanssa huonosti.
- Joissakin aineissa toivoisin perusteellisempaa uusien asioiden opettamista ja selittämistä, että kotona ei
tarvitse opettaa uudelleen. Esim. fysiikka ja matematiikka.

3 vastauslomaketta: luokkien muodostaminen.
- Voisitte enemmän kuulla vanhempia ja vähemmän painottaa luokan ka. ja sukupuolijakaumia. Opettaji-
en on voitava opettaa hieman erilaisia ryhmiä
- Luokkakoot ovat todella hyviä, eli tarpeeksi pieniä.
- Kaksi kertaa asian kohdattuani ihmettelen, kuinka luokat lopulta muodostetaan, jos jollakin luokalla on
11 Liinalampelaista ja toisella vain kaksi!! Kummallakin kerralla on tosin käynyt hyvin: uusia kavereita
tuli.

Muuta palautetta:
- Asiallinen informaatio, selkeä, täsmällinen tiedottaminen.
- I lapsen siirtyminen yläasteelle oli lähes yhtä jännittävää kuin esikoisen kouluun lähtö aikoinaan, siis
vanhemmille. Nyt helpotus on suuri ja yläaste tuntuu sujuvan todella hyvin. kun vielä saisimme nuo home-
ongelmat kuriin, niin olisipa meillä oikein mallikoulu!
- Vanhempana luopuminen ja lapsen kasvaminen tuntui ottavan koville. Syksyn ja ajan kanssa sekin hel-
pottui.
- Kursseissa on hyvin valinnan varaa.
- Mopopäivät pois!
- Miten vain saataisiin tilaisuuksiin myös ne, joilla kotona ei välttämättä kaikki suju ihan OK tai kodit,
joissa on jo ala-asteen aikana ollut mittavia ongelmia.
- Siirto ala-asteelta yläasteelle on jonkinlaista siirtymistä kohti aikuistumista, se on tavallaan iso askel.
Nuoret ovat siinä iässä, että ovat vielä lapsia ja tavallaan vähän myös jo isoja. Toivon, että yläasteella ei
ole liikaa vapautta, sillä he tarvitsevat vielä tarkkoja rajoja. Vapautta pitää lisätä vähitellen, se tuo muka-
naan myös vastuuta. Päävastuu nuorista on kotona vanhemmilla, rajojen asetus lähtee sieltä ja toivotta-
vasti linja koulun kanssa on yhteinen - siltä näyttäisi. Hyvä.
- Toivon, että yläasteen kosteus- ym. asiat saadaan pikaisesti ratkaistua!
- Kiitos, kun jaksatte tehdä niin paljon työtä lasten hyväksi! (3)
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LIITE 4

(LOGO)               
                                   Kysely 7-luokkalaisille tammikuussa 2002: tulokset

Lomakkeita palautettiin 108 kappaletta, jolloin oppilaiden vastausprosentiksi muodostui 99.

   Seuraavassa kysellään Sinun kokemuksistasi, kun olit 6-luokalla ja tulossa yläasteelle. Vastaa nimettö-

mänä!

1) Vastaaja                                                                                                                         tyttö 65  poika  43

2) Kävin 6-luokan                                                                                  Liinalammilla 42 Luonetjärvellä 63

3) Kävittekö ala-asteella luokanopettajan kanssa läpi yläasteelle siirtymiseen 

    liittyviä asioita?                                                                                              kyllä 67% (70) ei 33% (35)

Jos kävitte, niin mitä asioita käsiteltiin?

- Yleisesti suurimpia muutoksia/ perusasioita (17)

- Uusia oppiaineita (10) / Valinnaisaineita (4)
- Sääntöjä (5)
- Uusia opettajia/ aineopettajajärjestelmää (4)
- Luokkia (2)- Läksyjä tulee enemmän, vaaditaan enemmän (10) / Oman vastuun lisääntymistä (2)
- Kaunoa kirjoitetaan enemmän (3)
- Tukioppilaat/ luottamusoppilaat (3)
- Limsa-automaatteja, välitunteja (2) / Ruokailu (1)
- Jotain mopopäivään liittyvää (2)

4-5) Oliko ala-asteen luokanopettajalla tarpeeksi tietoa yläasteelle siirtymisestä?
                                                                                                                           kyllä 70% (72)  ei 30% 31)

5-8) Olisitko kaivannut jo aiemmin tietoa yläasteelle siirtymisestä, kuin mitä nyt sait? 
                                                                                                                           kyllä 8% (8)    ei 92% (98)
Jos vastasit kyllä, niin missä vaiheessa tietoa olisi pitänyt saada?

- 5-luokasta lähtien (4)
- 6-luokalla aiemmin (3)
- Asioita alkoi miettiä jo ehkä aiemmin...

6-7) Saitko 6-luokan aikana riittävästi tietoa yläasteelle siirtymisestä?            kyllä 95% (101)  ei 5% (5)
Jos vastasit ei, niin mitä tietoa jäi tuolloin saamatta?
- Tietoa käytännön asioista, esim. kengät, lippikset yms. (2)
- Olin aivan pihalla koko jutusta, en muistanut mitään tänne tultuani
   
7-9,10) Pelottiko kuudennella luokalla yläasteelle siirtyminen Sinua?            kyllä 16% (18)  ei 84% (93)
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Jos vastasit kyllä, niin mitkä asiat pelottivat?

- Isommat oppilaat/ kiusaaminen (7)
- Opinnoista selviäminen; jaksot, uudet aineet, kokeet, läksyt, missä mikin luokka on (6)
- Mopopäivä (5)
- Vähän jännitti, ei pelottanut, koska kaikki on niin uutta (4)
- Myös huumeet pelotti, kun on TV:ssä ollu niistä kaikkee
- Onko kavereita
- Koulumatka
 
 8-10) Olivatko huoltajasi huolissaan siirtyessäsi yläasteelle?                          kyllä 5% (6)  ei 95% (104)
Jos vastasit kyllä, niin mikä heitä mielestäsi huoletti?

- Pärjääminen aineissa, kun yläasteella kerrottiin olevan vaikeampaa (2)

- Että kiusataanko minua vai ei?! Vastaus: EI!
- Mahdollinen päihteiden tarjoaminen
- Koska jouduin "möly"-luokkaan.

9-11) Osoittautuivatko mahdolliset pelkosi tai huoltajan huolet aiheellisiksi?   kyllä 2% (2)  ei 98 % (91)

10-12) Oliko opettajista tai opoista hyötyä mahdollisten pelkojen poistamiseksi?
                                                                                                                            kyllä 61% (51) ei 39% (33)

Miksi?

Kyllä vastanneet:

- Antoivat oikeaa tietoa (20)
- Kerrottiin, että ei kiusata, rohkaistiin, hillitsi kasien ja silloisten seiskojen kauhutarinoita (12)
- Luokanvalvojasta! Se kerto meille, ettei mopopäivä oo niin hirvee kun siitä ylä-asteelaiset pelottelee

Ei vastanneet:
- Ei ollut mitään pelkoja (13)
- Kun ne tukioppilaat kävi, niin sillon selvis eniten
- Se piti ite huomata, ettei täällä mitään tappomeininkiä ollukkaan, niin kuin isommat oli uskotellu.
- Jos pelkää niin pelkää (2)

11) Oliko tukioppilaiden vierailu 6-luokalle tarpeen?                                      kyllä 81% (81)  ei 19% (19)
Miksi? Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin?

Kyllä vastanneet:
- Tiesi miltä tuntuu olla yläasteella, tiesivät enemmän yläasteen menosta kuin opettajat (13)
- Sai lisää tietoa (8)
- Tuli turvallisempi olo /Auttoi sopeutumaan (4)
- Se oli hauskaa, jännittävää
- Aika ois voinut olla pitempi

Ei vastanneet:
- He sanoivat vain samat asiat, jotka oli jo kuultu monta kertaa aiemmin (5)
- Ne vain nauro, hölisi ja puheli omiaan eikä kukaan viitsiny kuunnella sellaista kikatusta (2)

12-15,16) Toteutuivatko 6-luokalla tekemäsi kaveritoiveet 7-luokalle? 
      Toteutui kaikki kolme 23.5% (25)
      Kaksi toteutui ...........  38.5% (41)
      Yksi toteutui .............. 37% (39)
      Yhtään ei toteutunut ...   1% (1)
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13) Oliko 7-luokan alkaessa Sinulla mielestäsi riittävästi kavereita omalla luokallasi? 
                                                                                                                          kyllä 75% (80)  ei 25% (26)

14) Onko Sinulla nyt kavereita omalla luokallasi?                                           kyllä 96% (103)  ei 4% (4)

15-18) Mieti tilannettasi 6-luokan keväällä. 
      Saitko yläasteen opoilta riittävästi tietoa 7-luokalle tulosta ja siihen liittyvistä asioista? 
                                                                                                                           kyllä 99% (101)  ei 1% (1)
      
16-19) Palauta mieleesi yläasteen opojen käynnit ala-asteella viime keväänä.
    a) Osasivatko opot vastata kysymyksiin?                                                        kyllä 99% (101)  ei 1% (1)
    b) Olisiko Sinulla ollut jotain kysyttävää, mikä jäi kysymättä?                     kyllä 3% (3)   ei 97% (99)
    c) Olisiko ollut tarpeen, että opot olisivat käyneet vielä useamman kerran? kyllä 17% (17) ei 83% (84)
    d) Osoittivatko opot mielestäsi kiinnostusta 6-luokkalaisia kohtaan?           kyllä 81% (73) ei 19% (17)

Mitä opojen olisi mahdollisesti pitänyt osata vielä kertoa?
- Enemmän tietoa ylipäätään (3)
- Mopopäivästä
- Selkeämmin asioista.

17-13) Jos Sinulla olisi ollut 6-luokan keväällä huolia/ murheita yläasteelle siirtymisestä,
      olisiko asiasta ollut helpointa puhua (numeroi tärkeysjärjestyksessä 1-5)
      a) Luokanopettajalle    3% (13)
      b) Yläasteen opolle      4% (4)
      c) Vanhemmille          32% (34)
      d) Kavereille               56% (59)
      e) Jollekin muulle         5% (5) , kenelle: Tuttu yläasteelta, isosisko, sisko, veli, koira

18-20) Onko yläaste vastannut niitä odotuksia, joita Sinulla oli etukäteen?    kyllä 86% (86) ei 14% (14)
Miksi?

Kyllä vastanneet:

- Vapautta enemmän (9)
- On mukavampaa kuin ala-asteella (8)
- Numerot pysyneet samoina, jaksojärjestelmä on hyvä (3)
- Tiesin jo etukäteen minkälainen yläaste on.(3)
- Ei ollut paljoa odotuksia (2)
- Kun on kahvi- ja limsa-automaatti (2)
- Kivat opettajat
- Luokkakoot ovat pieniä

Ei vastanneet:
- On mukavampaa, kun mitä kuvittelin/ Ei ole ollut niin vaikeaa kuin kuvittelin/ on vapaampaa (11)
- Odotin, etten saa paljoa kavereita, mutta nykyään tunnen paljon 8-luokkalaisia ja tietty seiskoja.
- Luulin saavani kunnon kavereita ja ny olen yleensä yksin jotkut välkät
     
19-21) Olitko 7-luokan alkaessa saanut tietoa
   a) luokkien muodostamisperiaatteista .. 
       riittävästi 50% (51) melko hyvin 33% (34) jonkin verran 16% (16) emme lainkaan 1% (1) 
   b) uusista oppiaineista 
       riittävästi 53% (55) melko hyvin 34% (35) jonkin verran 13% (14) emme lainkaan  - 
   c) läksyistä ja niiden lukemisesta 
       riittävästi 50% (52) melko hyvin 35.5% (37) jonkin verran 8.5% (9) emme lainkaan 6% (6)
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   d) 7-luokan valinnaisaineista 
       riittävästi 41% (42) melko hyvin 36% (37) jonkin verran 21% (22) emme lainkaan 2% (2) 
   e) yläasteen säännöistä 
       riittävästi 46% (48) melko hyvin 38% (40) jonkin verran 13% (13) emme lainkaan 3% (3)

   f) aineopettajajärjestelmästä 
       riittävästi 45% (46) melko hyvin 30% (31) jonkin verran 22% (23)  emme lainkaan 3% (3) 

   g) 5-jaksojärjestelmästä 
       riittävästi 48% (49) melko hyvin 30% (31) jonkin verran 16% (16) emme lainkaan 6% (6) 

Olisiko jostakin pitänyt olla enemmän tietoa?

- Valinnaisaineista (8)
- 5-jaksojärjestelmästä (6)
- Uusista oppiaineista (5)
- Luokkien muodostamisperiaatteista/ millä tavalla kaverit valittiin (3)
- Aineopettajajärjestelmästä (2)
- Läksyjen lukemisesta (2)
- Yläasteen säännöistä
- Kaikista
   
20-22) Mielestäni 7-luokan aloittaminen sujui kokonaisuutena (rastita yksi)
   a) Oikein hyvin .... 50% (52)
   b) Hyvin ..............  42% (44)
   c) Kohtalaisesti ....   7% (7)
   d) Heikosti ............  1% (1)
   e) Erittäin heikosti  -

   Miksi? 

Oikein hyvin/ hyvin vastanneet:
- Minulla on/ Olen saanut kavereita (20)
- Paremmat arvosanat kuin ala-asteella/ ei ollutkaan niin vaikeaa kuin luulin (8)
- Ei ollut ongelmia/ kaikki on sujunut ihan hyvin, sopeuduin nopeasti (7)
- Hyvä/ mukava luokka (6) 
- Olen oppinut luokat (2)
- Vanhoja kavereita ei tullut tarpeeksi omalle luokalle (2)
- Mukavia aineita (2)
- Iso koulu (2)
- Ei ole kiusattu
 -Juoma-automaatit yms.

Kohtalaisesti/ heikosti vastanneet:
- Luokkia oli aika hankala löytää (2)
- Luokasta ei tullut oikein mieleinen, ongelmia kavereiden kanssa (2)
- Ei ollu oikein kavereita ja kukaan ei oikein halua kaveerata mun kanssa.
- Luokassa oli just ne, joiden kanssa oon ollu (ja oon vieläkin) vihoissa.

21-23)  Omasta mielestäni viihdyn tällä hetkellä
   a) yläasteella (anna kouluarvosana 4-10):  Ka. 9- (vastauksia 105 kpl)
   b) omassa luokassani (anna kouluarvosana 4-10):  Ka. 8+ (vastauksia 105 kpl)
   Miksi? Mikä on vaikuttanut viihtyvyyteesi?
Positiivisesti:
- Kaverit (31)
- Opettajat (18)
- Vapaampaa kuin ala-asteella, itsenäisyys (15)
- Koulurakennus on iso, mukava/siisti, (12)  juoma-automaatit, oppilaskaapit (4)
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- Luokkahenki/ kouluhenki (9)
- Pitkä ruokatunti (7)
- Paljon eri aineita eri luokissa (6) / vaihtelevat päivät (2)
- Ei ole kiusattu (2) Muita ei kiusata (2)

Negatiivisesti:
- En viihdy omassa luokassani/ kavereita ei ole tarpeeksi tai kaverisuhteissa ongelmia (17)
- Melua tunneilla kuitenkin liikaa
- Koulupäivät on pitempiä
- Jotkut tunnit aika kyllästyttäviä

22-24)  Jos ajattelet itseäsi 7-luokan tässä vaiheessa, miten kokonaisuutena koet yläasteelle siirtymisen
onnistuneen? Perustele!
- Erittäin hyvin/ hyvin/ ihan hyvin (74)
- Kohtalaisesti (2)

Lisäksi on palautetta annettu mm.:

- Mopopäivä on varmaan pelottavin, mutta musta se oli aivan ihana! Oli kiva laittaa nolot vaatteet päälle!
- Melkein kaikki asiat selvitettiin/ käsiteltiin tarpeeksi hyvin ennen tänne siirtymistä.
- Hyvin, koska kaveri- ja muut suhteet alkoivat "puhtaalta pöydältä".
- Muut ei kiusanneet tai puuttuneet 7:jen asioihin. Oppi nopeasti systeemit.
- Kaveripiirin vaihtumisesta huolimatta hyvin/ On paljon uusia kavereita
- Koulurakennus on kivan iso / koulu on kiva (2)
- Oikein hyvin! Eli on kavereita, luokka on mukava, kiva luokanvalvoja... Kaverit on tärkeitä!
- On kivaa, koska sinun pitää opetella ottamaan oma vastuu asioista mitä teet.
- Eka oli vähän vaikeeta, kun ei osannut luokkien paikkkoja, mutta kyllä ne nyt jo osaa
- Ihan tyhmästi, koska haluaisin enemmän kavereita

23-25) Kuinka helpoksi koet tulla opolle juttelemaan, jos tulee ongelmia koulussa tai 
vaikka kysyttävää opinnoista?
             on helppoa 37% (40) melko helppoa 49% (52) melko vaikeaa 10% (11) erittäin vaikeaa 4% (4)
Jos koet opolle juttelemisen vaikeaksi, niin mistä se johtuu?

On helppoa/ melko helppoa vastanneet:
- Kun ei tunne, vähän niin kuin vieraalle aikuiselle menisi juttelemaan. (6)
- Ei oikein tiedä, että milloin menis ja onko se kannattavaa / en ole kovin rohkea (4)
- Ei ole vaikeaa tai ei ainakaan oo ollu mitä nyt vähän oon piipahtanut
- Ei yleensä tarvitse mennä sanomaan mitään.
- Opo on yleensä jossain menossa

Melko vaikeaa/ erittäin vaikeaa vastanneet
- Kavereille/ vanhemmille, jollekin tutummalle jutteleminen on helpompaa (4)
- Mä oon niin ujo, että vaikka tekis mieli niin en viitsi. (3)
- En vain uskalla, koska pelkään, että se ei käykään.

24-26) Muuta mieleen jäänyttä/ palautetta  7-luokalle siirtymisestä ja 7-luokan aloittamisesta.        
- Kaikkea uutta!       
- Yläaste on paljon parempi paikka kuin ala-aste, paljon vapaampaa (5) 
- Ainakaan minun luokanopo ei tiennyt kovin paljoa yläasteesta  
- Kun ensimmäisen kerran astuin luokkahuoneeseen, minua vähän pelotti, mutta sitten totesin, että ei se
niin vaikeaa ollut (2)
- Toivon, että mopobileet jatkuvat edelleen. Se on hyvä kokemus ja erittäin "hauskaa".
- Tukioppilaat juoksuttivat niin kovaa tutustumispäivänä, ettei ollenkaan tajunnu missä mennään.
- Ainut tyhmä/ inhottava juttu on ollut mopopäivä! (2)
- Luokka on ihan hyvä
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- Ei oikeastaan jännittäny uudet aineet vaan enemmän että kiusataanko seiskoja, saako uusia kavereita.
- Uusia kavereita (2)
- On hyviä opettajia/ monia opettajia
- Jaksot on hyvä asia (3)
- Musta on kivaa kun on niin pitkä ruokavälkkä.
- Oli vain yksi ihminen, jonka tunsin, kun tulin luokalle!
- Luokka ei ole kiva /voisin olla kavereiden takia toisella luokalla
- Jotkut opet sais tulla tiukemmiksi, jotkut taas tulla vähän rennommiksi.
- Oli inhottavaa, kun joutui kantamaan reppua ensimmäisen ja toisen viikon ajan
- Kaikkia jännittää siirtyä yläasteelle, mutta kyllä se jännitys menee ohi kun huomaa, että ei ole mitään
pelättävää ja kun on kavereita se auttaa paljon asiaa.
- Eipä tässä nyt oikeestaan oo mitään, että kasilla on sitten toivottavasti jo helpompaa! Sitten jo suurin-
piirtein tuntee kuuluvansa tänne!
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9 Lomakkeen päivämäärät yms. yksityiskohdat on laadittu kevään 2002 suunnitelman
mukaisesti. Lomakepohjan on teki alunperin rehtori oppilashuoltoryhmän tammikuun -02 palaveriin.

LIITE 5

                                           Niveltämisen suunnittelu9

Aikataulu

           - Oman työn suunnittelu 9.1.

           - Aloituspalaverit: Liinalampi 16.1. klo 8. 00 ja Luonetti 23.1. klo 15

Oppilaslistat Primukselle             

Kuudensien luokkien tapaamiset: ensin opot, sitten tukioppilaat maaliskuulla

Erityisopetussiirtojen ja integrointitarpeiden valmistelu tammi-helmikuu

Luokanopettajien tapaaminen; käydään oppilaat läpi maaliskuu

Kyselyjen toteuttaminen maaliskuu

Valinnaisuuden tarjoaminen ja kartoitus maalis-  + huhtikuu

Ensimmäinen vanhempainilta ti 26.3. klo 18 (rehtori, koulukuraattori, koulupsykologi, opot)

Seitsemänsien luokkien opettajat ja luokanvalvojat selvillä viikko 14-15

Ryhmät luonnosvaiheessa vko 16 (17)

Palaute kuudensien luokkien opettajilta viikko 17 (18)

Opettajien niveltämispalaveri viikko 19  (muutoksia luokkiin vain erityistapauksissa)

Tulevien seiskojen vastaanottoilta ma 27.5. Samalla toinen tulevien seiskojen vanhempainilta

Työnjako

Oppilaslistat Primukselle: Tak

Kuudensien luokkien tapaamiset: Kor, Ylö, Kan

Tukioppilaiden käynti kuudensilla luokilla: Kor, Ylö, Pal

Erityisopetussiirtojen ja integrointitarpeiden valmistelu: Pyy, Kan, Lei, Vas

Kyselyjen toteuttaminen: Kor, Kan, Ylö

Valinnaisuuden tarjoaminen ja kartoitus: Kor

Ensimmäinen vanhempainilta 26.3.: Ris, Kan, Lei, Kor, Ylö

Ryhmät luonnosvaiheessa: Kor, Kan, Ylö

Palaute kuudensien luokkien opettajilta: Kor, Kan, Ylö

Kuudensien luokkien opettajat ja luokanvalvojat selvillä: Ris

Tulevien seiskojen ryhmittely Primukselle: Tak

Tulevien seiskojen ryhmittely ja työjärjestykset Kurrella: Ris

Opettajien niveltämispalaveri: Ris

Tulevien seiskojen vast.ottoilta ma 27.5. (II vanh.ilta, disco 6-lk:lle): Kor, Ylö, Ris, Pal
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10 ja Keski-Suomen alueen puhelinluettelo 2002

LIITE 6: Tikkakosken maantieteellinen sijainti ja Tikkakosken kylä.10
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