


Evening program

18.00 General meeting

Principal Lauri Halla and Vice principal Richard Cousins

- general matters

- election of optional courses

- start of the school year and corona epidemic

- class division and homerooms

18.20 Class meetings

homeroom teachers

- Introductions

- school year calendar

- weekly/daily schedule

- allocation of hours

- optional courses

- how to prepare for lower secondary/bilingual class/English 

class

- services provided: special ed., remedial ed., social worker, 

nurse, study counselor, library, cafeteria

- Wilma password

- other issues

Illan ohjelma

18.00 Yleiset asiat

rehtori Lauri Halla ja apulaisrehtori Richard Cousins

- yleiset asiat

- valinnaisainevalinnat

- lukuvuoden aloitus ja koronatilanne

- luokkajako ja luokanvalvojat

18.20 Luokkatapaamiset

Luokanvalvojat

- esittelyt

- lukuvuosikalenteri

- viikon/päivän aikataulu

- tuntijako

- valinnaisainevalinnat

- miten valmistautua yläasteeseen / kaksikieliseen luokkaan / 

englanninkieliseen luokkaan

- koulun palvelut: erityisopetus, tukiopetus, kuraattori, 

terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, kirjasto, kahvila

- Wilma-tunnukset

- muut asiat



Tulevat seiskat: 150 oppilasta

• 61 % tyttöjä, 39 % poikia
• Tulevat 35 eri koulusta
• 77 % asuu Kulosaaren ulkopuolella
• 10 eri äidinkieltä
• Luokkakoko yleisopetuksen luokilla n. 25
• Keskimäärin 20 oppilasta

opetusryhmässä
• Tänä vuonna n. 50 % kouluun pyrkineistä

hyväksyttiin

New 7th graders: 150 students

• 61 % girls, 39 % boys
• Come from 35 different schools
• 77 % live outside of Kulosaari
• 10 different mother tongues
• Average class size 25
• Average teaching group size 20
• This year approx. 50 % were accepted of 

those applying to the 7th grade



Koko koulun valinnaiskurssit
7. –luokalla

• Jokainen valitsee yhden kurssin jaksoihin 1 – 3 (+ 4 varavaihtoehtoa)
• Samat kurssit tarjolla kaikille peruskoulun ja lukion oppilaille
• 10 eri kurssia tarjolla
• Valinta nettikyselyllä

All KSYK optional courses
in the 7th grade

• All students choose one optional course for periods 1 – 3 (+ 4 spare 
options)

• Same courses are offered to all lower and upper school students
• 10 different courses available
• Chosen online



Tietokoneet

- Koulu tarjoaa kaikille 
oppilaille kannettavan 
tietokoneen 
henkilökohtaiseen käyttöön

- Tietokonetta käytetään 
koululla päivittäin sekä 
kotona

- Koulun tietokonetta voi 
käyttää myös muuhun kuin 
koulutyöhön

- Halutessa saa käyttää myös 
omaa tietokonetta, mutta 
koulu ei tarjoa siihen IT-tukea

Computers

- All students are offered a 
personal laptop computer
by the school

- The computer is used daily
at school and at home

- The computer can also be
used for other purposes

- Other computers can also
be used but no IT support is 
provided



Lukuvuoden aloitus

• To 12.8.2021 klo 9.00

Start of the next school year

• Thu 12th Aug 2021 at 9 am



Luokkajako

Kaksikieliset luokat
7A: kaikilla A-ruotsi tai muu A2-kieli
7B: harvoilla ylimääräisiä kieliä
7C: kaikilla A-ranska/A-saksa/A-espanja ja B-ruotsi
7D: kaikki mahdolliset kielivalinnat paitsi A-ruotsi, S2

7E: englanninkielinen
7F: suomenkielinen

Pyritty huomioimaan myös:
Kaveritoiveet, tyttö/poika-jakauma, tulokoulut

Class formation

Bilingual classes
7A: all with A Swedish or another A2 language
7B: generally no extra languages
7C: A French/A German/A Spanish and B Swedish
7D: all language choices possible apart from A Swedish, S2

7E: English-speaking
7F: Finnish-speaking

Also attention is paid to:
Friend wishes, share of girls and boys, 6th grade schools




