
MENNÄÄN SEISKALLE -OHJELMARUNKO   

 

Mennään seiskalle -tapaamiskertojen tavoitteena on tutustuttaa ja ryhmäyttää tulevia 7. luokkalaisia ennen 

yläkoulun aloitusta. Tapaamiskerroilla oppilaat tutustuvat toisiinsa erilaisten nimi- ja tutustumisleikkien, 

yhteisen tekemisen ja pelien lomassa. Oppilaat tutustuvat myös toistensa alakouluihin ja niihin 

ympäristöihin, joista eri oppilaat tulevat. Tutustuminen tulevaan yläkouluun, opettajiin, koulun sääntöihin ja 

tapoihin sekä ryhmäytyminen vahvistavat yhteisöllisyyden kokemusta ja näin sujuvoittavat oppilaiden 

siirtymää yläkouluun.  Tarvittavat kuljetukset kouluille järjestetään koulukuljetusten yhteydessä, jolloin 

oppilaat pääsevät harjoittelemaan myös koulukuljetuksessa kulkemista hyvissä ajoin.  

 

 

ESIMERKKI ROVANIEMEN OHJELMARUNGOSTA 

 

 

1. tapaaminen: Tutustuminen muihin oppilaisiin maalis-huhtikuussa 

 

10.45 Bussikuljetus lähtee 

11.15 Alkusanat, mikä on tapaamisen tarkoitus ja ryhmiin jakautuminen 

11.30  1. Rasti  Alias 

11.50  2. Rasti Köysipulma 

12.10 3. Rasti Tornin kokoaminen sanomalehdistä 

12.30 4. Rasti Tutustumisleikkejä 

12.50 5. Rasti Maton kääntäminen 

13.10 6. Rasti Ihmis-miinaharava 

13.30 Kokoonnutaan lopuksi vielä yhteen ja loppusanat sekä palaute päivästä  

13.50 Bussikuljetus lähtee 

 

 

2. tapaaminen: Ryhmäytyminen huhti-toukokuussa 

 

10.00 Bussikuljetus lähtee 

10.30 Alkusanat, päivän runko, luokkiin jako 

10.45 Alkulämmittelynä ryhmäytymistehtäviä opettajan tai tukioppilaiden johdolla. Tehtäviä voivat 

olla esimerkiksi jonoon aakkosjärjestyksessä, hiusten värin tai kengän koon perusteella. 

11.00 Parihaastattelu: parit haastattelevat toisiaan apukysymysten avulla ja esittelevät lopuksi 

parinsa koko luokalle 

11.30 Tulevat luokanvalvojat/opinto-ohjaaja ja tukioppilaat esittäytyvät ja kertovat tulevasta 

syksystä ja koulusta. Oppilaat voivat esittää luokanvalvojalle ja tukioppilaille kysymyksiä. 

11.50 Siirtyminen läheiselle laavulle. Kävelymatkan ajaksi oppilaille voi antaa jonkin tehtävän, joka 

tutustuttaa heitä entisestään toisiinsa. Laavulla vapaata oleskelua, eväiden syöntiä ja 

makkaranpaistoa. 

12.30 Tukioppilaiden vetämä loppuleikki ja opettajien loppupuheenvuoro sekä palautteen keräys. 

13.00 Siirtyminen takaisin koululle, josta bussit lähtevät. 

 

 



3. tapaaminen: Tutustuminen yläkouluun toukokuussa 

 

8.15 Paikallisliikenteen bussi lähtee 

9.00 Kokoontuminen koulun auditorioon: rehtorin ja opinto-ohjaajan tervehdykset 

9.30 Jakaantuminen luokkiin, jonka jälkeen tukioppilaat esittelevät koulua, kertovat koulusta ja 

tutustuttavat oppilaita toisiinsa. 

9.50 Välitunti 

10.00 Koulun esittely ja tutustuminen jatkuu 

11.00 Kokoontuminen auditorioon ja pieni kertauskilpailu päivästä 

11.20 Ruokailu 

11.40  Tutustuminen ja oleskelua nuorisotilassa, joka on koulun yhteydessä 

12.10 Paikallisliikenteen bussi lähtee 

 

 

 

ESIMERKKI ENONTEKIÖN OHJELMARUNGOSTA 

 

1. Tapaaminen Karesuvannon koululla huhtikuussa 

9.30  Saapuminen Karesuvannon koululle 
9.35  Koulun esittelykierros 
10.00  Nimi- ja tutustumisleikkejä liikuntasalissa 
10.30  Curling-turnaus liikuntasalissa joukkueittain  
11.15  Ruokailu 
11.35  Tietovisa ryhmissä 
12.30  Kiertoajelu Karesuvannon kylällä ja kaupassa käynti 
13.35  Paluukuljetukset 
 
 
2. Tapaaminen Hetan koululla huhtikuussa 

 
8.25  Saapuminen Hetan koululle  
8.30  Mokkapalojen valmistus kotitalousluokassa ryhmissä 
10.00  Saarella-nettipeli pareittain 
10.45  Liikuntatuokiot: Pöytäfutis, Pingis, Heittopallo 
11.15  Ruokailu 
12.00  Koulusuunnistus ryhmissä  
13.30  Mokkapalahetki kotitalousluokassa. Pelejä luokassa tai ulkona, esim. Kaikki pelaa-peli.  
14.45  Nuorisotila-info ja hengailua nuorisotilalla, välipala 
16.20  Paluukuljetukset 
 
 
3. Tapaaminen Hetan koululla toukokuussa 

 
8.25  Saapuminen Hetan koululle 

8.30  Tukioppilaiden tunti ja infopaketin jako oppilaille 

10.00  Kouluun ja kylään tutustuminen ryhmissä tehtävien avulla 

11.15  Ruokailu 



12.00  Kouluun ja kylään tutustuminen tehtävien avulla 

12.35  Nuorisotilalla hengailua 

14.45  Paluukuljetukset 


