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Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2021 - 2022  

  

Syyslukukausi  

11.8.2021–22.12.2021  

 

Syysloma  

18.10.2021–24.10.2021 (vko 42)  

 

Joululoma  

23.12.2021–9.1.2022  

  

Kevätlukukausi  

10.1.2022–4.6.2022  

 

Talviloma  

28.2.2022–6.3.2022 (vko 9)  

  

Uusintamahdollisuus eli ns. ”ehtolaispäivä” on 15.6.2022.  

  

Opetuksen järjestäminen lukuvuoden aikana  

  

Koulupäivän rakenne:  

 

1. tunti 8.40 - 9.25   

2. tunti 9.30 - 10.15     

20 min ulkovälitunti   

3. tunti 10.35 - 11.20   

4. tunti 11.25 - 12.10 TAI 11.50 - 12.35  

  

1.  Ruokailu 11.20 - 11.50  

2.  Ruokailu 12.10 - 12.40  

  

5. tunti 12.40 - 13.25   

15 min ulkovälitunti   

6. tunti 13.40 - 14.25     

7. tunti 14.30 - 15.15  

  

 



 

 

  

Erityistapahtumat järjestätään mm. koronatilanteen sallimissa puitteissa: 

● la 9.10.2021 PYK 60v-juhla, avoimet ovet, koulupäivä kaikilla -> pidetään vapaana 

helatorstain jälkeinen perjantai 27.5.2022  

● teatteriretki kevätlukukaudella 9.lk  

  

  

Lyhennetyt koulupäivät:  

● 21. - 22.12.  

● 14.4.  

● 2. - 4.6.  

  

Vuoden muita tapahtumia (koronatilanne huomioiden):  

● Tömäpäivät  

● Retkeilykurssin yön yli-retki 

●  Metsäpäivät 8.lk 

● joulukirkko / joulujuhla  

● taksvärkkipäivä 4.10. Oppilaskunnan hallitus päättää kohteen, jolle taksvärkkituotot 

lahjoitetaan.  

● Nouhätä! kilpailu 8.lk 

● kevätjuhla  

● ysipäivä 

● 9 lk: retkipäivä, mahdollisesti viimeisenä perjantaina eli 3.6.  

● Taidetestaajat-vierailut 8 lk  

● museovierailut yms. 

● liikuntapäivät 

● palo- ja pelastusharjoitus  

● Elämänhallintapäivä 9.lk (yhteistyössä sidosryhmien kanssa) 

● Sinäminäpäivä 8.lk (yhteistyössä sidosryhmien kanssa) 

● Itsenäisyyspäivän juhlistaminen 

  

Lukuvuoden painotukset ja hankkeet  

- Parolan koulukampuksen suunnittelu ja toteutus osa 1  

- Kulttuuripolku (Arx) 

- Yrityskylä-yhteistyö (20.-25.4) 

- 7. luokkien ryhmäyttäminen yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa  

- iltapäivätoimintaa vammaispalveluiden järjestämänä  

- kerhotoimintaa Yhteiskoululla esim. kässäkerho, höntsäpalloilukerho 

- Ilo oppia -hanke  



- Digitutor-hanke  

- Vipu-hanke (oppilaan tukeminen)  

- oppilaskuntatoiminta  

- tukioppilastoiminta  

- kasvatuskeskustelut osana nuoren kasvun tukemista  

- Ysipäivä-ilmiöviikko koko koulun yhteisenä monialaisena oppimiskokonaisuutena  

- luokanvalvojan roolin täsmentäminen, päivitetyt, kirjalliset ohjeet käyttöön elokuussa  

- uuden henkilöstön perehdyttäminen (yhteinen aloitus ja kummit)  

  

Taito- ja taideaineet  

- Älä ruoki hukkaa -hanke alkaa yhteistyössä Maatalousnaisten, kotitalousopettajien ja 

luokanopettajien liiton kanssa  

- kuluttajatietoisuus  

- Taidetestaajat-hanke  

- yhteistyö ARXin kanssa 

 

  

  

Äidinkieli ja kirjallisuus:  

- ARX-yhteistyö  

- teatteriretki  

- kirjastoyhteistyö 

  

Kielet:  

- The Big Challenge -kilpailuun osallistuminen (englanti) 

- vieraiden kielten opetuksessa painotetaan kohteliasta kielenkäyttöä 

- toiminnallista oppimista  

  

Reaali:  

Historia 

- Panssarimuseo 

- Yläkoulun 7. ja 8. luokka opetussuunnitelman mukaisesti 

- Mahdollisuuksien mukaan paikallisalueen historian tutustumista 

-  

 

Yhteiskuntaoppi 

- Yrityskylä 

- Mahdollisuuksien mukaan vierailuja käräjäoikeudessa, yritysvierailut 

- Oppilaiden osallistaminen yhteiskuntaan 

 

 



Uskonto 

  

Terveystieto  

Terveystiedossa painotetaan keskustelua ja toiminnallisuutta 

opetusmenetelmänä. 

Oppiaineessa tehdään oppiaineiden rajoja ylittävää yhteistyötä mm. liikunnan 

kanssa, kun liikunnan teorian opiskelun tukena liikunnanopettajat käyvät asiaa 

omilla tunneillaan läpi käytännössä. Lisäksi oppilas käyttää samaan aikaan 

aktiivisuusranneketta havainnoidakseen omaa liikkumistaan myös mitattuna. 

Vuosittain osallistutaan 8. luokille tarkoitettuun valtakunnalliseen NouHätä! - 

turvallisuus- ja pelastustaitokilpailuun, joka järjestetään yhteistyössä 

pelastuslaitoksen kanssa sekä vuosittain käydään kumikoulua 

(kondomiajokortti), jota on mukana pitämässä nuorisotyö. 

 Biologia 

Biologian opetuksessa korostetaan luonnontieteen toiminnallisia ja tutkimuksellisia 

opetustapoja. Opiskeltavat asiat tehdään oppilaille mahdollisimman konkreettisiksi 

opiskelemalla niitä ulkona luonnossa tai tutkimalla eliöitä tai niiden osia luokassa. Samalla 

oppilas tutustuu paikalliseen luontoon, tutkimusvälineistöön ja tutkimuksen tekoon. 

Kahdeksannen luokan oppilaat osallistuvat 14.9.2021 4H:n järjestämään Metsäpäivään 

Ahvenistolla sekä valtakunnalliseen Metsävisaan, jossa he pääsevät osoittamaan 

suomalaiseen metsään liittyvää osaamistaan.  

  

Maantieto 

Maantiedon opetuksessa hyödynnetään lähiluontoa karttataitoja ja maantieteellisiä ilmiöitä 

opiskellessa. Opetus on toiminnallista ja siinä hyödynnetään geomediaa monipuolisesti. 

Maantiedossa opetus kytketään osaksi ajankohtaisia tapahtumia. 

Kansainvälisyyskasvatuksen osalta tehdään yhteistyötä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa. 

 

Oppilaanohjaus 

 

Oppilaan ohjausta totetutaanluokkamuotoisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja 

henkilökohtaisena ohjauksena opetussuunnitelman mukaisesti. Jokaisella luokka-asteella on 

opetussuunnitelman mukaista TET-harjoittelua.  

 

 

 

  



Matemaattiset aineet:  

- toiminnallinen oppiminen  

Matemaattisten aineiden oppitunneilla hyödynnetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä 

oppimisen monipuolistajana ja ymmärryksen syventäjänä: opetus voi tapahtua erilaisten 

käytännöllisten oppilastöiden, liikkumista tai mittaamista sisältävien tehtävien tai 

oppimispelien kautta. Abstraktien käsitteiden omaksumisessa voidaan aluksi käyttää 

värillisiä nappuloita, rakennuspalikoita tai muita konkreettisia välineitä selkeyttämään 

käsitettä. Konkretiasta pyritään lopulta siirtymään kohti abstraktia ja käsitteellistä 

luonnontieteellistä ajattelua. 

 

- flipped education  

Fysiikassa ja kemiassa on osittain käytössä ns. flipped learning -opetusmenetelmä. Siinä 

opettaja ei kontrolloi ja johda oppimisprosessia koko ajan, vaan oppilaat tutustuvat aluksi 

itsenäisesti opiskeltavaan ilmiöön sekä siihen liittyviin käsitteisiin. Oppimisen etenemistä 

ohjataan tehtävillä ja apuna käytetään esimerkiksi muistiinpanoja, simulaatioita ja 

opetusvideoita. 

Oppiminen ja ymmärtäminen eivät silti ole yksin oppilaan vastuulla vaan ilmiötä ja tehtävien 

vastauksia käsitellään myös yhdessä ennen siirtymistä seuraavaan aiheeseen. Tällä 

menetelmällä mahdollistetaan entistä syvempi oppiminen ja samalla kehitetään oppilaiden 

itseohjautuvuutta sekä tiedonhakutaitoja. 

 

- tuntityöskentelyn merkityksen korostaminen 

Tuntityöskentelyn tärkeyttä oppimisessa halutaan korostaa erityisesti lukuvuonna 21-22. 

Oppitunnit ovat opiskeluun tarkoitettua aikaa, jolloin oppijalla on mahdollisuus saada 

opettajan tai ohjaajan apua ja tukea ja tämä aika kannattaakin käyttää tehokkaasti 

opiskeluun.  

 

- joustavat opetusryhmät:  

Matematiikan, fysiikan ja kemian joustavat opetusryhmät Parolan Yhteiskoulun 7 - 9-

vuosiluokilla 

Parolan Yhteiskoulun matematiikan opiskelu tapahtuu niin sanotuissa joustavissa 

opetusryhmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että 3–4-perusopetusryhmää jaetaan matematiikan 

oppituntien ajaksi 3 – 4:ksi joustavaksi opetusryhmäksi. Ryhmäjaon perusteena 7- 

vuosiluokalle tullessa käytetään alakoulun opettajilta saatuja tietoja kunkin oppilaan 

oppimistyylistä, opiskeluvalmiuksista, temperamentista ja matematiikan opiskeluun 

liittyvästä tuen tarpeesta. Opintojen aikana oppilaan on tarvittaessa mahdollista siirtyä 

joustavasta ryhmästä toiseen, joko kokonaan tai joksikin aikaa. 



Kaikissa opetusryhmissä opiskellaan opetussuunnitelman mukaisesti, mutta hieman erilaisin 

painotuksin (kts. kuva 1). Ryhmäjaolla ei näin ollen ole vaikutusta oppilaiden jatko-

opintokelpoisuuteen. Kaikkia yleisopetuksen oppilaita arvioidaan samoin perustein. Lisäksi 

arvioinnin tasapuolisuus koko ikäluokalla pyritään säilyttämään mm. siten, että opettajasta 

tai opetusryhmästä riippumatta, kaikki oppilaat suorittavat samat kokeet. 

 
 

Joustava perusopetus (JOPO) 

 

Joustava perusopetus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti lähiopetuksena koulussa 

sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun 

ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta.  

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Myös 

koulu voi suositella oppilaalle JOPO-luokassa opiskelua. Oppilaita valittaessa heihin on 

sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Oppilasvalinnan kriteereinä joustavaan 

perusopetukseen ovat esimerkiksi seuraavat: 

Jopon oppilasvalinnan kriteerit ohessa: 

● oppilas täyttää hakuvuoden aikana vähintään 14 vuotta 

● oppilaalla on ainakin yksi lukuvuosi oppivelvollisuutta jäljellä 

● oppilas on riittävän motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun joustavan 

perusopetuksen ryhmässä 

● oppilaalla on kyky toimia erilaisissa ryhmissä ja rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja 

tilanteita sekä osallistua työpaikkaopiskeluun 

● oppilaan perhe on sitoutunut oppilaan koulunkäynnin tukemiseen ja yhteistyöhön 

koulun kanssa. 

Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. 

Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös, joka valmistellaan moniammatillisesti. Jos 

yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta perusopetuksesta ennen perusopetuksen 

päättymistä, tehdään joustavan perusopetuksen päättymisestä hallintopäätös. 

Valintaprosessi käynnistyy helmi-maaliskuussa. 



Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle 

jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Se sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana 

laadittava oppimissuunnitelma. Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan 

perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun 

ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä tukea, joustava perusopetus 

kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa 

suunnitelmassa eli HOJKSissa. 

 

 

Oppilashuolto 

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkeen ja fyysesen 

terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 

lisäävää toimintaa. Oppilashuolto on lakisääteinen osa koulun perustoimintaa, ja kuuluu 

kaikille kouluyhteisössä toimiville. Oppilashuoltoon sisältyy arviointia, neuvontaa, ohjausta, 

neuvotteluapua ja erilaisia tukitoimia. Oppilashuoltotyössä lapsen etu on ensisijalla. 

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. 

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen 

huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. 

Yhteisöllinen oppilastyö 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja 

oppilasryhmien hyvinvointia. lisäksi huolehditaan kouluympäirstön terveellosiyydestä, 

turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Sen suunnittelusta vastaa koulukohtainen 

oppilashuoltoryhmä. 

Yksilökohtainen oppilastyö 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 

palveluja, oppilashuollon psykilogi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa 

monialaista oppilashuoltoa. Tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista 

kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista varhaisten tuen ja ennaltaehkäisyn keinoin. 



Yksilökohtainen oppilashuolto toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa 

kanssa. oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä 

koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden 

henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen 

luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. 

Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut 

 

Kuraattori-. ja psykologi työn tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden psyykkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä koulunkäyntiin 

liittyvien toimintaedellytysten turvaaminen. Koulukuraattori ja koulupsykologi osallistuvat 

myös oppilaan tukitoimien suunnitteluun. 

Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja 

perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin. 

Työskentely tapahtuu kouluilla yksilö-, ryhmä- ja kouluyhteisötason toimintana, joka käsittää 

tukea antavia keskusteluja, ryhmätyömenetelmiä, konsultaatiota sekä verkostoyhteistyötä. 

Koulupsykologin työn tavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen lisäksi oppimisen 

tukeminen. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä lapsen kasvuun ja kehitykseen, oppimiseen 

ja koulunkäyntiin, mielialaan, itsetuntoon ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Lapsen 

kehitykseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä voi ottaa myös perheneuvolaan. Tarvittaessa 

koulupsykologi tekee huoltajan suostumuksella psykologisia tutkimuksia ala- ja 

yläkouluikäisten oppimisvalmiuksien kartoittamiseksi sekä esikouluikäisten kehitystason ja 

kouluvalmiuden kartoittamiseksi. Koulupsykologi työskentelee pääasiassa Koulutien 

työpisteellä ja tarvittaessa kouluilla ja esikouluilla. 

Oppilas tai opiskelija voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai -psykologiin oma-aloitteisesti. 

Tapaamiselle voi ohjautua myös vanhempien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun 

henkilön suosittelemana. Koulukuraattoriin tai -psykologiin voi ottaa yhteyttä myös Wilma-

viestillä. 

 

 

  



Erityisen tuen tiimi:  

Kansallisessa VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja 

koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tuen muotoja. 

Vuonna 2018 alkanut työ jatkuu uudella kaksivuotisella toimikaudella. Uudella kaudella 

aluetyön tärkeä painopiste on kuntien kanssa tehtävä yhteistyö, johon myös VIPU-toiminta 

liittyy. www.vip-verkosto.fi-  Hattulan kunnasta edustavat lukuvuonna 2021-2022 kuraattori 

Johanna Kynäkoski ja koordinoiva laaja-alainen erityisopettaja Sari Lindholm. 

 

Parkki –toiminta  

 

Parkkiluokka 45 toiminta kouluohjaajan näkökulmasta  

  

Parkkiin ohjataan oppilaita aineenopettajien, erityisopettajien, koulukuraattorin, rehtorin ja 

terveydenhoitajan toimesta. Syyt ovat mm. oppimisen esteet, AI-lukutuntiin keskittyminen, 

häirintä omassa luokassa, huonovointisuus, tehtävien laiminlyönti, ahdistus, kiusaaminen, 

akuutit riitatilanteet, liikuntakielto, liikuntaeste tai vamma, sisäilmaoireet, poissaolot, 

lukujärjestysmuutokset ja hyppytunnit, rästisanakokeet, muut isot tekemättömät kokeet ja 

niihin harjoittelu.  

Oppilaat tulevat parkkiin tekemään tehtäviä avustettuina, itsenäisesti tai ryhmässä. Oppilaat 

tekevät kaikkia oppiaineita parkissa, taitoaineita ja liikuntaa teoriamuodossa. Taideaineisiin, 

käsityöhön ja muihin aineisiin oppilaalla on tehtävät mukanaan. Aineenopettaja määrittelee 

tuntitehtävät.  

Parkissa on samat säännöt kuin muissakin luokissa. Osa oppilaista käy parkissa 

epäsäännöllisesti, osa jatkuvasti. (Koetuki yms.)   

Läksyparkkiin määrätään läksyunohdusten takia tai saatavilla olevan avun takia. Oppilaat 

käyvät myös omaehtoisesti ka vapaaehtoisesti läksyparkissa odottaessaan kyytiä tai muuten 

ennen kotiin lähtöään. Parkin toiminnasta vastaa ohjaaja.   Laaja-alaiset erityisopettaja 

työskentelevät tällä hetkellä samassa tilassa ja tekevät tiivistä yhteistyötä ohjaajan kanssa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Yhteiskoulun yhteistyökumppaneita ovat mm. nuorisopalvelut, vapaa-aika/liikunta –toimi, 

kirjasto, seurakunta, Arx ja Parolan muut koulut, Panssarimuseo, Yrityskylä Pirkanmaa, 

Maatalousnaisten, kotitalousopettajien ja luokanopettajien liiton, S-Market Parola, 

Panssariprikaati  

 

Oppimisympäristöajattelua laajennetaan koulurakennusten ja koulupihan ulkopuolelle. Eri 

luokat tekevät eri oppiaineissa erilaisia retkiä ja tutustumiskäyntejä Hattulan kunnan 

alueella koulupäivän aikana. Mikäli opintoretki tehdään kunnan rajojen ulkopuolelle tai 

kestää pidempään kuin normaali koulupäivä, tulee retkestä tehdä erillinen 

toimintasuunnitelma. Tämä ohje koskee myös leirikouluja ja luokkaretkistä, eli niistä 

tehdään erillinen toimintasuunnitelma johtavalle (toimitetaan tiedoksi myös rehtorille) ja 

asiasta tehdään viranhaltijapäätös.   

  

Koulun toimintaan varataan 12 päivää sellaisiin koulun työpäiviin, jolloin koululla on 

muutettu työjärjestys (liikunta -, retki -, ym. päiviin).   

  

Työelämään tutustumiset (koronatilanne huomioiden):  

- 7. lk.  TET 13.12. - 15.12. (3 päivää, vko 50)  

- 8. lk.  TET 7.2. - 11.2.2022 (5 päivää, vko 6)  

- 9. lk. TET 1 on 27.9. - 1.10. 2021 (5 päivää, vko 38) ja TET 2 on 29.11. - 3.12. 2021 (5 päivää, 

vko 48)  

- Joustavan perusopetuksen luokalla eli jopolla on työelämään tutustumisjaksoja eri määrä 

ja eri aikoihin kuin muilla oppilailla.   

- Pienryhmien oppilaiden osalta TET-harjoitteluihin osallistuminen arvioidaan 

yksilökohtaisesti erityisluokanopettajan ja oppilaan huoltajien yhteistyönä.  

- Ensisijaisesti oppilaat hankkivat itse (yhdessä huoltajan kanssa) TET-paikat, mutta 

tarvittaessa voi pyytää apua oppilaanohjaajilta.  

   

Vanhempainillat (koronatilanne huomioiden):  

7. lk. ti 31.8. klo 18  

8. lk. ti 14.9. klo 18  

9. lk. jatko-opintoilta ti 14.12. klo 18  

 

Luokka-asteiden luokanvalvojat suunnittelemat ohjelman ja vastaavat vanhempainillan 

muusta sisällöstä. Opo ja rehtori pitävät puheenvuoron vanhempainillassa. 

 



Luokanvalvoja pitää jokaiselle 7-luokan oppilaalle kevätlukukauden aikana 

arviointikeskustelun (vanhempainvartin).  

 

8. ja 9. vuosiluokan oppilaille vanhempainvartteja pidetään tarvittaessa kouluvuoden aikana. 

 

Oppilasmäärät vuosiluokittain   

 

         

 a  b  c  d  e  f  g    

7.lk  17 17 17 19 19 16 17 122 

8.lk  15 17 18 20 15 16 15 116 

9.lk  18 23 24 19 17 18   119 

jopo                11 

kuntout.                6 

pienryh.                8 

pienryh.                6 

        388 

 

Yläkoululla opetusryhmäkoko ei kuvaa todellista oppilasmäärää/ oppitunti, sillä yläkoululla 

opetusryhmiä ei jaeta jakoryhmiin, vaan mm valinnaisaineissa (tuntijaon mukaan 

yläkoulussa 13vvh) opetusryhmät yhdistetään isommiksi ryhmiksi. Yläkoulun käsityö, 

kotitalous, fysiikka ja kemia  (tuntijaon mukaan 14 vvh) tulee järjestää riittävän pienessä 

opetusryhmässä (16 oppilasta), jolloin sopivan kokoinen perusryhmäkoko on tarpeen. 

Yläkoulun osalta ryhmäkoko ei sinällään kerro sitä, kuinka paljon oppilaita eri oppitunneilla 

on. 

  

 Tuntikehys  

  

Lukuvuosina 2020-2021 ja 2020-21 opetusryhmien määrä on sama ja 

opetussuunnitelmauudistuksen tuomat muutokset tuntijaossa eivät enää aiheuta muutoksia 

tuntikehykseen. Alkavana lukuvuotena tuntikehystä käytetään muutama tunti vähemmän 

kuin edellisenä lukuvuotena johtuen mm. virkarakennemuutoksesta eli kahden viran 

muuttamisesta tuntiopettajuudeksi.  

 

 

Opettajien työmäärä ja rehtorin tunnit  

  

Tuntikehyksen ja koulun työjärjestyksen mukaisesti.   

 

Rehtorin opetusvelvollisuus täyttyy kasvatuskeskusteluista ja tarvittavista sijaistuksista. 

 



 

Arviointi ja tavoitteet  

  

Kuluvan lukuvuoden toiminnan arviointi ja tulevan lukuvuoden tavoitteet  

Lukuvuosi 2020-21 oli monessa mielessä poikkeuksellinen. Oppilaat, huoltajat ja koulun väki 

joustivat ja räätälöivät vaihtelevissa tilanteissa, joita aiheuttivat mm. sisäilmahaasteet, 

organisaatiouudistus ja korona.  Sisäilmahaittaepäilyilmoituksen teki lukuvuoden aikana 14 

henkilökunnan edustajaa ja 35 oppilasta. Määrä on suuri, sillä suuri osa opetuksesta 

kuitenkin tapahtuu väistötiloissa ja myös etäopetuksessa oleminen osaltaan helpotti 

sisäilmaoireilijoiden tilannetta. Koulun sisäilmatyöryhmä on kokoontunut asian tiimoilta 

säännöllisesti ja asiaan liittyvä tiedottaminen on nähtävillä koulun kotisivulla.  

Parolan Yhteiskoulun opetusta järjestetään osin väistötiloissa myös Parolan koululla, mikä 

aiheuttaa arjessa käytännön haasteita, lisää kiireen tuntua ja jopa hajottaa yhteisöllisyyttä, 

kun luontevat päivittäiset kohtaamiset käytävillä tai taukohuoneessa jäävät toteutumatta. 

Tämä vuosi onkin osoittanut, että koulukampussuunnittelussa olisi tärkeää varmistaa, että 

saamme koulun, emme vain erillisiä opetuksen suorittamispisteitä.   

 

Uudisrakentaminen kiinnostaa paljon myös oppilaskuntaa. Tässä Parolan Yhteiskoulun 

oppilaskunnan hallituksen ajatuksia asiasta:  

 

Mitä on koulu ja millainen on hyvä koulu?  

● Yhtenäinen koulupolku → alakoulu, yläkoulu ja lukio.  

● Yhtenäinen paikka, jossa opiskellaan sekä tavataan kavereita ja jossa on hyvä 

olla → sosiaalisuus ja turvallisuus  

● Paikka, jossa voisi halutessaan viettää myös vapaa-aikaa.  

● Välitunnit tärkeitä kaverisuhteiden ja yhteisöllisyyden kannalta → nyt aika menee 

siirtymiseen rakennuksesta toiseen.  

● Koululla pitäisi olla hyvät puitteet välituntien viettämiseksi.  

● Ei avoimia oppimisympäristöjä.  

● Oireeton ja puhdas.  

● Hyvä koulu on yhteisö→ opettajat, oppilaat sekä henkilökunta. Koulu ei ole 

pelkästään katto ja seinät.  

 

 

  

Ajatukset kampusmallista  

● Toivottiin, että koulu olisi mahdollisimman yhtenäinen kokonaisuus → ei useita 

eri rakennuksia kaukana toisistaan.   

● kiinteistölle oma talonmies, jos halutaan, että koulukiinteistö säilyy 

käyttökuntoisena ja uusi tuleva koulukiinteistö on huolenpidon alla 

Ajatukset rakennushankkeesta ja uudisrakennuksesta (Mitä 1. osaan tulisi rakentaa?)  



● Ehdotettiin, että pitäisi tehdä selvitys, missä luokissa oireillaan eniten ja siirtää ne 

luokat 1. osaan  

● Ehdotettiin, että alakoulun puolelta kaikki paitsi kotitalouden luokka siirrettäisiin 

uuteen rakennukseen.   

● Kannatettiin ns. komentokeskusmallia, jossa 1. osassa olisi rehtori, 

erityisopettajat sekä opettajainhuone.  

● Esitettiin, että 2. osaan siirrettäisiin kaikki loput luokkatilat, jotta koulu toimisi 

enintään kahdessa eri rakennuksessa.  

  

Lukuvuoden 2020-21 toiminnan arviointia:  

Lukuvuoden alussa koululla alkoi uusi pienryhmä, jossa on ns. kuntouttavia elementtejä. 

Yhdessä pienryhmässä oli oppilaita ylipaikoilla ja yhdessä pienryhmässä erityisen 

heterogeeninen oppilasryhmä, joten oppilaiden tuen järjestämiseen ja 

oppilasturvallisuuteen liittyen on ollut tavallista suurempi henkilöstöresursointi. Toiminnan 

kehittämisen lisäksi on järjestetty työnohjausta. Oppilaiden tuen järjestämisessä jopo-luokka 

ja parkkitoiminta ovat jo hyväksi havaitut toimintatavat.   

 

Saumaton yhteistyö oppilashuollon erityistyöntekijöiden kanssa on tärkeää koulun arjen 

sujumisen kannalta, mutta asian merkitys korostuu erityisesti poikkeustilanteissa. Kuluvana 

lukuvuotena koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminta on keskittynyt enemmän 

oppilaiden ja yhteisön tukemiseen vaihtelevissa tilanteissa. Yhteisöllisen oppilashuollon 

merkitystä ja ennaltaehkäisevän roolin vahvistamisen vuoksi on yhteisöllisen 

oppilashuoltoryhmän toukokuisessa kokouksessa päätetty, että tulevana lukuvuotena myös 

kuraattori osallistuu koulun johtotiimiin. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä toimii siis osin 

johtotiimissä. Tämän lisäksi kokoontuu noin kaksi kertaa lukuvuodessa laajennettu 

oppilashuoltoryhmä, johon voidaan kutsua mm. koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, 

opo, nuorisotyöntekijä, oppilaskunnan hallituksen edustaja yms. Laajennetussa 

oppilashuoltoryhmässä käydään mm kouluterveyskyselyn tulokset läpi ja sovitaan 

jatkotoimista, arvioidaan 7. luokkien tilannetta ryhmäytymisen suhteen yms.  

Yhteiskoululla kehitetään jaettua johtamista ja tiimiorganisaatiota. Tiimien vetäjien 

muodostamassa johtotiimissä käsitellään yhdessä koulun arkeen ja kehittämiseen liittyviä 

asioita.  

 

Tiimiorganisaatioon liittyy myös taloudenkäytön suunnittelu ja yhteisvastuullisuus.  Tiimit 

suunnittelevat rahankäyttöä vuositasolla oman aineryhmänsä osalta ja johtotiimivetoisesti 

mietitään resurssien jakamista, jos on johonkin resursoitava enemmän. Keväällä 2021 tuli 

esiin, että liikunnan opetuksen välineistöön tulee lähivuosina painottaa enemmän. Tulevan 

lukuvuoden oppimateriaalihankintoja varten otettiin käyttöön ns tiimikohtaiset, virtuaaliset 

ostoskorit, joiden avulla on helpompi hahmottaa ja seurata käytettyjä määrärahoja. 

Tilinpäätös osoitti Yhteiskoulun pysyneen budjetissa vuonna 2020.  



Lukuvuoden onnistumisiin voidaan lukea myös oppilaskunnan hallituksen ja tukioppilaiden 

aktiivinen rooli yhteisöllisyyden tukemisessa myös poikkeusaikoina.  

Kokonaisuudessaan lukuvuosi voidaan todeta onnistumisten lukuvuodeksi: aiemmin tehdyn 

digiloikan turvin voitiin kehittää laadukasta etäopetusta ja koulukampuksen ensimmäinen 

osa eteni kilpailuttamisvaiheeseen saakka.  

  

Lukuvuoden 2021-22 tavoitteena on:  

- jatkaa tiimiorganisaation ja jaetun johtamisen kehittämistä  

- yhteisöllisen oppilashuoltotyön roolin vahvistaminen (oppilashuollon edustus johtotiimiin, 

tämän lisäksi lukukausittaiset laajennetut yhteisöllinen oppilashuollon kokoukset)  

- tukea koulun yhteisöllisyyttä väistötilatilanteessa (hankehakemus)  

- lukuvuoden aikana kiinnitetään huomiota oppilaiden yhteisvastuullisuuteen ja hyvään 

käyttäytymiseen   

● välitunnit, tarkennetaan säännöt myös Parolan koulun puolella opiskelevien 

osalta  

● Välituntiaktiviteettien lisääminen (mm. liikuntavälineiden jako välituntikäyttöön, 

uudisosa 1. pihasuunnittelu) 

● lukuvuoden aikana selvitetään mahdollisuutta poistaa limuautomaatti ja järjestää 

välipalakioski oppilaille (esim 4H, oppilaskunta?) 

● koulumatkat ja koulukuljetusten odottaminen 

● kouluruokailu (laaditaan kouluruokailun säännöt ruokalan oville näkyviin) 

● oppitunneilla työskentely  

● hyvä käyttäytyminen huomioidaan kaikessa koulun toiminnassa ja koko koulun 

henkilöstön ohjaamana  

  

- OPH.n arvioinnin muutokset otetaan käyttöön yläkoulussa lv 21-22 aikana. 

Lukuvuosiarviointi ja päättöarviointi annetaan uusittujen kriteerien mukaisesti.  Erityisen 

tuen tarpeisiin ja opetuksen räätälöinnin helpottamiseksi otetaan Yhteiskoulussa käyttöön 

laaditut erityiset painoalueet.  Opettajat tiedottavat huoltajia arvioinnin muutoksista. 

  

 


