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Lukuvuoden työ -ja loma-ajat 2022 - 2023

Syyslukukausi

Syysloma

Joululoma

Kevätlukukausi

Talviloma

Jaksot

Vuosiluokat 1-6

Vuosiluokat 7-9

JA.
10.8.2022 — 34.12.2022

17.10.2022 — 23.10.2022 (vko 42)

22.12.2022 — 8.1.2022
23.

9.1.2023 — 3.6.2023

27.2.2023 — 5.3.2023 (vko 9)

10.8.2022 — 3.6.2023

1. jakso 10.8.2022 — 21.12.2022

2.jakso 9.1.2023 — 3.6.2023



Opetuksen jarjestaminen lukuvuoden aikana

Koulupäivän rakenne:

1. tunti 8.40 - 9.25

2. tunti 9.30 - 10.15

20 min välitunti

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 välitunti

6. tunti 13.40 - 14.25

7. tunti 14.30 - 15.15



Poikkeukselliset koulupaivat:

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

normaalinkoulupäivän ajan, tulee retkestä tehdä erillinen toimintasuunnitelma. Tämä ohje koskee

myös leirikouluja ja luokkaretkistä, eli niistä tehdään erillinen toimintasuunnitelmasivistysjohtajalle

ja toimitetaan tiedoksi myös rehtorille.

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

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

Lyhennetyt koulupäivät:

-14.10 lyhennetty päivä, neljä ensimmäistä tuntia lukkarin mukaan

-ke 16.11. etäpäivä lukujärjestyksen mukaisesti

-5.12. taksvärkkipäivä

-jouluinen päivä ti 20.12

-joulukirkko /vastaava toiminta ke 21.12, puuro

-liikuntapäivä 21.2. lyhennetty päivä, neljän oppitunnin mittainen päivä

-kiirastorstai, pääsiäisohjelmaa

-1. ja 2. 6. neljän oppitunnin mittaiset päivät

-kevätjuhla

Erityistapahtumien järjestäminen:

° poikkeuksista tiedotettava koulun väkeä riittävän ajoissa, vähintään kahta viikkoa ennen

e päiviä sovittaessa tarkistettava eOpehuoneen kalenterista, ettei suunnitellut tapahtumat ole

aina samoilla viikonpäivillä

e johtotiimion sopinut juhlajärjestelyvastuut seuraavasti:

kevätjuhla, 9. luokkien luokanvalvojien



joulukirkko, 7. luokkien luokanvalvojat

joulujuhla, luokattomat, erkat, ohjaajat

pääsiäistapahtuma, 8. luokkien luokanvalvojat

Lukuvuoden tapahtumia:

19.8. Koulurauhanjulistus (kunnanjohtaja Pekka Järvi ja tukioppilaat)

Tömä -päivät

Retkeilykurssin yön yli-retki

teatteriretki kevätlukukaudella 9.1k

metsäpäivät 8.lk

joulukirkko

taksvärkkipäivä 5.12. Oppilaskunnan hallitus päättää kohteen, jolle taksvärkkituotot

lahjoitetaan.

pääsiäismunien koristelukilpailu

Nouhätä! kilpailu 8.1k

kevätjuhla

ysipäivä

9 Ik: retkipäivä

Taidetestaajat-vierailut 8 Ik

museovierailut yms.

liikuntapäivä

palo- ja pelastusharjoitus

Elämänhallintapäivä 9.Ik (yhteistyössä sidosryhmien kanssa)

Sinäminäpäivä 8.Ik (yhteistyössä sidosryhmien kanssa)



Tavoitteet ja painotukset lukuvuodelle 2022-23:

Hattulan kunnan perusopetuksen painopistealueet ovat

1. oppilaiden hyvä elämänhallinta ja hyvinvointi, joka näkyy hyvinä tuloksina kouluterveyskyselyssä

2. laadukasopetus ja oppilaiden opiskelutaitojen tukeminen, joka näkyy hyvinä tuloksina

kansallisissa kokeissa

3. toimiva arki lukuvuoden 2022-23 alussa käyttöön otetuissa opetustilaratkaisuissa

Kunnan yhteiset tavoitteet Yhteiskoulun näkökulmasta ja keinot niiden saavuttamiseksi on kuvattu

tarkemmin Yhteiskoulun omissa tavoitteissa osin koko kouluyhteisöä koskevina tavoitteina, osin

tiimikohtaisina tavoitteina.

Parolan Yhteiskoulun tavoitteena on:

- jatkaa tiimiorganisaation ja jaetun johtamisen kehittämistä

- tukea koulun yhteisöllisyyttä useammassa rakennuksessa työskenneltäessä

= enemmän opekokouksia

= kymppipalaverit tiistaisin B-opehuoneessa

= — torttutorstait, tiimiaamupalat, kuukauden kivat

= eOpehuone

- oppilaiden yhteisvastuullisuus ja asiallinen käyttäytyminen

- työskentelytaitojen harjoittelu läpileikkaavana teemana kaikissa oppiaineissa



Lukuvuoden 22-23- aikana koulun toimintaa sisältyy opetussuunnitelman mukaisen opetuksen lisäksi

seuraavia painotuksia/korostuksia:

o —välituntialueiden ja valvonnan kehittäminen kampus-alueella

o yhteistyö Parolan koulun kanssa (yhteiset säännöt, oppilaiden yhteistyö)

e lukuvuoden aikana pyydetään lukiota siirtämään pois limuautomaatti

e —kouluruokailun kehittäminen, erityisesti ruokailuun osallistumisen ja viihtyvyyden

lisääminen

e — hyvä käyttäytyminen huomioidaan kaikessa koulun toiminnassa ja koko koulun

henkilöstön ohjaamana, kiroiluun ja nimittelyyn puututaan

o työskentelytaitojen harjoittelu läpileikkaavana teemana kaikissa oppiaineissa

e koulun yhteistilaisuuksiin saavutaan ilman puhelimia eli oppilaat jättävät puhelimet

lukittuun opetustilaan

-Erasmus+ -hanke henkilökunnan osaamisen ja työssäjaksamisen tukena

- Kulttuuripolku (Arx)

- Yrityskylä-yhteistyö

- 7. luokkien ryhmäyttäminen yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa

- iltapäivätoimintaa vammaispalveluiden järjestämänä

- kerhotoimintaa Yhteiskoululla esim. kässäkerho, höntsäpalloilukerho

- 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 lisääminen (yhteinen aloitus, perehdytyslista ja kummit),

SmartBoard ja Classroom —koulutukset



-kampus -alueen turvallisuus- ja kriisisuunnitelmien päivittäminen yhdessä palo-ja

pelastusviranomaisten, teknisen toimen ja Parolan koulun kanssa

-ohjata oppilaita toimimaan siten, että B-rakennus ja kalusteet säilyvät hyvässä kunnossa

Parolan Yhteiskoulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän asettamina tavoitteina on:

-suunnitella ja työstää käytännössä mallia yläkoululaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen

kehittämiseksi (oppilashuollon, koulun ja nuorisotoimen yhteistyö)

-Hattulan kunnan Hyte -raportista (hyvinvoinnin ja terveyden -edistäminen) esiin nouseva tavoite

kouluruokailun kehittämisestä (viihtyvyys, osallistuminen) ja oppilaiden ylipainoon vaikuttamisesta.

Asian työstäminen tulee aloittaa päiväkodeissa ja alakouluilla. Yhteistyöhön tarvitaan myös

ruokapalveluita.

-Opinto-ohjaaja käy oppilaiden läpi opiskelutaitoja ja -tekniikoita, erityisopettajat harjoituttavat niitä

omilla asiakkaillaan. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä pitää tärkeänä, että jokainen tiimi sopii, miten

heidän oppitunneillaan käydään läpi erityisesti heidän oppiaineissa tarvittavia opiskelu- ja

työskentelytaitoja.

Taito- ja taideaineet

- Älä ruoki hukkaa -hankejatkuu taito-ja taideaineiden opettajien omana hankkeena

- kuluttajatietoisuus

- Taidetestaajat-hanke

- yhteistyö ARXin kanssa

Kielet:

-läsnäolo ja kohtaaminen

-kohteliaisuus arjessa

-yhteistyö kielten opettajien kesken

-arvioinnin edelleen kehittäminen



Reaali:

Tavoitteita lukuvuodelle 2022-2023

* osallistuminen Politiikkaviikkoon (muistaakseni vk 44)

* nuorisovaalit eduskuntavaalien yhteydessä (maaliskuu -23)

* Taloustaitokilpailu (huhtikuu -23)

* Ambassador School -hanke (koko lukuvuosi, painotus huhti-toukokuu)

* vierailu Panssarimuseoon

* vierailu Yrityskylään

- hammashuollon luento 7. luokkalaisille

- NouHätä! - turvallisuus- ja pelastustaitokampanja 8. luokkalaisille

- SPR:n kondomiajokortti 8. luokkalaisille

- päihteisiin liittyvä luento 9. luokkalaisille

- yhteistyö biologian kanssa aiheeseen seksuaaliterveysja lisääntyminen 9. luokkalaisille

- mahdollinen yhteistyö äidinkielen kanssa esseiden muodossa?

- Metsäpäivät 8.luokkalaisille syyskuussa -22

- Metsävisa helmikuu -23 (Suomen metsäyhdistys)

- yhteistyö äidinkielen kanssa - esseiden kirjoitus

- yhteistyö terveydenhoitajan kanssa 9.luokan seksuaaliterveydessä

-yhteistyö Hattulan seurakunnan kanssa 8.luokan seurakunnasta kertovassa osuudessa

- yhteistyö Hattulan seurakunnan koko koulun joulukirkossa ja pääsiäishetkessä

Reaaliaineissa pyritään korostamaan lukemisen tärkeyttä ja hyvää tuntityöskentelyä. Oppilailta

edellytetään hyvää käytöstä. Myös yhteistyötä eri oppiaineiden välillä pyritään lisäämään.



Oppilaanohjaus:

Oppilaan ohjausta totetutaan luokkamuotoisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja

henkilökohtaisena ohjauksena opetussuunnitelman mukaisesti. Jokaisella luokka-asteella on

opetussuunnitelman mukaista TET-harjoittelua.

Matemaattiset aineet:

Matematiikka

- digitaalinen oppimisympäristö

- toiminallinen oppiminen

- joustavat oppimisryhmät

Fysiikka ja kemia

- digitaalinen oppimisympäristö

- toiminallinen ja kokeellinen oppiminen

Tietotekniikka

8. |k tekstinkäsittely, esitykset, kuvankäsittely, tiedonhaku ja ohjelmointi

9. Ik taulukkolaskenta, tietokannat ja ohjelmointia eri kielillä.

Äidinkieli ja kirjallisuus:

- Yhteistyö äidinkielen opettajien kesken

- Oppiainerajat ylittävä yhteistyö muiden aineiden kanssa

- Kirjastoyhteistyö

- Seudullinen kulttuuriyhteistyö (Arx, Taidetestaajat)



- Lukutaidon merkityksen korostaminen ja lukuinnostuksen herättely

- 9. luokkalaisten kulttuuriretki? (mahdollisuuksien mukaan yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa)

Tukioppilastoiminta 9. Ik

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on ryhmäyttää seiskaluokkalaisia lukuvuoden alussa ja edistää

hyvää vuorovaikutusta ja myönteistä ilmapiiriä kouluvuoden aikana.

Tukareiden ohjelmaa vuodelle:

- Kummitunnit

- Erilaiset teemapäivät

- Ysipäivä (juhla ja/tai gaala)

Erityisopetus

e — vahvistaa tiimin toimintaa edelleen,

e luoda käytänteitä kolmen koulurakennuksen välille niin viestintään kuin tuen

antamiseenkin,

e — osallistua lukiseulan yhtenäisten toimintatapojen kehittämiseen kunnallisesti,

e — päivittää 7. luokkalaisille heti lukukauden aluksi jaettava käsikirja yhdessä tukioppilaiden

kanssa lukuvuoden 2022 — 2023 aikana,

e pitää tapaamiset säännöllisinä sekä koulun että kunnan tasolla,

e — yhteistyön lisääminen aineopetuksen kanssa eri aineryhmienja oppilasryhmien välillä

siten että sekä yleisopetuksen oppilaat että pienryhmän oppilaat hyötyvät suunnitelluista

ratkaisusta,

e näkyvä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa

e —konsultoivan erityisopetuksen kehittäminen ja hyödyntäminen.



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:

e oppilas täyttää hakuvuoden aikana vähintään 14 vuotta

o oppilaalla on ainakin yksi lukuvuosi oppivelvollisuutta jäljellä

e oppilas on riittävän motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun joustavan

perusopetuksen ryhmässä

e oppilaalla on kyky toimia erilaisissa ryhmissä ja rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja tilanteita

sekä osallistua työpaikkaopiskeluun

o 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 hyvan oppimisen, hyvan psyykkeen ja fyysisen terveyden seka

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 kouluympäristön terveellisyydestä,

turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Sen suunnittelusta vastaa koulukohtainen

oppilashuoltoryhmä.

Yksilökohtainen oppilastyö

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon

palveluja, oppilashuollon psykologi- 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 toivomuksetja 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, itsetuntoonja 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.

Parkki -toiminta

Parkkiin ohjataan oppilaita aineenopettajien, erityisopettajien, koulukuraattorin, rehtorin ja

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

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

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

lukujärjestysmuutoksetja 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).

TET eli työelämään tutustumiset:

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

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

- 9. Ik. TET 1 on 26.9. — 30.9. 2022 (5 päivää, vko 39) ja TET 2 on 29.5. — 2.6. 2023 (5 päivää, vko 22,

viimeinen kouluviikko)

- 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:

7. |k. ti 30.8. klo 18

8. Ik.ke 14.9. klo 18

9. |k. jatko-opintoilta ti 17.1. 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

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Henkilökunta

Rehtori:

Johanna Hyytiä

Kielet:

Hurme Emilia (ruotsi, venäjä) (7E luokanvalvoja)

Jalonen Päivi (äidinkieli) (7A-luokanvalvoja)

Karjalainen Kaisa vt. (espanja)

e f E

7.1k 16 16 17 15 16 16 14 109

8.1k 18 17 19 16 19 15 17 121

9.1k 18 15 17 18 17 15 123

jopo 13

kuntout. 8

pienryh. 7

pienryh. 10

368
 



Kervinen Maija (englanti, ruotsi)

Keränen Elisa, vs. (äidinkieli) (7C-luokanvalvoja)

Lehto Anna (äidinkieli) (8B-luokanvalvoja)

Pajasmaa Eija (ruotsi, englanti)

Syyrilä Heini (ruotsi, saksa)

Turkki Päivi (ruotsi) (9C-luokanvalvoja)

Ylisipola Vilma (äidinkieli) (7G-luokanvalvoja)

Matemaattiset aineet:

Jäntti Tuire (8G-luokanvalvoja)

Moilanen Johanna (8A-luokanvalvoja)

Paavola Arttu, vs.

Rossi Heini

Sabel Mikko (9B-luokanvalvoja)

Vuorenoja-Tuominen Jaana (7D-luokanvalvoja)

Luonnontieteet:

Lehtonen Anu (biologia, maantieto) (7B-luokanvalvoja)

Niskanen Minna (biologia, maantieto) (9E-luokanvalvoja)

Taito- ja taideaineet:

Grönberg Päivi (kuvataide)

Ketola Kirsti (kotitalous) (9F-luokanvalvoja)

Knuutila Elisa (kotitalous) (8F-luokanvalvoja)

Laitila Esko (liikunta)

Mäkelä Artturi (musiikki) (8C-luokanvalvoja)

Ohvo Tuula (käsityö) (7F-luokanvalvoja)

Ruuskanen Jenni (liikunta ja terveystieto) (9A-luokanvalvoja)

Sipilä Jurkka vt. (käsityö) (8D-luokanvalvoja)

Tyni Outi (liikunta)

Erityisopetus:

Eilola Salla

Lahti Pekka (7., 8., 9. — luokanvalvoja)



Lastu Mirva vt. (7K, 8K, 9K- luokanvalvoja)

Lindholm Sari

Saha Katja (7i, 8i, 9i — luokanvalvoja)

Sjöberg Sami

Historia ja yhteiskuntaoppi:

Pusa Sinimaarit (8E-luokanvalvoja)

Ypyä Kyösti (vararehtori) (9D-luokanvalvoja)

Uskonto:

Antola Sari

Elämänkatsomustieto

Keränen Elisa vt.

Jopo-luokka

Purmonen Heini

Opinto-ohjaaja:

Pusa Sinimaarit

Tapio Juha

Kouluohjaajat:

Annila Pirjo

Kujala Linda

Paappanen Anni

Salmi lida

Ranta-Knuuttila Unni

Muu henkilökunta:

Airaksinen Laura (koulupsykologi)

Kynäkoski Johanna (kuraattori)

Niemimaa Emmi (kouluterveydenhoitaja)

Nisumäki Markku (kouluisäntä)

Saarinen Mirka (nuoriso-ohjaaja)



Lukuvuoden 2021-22 toiminnan arviointia:

Lukuvuosi 2021-22 oli monessa mielessa poikkeuksellinen. Oppilaat, huoltajatjakoulun vaki

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

koulurakentaminenja korona.

Yhteiskoulussa muutaman vuoden ajan toiminut kuntouttava luokka ei ole ollut toiminnaltaan

vastaavaa kuin kuntouttavat luokat kansallisesti ovat, koska luokassa ei ole muita henkilöitä kuin

kouluohjaaja ja opettaja, ei psykiatrista sairaanhoitajaa tms. Siksi on mahdotonta olettaa, että

kyseisessä luokassa kuntoutettaisiin oppilaita, joten ryhmän toimintaa kehitetään tavallisen

pienryhmän toiminnan mukaisesti. Lukuvuoden aikana kuntouttava luokka on toiminut myös monen

VSOP -oppilaan ”tukikohtana”.

Yhteiskoululla kehitetään jaettua johtamista ja tiimiorganisaatiota. Tiimien vetäjien muodostamassa

johtotiimissä käsitellään yhdessä koulun arkeen ja kehittämiseen liittyviä asioita. Tiimiorganisaation

kehittäminen ja jaettu johtajuus ovat edenneet. Toimintapa ja sen kehittäminen jatkuu edelleen.

Lukuvuoden onnistumisiin voidaan lukea myös oppilaskunnan hallituksen ja tukioppilaiden aktiivinen

rooli yhteisöllisyyden tukemisessa myös poikkeusaikoina.

Yhteiskouluun saatiin perustettua monen vuoden jälkeen vanhempainyhdistys. Tätä yhteistyötä

tulee kehittää.

Oppilaskunnan hallituksen kanssa hankittiin välipala-automaatti, eli tuo tavoite on saavutettu.

Lukiolta ei ole vielä saatu tietoa llimuautomaatin siirtämisestä.

Erityisen tuen painoalueetja uudistuneen arvioinnin ohjeet otettiin käyttöön suunnitellusti.

Hyvään käyttäytymiseen kiinnitettiin huomiota, mutta sama tavoite pidetään myös lukuvuonna 22—

23,

Asiakaskyselyn perusteella kehitettiin koulun toimintatapoja: luovuttiin ulkovälitunneista ja

ohjeistettiin uudelleen kulkureittejä. Kyseiset ehdotukset osoittautuivat hyviksi, joten kyseisten

toimintatapojen kanssa jatketaan toistaiseksi.

Kokonaisuudessaan lukuvuosi voidaan todeta onnistumisten lukuvuodeksi: poikkeuksellisesta ja

haasteellisesta vuodesta selvittiin kunnialla ja ohessa saatettiin myös uudisrakennus eli B-rakennus

valmiiksi.



Kielitiimi:

- The Big Challenge -kilpailu ei toteutunut Yhteiskoulusta riippumattomista syistä

-Kohteliaan kielenkäytön painottamista toteutettiin, mutta on tarpeellista jatkaa myös lukuvuonna

22-23

Matematiikan painoalueet 2021- 2022 olivat

- toiminallinen oppiminen

- flipped education

- joustavat oppimisryhmät

- tuntityöskentelyn korostaminen

Tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Viime vuonna joustaviin oppimisryhmiin haasteita aiheuttivat

oppilaiden sisäilmaongelmat.

Reaalitiimi

Tavoitteet saavutettiin hyvin.

7. luokan oppilaat kirjoittivat biologian esseet yhteistyössä äidinkielen kanssa.

Kahdeksannet luokat osallistuivat Hämeenlinnan 4H-yhdistyksen järjestämille Metsäpäiville

Ahvenistolla sekä Pelastuslaitoksen valtakunnalliseen NouHätä! turvallisuus-ja pelastustaito -

kampanjaan. Yhdessä kunnan nuorisotyön kanssa 8.luokkalaiset ajoivat SPR:n kondomiajokortin.

Hattulan seurakunnan työntekijät vierailivat 8. luokan uskonnon tunnilla kertomassa

kasuaalitoimituksista ja papin työstä.

Yhdeksännet luokat osallistuivat Ambassador School -hankkeeseen, jossa perehdyttiin EU:n arvoihin

ja parlamentaariseen demokratiaan ja rooliin. 9.luokan valinnaisessa terveystiedossa oppilaat

kävivät pitämässä liikunta-ja leikkituokion päiväkoti Marjahatussa.

Terveystiedon ja kotitalouden yhteistyönä järjestettiin valinnainen kurssi yhdeksänsille luokille.

Pääsiäishetki järjestettiin Hattulan kirkossa yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.



Eritysopetus:

Yläkoulun erityisopetuksen tiimimme Parolan yhteiskoulussa on moniammatillinen. Laaja-alaisten

erityisopettajien ja pienryhmien erityisopettajien lisäksi tiimiin kuuluu koulukuraattori, opinto-

ohjaaja sekä JOPO-opettaja. Korona toi viime kaudelle omat haasteensa, joista huolimatta olemme

pystyneet säännöllisesti kokoontumaan vähintään etäyhteyden välityksellä. Rehtori on myös

tarvittaessa pystynyt osallistumaan tapaamisiimme. Lisäksi keväällä pystyimme käynnistämään koko

kunnan erityisopetuksen yhteiset tapaamiset.

Tiimimme arvioi, että olemme onnistuneet oppilaslähtöisessä toiminnassa hyvin. Tästä kertoo

esimerkiksi se, että olemme käsitelleet kaikki sisäilmahaasteisiin liittyvät palaverit

moniammatillisesti. Olemme pystyneet nopeasti tarttumaan niin oppilaiden muuttuviin tilanteisiin

kuin muuttuviin käytänteisiinkin. Uudisrakennuksen suunnittelu on ollut oma ponnistuksensa.

Pettymyksen tuotti se, että emme saaneet yhtä yhteistä rakennusta. Hajanainen kampus tuo omat

haasteensa myös erityisopetukseen.

Vip-verkoston toimintaan osallistumme edelleen. Yhteishenkilönä toimivat Johanna Kynäkoski ja Sari

Lindholm. He hoitavat tiedottamisen muulle erityisopetukselle ja oppilashuollon väelle.

Kerhotoiminta

Parolan Yhteiskoulussa toimi lukuvuonna 2021-2022 yhdeksän erilaista harrastuskerhoa.

Harrastukset pohjautuivat oppilaiden toiveisiin ja niiden sisältöinä olivat bändi, käsityö, jääpelit,

tietokoneet, kokkaus, pallopelit ja kuntosaliharjoittelu. Osallistujat olivat aktiivisia ja harrastukset

pyörivät koko lukuvuoden ajan. Osallistuneet nuoret kertoivat toiminnan myötä saaneensa uuden

harrastuksen, ystäviä, kivoja ja rentoja kokemuksia koulussa ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalleen.

Moni koki myös oppineensa uusia taitoja harrastuksen myötä. Rahoitus harrastustoimintaan tuli

Opetus-ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomen mallista ja Hattulan kunnalta.


