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Karvian yhtenäiskoulu Opinpolku 
Työsuunnitelma lukuvuonna 2018 - 2019  
 

Kunta: Karvia    

Koulu:  Karvian yhtenäiskoulu Opinpolku   

 Osoite: Haapasenkatu 3   

 39930 KARVIA    

 p. 0401435151 

   

Viranhaltijat: 14   

Tuntiopettajat/viransijaiset: 9 

Muu henkilökunta: 18 

Asiantuntijat: 3 

                                                 

Perusopetusryhmiä: 13  

Oppilaita: 194 

  
Koulun käytössä oleva kokonaistuntikehys vuosiviikkotuntia 
Luokkatunnit   364,0 h    
Muut tehtävät   32,3 h  

Erityisopetus   74,0 h 
Varhennettu kielenopetus (hankerahoitus) 7,0 h 
Valmistava opetus   4,25 
  

Oppilaat luokittain:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulukuljetuksessa 131 oppilasta. 
 

Allekirjoitus:  

                                             ________________________ 

                                             Arimo Koivisto, rehtori 

 

 Tyttöjä Poikia Yhteensä 

esik. 12 8 20 

1. 5 4 9 

2. 12 8 20 

3. 9 13 22 

4. 9 7 16 

5. 9 12 21 

6. 13 6 19 

7. 15 13 28 

8. 17 7 24 

9. 7 8 15 

 108 86 194 
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Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun arvot, koulun toiminta-ajatus ja 
lukuvuoden 2018 - 2019 painopistealueet 
Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun arvot: 

 Jokainen oppilas on yksilö 

 Jokaiselle tarpeidensa mukaan – huomioimme tasa-arvoisuuden 

 Pyrimme monipuolisuuteen 

 Kannustamme älylliseen uteliaisuuteen 

 Opetamme kiitollisuutta 

 Opetamme itseoppimaan 

 Opetamme näkemään kokonaisuuksia 

 Arvostamme aitoa vuorovaikutusta 

 
Koulun toiminta-ajatus: 

Karvian yhtenäiskoulu Opinpolussa pyritään kasvattamaan itsetunnoltaan vahvoja ja toisia 

sekä itseään arvostavia rehellisiä, vastuuntuntoisia, työhönsä aktiivisesti suhtautuvia lap-

sia ja nuoria. 

 

Toiminta-ajatuksesta johdetut tavoitteet: 

 Hyvä perusopetus: keskeiset tiedot ja taidot 

 Luonteva ja kohtelias käytös; joustava vuorovaikutus 

 Kansainvälisyyden lisääminen  

 Tuetaan oppilaiden liikuntaharrastusta 

 Oma-aloitteisuuden ja itsenäisyyden vahvistaminen 

 
Lukuvuoden painopistealueet: 

 Suvaitsevaisuus ja hyvät tavat   

 ulkoluokkaopetuksen kehittäminen 

 vuorovaikutuksen lisääminen opettajien ja oppilaiden välillä, monipuolinen opetus 

 digitaalisuus; laitteiden toimivuuden parantaminen ja tehokas käyttöönotto 
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1. Koulun kehittämistyö 

Koulun kehittämistyö on jatkuva prosessi, jota tehdään koulussa monenlaisten työtapo-

jen avulla ja useissa eri yhteyksissä. 

 

Säännöllisellä koulun omalla laadunarviointityöllä ja osallistumalla valtakunnallisiin ko-

keisiin sekä valtakunnallisiin kyselyihin saadaan tärkeää arviointitietoa, jota hyödynne-

tään koulun kehittämisessä.  

 

Koululla on oma kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja organisoida koulun 

kehittämistoimintaa. Kehittämisryhmän jäsenet lukuvuonna 2018 - 2019 ovat Mervi 

Tuominiemi, Marjo Yliluoma, Jaana Korpi ja Arimo Koivisto. 

  

Jo lukuvuoden 2016 - 2017 aikana yhtenäiskoulun kehittämisryhmä aloitti toimintansa 

suunnittelemalla uuden yhtenäiskoulun toimintoja ennalta. Tässä yhteydessä aloitettiin 

myös koulun erityisopetuksen kehittämisprojekti. Tätä tärkeää projektia jatkettiin luku-

vuonna 2017 - 2018. Projektissa asiantuntijana ja koordinaattorina toimi kevätlukukau-

teen 2018 saakka Tiina Pilbacka-Rönkä Valterista.  

 

Nyt lukuvuoden 2018 - 2019 alusta olemme mukana Turun yliopiston vetämässä Poh-

jois-Satakunnan kuntien alueellisessa hankkeessa: ”oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen 

tukeminen esi- ja perusopetuksessa”.  Hankkeen tarkoituksena on mm. syventää henki-

lökunnan tietoutta oppilashuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja antaa käytännön val-

miuksia käytännön oppilashuoltoon liittyvään toimintaan. Erityisopetus ja siihen liittyvät 

asiat ovat tämän hankkeen yksi keskeinen kehittämisalue. Tämä hanke jatkuu tällä tie-

toa vuoden 2019 loppuun saakka. 

 

Virikkeitä koulun jatkuvaan kehittämiseen koulun opetushenkilökunnalle tarjotaan kuu-

kausittain järjestettävän pedagogisen kahvilan avulla. Tilaisuuksissa nostetaan esiin 

ajankohtaisia pedagogiikan asioita ja menetelmiä kokeillaan soveltuvin osin koulun toi-

minnassa käyttöön koulun kehittämisen näkökulma huomioiden. 

 

Koulussamme toimi yhdeksän koulun henkilökunnasta muodostettua pysyväisluonteista 

tiimiä tai työryhmää. Tiimien tehtävänä on koulun toiminnan yksittäisten osa-alueiden 

kehittäminen ja/tai koulun toimintojen suunnittelu ja organisoiminen. 

 

2. Oppilashuoltoryhmät ja oppilashuoltoasioiden käsittely 

Koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmän jäseninä ovat opinto-

ohjaaja erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja tarvittaessa eri aihealuei-

den asiantuntijoita. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävän on vastata yhteisölli-

sestä oppilashuollosta koulussa. Ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi koulun oppi-

lashuoltotyötä yhdessä oppilaiden, huoltajien, koulun henkilökunnan ja koulun yhteis-

työtahojen ja sidosryhmien kanssa. Koulun oppilashuoltoryhmä suunnittelee yhteisölli-

syyttä ja oppilaiden osallisuutta lisääviä tapahtumia ja teemapäiviä yhteistyössä koulun 

johtoryhmän, oppilaskunnan ja tukioppilaiden kanssa. 
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Varhaiskasvatuksen tukiryhmä kokoontuu vuosittain. Kun ryhmän kokouksessa käsitel-

lään koulun yleisiä asioita (esimerkiksi oppilashuollon vuosisuunnittelu, kiusaamisen kä-

sittely, teemapäivä, retkiä, lasten osallisuutta, kouluruokailua), ryhmään voivat osallistua 

kaikki opettajat, muita koulun/esiopetusyksikön henkilökuntaan kuuluvia.  

 

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa yksilökoh-

taisessa moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäi-

sen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen 

järjestämiseksi. Ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä 

psykologi ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä. Jäsenet ryhmään kootaan sen mu-

kaan, mitä ryhmässä käsiteltävä oppilaan asia edellyttää. Tarkempaa ja laajempaa tie-

toa oppilashuollon järjestämisestä koulussamme löytyy Karvian kunnan kotisivuilta oppi-

lashuollon suunnitelmasta. 

 

3. Kivakoulu -ohjelma 

Lukuvuonna 2018 - 2019 luokkien 7 - 9 KiVa-tiimiin kuuluvat Anja Anttila, Heidi 

Hietanen ja Mervi Tuominiemi ja luokkien 1 - 6 tiimiin Tuulikki Ojaniemi, Timo Herrala ja 

Salla Julku. KiVa-vastuuhenkilö on Mervi Tuominiemi, joka koordinoi toimintaa. Rehtori 

tukee KiVa-tiimin toimintaa. 

 

Luokka-asteiden 0 - 7 opettajat pitävät ryhmäyttämiseen ja yhteistoimintaan liittyviä 

oppitunteja Lions Questin, KiVan tai muun vastaavan materiaalin avulla. KiVa-

materiaali on suunnattu luokille 1, 4 ja 7. Myös kuraattori voi pitää oppitunteja. 

Tarvittaessa myös 8. ja 9. luokalle voidaan pitää yhteistoimintaa tukevia tunteja. 

 

Koko koulun henkilökunta puuttuu kiusaamiseen nollatoleranssilla ja tukee yhteisöllisen 

ilmapiirin rakentumista. Välituntivalvojat pitävät KiVa-huomioliivejä. Ilmenneet 

kiusaamistapaukset ilmoitetaan KiVa-tiimille lomakkeella tai sähköisesti. Ilmoitus 

liitetään selvittämislomakkeiden yhteyteen. Jos kiusaamisesta ilmoittaa huoltaja tai 

oppilas, ilmoituksen vastaanottaja välittää tiedon KiVa-tiimille kirjallisesti.  

 

KiVa-tiimi sopii keskenään mahdollisimman pian tapauksen selvittämisestä. 

Selvittäminen tapahtuu opettajien vapaatunneilla ja avustajan pystyessä irrottautumaan 

tehtävistään. Ensin tiimiläiset haastattelevat kiusattua. Kiusaaja(t) pyydetään 

selittämään toimintaansa. Kaikki kirjataan lomakkeisiin. Samalla sovitaan ja kirjataan 

toimintamalli. Tilanteesta riippuen kiusaaja pyytää anteeksi ja kertoo kiusatulle, miten 

aikoo jatkossa toimia. Keskustelujen jälkeen tilannetta seurataan. Kiusatulta kysytään 

sovitun ajan kuluttua, onko sopimus pitänyt. 

 

Tiimiläiset tiedottavat selvitetyt tapaukset kiusattujen ja kiusaajien opettajille ja 

luokanvalvojille sekä tarvittaessa koko henkilökunnalle, jotta pystytään seuraamaan, 

loppuuko kiusaaminen. Osapuolten vanhemmille tiedotetaan, jos kiusaaminen toistuu 

selvittämisestä huolimatta tai jos se on erityisen törkeää. Jos kiusaamisesta ilmoittaa 

huoltaja, häneen otetaan yhteyttä selvittämisen jälkeen. Tiimiläiset hoitavat 

tiedottamisen itse tai antavat sen luokanopettajien tai -valvojien tehtäväksi.  

 



5 

 

Erityisen törkeää tai pitkään jatkunutta kiusaamistapausta voidaan kokoontua 

selvittämään myös eri osapuolten, heidän huoltajiensa, luokanopettajien ja -valvojien, 

rehtorin, kuraattorin ym. toimijoiden kanssa. Tarvittaessa paikalla on myös edustus 

KiVa-tiimistä. 

 

KiVa-ohjelman pääperiaate käsitellään ja KiVa-tiimi valitaan lukuvuoden alussa 

henkilökunnankokouksessa. Vanhemmille ohjelmasta tiedotetaan Opinpolun internet-

sivuilla sekä vanhempainillassa. Oppilaille KiVasta kerrotaan koulun alkaessa 

luokanopettajan tai -valvojan tunnilla. Karvian Lions Club rahoittaa muutaman uuden 

opettajan Lions Quest-koulutuksen vuosittain. 

 

Joka vuosi oppilaat tekevät KiVa-tilannekartoituksen, jonka tulokset vastuuhenkilö 

julkaisee opettajille. KiVa-vastuuhenkilöltä saa tunnukset KiVa-materiaaleihin ja 

kyselyihin.  

 

4. Erityisopetus, koulunkäyntiavustajien antama tuki, tukiopetus, läksyparkki 

Erityisopettajat toimivat tunneilla samanaikaisopettajana, testaavat oppilaiden taitoja ja 

antavat tarvittaessa klinikkamuotoista erityisopetusta.  

 

Koulunkäyntiavustajat/kouluavustajat ovat apuna tunneilla joko henkilökohtaisina 

avustajina tai luokka-avustajina. Avustajien antama tuki on koettu erittäin tärkeäksi.  

Tukiopetus on tarkoitettu tilapäisesti opiskelussa jälkeen jääneen oppilaan auttamisek-

si, esim. pitkän poissaolon jälkeen tai jostakin muusta syystä. Tukiopetusta annetaan 

tarpeen mukaan ja siitä sovitaan aina erikseen huoltajan, oppilaan ja opettajan kes-

ken. 

 

Läksyjen teon tukitoimi oppilaille koulullamme on läksyparkki. Läksyparkkiin voi aina 

jäädä omasta halustaan, jos oppilas tarvitsee tukea läksyjen teossa. Myös opettaja voi 

ohjata oppilaan läksyparkkiin. Huoltaja voi ottaa yhteyttä opettajaan tai läksyparkin pi-

täjään, mikäli haluaa oppilaan käyvän läksyparkissa. 

 

5.  Pienryhmä 

Karvian yhtenäiskoulu Opinpolussa toimii pienluokka, jossa annetaan luokkamuotoista 

erityisopetusta oppilaille, jotka kehityksen tai vuorovaikutuksen ja tarkkaavuuden on-

gelmien vuoksi tarvitsevat tuekseen pienen ryhmän ja paljon aikuisen tukea. Luokkaa 

opettaa erityisluokanopettaja ja hänen apunaan luokassa on tarpeen mukaan luokka- 

ja/tai oppilaan henkilökohtaisia avustajia.  

 

Yleisenä tavoitteena luokkamuotoisessa erityisopetuksessa on oppilaiden itsetunnon 

ja oppimisvalmiuksien kehittyminen niin, että oppilaat voivat kokea itsensä mahdolli-

simman tasavertaisina ikätovereidensa sekä muiden vertaisryhmien kanssa. Pääpaino 

opetuksessa on saavuttaa perusasioiden hyvä hallinta.  Oppiainekohtaisten tavoittei-

den ohella korostetaan alaluokilla päivittäisten taitojen ja koululaisena olemisen hallin-

taa.  
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Kun oppilaat siirtyvät ylemmille luokille pyritään integraatioon yleisopetuksen jossakin 

tai joissakin oppiaineissa. 

 

6. Oppilaanohjaus  

Karvian yhtenäiskoulussa oppilaanohjaus toteutetaan luokkamuotoisella, pienryhmä- 

ja henkilökohtaisella ohjauksella. Oppilaanohjaus painottuu vuosiluokille 7 - 9, mutta  

yhteistyötä tehdään myös vuosiluokkien 1 - 6 oppilaiden ja opettajien kanssa.  

 

Ohjauksessa yhteistyötä tehdään alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa ja pyri-

tään tutustumaan talousalueen toisen asteen oppilaitoksiin, niin lukioihin, kuin amma-

tillisiin oppilaitoksiin. Oppilaille pyritään järjestämään mahdollisuus tutustua oman kiin-

nostuksensa mukaisesti sekä lukioihin, että ammatillisiin oppilaitoksiin. Toisen asteen 

oppilaitosten edustajia kutsutaan vierailemaan oppitunneille ja vanhempainiltaan. Mi-

käli oppilaan jatko-opintopaikan valinnan kannalta on oleellista, järjestetään yhteis-

työssä huoltajan kanssa myös henkilökohtainen tutustuminen oppilasta kiinnostavaan 

opintolinjaan. Myös huoltajien on hyvä tutustua oppilasta kiinnostaviin toisen asteen 

oppilaitoksiin, joko osallistumalla oppilaitosten avoimien ovien tilaisuuksiin tai oppilai-

toksen nettisivujen avulla. 

 

Yhteisvalintaa koskeva vanhempainilta järjestetään joulukuussa. 

 

Yhteishaku toteutetaan opetushallituksen opintopolku järjestelmässä maaliskuun alus-

sa. Oppilaalla on mahdollisuus esittää viisi hakutoivetta. Huoltajaa kuullaan yhteisha-

kuun liittyen.  

 

Huoltajilla on mahdollisuus olla puhelimitse, sähköpostitse, wilmaviestillä tai sopia 

henkilökohtaisia tapaamisia oppilaanohjaajan kanssa.  

 

Oppilaille järjestetään työssä oppimisjaksoja TET siten, että 8. luokkalaisilla on viiden 

päivän mittainen TET toukokuussa ja 9. luokkalaisille järjestetään viiden päivän mittai-

nen TET lokakuussa viikko 42 (15 - 19.10.2018) Lisäksi 9 luokkalaisilla on TET kevääl-

lä viimeisellä kouluviikolla 27.5. - 29.5.2019 (Mikäli oppilaalla on päättötodistuksen 

saamiseksi ”rästitehtäviä”, voi tämä TET korvautua koulutehtävillä). 

 

7. Koulukuraattorityö  

Kankaanpään kaupungin koulukuraattorit tarjoavat palveluita esi- ja perusopetuksessa 

Kankaanpään, Karvian, Jämijärven, Siikaisten ja Pomarkun oppilaille, lukiokoulutuksen 

opiskelijoille Kankaanpään Yhteislyseossa ja Pomarkun lukiossa sekä ammatillisten 

perusopintojen opiskelijoille Kankaanpään Opistossa. Koulukuraattorityön lainsäädän-

nöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417) ja oppilas- ja opis-

kelijahuoltolakiin (HE 67/2013 vp).  

 

Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan 

oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja näiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppi-

laitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilai-
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tosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja tämän lisäksi yksilökohtaisena 

opiskeluhuoltona.  

 

Koulukuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liitty-

vissä elämän pulmatilanteissa. Hän työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, 

opettajien ja huoltajien kanssa. Koulukuraattori on tarvittaessa mukana suunniteltaes-

sa, keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle tarjottavista yleisen, tehostetun ja erityi-

sen tuen muodoista. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuul-

luksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.  

 

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan 

kanssa työskentelevä henkilö.  

  

Koulukuraattori paikalla Karviassa torstaisin, sekä lisäksi parillisten viikkojen perjantai-

sin 

 

8. Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuollon palvelut Karviassa ovat saatavilla yhtenäiskoulussa 2krs:ssa. 

Kouluterveydenhoitaja on fyysisesti paikalla maanantait, tiistait ja parittomat perjantait. 

Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan muinakin päivinä. 

 

Laajoihin terveystarkastuksiin (1lk, 5lk ja 8lk) tulee kotiin kutsu kirjeitse. Näihin tarkas-

tuksiin suositellaan vanhempia/vanhempaa osallistumaan ja varaamaan 60-75min ai-

kaa. Kyseisten luokkien oppilaille kuuluu myös lääkärintarkastus, joka toteutetaan Kar-

vian peruspalvelukeskuksessa. Koululääkärinä toimii Laima Paartalu. 

 

Muihin jokavuotisiin terveystarkastuksiin (2lk, 3lk, 4lk, 6lk, 7lk, 9lk) vanhemmat voivat 

halutessaan osallistua.  

 

Vastaanotolle pääsee myös muissakin kuin terveystarkastusasioissa. Toivomuksena 

olisi, että varsinaiset avoimet vastaanotot olisivat 10:15-11:15. Tilanteen mukaan saat-

taa onnistua muulloinkin.  

 

Tarvittaessa voi hakeutua myös Karvian peruspalvelukeskukseen hoitajan tai lääkärin 

vastaanotolle. 

   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Hammashoitola kutsuu oppilaita hammastarkastukseen määräajoin. Hammashoitaja  

käy pitämässä koululla oppilaille valistustunnit suunnitelman mukaisesti. 

 

Move-mittaukset tehdään liikuntatunneilla viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille 

syyskuun aikana. 

 

Esikoululaiset kuuluvat lastenneuvolan piiriin. 
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9. Koulupsykologitoiminta 

Koulupsykologi toimii lakisääteisesti kouluissa osana koulun oppilashuoltoa. Hänen 
työnsä tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan 
kanssa edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia. 

  
Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Oppilas voi 
tulla koulupsykologin asiakkaaksi myös opettajan tai koulun ja oppilashuollon muiden 
työntekijöiden aloitteesta. 
Koulupsykologin työnkuvaan kuuluu yhteisöllisen työn lisäksi mm. 

 Oppimis-ja koulunkäyntivaikeuksien arviointi. Ennen laajaa oppimistutkimusta teh-
dään oppimistutkimuksen tarpeen arvio. Tehtyjen selvitysten ja mahdollisen oppi-
mistutkimuksen perusteella tehdään jatkosuunnitelmat yhteistyössä oppilaan, van-
hempien ja koulun kanssa. 

 Neuvonta ja ohjaus lapsen tai nuoren oppimiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa, 
ja esimerkiksi silloin kun mielialaan, pelkoihin tai ahdistukseen liittyvät asiat huoles-
tuttavat. Varsinaista terapiaa tai muuta pitkäaikaista hoitoa koulupsykologi ei tarjoa. 

Koulupsykologina toimii Anna-Kaisa Jokelainen. Koulupsykologi on paikalla Karvian yh-
tenäiskoululla torstaisin. 
 

10. Oppilaskuntatoiminta 

Oppilaskunta on yhtä kuin kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitus on demo-

kraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita. Hallitus johtaa oppi-

laskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan.  

Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koske-

vissa asioissa ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen. Oppilaskunta edistää niin 

oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kuin vuorovaikutusta ja yhteistyö-

tä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä.  

 

Oppilaskunta 

 on oppilaiden äänitorvi ja aktiivinen keskustelufoorumi 

 toimii suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti 

 parantaa oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä omassa luokassa ja koulussa 

 järjestää erilaisia teemapäiviä ja juhlia 

 nälkäpäivän järjestäminen 

 osallistuu vanhukset ulos -tapahtumaan 

 järjestää teinarit 

 

11. Tukioppilastoiminta toimintasuunnitelma 2018 - 2019 

Uuden Yhtenäiskoulun tukioppilaat pyrkivät järjestämään seuraavanlaista toimintaa 

koululla kuluvana lukuvuotena:  

 Valtakunnallinen koulurauhan julistus Vantaalla 22.8.2018. Tukarit kirjoittivat 

koulurauhan julistustekstin pahveille ja vievät sen terveisten kera eri luokkiin, myös 

alemmille luokille. 

 Opettaja tilaa MLL:stä hupparit oppilaille. Huppareiden selkäpuolella lukee 

”Tukioppilas”. 
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 Uusien tukioppilaiden koulutusleiri Siikaisissa syyskuun 20.09. Mukana on Karvian 

tukioppilaiden lisäksi honkajokiset tukioppilaat. Menemme yhteisellä bussikyydillä 

Siikaisiin. Kyseessä on yhden päivän peruskoulutus. Kouluttaja saadaan MLL:stä. 

 Osallistuminen Kullaan Silokallion tukarileirille marraskuun 8.-9. päivinä, mikäli 

leirillä on vielä tilaa. Leirille mahtuu noin sata tukioppilasta eri puolilta Satakuntaa. 

 Joulukorttien jakaminen oppilaille ja henkilökunnalle joulun alla. 

 Uusien tukioppilaiden valitseminen helmi-maaliskuussa 2018. 

 Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen yhdessä ja erikseen 

Oppilaskunnan hallituksen kanssa. 

 Kevätjuhlassa pois jäävien 9-luokan 

tukioppilaiden muistaminen. 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Kodin ja koulun yhteistyön järjestäminen 

 Koulun tapahtumista tiedotetaan koulun kotisivujen kautta. Yhteydenpitoa kotien 

suuntaan ylläpidetään Wilman ja puhelimien välityksellä  

 Pidetään koulun yhteinen vanhempainilta syyslukukauden puolivälissä  

 Pidetään arviointikeskustelut oppilaille ja huoltajille syyslukukauden päätteeksi, kir-

jataan asiat Wilmaan (jolloin välitodistus jää pois) 

 Esikoulussa järjestetään eskarikahvilatoimintaa. 

 Vanhempaintoimikunta ja luokkatoimikunnat käynnistävät toimintansa 

 . Syyslukukauden lopulla pidetään 7-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen valin-

naisaineita koskeva vanhempainilta 

  Kevätlukukauden alussa pidetään 9 -luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen jatko-

opintoja koskeva vanhempainilta 

 Järjestetään joulujuhlat- ja kevätjuhlat  

 

13.  Arviointi 

Oppilasarviointi 

Oppilasarviointia toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Arviointikeskustelussa 
on oppilaan ja luokanopettajan/luokanvalvojan lisäksi läsnä huoltaja/huoltajat. 
Arviointikeskustelussa hyödynnetään oppilaan tekemää itsearviointia. Siirrytään 
syyslukukauden päätteeksi tehtävään arviointikeskustelumenettelyyn, joka korvaa 
joulutodistuksen. Luokilla 1 - 4 on käytössä sanallinen arviointi, luokilla 5 - 9 käytetään 
numeroarviointia. Oppilaiden edistymistä seurataan mahdollisimman monipuolisesti: 
erilaisin testein ja kokein, projektien kautta sekä itsearvioiden.  

Päättöarviointi 
Peruskoulun päättyessä perusopetuksen päättötodistus annetaan 9. luokan oppilaalle, 
jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty 
kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Päättöarvosana ei perus-
tu oppilaalle yläkoulussa annettujen arvosanojen keskiarvoon vaan oppilaan opintojen 
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päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon, joka suhteutetaan oppimäärän tavoitteisiin 
ja päättöarvioinnin kriteereihin. 

 

Koulun oman toiminnan arviointi 

Koulun oman toiminnan arviointia suoritetaan laadun arvioinnilla. Koulun laatutyön 
vastaava on vararehtori Marjo Yliluoma. Koulussa suoritetaan oman toiminnan arvioin-
tia myös osallistumalla opetuksen järjestäjän ja OPH.n arviointeihin ja kyselyihin. 

14. Valinnaisuus 
Luokilla 1 - 6 oppilas valitsee yhden viikkotunnin joko kuvataidetta tai liikuntaa. Ope-
tuksen järjestäjä tarjoaa kaikille 1 - 2 -luokkalaisille sekä esikoululaisille varhennettua 
englannin kielen opetusta 1 viikkotunnin verran. Luokkien 3 - 6 kaikille oppilaille ope-
tuksen järjestäjä tarjoaa samanaikaisopetuksena muun oppiaineen tunnilla kielen ope-
tusta 1 viikkotunnin verran.    
 

Luokilla 8 - 9 oppilas opiskelee yhtä aikaa kolmea kahden viikkotunnin valinnaisainet-
ta. Näiden oppiaineiden valinta tehdään luokan 7 aikana.  Edellisten lisäksi oppilas 
opiskelee luokalla 9 yhtä yhden viikkotunnin valinnaisainetta. Tämän valinnaisaineen 
valinta tehdään luokan 8 aikana.  

15.  Poissaolot 
Huoltaja ilmoittaa luokanvalvojalle/kouluun oppilaan sairastumisesta ensimmäisen 
päivän aamuna – joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti. Poissaolon jatkuttua yli 
kolme päivää huoltaja tiedottaa tilanteesta uudestaan.  

Muusta, ennalta tiedossa olevasta, poissaolosta huoltaja pyytää luvan oppilaan 
poissaoloon viimeistään kolme päivää ennen poissaoloa. Kiireellisessä tapauksessa 
huoltaja soittaa/jättää soittopyynnön luokanvalvojalle/kouluun. Ostokset ja kotityöt ym. 
hoidetaan vapaa-ajalla. Tapauskohtaisesti luokanvalvoja harkitsee ja voi antaa luvan 
tämäntyyppiseen poissaolopyyntöön. Jos etukäteen ei koululle ilmoiteta poissaolon 
syytä, poissaolo merkitään luvattomaksi poissaoloksi ja seurauksena 
kasvatuskeskustelu. Jos poissaolo on 1 - 3 päivää kysytään lupa luokanvalvojalta, jos 
poissaolo on pidempi kuin kolme päivää lupa kysytään kirjallisesti rehtorilta. 
 
Koulukuljetuksessa olevan oppilaan poissaolon ilmoittamisesta koulukuljettajalle 
huolehtii oppilaan huoltaja. 

 

16.  Kouluruokailu 

Hyvät ruokailutavat ja erilaisiin ruokiin tutustuminen maistamalla kuuluvat kouluruokai-

lun keskeisiin asioihin. Kouluruokailu on porrastettu kahteen vuoroon. Lounaan lisäksi 

keittiöllä valmistetaan ja tarjoillaan koulun oppilaille välipala, joka on maksuton 

Jos oppilas tarvitsee erityisruokavaliota, pitää koululle toimittaa terveydenhoitajan- tai 

lääkärintodistus. 

 

17.  Välituntivalvonta 

Välituntivalvojat suorittavat välituntivalvontaa erillisen välituntivalvontalistan mukaan. 

Aamuisin valvonta koulun pihalla alkaa klo 08.15. Koulun piha on jaettu välituntialuei-

siin.  Aamuvalvonnassa ennen koulutuntien alkua luokkien 1 - 6 pihalla on kaksi valvo-

jaa ja luokkien 7 - 9 pihalla yksi valvoja. Välituntivalvonta on järjestetty niin, että pää-

sääntöisesti luokkien 1 - 6 ja 7 - 9 välituntialueilla molemmilla on kolme valvojaa, esi-
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koulun opettaja valvoo omien oppilaidensa välitunnit esikoulun pihalla. Välituntivalvoji-

en tehtäviin on yhdistetty saapuvien ja lähtevien koulukyytien valvonta sekä välipala-

valvonta. 

 

18.  Koulukuljetukset 

Karvian kunnassa koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja kasvatus ja opetus-

lautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Päätökset tehdään lukuvuosikoh-

taisesti ja oikeus kuljetukseen voi koskea koko lukuvuotta tai sen osaa. Karvian kun-

nan esiopetuksen ja perusopetuksen 1- 6 luokan oppilas on oikeutettu maksuttomaan 

kuljetukseen, kun koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä kunnan osoittamaan 

esiopetus tai lähikouluun 3 km tai enemmän. Kunnan kotisivuilta löytyy Karvian kun-

nan koulukuljetussääntö, jossa asiasta enemmän ja tarkemmin. 

19.  Stipendit 

Luokat 1 - 6 
Koulussamme jaetaan stipendit lukuvuoden päättyessä joka luokalla jollain positiivisel-

la tavalla ansioituneelle oppilaalle. Lisäksi kuudennen luokan opinnoissaan parhaiten 

menestynyt oppilas saa stipendin. Stipendit jaetaan opettajakunnan päätöksellä. Tyttö 

ja poika kuudennelta luokalta saavat hymypatsaan, hymypatsaan saajat valitaan ää-

nestyksen perusteella. 

Luokat 7 - 9 

Luokkien 7 - 9 stipendit jaetaan pääosin 9-luokkalaisille opettajakunnan päätöksellä. 

Perusteena stipendin saamiselle on hyvä koulumenestys tai onnistuminen positiivisella 

tavalla muuten koulutyössä. 9-luokkalainen tyttö ja poika valitaan opettajakunnan pää-

töksellä vuosittain hymypatsaan saajiksi.  

 

20.  Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Karviassa lukuvuonna 2018 - 2019 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (ap-ip-toiminta) tarjoaa mahdollisuuden 

osallistua leikkiin, ulkoiluun ja ohjattuun toimintaan tutussa ja turvallisessa 

ympäristössä koulupäivää ennen ja/tai sen jälkeen.  

Toimintaan voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisoppilaat. 

Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti Yhtenäiskoulu Opinpolulla esikoulu Pikkupolun 

tiloissa yhdessä aamu- ja iltapäivähoitoa tarvitsevien esikoululaisten kanssa. 

Esiopetuksen/ap-ip-toiminnan sisäänkäynti on koulurakennuksen takana, os. 

Haapasenkatu 3.  

 

Toimintaa järjestetään koulupäivisin pääsääntöisesti klo 07.00 – 16.30 välisenä aikana. 

Toimintaan voi osallistua aamu- ja/tai iltapäivisin.  

Toimintaa järjestetään 570 tuntia lukuvuodessa  

Aamupala tarjotaan koulun ruokalassa klo 8. ja välipala klo 14. Ruoka-aineallergioista 

on toimitettava lääkärin/terveydenhoitajan todistus.  

Läksyt tehdään koulun jälkeen läksyparkissa, klo 13-14 ja/tai 14-15. 

Ohjaajina toimivat Eveliina Patokoski (koululaisten vastuuhoitaja), Titta Saarikoski 

(esikoululaisten vastuuhoitaja) sekä Leena Erola. Läksyparkista vastaa Sallamari 

Lehtinen. 
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Toiminnasta perittävät maksut (kasv./op.ltk, päätös elokuu/2016): 

Aamupäivätoiminta  1-10 krt/kk 30 € 

    yli 10 krt/kk 50 € 

Iltapäivätoiminta  1-10 krt/kk 50 € 

    yli 10 krt/kk 100 € 

 

Toimintaan ilmoittaudutaan täyttämällä hakulomake. Myös irtisanominen toiminnasta 

tapahtuu kirjallisesti.  Lomakkeita saa ap-ip-toiminnan ohjaajilta tai Yhtenäiskoulun 

kansliasta, jonne lomake myös palautetaan. 

Ap-ip -toiminnan p. 040-7392694 

Ap-ip -toiminnan koordinaattorina toimii Jaana Korpi, p. 040-1203910 

 

21.  Koulun ulkopuolella annettava opetus 

Koulun ulkopuolella annettava opetus tapahtuu luokkaretkillä, TET-jaksoilla, 

teatteriretkillä, jne. Nämä kaikki ovat omiaan kasvattamaan sosiaalisuutta ja toisen 

ihmisen, luokkatoverin ja ulkopuolisen huomioimista. Luontoystävällisyyttä, 

teatterikulttuuria, kirkkokulttuuria ym. opitaan asianomaisissa tapahtumissa.  

 
22.  Laaja-alainen oppimiskokonaisuus koulun yhteisenä projektina 

Vappuviikolla koulun yhteisenä projektina toteutetaan koko koulun yhteinen laaja-

alainen oppimiskokonaisuus. Aiheena ulkoluokkaopetus.  

 

23. Yrittäjyyskasvatus 

Koulussamme toteutetaan yrittäjyyskasvatusta vuosikellomuotoisen suunnitelman 

mukaisesti. Vastuuhenkilönä yrittäjyyskasvatuksessa toimii opettaja Marjo Yliluoma.  

 

24. Lukuvuoden 2018 - 2019 aikana järjestettävät tapahtumat 

Peruskoulu 

Syyslukukausi: 
- 09.08. koulun aloitus 
- Viikolla 33 uimahallikäynnit Kauhajoella luokat 1 - 9 

- Kouluvuoden aikana oppilaiden lukuharrastuksen syventäminen 

ja lukudiplomin suorittaminen yhteistyössä kirjaston kanssa 

- Seurakunnan aamunavaukset noin kerran kuukaudessa erillisen listan mukaan 

- Yrityskylätoimintaan osallistutaan, luokat 6 ja 9 

- xx.xx. pikkuyrittäjät toimintaa ja NY-yritykset 

- xx.09. luokilla 0 - 6 teatterikäynnit 

- xx.09. poistumisharjoitus  

- 01.09 ”Kodin ja koulun päivä”, motoristit ja kiusaamisen vastainen teema 

- Syyskuussa pienryhmän ja 3B-luokan retki Kauhalammille 

- 03. - 05.09. koulukuvaus 

- 10.-14.09. liikenneturvallisuusviikko mm. pyöräilytaitorata 

- 13.9. KLL:n yu-kisat (yläkoulut), Pori 
- 14.09. taksvärkkipäivä luokat 7 - 9, luokkien opettajilla suunnittelupäivä 

- 17.09. koulun omat yu-kisat 
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- 19.09. KLL:n yu-kisat (alakoulut), Pori 
- 20.09. tukioppilaiden peruskoulutus Siikaisissa 
- 20. - 22.09. nälkäpäiväkeräys 

- xx.10. Lions Clubin joululehden teko 1-luokka 
- 03.10. Etsivän nuorisotyön edustajat tulevat Karvian 9. luokan opo-tunnille ja mah-

dollisesti vierailevat viimevuotiseen tapaan ruokavälitunnilla 

- 04.10. klo 19.00 yhteinen vanhempainilta Karviasalissa, luokkakohtaiset vanhem-

painillat klo 18.00 

- 15. - 19.10. TET-viikko 9 luokat 

- 19.10. Koko koulun liikuntapäivä klo 9-13, oppilaat järjestävät 

- 30.10. (klo 13) ”Herra kivisen puutarhatontut” -esitys 0 - 3-luokille 

- xx.11.Ammatilliset oppilaitokset kutsuu 9. luokan oppilaita tutustumaan oppilasta 

kiinnostavaan alaan 

- xx.11. harjoittelija Unkarista koululle 

-   07.11. Taitaja-kisa Kankaanpäässä luokille 7-9 
- 09.11. tukioppilasleiri Silokalliolla Kullaalla 

-    21.11. Sataedu Kankaanpää avoimet ovet  
-  xx.12. tutustuminen Honkajoen lukioon ja osallistuminen kuntien väliseen saliban-

dyturnaukseen Honkajoella 9-luokat 
- 12.12. 9-luokkalaisille ja vanhemmille jatkokoulutusta koskeva Info-ilta 

- 20.12. klo 12 - 15 koulun oma luokkien välinen salibandyturnaus luokat 5 - 9 
- xx.xx. joulujuhlat erikseen luokat 1 - 6 ja luokat 7 - 9 

- 21.12. syyslukukauden päätöspäivä 

 

Kevätlukukausi: 
- xx.xx. mahdolliset yökoulut  

- pääsiäisen jälkeen oppilaiden vierailu Tsekki, YEAH-hanke 

- osallistutaan Nouhätä -pelastustaitokampanjaan 8-luokat 

- xx.xx. valinnaisaineiden ilta 7-luokkien vanhemmille 

- xx.02. talvirieha esim. lumiveistoskilpailu tukioppilaiden isännöimänä tms. 

- 07.02. 8-luokkalaisten metsävisa 

- 18. - 22.02. elokuvailtapäivät kaikille oppilaille (eri esityksiä) 

- xx.03. koulun liikuntapäivä/ liikuntapäivätempaus  

- xx.04. taloustietokilpailu 9-luokat 

- xx.05. kevätretket luokat 1 - 6 suunnitelman mukaan 

- xx.05. - xx.05. TET-harjoittelu 8-luokat 

- 27.05 - 01.06. -viikolla (kevään viimeisellä kouluviikolla) perinteiset tempaukset: 9-

luokkien kotiseuturetki, kalastusretki Kanttin koskelle, retki huvipuistoon luokat 7 - 9 

- 27.5. - 29.05. vapaaehtoinen TET 9-luokkalaisille 
- 31.05. luokkien 1 - 6 kevätkirkko 

- 01.06.koulun päätöspäivä ja luokkien 7 - 9 kevätjuhla 

 

Esikoulu 

elokuu: 
- englannin kielen opetus tiistaisin klo 12.15-13. elokuusta alkaen 
- erityisopettaja esikoululla torstaisin klo 11.30-13. elokuusta alkaen 
syyskuu:  
- kummiluokkatoiminta alkaa 
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- kirjastokäynnit alkavat 
- 1. eskarikahvila 20.9. 
- srk:n päiväkerhonohjaajan kuukausittaiset ”Hyvä hetki” –vierailut alkavat 
lokakuu: 
- vanhempaintapaamiset 
- esiintyminen Vanhusten viikolla  
- syysretki Jokipirtille  
marraskuu: 
- 2. eskarikahvila (mahd. aikuisten ja lasten yhteinen) 
- tontturetki museoalueelle 
- esiopetuksen oppilashuoltoryhmän kokoontuminen 
joulukuu: 
- 2.12.ensimmäisen adventin kynttiläkirkko yhdessä srk:n päiväkerhon kanssa  
- joulukahvihetki perheille (esikoululaisten ohjelmaa) 
tammikuu: 
- 3. eskarikahvila (asiantuntija-alustus) 
helmikuu: 
- kouluvalmiuden arvio ryhmässä 
maaliskuu:  
- uimakoulu 
huhtikuu: 
- vanhempaintapaamiset  
- kevät/teatteriretki 
- esiopetuksen oppilashuoltoryhmän kokoontuminen 
toukokuu: 
- kevätjuhla/-tapahtuma/-kirkko ja kouluun siunaaminen 

25. Oppitunnit, välitunnit, ruokailu 
1. tunti       09.00 - 09.45    
2. tunti     10.00 - 10.45  
Ruokailu 10.45 - 11.15 luokat 1 - 6                                                          
3. tunti     11.00 - 11.45 luokat 7 - 9 ja 11.15 - 12.00 luokat 1 – 6 
Ruokailu 11.45 - 12.15 luokat 7 - 9                        
4. tunti     12.15 - 13.00 
5. tunti     13.15 - 14.00   
6. tunti     14.15 - 15.00   
Esikoulu pitää välitunnit oman aikataulunsa mukaan. 

 
26. Lukuvuoden jaksotus 

Koulun aloituspäivä 09.08.2018 
Syysloma          22.10.2018 - 27.10.2018   
Joululoma         22.12.2018 - 06.01.2019  
Talviloma          25.02.2019 - 02.03.2019 
Pääsiäisloma    19.04.2019 - 22.04.2019 
Koulu päätöspäivä 01.06.2019      
 

Luokkien 1 - 6 jaksot 
Syyslukukausi  09.08.2018 - 21.12.2018 
Kevätlukukausi  07.01.2019 - 01.06.2019 

  
 Luokkien 7 - 9 jaksot 

1. jakso 09.08.2018 - 12.10.2018          
2. jakso 15.10.2018 - 21.12.2018          
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3. jakso 07.01.2019 - 15.03.2019          
4. jakso 18.03.2019 - 01.06.2019        

 
27. Lukuvuoden 2018 - 2019 aikana järjestettävät kerhot  

Tukioppilaskerho, Kari Ylinentalo 

Hygieniapassikerho, Elina Latvala/Anneli Marttila 

Kokkikerho, Elina Latvala 

Läksyparkkikerho, Sallamari Lehtinen 

 
28. Opettajaluettelo, tuntimäärät opettajittain, koulun muu henkilökunta 

OPETTAJA VIRKA/TEHT.
LUOKKATUNNI

T/YLEISOPETUS

VARHENNET

TU KIELEN 

OPETUS -

HANKE

VALM. 

OPETUS
MUUT TEHT. ERIT.OP.

KOK. 

TUNTIM. 

(myös 

muissa 

kouluissa)

YLI OP. 

VELVOLL. 

(huojennuk

sia ei  tässä 

huomioitu)

Anttila Risto luokanop. 2 lk 25,00 25 1

Herrala Timo luokanop. 3B lk 26,00 1 27 2

Hietanen Heidi lehtori 20,00 3,00 1,4 24,4 0

Julku Salla luokanop. 1 lk 27,00 27 3

Koivisto Mirja tuntiop. 21,00 4,00 1,4 26,4 1

Korpi Jaana esikoulunop. 20,00 0 20

Laakkonen Marja-Liisa tuntiop. 18,00 2 20

Lamberg Katri ERO 26 26 2

Latvala Elina tuntiop. 13,00 2 23

Lehtonen Niina luokanop. 5 lk 26,00 26 2

Luoma Antti luokanop. 6 lk 26,00 4,5 30,5 2

Majanen Mika tuntiop. 12,00 24

Mäkelä Markku lehtori 17,00 6,4 23,4

Männistö Kalle lehtori 10,00 0,3 29,4

Niemelä Malle tuntiop.vo. 4,25 4,25

Otava Irmeli ERO 24 24 2

Palomäki Martti kokonaistyöaika 3,00 7

Räsänen Elina luokanop. 4 lk 27,00 27 3

Tuominiemi Mervi lehtori 20,00 1,4 21,4 3,4

Yliluoma Marjo luokanop. 3A lk 29,00 2,5 31,5 5

Ylinentalo Kari tuntiop. 24,00 1 26,4 2,4

Yli-Peltola Aino ERO 24 24

YHTEENSÄ 364,00 7,00 4,25 23,9 74 517,65 28,8  
 

Koulun muu henkilökunta: 
Anttila Anja koulunkäyntiavustaja 
Erola Leena koulunkäyntiavustaja 
Hiitti Reetta  koulunkäyntiavustaja 
Hiitti Sirkka-Liisa  vastaava keittäjä  
Kaurahalme Satu keittäjä 
Koivunen Anita koulunkäyntiavustaja  
Lehmijoki Salla koulunkäyntiavustaja 
Lehtinen Sallamari koulunkäynninohjaajaopiskelija 
Matinlauri Ritva siivooja 
Mustasilta Tiina toimistosihteeri 
Nevala Heidi koulunkäyntiavustaja 
Ojaniemi Tuulikki koulunkäyntiavustaja 
Patokoski Eveliina koulunkäyntiavustaja 
Saarikoski Titta lähihoitajaopiskelija 
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Salo Juha  kiinteistönhoitaja  
Sarviluoma Leena siivooja 
Tuomikoski Anne koulunkäyntiavustaja  
Viitanen Anu koulunkäyntiavustaja 
Vuorela Elvi  keittäjä 
 
Asiantuntijat: 
Vanhatuuna Marika koulukuraattori 
Halmela Ella-Mari kouluterveydenhoitaja 
Jokelainen Anna-Kaisa koulupsykologi 
 

29. Koulun käytössä oleva tuntikehys  

TUNTIKEHYSTAULUKKO KARVIAN YHTENÄISKOULU, LUOKAT 0 - 6, LV 2018 - 2019 

Opettajat PR muod. Opp. Opett. Vkt/ryhmäjakot. KiS. EN/RU

Esikoulu 20 1 20 1

PR luokat 1-6 luokat 7 ja 3-> 5 1 24 0

Luokka 1 9 1 21 1

Luokka 2 20 1 21 3 1

Luokka 3A 9 1 25 0,5

Luokka 3B 9 1 25 0,5

Luokka 4 16 1 25 1

Luokka 5 21 1 25 8 1

Luokka 6 19 1 25 10 1

Erityisopetus 1 26

Yht. 128 10 237 21 7

Lisät. luokat 1-6

Liikuntavastaava 1

AV-vastaava 0,5

Musiikkies. hoito 0,5

IT-vastaava 1

Tutor 2

Laatuvastaava 0,5

Luokanvalvoja lk 6 1

Yht. 6,5

Tukiopetus Tarpeen mukaan, opp. subj. oikeus

Kerhot Varatun kokonaisresurssin mukaan

 
 

Opetus tapahtuu pääosin perusopetusryhmissä. Jakotunteja käytetään matematiikan, äi-
dinkielen, englannin, ruotsin ja käsityön opetuksessa. Lisäksi opetetaan valinnaista kieltä 
(EN) luokille 0 - 6 kullekin luokalle 1 vkt (rahoitus erillisestä hankerahasta). 
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TUNTIKEHYSTAULUKKO KARVIAN YHTENÄISKOULU, LUOKAT 7 - 9, LV 2018 -2019 

12P/15T 7 lk27 7 lk 7P/ 17T 8lk24 8 lk 8P/ 7T 9lk15 9 lk yht. opp. 67

A (14) B(13) A+B A(11) B(13) A+B A(15) A+B 7, 8,9 YHT. 

AI 3 3 6 3 3 6 3 3 15

EN 2 2 4 2 2 4 3 3 11

RU 1 1 2 2 2 4 2 2 8

UE 1 1 2 1 1 2 1 1 5

HY 2 2 4 3 3 6 2 2 12

MA 4 4 8 4 4 8 4 4 20

FK 2 2 4 2 2 4 2 2 10

GE 1 1 2 1 1 2 1 1 5

BI 1 1 2 1 1 2 2 2 6

MU 1 1 2 1 1 2 4

KU 2 2 4 4

KO 3 3 6 6

KS 2 2 4 4

LT/LP 7lk 3 2 5 2 2 4 yhd. 8 lk kanssa 9

Terv.tiet 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 6

OPO 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 3

Pakolliset aineet 59 48 21 128

MUV 2 2 2

KO 2 2 2 2 4

AT 2 2 4 2 2 4 8

TN 2 2 2 2 4

TS

KU 2  2 2 2 4

SA 2 2 2

YR 2 2 4 4

PLO

ILM 1 1 1

Mv 1 1 1

Valinnaiset aineet 16 14 30

Erityisopetus Vkt YLEISOPETUKSEN TUNNIT YHTEENSÄ158

Yht. 24

Erityistehtävät Vkt

Demonstraatiot 2,3

FY/KE kokoelmien hoitotyö 1

Kouluruokailun valvonta 1

LV-tehtävät 6,6

Oppilaskunnan ohjaus 1

AV-välineiden hoito 1

Musiikkiesitysten vastaava 0,5

Digitutor 2

IT-vastaava 2

Yht. 17,4  


