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TERVETULOA HONKAJOEN YHTEISKOULUUN!
Yläkoulu aloittaa lukuvuoden väistötiloissa Hongon koulussa lukion jatkaessa
Yhteiskoululla ja Honkalassa väistötiloissa. Lukuvuonna 2018 – 2019 koulussamme
opiskelee 45 yläkoululaista. Lukuvuoden painopistealueita ovat liikunnan lisääminen
koulupäivään (Liikkuva koulu -hanke yhteistyössä Hongon koulun kanssa) ja oppimisen
tuen kehittäminen (oppilashuollon vuosikello).
Myös poikkeusoloissa turvallinen oppimisympäristö on meidän kaikkien oikeus, jota
ylläpidämme huolehtimalla ympäristömme siisteydestä ja toimimalla ystävällisesti ja
kohteliaasti. Koulumme opiskelijat ja henkilökunta huolehtivat yhdessä siitä, että myös
väistötilat ovat siistit ja viihtyisät.
Koulun tehtävä on tukea nuoren opiskelijan kehitystä itsensä tuntevaksi ja itseensä
luottavaksi sekä antaa eväitä tasapainoiselle elämälle. Väistötiloissa vietettävä aika on
meidän mahdollisuutemme tiivistää yhteistyötä alakoulun kanssa ja rakentaa lapsille
turvallinen ja ehjä koulupolku. Tehtävämme on opettaa oppilaille tulevaisuuden taitoja,
kuten yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitoja ja näiden kaikkien kehittymiseen
eri-ikäisten oppijoiden yhteistyö antaa parhaat mahdollisuudet.
Lukuvuoden ensimmäinen vanhempainiilta lukuvuoden opetusjärjestelyistä
pidetään maanantaina 13.8. klo 18.15 (kahvitus klo 18) Yhteiskoulun ruokalassa.
Tervetuloa! (Huom. kulku ruokalaan ulkoa Honkalan puolelta!) Järjestämme tarpeen
mukaan myöhemmin lukuvuoden aikana vanhempainiltoja, joista tiedotamme erikseen.

Honkajoen yhteiskoulun henkilökunta toivottaa hyvää alkanutta lukuvuotta!

Mari Fabig, rehtori
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Honkajoen yhteiskoulu

Karviantie 12

www.honkajoenkoulut.net

38950 HONKAJOKI

Puhelinnumerot
Rehtori
Toimistosihteeri
Opinto-ohjaaja
Opettajainhuone
Palveluesimies
Keittiö
Terveydenhoitaja
Koulukuraattori
Koulupsykologi
Hammashoitola

Mari Fabig
Arja Kiviluoma
Martti Palomäki
Kirsi Ylituomi
Ella-Mari Halme
Niina Hietaoja
Katja Väljä

044-5775280
050-5775281
044-5775284
050-5775282
044-5775283
050-5775288
040-6524282
040-6311675
040-6535808
044-5773613

Opettajat
Alftan Jari
Erämaa Juha
Fabig Mari
Hakanen Merja
Hakomäki Miikka
Haunia Heikki
Heinola Elise
Kustila Sari
Latvala Elina
Majanen Mika
Männistö Kalle
Palomäki Martti
Penttinen Minja
Sairanen Seija
Sten Seija
Ylilammi Piia

matematiikka, fysiikka
matematiikka, tietotekniikka
yhteiskuntaoppi
englanti
musiikki
liikunta
ruotsi, saksa
erityisopetus
kotitalous, terveystieto
käsityö. historia
biologia, maantieto
opintojenohjaus
äidinkieli
kuvataide, käsityö
uskonto
matematiikka, kemia

Muu henkilökunta
Alakoski Lassi
Alapeltola Hannu
Hongisto Ritva
Mäkelä Tiina
Pajukoski Ritva-Liisa
Tiussa Arja

kiinteistönhoitaja
koulunkäynninohjaaja
siivooja
koulunkäynninohjaaja
siivooja
siivooja
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Työpäivät 2018-2019
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OPETUS
Hongon koulussa sijaitsevat yläkoululaisten kotiluokat, joissa luokkien opetus
pääsääntöisesti tapahtuu. Käytössä on myös muita, pääosin entuudestaan tuttuja tiloja
Yhteiskoululla ja Honkalassa. Säännöllisinä opetuksen järjestämispaikkoina toimivat
kotiluokkien lisäksi:
Honko 7
Honko 8
Honko 9
Hori
p1 Hori
p2 Hori
Tekni
(Kemia/Tekni)
Monitoimitalo (Monit)
Musa Honkala
Bitti KVALT
Siksak-kööki
pk kööki

7.luokan kotiluokka Hongon koulussa
8.luokan kotiluokka Hongon koulussa
9.luokan kotiluokka Hongon koulussa
Horisontti
Horisontti pienopetustila
Horisontti ryhmätyötila
Teknisen työn tila
Kemia/tekninen työ
Honkala liikuntasali
Musiikki Honkalan näyttämö
valtuustosali (tietokoneluokka)

käsityön ja kotitalouden opetustila
Siksak-köökin vieressä sijaitseva pienryhmätila

Oppitunteja järjestetään myös koulun ulkopuolella, näistä tiedotetaan erikseen.
Lukuvuoden jaksotus lukuvuonna 2018–2019
JAKSO
PÄIVÄMÄÄRÄT
1.

9.8. –28.9.2018

2.

1.10. – 23.11.2018

3.

26.11.2018 – 30.1.2019

4.

31.1.2019 – 29.3.2019

Projektiviikko

1. – 5.4.2019

5.

8.4. – 1.6.2019

Oppitunnit, välitunnit ja ruokatunti
1. tunti
siirtymävälkkä
2. tunti
Ruokailu
välitunti
3. tunti
välitunti
4. tunti

8.30 – 9.45
9.45 – 9.55
9.55 – 11.10
11.10 – 11.30 (-11.45)
11.30 - 11.45
11.45 – 13.00
13 – 13.15
13.15 – 14.30
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Yläkoululaisten välituntialueena on oppilaille entuudestaan tuttu Hongon koulun piha.
Noudatamme Hongon koulun alueella Hongon järjestyssääntöjä ja pihan rajoja.
Yläkoululaisille tulee päivien aikana siirtymiä opetustilojen välillä ja sen vuoksi ainoa
välitunti, jolloin kaikki oppilaat ulkoilevat, on ruokailun jälkeinen välitunti (11.30-11.45).
Iltapäivän välitunnilla klo 13-13.15 on tarjolla tuttuun tapaan välipalaa Hongon koulun
ruokalassa.
Turvallinen siirtyminen opetustilojen välillä opastetaan oppilaille ensimmäisenä
koulupäivänä. Siirtymät kuljetaan jalan, tästä poikkeuksena ainoastaan koulupäivät, jolloin
opetus päättyy eri paikassa (esimerkiksi silloin, kun iltapäivän viimeinen oppitunti on
käsityötä tai liikuntaa).

Tapahtumia
koululaismessu
koulukuva
8 lk teatteriretki

Taidetestaajat 28.9. ja 12.11

Yrittäjän päivä

5.9.

luontoliikuntapäivä

11.10.

TET –jakso (9 lk)

vko 42 ja 8

TET –jakso (8 lk)

vko 16

sählyturnaus

18.12 Lukiomessut / sählyturnaus

talviliikuntapäivä

helmi- tai maaliskuussa

9. luokan leirikoulu

kevätlukukausi

8

Tiedottaminen
Koulumme tiedotuskanavana toimii wilma, jota oppilaiden ja vanhempien on hyvä seurata
säännöllisesti. Tiedotteiden ja viestien seuraaminen on helpointa puhelimeen ladattavan
sovelluksen kautta (huomaattehan kuitenkin, ettei sovelluksella näe kaikkia wilman
sisältöjä, joihin on pääse ainoastaan verkkoselaimen kautta). Mikäli teillä ei ole
mahdollisuutta käyttää wilmaa säännöllisesti, otattehan yhteyttä lapsenne luokanvalvojaan
tiedonkulun varmistamiseksi!

Koulukuljetukset
Kunnan järjestämän koulukuljetuksen piiriin ovat oikeutetut ne oppilaat, joiden koulumatka
on yli 5 km. Autojen aikataulut ovat nähtävänä koulun ilmoitustauluilta. Koulukuljetusten
järjestelyistä ja reiteistä vastaa sivistystoimisto ja lisätietoja antavat rehtori Mari Fabig ja
toimistosihteeri Arja Kiviluoma.

Oppilaspysäköinti
Oppilaiden mopoilla ja mopoautoilla on pysäköintimahdollisuus Hongon koulun pihassa
(paikka näytetään oppilaille ensimmäisenä koulupäivänä). Traktorit pysäköidään
koulupäivän ajaksi Honkalan pysäköintialueelle Hongon koulupihan turvallisuuden
takaamiseksi.

Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta
Lukiolla ja yhteiskoululla on yhteinen oppilaskunta. Opiskelijat valitsevat oppilaskunnan
hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskunnan tehtävänä on
tuoda opiskelijoiden asioita koulun hallinnolle tiedoksi sekä erilaisten tapahtumien
järjestäminen. Oppilaskunnan ohjaajana toimii Seija Sairanen.
Tukioppilaat toimivat 7.-luokkalaisten ”kummeina”, pitävät heille kummitunteja ja ovat
tukena yläkoulun alkaessa. Lukuvuonna 2018-2019 tukioppilaat organisoivat muiden
yläkoululaisten kanssa toimintaa myös alakoulun oppilaille. Tukioppilaina toimivat 8. ja 9.
luokalta valitut oppilaat ja heitä ohjaavat koulunkäynninohjaaja ja koulukuraattori.

OPPILAAN JA OPPIMISEN TUKI
Oppilaan ohjaus
Opinto-ohjaaja ohjaa oppilasta koko yläkouluajan ja hänen johdollaan tehdään myös
valinnaisainevalinnat 8. ja 9. luokalle mentäessä. Opinto-ohjaajana toimii Martti Palomäki.
Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään hänelle sopivat
jatkokoulutuspaikka peruskoulun päättymisen jälkeen, oppilaan omat mieltymykset sekä
opintosuoritukset huomioon ottaen.
Peruskoulun työelämään tutustumisjaksot ovat kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla
(lukuvuonna 2018 - 2019 9.luokkalaisilla on vielä kaksi TET -jaksoa). TET -jaksojen
tarkoitus on tukea koulutus- ja ammatinvalintaa ja ne järjestetään ennen yhdeksännen
luokan yhteisvalintaa.
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Oppilashuolto
Koulumme yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on suunnitella, ohjata ja yhdessä
muiden koulun toimijoiden kanssa toteuttaa koulun hyvinvointityötä. Oppilashuoltoryhmän
tavoitteena on edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa koulun yhteisöllistä
toimintatapaa. Oppilashuoltoryhmä seuraa koko kouluyhteisön ja yksittäisten ryhmien
hyvinvointia ja toiminnallaan se pyrkii ongelmien ennaltaehkäisyyn. Yhteisölliseen
oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja,
erityisopettaja ja psykologi ja tapauskohtaisesti sen kokouksiin kutsutaan myös muita
toimijoita (oppilasedustajia, opettajia tai muuta koulun henkilökuntaa tai koulun
ulkopuolisia toimijoita).
Yksittäisen oppilaan yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä toimii tarvittaessa oppilaan
tukena ja sen toiminta perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Yksilökohtaisen
oppilashuoltoryhmän tavoitteena on seurata ja edistää yksittäisen oppilaan hyvinvointia ja
oppimisen edellytyksiä ja se kootaan oppilaan asiassa tapauskohtaisesti. Yksilökohtainen
oppilashuoltoryhmä toimii oppilaan ja huoltajan suostumuksella.

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Ella-Mari Halmela on tavattavissa koululla keskiviikkoisin ja parillisten
viikkojen perjantaisin (puh. 040 6524282). Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä
Honkajoen terveysasemalle puh. 044 5773600 ma-pe klo 8.00 – 16.00.
Hammashoitola kutsuu oppilaita tarkastukseen. Jos annettu aika ei sovi, on oppilaan
otettava viipymättä yhteys hammashoitolaan. Näin edistämme hammashoitolan tehokasta
toimintaa ja estämme hammashoidon ruuhkautumista. Muistathan harjata hampaasi
ennen hammashoitolaan menoa.
Honkajoen koulukuraattori
Honkajoen koulukuraatorityö on järjestetty yhteistyössä Isojoen kunnan kanssa. Yhteisenä
kuraattorina toimii Niina Hietaoja. Kuraattori on tavattavissa Honkajoella maanantaisin ja
tiistaisin, yhteydenotot muulloin puhelimitse ja wilman kautta.
Koulukuraattorityö on osa oppilashuoltoa ja sen säädännöllinen perusta on kirjattu
1.8.2014 voimaan tulleeseen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013):
1 § Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa
olevan oppilaan sekä lukiolaissa (629/1998) tarkoitetussa koulutuksessa olevan opiskelijan
oikeudesta opiskeluhuoltoon.
3 § Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden
edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.
Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä oppilas tai opiskelija itse tai vanhemmat, opettaja tai muu
oppilaan kanssa työskentelevä henkilö.
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Koulupsykologi
Honkajoen koulupsykologipalvelut on järjestetty ostopalveluna Kankaanpäästä. Honkajoen
koulupsykologina toimii Katja Väljä ja hän on tavattavissa Honkajoella pääsääntöisesti
tiistaisin.
Erityisopetus
Koulumme erityisopettajana toimii Sari Kustila (15 tuntia viikossa). Osa-aikaista
erityisopetusta annetaan oppilaille, jotka tarvitsevat tukea oppimiseensa tai
koulunkäyntiinsä.
Erityisopetus
voidaan
toteuttaa
yksilö-,
pienryhmätai
samanaikaisopetuksena.
Tarvittavat
tukitoimet
suunnitellaan
moniammatillisesti
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaan tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa, voi
olla yhteydessä erityisopettajaan tai luokanvalvojaan.
Maahanmuuttajien opetus
Valmistava opetus on tarkoitettu Suomeen juuri tulleille maahanmuuttajille ja sitä
järjestetään tarvittaessa. Oppilas, jonka äidinkieli ei ole suomi, voi opiskella suomea
toisena kielenä. Valinta äidinkieli ja kirjallisuus – ja suomi toisena kielenä -oppimäärien
välillä perustuu arvioon oppilaan edellytyksistä oppia ja opiskella suomen kielellä. S2 oppilaille suositellaan osallistumista tukiopetukseen maanantaisin klo 13.15-14.
Tukiopetus
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee
oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

Honkajoen yhteiskoulun järjestyssäännöt
Hyväksytty: Sivistyslautakunta 26/6 2007 § 58, tarkistetaan lukuvuosittain
Tavoitteet
Koulurakennuksessamme työskentelee yhteiskoulun lisäksi Honkajoen lukio ja
koulussamme käy päivittäin vierailijoita mm. koulun ruokalassa. Järjestyssääntöjen
tarkoituksena on totuttaa kouluyhteisön jäsenet vastuuseen toiminnastaan ja luoda kaikille
kouluyhteisön jäsenille ja vierailijoille viihtyisä, rauhallinen ja turvallinen ympäristö. Siksi
jäsenten tulee käyttäytyä toisiaan kohtaan hyvien tapojen mukaisesti sekä asiallisesti ja
oikeudenmukaisesti. On itsestään selvää, että koulukiusaaminen missä tahansa
muodossa on kielletty!
Yleistä
Honkajoen yhteiskoulun järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, kouluaikaa ja
koulunkäyntiin liittyviä tilaisuuksia. Koulun alueena pidetään koulun käytössä olevia tiloja,
pihaa sekä kaikkia niitä paikkoja, joissa kulloinkin pidetään oppitunteja.
Myös koulun tiloissa tapahtuvassa koulun ulkopuolisessa toiminnassa tulee noudattaa
koulun järjestyssääntöjä. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan,
aiheuttamistaan vahingoista sekä ovien lukitsemisesta.
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Päivittäinen työskentely
Koulumatkan aikana noudatetaan liikennesääntöjä. Jokainen on vastuussa omasta ja
muiden tiellä kulkevien turvallisuudesta, joten liikenteessä pitää toimia harkitsevasti.
Polkupyörät, mopot, autot ja traktorit säilytetään niille erikseen ilmoitetulla paikalla.
Koulupäivä aloitetaan aamunavauksella. Koulutunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti
koulun työjärjestyksen mukaisesti. Oppitunneille tulee saapua ajoissa, tehtävät tehtynä ja
mukana tarvittavat opiskeluvälineet (kirjat, muistiinpanovälineet, liikuntavarusteet, …).
Oppitunnin alkaessa jäädään tervehtimään seisten.
Oppitunnin aikana on kaikille taattava rauhallinen työympäristö. Puheenvuoro pyydetään
viittaamalla. Kännykät ja muut tunnin kulkuun kuulumattomat laitteet eivät ole esillä eikä
niitä käytetä oppitunnin aikana; kyseiset laitteet tulee kytkeä äänettömiksi. Syöminen,
juominen ja purukumin pureskelu oppitunnin aikana on kielletty.
Koulu on työyhteisö, jossa pukeudutaan asiallisesti sään mukaan sekä hyviä tapoja
noudattaen. Koulun sisällä ulkovaatteet säilytetään vaatenaulakoissa ja ulkokengät
laitetaan kenkätelineisiin. Hyviin tapoihin kuuluu, että sisällä ei pidetä päähinettä.
Oppitunnin jälkeen jokainen oppilas laittaa pulpettinsa ja tuolinsa paikalleen. Järjestäjä
pyyhkii taulun, avaa ikkunan ja tekee opettajan hänelle määräämät tehtävät.
Välitunnilla oppilaat siirtyvät ripeästi ulos. Sisällä välitunnin saa viettää rehtorin päätöksen
mukaisesti. Välitunnilla oleskellaan vain koulun pihalla tai urheilukentällä (juoksuratojen
rajaamalla alueella). Välituntivalvonta-alueelta poistumiseen tarvitaan rehtorin tai opettajan
lupa. Turvallisuuden takia lumipalloja, kiviä yms. ei saa heitellä. Samasta syystä koulun
käytävällä ei saa juosta.
Kaikissa koulun tiloissa tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Koulun omaisuutta tulee
käsitellä huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava rehtorille,
jollekin opettajalle tai talonmiehelle. Vahingontekijä on korvausvelvollinen tahallisesti tai
tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Koulun tietoverkkoon ei saa kytkeä omia
laitteita.
Nykyisin oppikirjoja kierrätetään ikäluokalta seuraavalle. Siksi kirjoja tulee käsitellä siten,
että seuraava käyttäjä saa käyttöönsä kunnollisen oppikirjan. Oppilaan on hankittava
turmeltuneen kirjan tilalle uusi. Myös muita koulutarvikkeita on käytettävä
tarkoituksenmukaisesti; koulu ei ole velvollinen antamaan uusia tarvikkeita turmeltujen
tilalle.
Poissaolot
Opetussuunnitelman mukaisesti poissaolot luokitellaan seuraavasti:
Luvalliseen poissaoloon myöntää huoltajan hakemuksesta luokanvalvoja (enintään
kolmeksi päiväksi) tai rehtori. Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin etukäteen
Sairaustapauksesta on ilmoitettava koululle, kuten muullekin työpaikalle välittömästi, tällöin
kyseessä on sairauspoissaolo.
Kaikki muut poissaolot ovat luvattomia.
Koulu pyrkii puuttumaan poissaoloihin mahdollisimman pikaisesti.
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Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän saa poistua kotiin terveydenhoitajan
(oppilaalta tieto opettajalle), opettajan tai rehtorin luvalla.
Ruokala
Ruokalaan siirrytään rauhallisesti kävellen, samaten jonossa jokainen odottaa vuoroaan
rauhallisesti. Ruokalassa käyttäydytään rauhallisesti; kova äänenkäyttö ei sovi
keskusteluun sen enempää ruokalassa kuin muuallakaan. Itsestään selvää on, että ruoalla
ei leikitä eikä sotketa.
Ruokalasta lähdettäessä siistitään oma paikka ja ruokailuvälineet viedään niille kuuluvaan
paikkaan. Jo kestävän kehityksen nojalla on toivottavaa, että kaikki ottavat ruokaa vain
tarpeellisen määrän; palautettaviin astioihin ei saa jättää ylimääräistä ruokaa.
Tupakointi ja päihteet
Oppilaiden tupakointi on kielletty koulun alueella sekä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä
tilaisuuksissa. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena
koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
Muut määräykset ja ohjeet
Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan koulun
opetus-suunnitelmaa, perusopetuslakia ja -asetusta. Jokapäiväisessä koulutyössä
noudatetaan jokaisen opettajan tai muuhun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen ohjeita.

