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Aamu- ja iltapäivätoiminta 

Toiminta on tarkoitettu 1-2 -luokkalaisille sekä erityisoppilaille. Toiminta tapahtuu 

Yhtenäiskoululla koulun päätyttyä klo 16.30 asti. 

Aamuvalvonta 

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

Aamuvalvonnassa ennen koulutuntien alkua luokkien 1 - 6 pihalla on kaksi valvojaa ja 

luokkien 7 - 9 pihalla yksi valvoja. 

Chromebook   

Kannettava tietokone tai ns. taulutietokone, joka käyttää Googlen kehittämää 

Chrome OS-käyttöjärjestelmää. 7-9 luokkien oppilailla on käytössään oma 

Chromebook kone.  

Covid-19 

Lyhenne englanninkielen sanoistacoronavirus disease 2019. Eli tuttavallisemmin 

koronavirustauti; virus on aiheuttanut v.2019 lopussa alkaneen koronaviruspandemian. 

Esiopetus 

Kunta järjestää maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 

oleville 5-vuotiaille sekä koulunsa myöhemmin aloittaville. Esiopetusta annetaan erillisessä 

esiopetusryhmässä Yhtenäiskoululla. 

Esittelyvideo 

 https://karvia.fi/palveleva-karvia/sivistys/yhtenaiskoulu/ 

Etäopetus koronaviruspandemian aikana 

Suomen hallituksen 16. maaliskuuta 2020 tekemän päätöksen mukaisesti kaikki Suomen 

peruskoulut sekä oppilaitokset (tietyin poikkeuksin) suljettiin 18. maaliskuuta 2020 

koronaviruspandemian vuoksi ja opiskelijat siirtyivät etäopetukseen kotoa käsin. Karviassa 

todetun koronavirusryppään vuoksi etäopetuksessa oltiin myös ennen joulua 2020. 

Ilkivalta 

Valitettavasti aina silloin tällöin esiintyy. Ilmoita välittömästi havainnostasi rehtorille / 

talonmiehelle. Rikkoutuneista luokkien kalusteista merkintä talonmiehen vihkoon.  

Info-TV 

 Koulun käytävillä oleva tv-monitori, josta löytyy viikon tärkeimmät tapahtumat. 

iPad 

Apple firman valmistama taulutietokone, joka käyttää sen omaa iOS-käyttöjärjestelmää. 

Käytössä alaluokilla 4-6.  

 

 

https://karvia.fi/palveleva-karvia/sivistys/yhtenaiskoulu/
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Itsearviointi, oppilaiden 

Yläluokkalaiset ovat täyttäneet syksyisin ns. itsearviointilomakkeen, jossa arvioivat 

alkusyksyn koulumenestystä. Opettajat ovat sitten tehneet lomakkeeseen omat merkintänsä ja 

lopuksi paperi on käytetty kotona huoltajien nähtävänä. 

Jopo-ryhmä 

Joustavaa perusopetusta Yhtenäiskoululla. Syksyllä 2019 koululla aloitti Jopo-luokka, jossa 

opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden valmiuksia työelämään, jatko-opintoihin ja 

lisätä koulunkäyntimotivaatiota. 

Järjestyssäännöt 

Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun säännöt turvaavat kouluyhteisön jäsenille viihtyisän ja 

turvallisen työympäristön näin edesauttaen tehokasta oppimista ja asetettujen 

oppimistavoitteiden saavuttamista. Jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen 

kouluympäristöön (perusopetuslaki 628/29§). Järjestyssäännöt koskevat kouluaikaa koulun 

alueella, sekä kaikkia niitä tiloja ja paikkoja joissa koulun oppitunteja pidetään. Säännöt ovat 

voimassa myös koulun retkillä, leirikouluissa ja työharjoittelujaksoilla. Koulukuljetuksessa 

noudatetaan Karvian kunnan koulukuljetussäännön ohjeistusta. 

KaKe -keskustelut 

Kasvatuskeskutelu oppilaan, huoltajan ja KaKe-opettajan välillä. KaKe -vuorossa olevaista 

opettajista on lista. KaKe -prosessi löytyy esim. Wilmasta 

Kankaanpään Seutu lehti    

Honkajoella, Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Karviassa, Pomarkussa ja 

Siikaisissa ilmestyvä paikallislehti. 

Kansalaisopisto 

Petäjä-opistolla on toimintaa Parkanossa, Kihniössä, Kankaanpäässä, 

Honkajoella, Pomarkussa ja Karviassa. Lisää tietoa: 

https://opistopalvelut/petaja   ja  sasky.fi  

Kanslia 

Tärkeä ”hermokeskus” koulussa. Löytyy opettajainhuoneen vierestä, rehtorin työhuoneen 

kupeesta. Jos et tiedä jotakin, niin kysy kanslistilta… 

Karvian Kiri 

 Urheilua vuodesta 1954. Katso lähemmin:   https://karviankiri.sporttisaitti.com/ 

Karvian kunta 

Vireä 2400 asukkaan maaseutukunta Pohjois-Satakunnassa. Lisätietoa: https://karvia.fi/ 

https://opistopalvelut/petaja
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Karviapäivät    

Kesän huippukohta! Karvian Yrittäjät ry:n ja kunnan järjestämä 

monipuolinen kulttuuritapahtuma keskellä kauneinta kesää – 

heinä/elokuun vaihteessa. Lisätietoa: https://www.karviapaivat.fi/ 

Karviatalo 

VPK:n yhteyteen rakennettu kulttuuri- ja urheilukeskus. Koulun atk-

luokka sijaitsee VPK:n luentosalissa. Upea ”punttisali” on ahkerassa käynnissä. Osoite: Tyyni 

Tuulion katu 12 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat hallinto, peruskoulu, esiopetus, muu 

opetus, kansalaisopisto ja kirjastotoimi sekä uutena varhaiskasvatus. 

Keittäjät 

 Koulun arvostetuinta ”aatelia”. Esimerkki miten pienellä rahalla loihditaan maukasta ruokaa. 

Keltaiset liivit 

 Laita huomioliivi yllesi kun menet välituntivalvontaan ulos.  

Kirin lava 

Alun perin Karvian kiri ry:n ”tanssipaviljonki” urheilukentän takareunalla. Käytössä etenkin 

Karviapäivien aikaan kesällä. Nykyään ilmeisesti kunnan omistuksessa. 

Kirjasto 

Pitäisi hyödyntää vielä enemmän. Upea valkoinen lasipalatsi 

löytyy onneksi ihan koulun vierestä. Osoite: Tyyni Tuulion katu 

10    

KiVa -toiminta 

Kiusaamisen vastaista toimintaa. Koulu valitsee KiVa -ryhmän, joka ottaa hoitaakseen akuutit 

kiusaamistapaukset. Muista ilmoittaa näkemäsi kiusaamistapaukset tälle ryhmälle. 

Koevarauslista    

Varaa kokeet nykyään suoraan Wilmaan. Syötä saadut arvosanat myös sinne. Huoltaja voi 

kuitata kokeen nähdyksi sähköisesti. 

Kotiseuturetki 

Karvian kotiseutuyhdistyksen kustantama ja järjestämä kokopäivän bussiretki 9-luokan 

oppilaille kevään lopulla. 

Koulukuljetussääntö 

Sääntö sisältää ne periaatteet, joiden mukaan esioppilaille sekä perusopetuksen oppilaille : 

myönnetään Karvian kunnan kustantama koulukuljetus - kerrotaan kuljetusten järjestämisestä sekä - 

annetaan muita ohjeita koulukuljetuksiin liittyen. 
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Koulukyydit 

Bussit lähtevät ja saapuvat Haapasenkadun puolelle. Oppilaiden tulisi olla kyydissä ”viisi yli” 

tasan. Oppilaiden kuljetuslistat löytyvät ope-huoneesta. 

Koulunkäynninohjaaja 

Koulunkäynninohjaaja auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, 

vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Hän voi työskennellä 

päivähoidossa, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa, koulujen 

iltapäivätoiminnassa, leikkipuistoissa ja tarvittaessa myös asiakkaan kotona. 

Koulupsykologi 

Ottaa vastaan Kankaanpäässä yhtenä päivänä kuukaudessa. Vastaanottopäivä saadaan tietoon 

myöhemmin. 

Koulurauha 

Valtakunnallinen koulurauha julistettiin 31. kerran 25.8. 2021 Sodankylässä. Tukioppilaat 

organisoivat ohjelmaa omaan kouluun. 

Kouluterveydenhoitaja 

Tavattavissa yleensä parina päivänä viikossa. Paikalla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. 

Vastaanotto omassa työhuoneessa. 

Koulutoimenjohtaja 

 Vakinaista ktj:tä ei ole aikoihin ollut. Yleensä kunnansihteeri hoitaa myös ktj:n tehtäviä. 

Kuraattori 

 Tavoitettavissa 1-2 päivänä viikossa.  

Laatukäsikirja 

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Lain hengen 

mukaisesti arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen kehittämistä sekä parantaa oppimisen 

edellytyksiä. (Perusopetuslaki 21§.) 

Karvian perusopetuksen laatukäsikirjan 2020-2021 löydät Pedanetistä: 

https://peda.net/karvia/laatuk%C3%A4sikirja 

Lomakkeet 

Matkalaskut, virkavapausanomukset, poissaoloilmoitukset, oppilaan lupalaput koulun alueelta 

poistumiseen, ohjauslomakkeet, sijaispäiväkirja ym. ”sälä” löytyy ope-huoneen 

liukuovikaapista. 

Lukuvuoden työpäivät 

 Löydät listauksen Pedanetistä.  https://peda.net/karvia 
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MOK 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet. Eri oppiaineita ja luokka-asteita yhdistävä 

perusopetuksen yhtenäisyyttä tukeva ”toimintakulttuuri”. 

Monistamo / monistushuone 

Opettajainhuoneen yhteydessä. Sieltä löydät laminointikoneen, paperisilppurin ja pikku 

tarvikkeita. Myös pingispallot, joita oppilaat tulevat kyselemään. 

Musiikkiopisto 

 Karvian kunta ostaa musiikin perusopetusta Kankaanpään musiikkiopistolta. 

Nou Hätä! –kampanja  

Yläluokklaisten valtakunnallinen pelastustaotokampanja. Karvian koulun joukkueet ovat 

pärjänneet kisassa usein tosi upeasti. Lisätietoa:   https://nouhata.fi/ilmoittautuminen/  

Nälkäpäiväkeräys   

 Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon. Suomen Punaisen Ristin organisoima.  

 Lisätietoa:  https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva 

OAJ:n Karvian paikallisyhdistys 

 Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n paikallinen edunvalvontayksikkö. 

OAJ Satakunta 

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten 

jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Aktiivinen aluetoimija, jonka 

jäsenyhdistyksissä on noin 3 284 henkilöjäsentä. 

 

Opettajat 

Monen sortin väkeä  - varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, ja lukiosta ammatilliseen 

aikuiskoulutukseen. 

Opinto-ohjaaja, opo 

Tärkeä oppilaiden tuki kun he suunnittelevat jatko-opintojaan peruskoulun jälkeen. Paikalla 

keskiviikkoisin ja torstaiaamupäivisin. Vastaanotto omassa työhuoneessa yläkerrassa.  

Oppilaskunta 

Koko koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Kustakin luokasta valitaan yksi oppilas 

oppilaskunnan hallitukseen. 

Oppilashuoltosuunnitelma 

 Yksityiskohdat löydät Pedanetista:  https://peda.net/karvia 

Oppilastietolomake 

 Oppilaiden ja huoltajien tiedot tarkistetaan heti koulun alkaessa elo-syyskuussa.  

https://nouhata.fi/ilmoittautuminen/
https://peda.net/karvia
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Oppitunnit 

Alkavat kaikilla klo 9.00 ja päättyvät pääsääntöisesti joko 13.00 alaluokilla ja klo 15.00 

yläluokkalaisilla. 

Palo- ja pelastussuunnitelma 

Tärkeä suunnitelma hätätilanteita varten. VPK:n edustajat antavat koulutusta vuosittain. 

Yleisluonteinen ohjemappi löytyy ope-huoneesta. 

Palokunnan luokka 

 Sijaitsee VPK-rakennuksessa. Koulun atk-opetuista annetaan VPK:n luentosalissa. 

Pedanet 

 Koulun viralliset nettisivut. Löytyvät osoitteesta:  https://peda.net/karvia 

Perusopetuksen opetussuunnitelma 

Se kuuluisa OPS, jonka tekoon kaikki vanhemmat opettajat ovat joutuneet, osa moneen 

kertaan. OPS 2016 löytyy:  https://karvia.fi/palveleva-karvia/sivistys/yhtenaiskoulu/   

Poissaolot 

 Luokanvalvojan / opettajan luvalla 3 päivää pois. Pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta.  

Poistumisharjoitus 

VPK:n organisoima ”tulipaloharjoitus”, jossa oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta 

poistuvat mahdollisimman nopeasti määrätyille ulkoalueille. 

Pääluottamusmies 

Tärkeä ”neuvottelija”, joka välittää opettajakunnan tuntoja työnantajan suuntaan. Tottelee 

nimeä Katri Lamberg tällä hetkellä. 

Rehtori 

Koulun ”pomo”, joka vastaa lähes kaikesta maan ja taivaan välillä. Konttuuri löytyy ope-

huoneen vierestä. 

Ruokailu 

Ruokatunti – tai puolituntinen – on kaikkien mielestä päivän paras tunti! Alaluokilla 10.45 

alkaen ja yläluokilla 11.40 alkaen. Uudisrakennuksen onnistunein tila, monen mielestä. 

Ruokalista 

Keittiöhenkilökunnan ja opetuskeittiön yhdessä ideoima kokonaisuus, jossa myös oppilaiden 

mielipide näkyy. Löydät ajantasaisen ruokalistan info-TV tauluilta sekä Pedanetistä. 

https://karvia.fi/palveleva-karvia/sivistys/yhtenaiskoulu/
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Sampola 

Kunnan kulttuurikeskuksia Kylä-Karviantien varressa, Pirni-muodin 

vieressä. Näytelmiä, musiikkia, tanhuja jne. Upea puurakennus.    

Seurakunta ja päivänavaukset 

Koululla on ollut yhteistyötä vuosikymmenet luterilaisen 

seurakunnan kanssa. Seurakunnan edustajat ovat käyneet kuukausittain pitämässä 

aamuhartauksia niin alakoululaisille kuin yläkoululaisillekin. 8-luokkalaisia on informoitu 

tulevasta rippikoulusta. 

Siistijät 

 Siistissä koulussa on mukava tehdä työtä ja opiskella. Kiitos siistijöille! 

Skantzi 

Vanha Ruotsin vallan ajan linnoitus, joka on sijainnut Kanttin 

kylässä 1600-luvulla. Nykyään Kanttin koulun tiloissa sijaitsee 

Kulttuurikeskus Skantzi, jossa järjestetään monipuolista 

musiikki-, luento- ja näytelmätoimintaa.    

Syysloma 

 Karviassa viikon mittainen loma lokakuun loppupuolella. 

Taiteen perusopetus 

 Petäjä-opiston palveluihin kuuluu myös taiteen perusopetus. Kuvataidetöitä on usein näytillä 

Karviatalon alakerrassa.  Lisätietoa:   https://sasky.fi/oppilaitokset/petaja-opisto/ 

Taksvärkkipäivä 

Oppilaskunnan järjestämällä Taksvärkkikeräyksellä kerätään varoja sekä kotimaan että 

ulkomaan kohteisiin. Oppilaat ovat päivän pois koulusta ja tuovat saamansa rahapalkan 

koululle, ja rahat tilitetään taksvärkkikohteeseen.  Lisätietoa:  

https://www.taksvarkki.fi/taksvarkkikerays 

Talonmies / kiinteistönhoitaja 

Koulun ”jokapaikanhöylä”. Ope-huoneessa on vihko, johon voit kirjoittaa toiveitasi, mitä 

haluat talonmiehen remppaavan… 

Talviloma alias hiihtoloma 

 Viikon mittainen vapaa koulutyöstä joko viikolla 8 tai viikolla 9. 

Terveyskeskus / -asema 

 Löytyy kun poljet vähän matkaa Sarvelan suuntaan. Käänny oikealle. Iltaruskonkatu 1. 

TET-harjoittelu 

Työelämään tutustumista 8-9 -luokkalaisilla. Viikon tai kahden periodi syksyllä ja keväällä. 

Opinto-ohjaaja organisoi. 

https://sasky.fi/oppilaitokset/petaja-opisto/
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Tieto- ja viestintätekniikan strategia 

 Eli tvt-strategia. Media- ja etenkin teknologiamaailma muuttuu jatkuvasti – ja nopeasti.  

Viimeismmät linjaukset löydät täältä: https://karvia.fi/wp-content/uploads/2018/04/Karvian-

tvt-strategia-.pdf 

Tiimit 

 Koulussa olevia ”suunnitteluryhmiä”, joihin opettajat kuuluvat. 

Tukioppilastoiminta 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton alaista toimintaa, jota on lähes jokaisessa suomalaisessa 

koulussa. 8-9 luokilta on valittu 10-12 tukioppilasta, jotka järjestävät monen sorttista 

toimintaa sekä alaluokkalaisille että yläluokkien oppilaille. 

Tyyni Tuulio 

Vuosian 1892-1991 elänyt suomalainen kirjailija, kirjallisuuden tutkija ja 

suomentaja, joka eli osan elämäänsä Karviassa. Karvialaisille rakas kirja 

on Lapsuuden maa, jossa hän kertoo lapsuudestaan Karviassa.    

Työsuunnitelma 

Vuosittainen ”työkalupakki”, josta käy ilmi vuoden pedagogiset tavoitteet. 

Laaditaan yleensä syyslomaan mennessä ja esitellään lautakunnalle.  

Uimaopetus 

Uimaopetus on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Karvian oppilaat 

ovat vierailleet Kauhajoen ja Kankaanpään uimahalleissa. 

Ulkovarastot 

Niitä löytyy parkkipaikan läheltä sekä yläluokkalaisten välituntialueelta. Myös urheilukentällä 

on omat varastotilansa. Säilytetään lähinnä urheilutarvikkeita. 

Urheilukenttä 

Sijaitsee koulun vieressä. Karvian Kiri järjestää kentällä yleisurheilua, talvella Osuuspankin 

tukemat Hippo-hiihdot jne.  Kentän vieressä on upea laavu ja valaistu pururata, jota 

kuntoliikkujat hyödyntävät kesät ja talvet. 

Valpas    

Opetushallituksen organisoima ”oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu”. 

Oppivelvollisuuden laajentumisen toteutumisen seurantatyökalu. Katso lisää:   

 https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/oppivelvollisuuden-seuranta-ja-valvontapalvelu-valpas 

Vanhempainillat 

Yleensä syksyllä järjestetään Karviatalossa yhteinen vanhempainilta kaikille vanhemmille. 

Luokanvalvojat pitävät lisäksi omia ”vanhempainvarttejaan”. 

 

https://karvia.fi/wp-content/uploads/2018/04/Karvian-tvt-strategia-.pdf
https://karvia.fi/wp-content/uploads/2018/04/Karvian-tvt-strategia-.pdf
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Vararehtori 

 Rehtorin ”oikea käsi”. Monenlaista tehtävää, osallistumista ja suunnittelua… 

Varhaiskasvatus 

Päiväkoti Kissankimallus aloitti toimintansa v.2015 kahden, kunnantalon alakerrassa 

toimineen ryhmäperhepäivähoitokodin yhdistymisen myötä. Kissankimallus on avoinna klo 

6.30-17.00. 

Vessat 

Löytyvät vähän joka puolelta koulua. Yläluokkien ulkoalueella olevaan vessaan pääsee kun 

välitunnilla oleva oppilas pyytää valvojalta pääsyä vessaan. Ovi pidetään pääsääntöisesti 

lukossa. 

VPK 

Karvian Vapaapalokunta. Aivan koulun vieressä, joten ainakin 

paloauto pääsee paikalle pikaisesti!    

Välipala    

 Välipalaa on tarjottu oppilaille klo 13:n välitunnilla ruokalassa. 

Välitunnit ja välituntivalvonta 

Välituntivalvojat suorittavat välituntivalvontaa erillisen välituntivalvontalistan mukaan. 

Esikoulun opettaja valvoo omien oppilaidensa välitunnit esikoulun pihalla. Välituntivalvojien 

tehtäviin on yhdistetty saapuvien ja lähtevien koulukyytien valvonta sekä välipalavalvonta. 

Välituntialue 

Alaluokilla oma piha-alueensa ja yläluokkalaisilla omansa. Kapea ”ei kenenkään maa” on 

merkitty lippusiimalla. Korona-aikana yritetään välttää alaluokkalaisten ja yläluokkalasiten 

kontakteja. 

Wilma 

Sähköinen ympäristö, johon opettaja voi merkitä oppilaiden läksyjä, merkitä poissaoloja, 

kirjoittaa viestejä sekä toisille opettajille että oppilaille.  

Karvian Wilma-osoite:   https://karvia.inschool.fi/ 

Yhteystiedot 

Henkilökunnan – ohjaajat, opettajat, keittäjät, talonmies – puhelinnumerot ja nimet löydät 

myös Pedanetista:   https://peda.net/karvia/yhteystiedot. 

Yhtenäiskoulu Opinpolku 

Koulun virallinen nimi. Osoite: Haapasenkatu 3, 39930 Karvia. Lisäinfoa pedanetissa: 

peda.net/karvia 

Yleisurheilukilpailut  

 Järjestetään usein syyskuun alkupuolella.  

https://karvia.inschool.fi/
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Ylä-Satakunta lehti 

Toinen paikallislehti Kankaanpään Seudun ohella. Parkanon, Karvian ja 

Kihniön asialla vuodesta 1933.    

YT-neuvottelut 

Yhteistoimintaneuvottelut. Toivottavasti ei tarvitse käydä kovin usein. 

Palkansaajajärjestöt ja kuntatyönantaja neuvottelevat monenlaisista 

henkilöstöön, säästöihin ym. liittyvistä kysymyksistä. Viimeksi keväällä 

2020. 
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