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REHTORIN TERVEHDYS

Peruskoulun yläluokille siirtyminen tuo mukanaan monia muutoksia: uusia oppiaineita, aineenopettajia,

valinnaisaineita ja uusia kavereita.  Itsenäisyyttä ja oma-aloitteellisuutta tarvitaan aikaisempaa

enemmän. Siirtyminen yläluokille on askel lapsuudesta nuoruuteen.

Yläluokilla luodaan perusta jatko-opinnoille sekä valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä.

Tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden lisäksi korostamme hyviä tapoja, työn kunnioittamista, oppilaan

myönteistä suhtautumista itseensä ja lähimmäisiinsä sekä suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan.

Sinä uusi yläluokkalainen – muista, että jokainen koulupäivä rakentaa omaa tulevaisuuttasi eteenpäin!

Tervetuloa opiskelemaan peruskoulun yläluokille!

Koulu alkaa ke 10.8. klo 9.

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
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TIETOJA 7–9 -LUOKILLA OPISKELUSTA

Oppaan kysymysrivit pohjautuvat pääosin oppilaiden keväällä 2022

opolle esittämiin kirjallisiin kysymyksiin

Missä opiskelu tapahtuu?

Opetus ja opiskelu tapahtuvat Koulu- ja Kulttuurikampus Kaarnassa, osoitteessa Satakunnankatu 36.

Kaarnassa opiskelevat myös Parkanon lukion opiskelijat ja rakennuksessa järjestetään myös paljon

muuta toimintaa. Koulun henkilökuntaan kuuluu opettajia, koulunkäynnin ohjaajia ja muuta

henkilökuntaa.

Yläkoulu on osa Parkanon yhtenäiskoulua, jossa opiskelevat Parkanon kaikki perusopetuksen oppilaat.

Yläluokkalaiset opiskelevat pääasiassa Pihka-solussa ja eri oppiaineiden omissa luokissa (esimerkiksi

taito- ja taideaineiden tilat).

Missä ryhmissä seiskat opiskelevat?

Seitsemännen luokan oppilaita opiskelee luokissa 7A, 7B, 7C ja 7D sekä pienryhmässä (lähellä

Kaarnaa). Rinnakkaisluokat 7AB sekä 7CD opiskelevat osaa oppiaineista yhdessä, ns. palkkituntien

kohdalla. Useampi aikuinen opettaa tällöin isompaa ryhmää tai sen eri kokoonpanoja.

Yläkoulussa on myös joustavan perusopetuksen (jopo) luokka, jossa opiskellaan peruskoulun tavoitteita

työvaltaisemmin ja vuosiluokattomasti.

Opetusryhmät eli 7-luokat on muodostettu keväästä 2022, alakoulun ja yläkoulun yhteistyönä. Luokka

(A, B, C, D) pysyy samana 7.–9. vuosiluokkien ajan. Koulun aikataulut ovat kaikille samoja, joten

kaikki voivat olla toistensa kanssa tekemisissä tauoilla, ruokailuissa sekä koulun tapahtumissa.
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Mitä tarkoittaa luokanvalvoja?

Jokaisella perusopetusryhmällä eli luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii monista ryhmänsä

asioista sekä pitää yhteyttä koteihin. Luokanvalvoja ei välttämättä opeta omaa ryhmäänsä yläkoulun

kaikkina vuosina, mutta hän on luokan yhteysopettaja.

Pysyvätkö koulukyydit samoina?

Koulukyydeistä on yleensä infoa Wilma-järjestelmässä juuri ennen lukuvuoden alkua. Mikäli teillä

on koulukyyteihin liittyviä kysymyksiä, olkaa yhteydessä koulutoimistoon, 0447865501 (Jenni

Alppi).

Ovatko säännöt samat alakoulussa ja yläkoulussa?

Noudatamme koko Kaarnalle laadittuja Kultaisia sääntöjä viihtyvyyden ja järjestyksen osalta. Osassa

oppiaineita voi olla lisäksi omia sääntöjä riippuen oppiaineen luonteesta (mm. kemia, kotitalous,

käsityöt).

Mistä lukujärjestyksen näkee?

Mistä oppilas tietää, missä oppitunti on?

Kuinka pitkiä eri koulupäivät ovat?

Lukujärjestyksen näkee Wilmasta, joka oppilaalla kannattaa olla sovelluksena puhelimellaan. Myös

ruokailu ja tauot näkyvät Wilmassa, samoin kuin eri tiedotteet.

Usein lukuvuoden aluksi jaetaan myös paperiversio lukujärjestyksestä. Tähän lukujärjestykseen voi

kuitenkin tulla muutoksia. On ollut tavallista, että syksystä on oma lukujärjestyksensä ja keväästä

omansa.

Milloin on koulua? Entä lomaa?

Työpäivät ja lomat lukuvuodelle 2022-23 näkee linkistä

Lukuvuoden työpäivät ja loma-ajat | Parkanon Kaupunki
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Mikä muuttuu kuutoselta seiskalle mennessä?

- eri tilat, vaikkakin samassa rakennuksessa

- opiskellaan eri ryhmissä kuin kuutosella

- saadaan lokerot, jossa voi säilyttää esim. niitä kirjoja, joista ei tullut läksyjä
seuraavaksi päiväksi

- eri aineita opiskellaan aineenopettajien johdolla

- luokanopettajan sijaan tulee luokanvalvoja

- tiedotteita ja viestejä seurataan Wilmasta

Miltä 7-luokalle siirtyminen tuntuu?

Jokainen kokee siirtymän varmasti omalla tavallaan. Oppaan lopuksi on lista henkilöistä, jotka voivat

olla tarvittaessa avuksi. 7-luokille on myös tukioppilaat, jotka ovat 8- tai 9-luokkalaisia.

Mitä uusia oppiaineita tulee?

Seitsemännellä luokalla alkavat seuraavat: kotitalous, oppilaanohjaus sekä erillisinä oppiaineina

biologia, kemia, fysiikka, terveystieto ja maantieto (alaluokilla ympäristöopin pohja-aineet)

Mitkä oppiaineet jäävät pois eri vuosina?

Osan aineista opiskelu päättyy seitsemännen luokan jälkeen, ellei niitä valitse valinnaisaineeksi.

Tällaisia ovat musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö (tekninen tai tekstiilityö). Oppiaineessa

7-luokalla saatu arvosana kulkee mukana päättötodistukseen, ellei oppiainetta opiskele syventävänä

oppimääränä 8- ja 9-luokilla.

Maantiedon ja historian oppimäärät on Parkanossa opiskeltu yleensä 8-luokalla valmiiksi eli niiden

päättöarvosanat näkyvät jo 8-luokan kevättodistuksessa.
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Kuinka monta tuntia viikossa on eri luokilla yläkoulussa?

Kuinka paljon mitäkin oppiainetta opiskellaan?

YLÄKOULUN OPPIAINEET TAULUKKONA Tuntijako luokilla 7, 8 ja 9:

7. lk 8. lk 9. lk

Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4

A1-kieli (englanti) 2 3 3

B1-kieli (ruotsi) 2 1 2

Matematiikka 3 4 4

Biologia ja maantieto 2 3 2

Fysiikka ja kemia 2 3 2

Terveystieto 0,5 1,5 1

Uskonto/ET 1 0,5 1,5

Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2 3

Musiikki 2 0 0

Kuvataide 2 0 0

Käsityö 3 0 0

Liikunta 2 3 2

Kotitalous 3 0 0

Taito- ja taideaineiden

valinnaiset*

0 2 3

Oppilaanohjaus 0,5 1 0,5

Valinnaiset aineet* 0 3 2

tunteja viikossa 30 30 30

Mahdollisen valinnaisen kielen

kanssa

+2

(seiskaluokalla)

30

(valinnainen kieli

mukana

valinnaisainetunneissa)

30

(valinnainen kieli

mukana

valinnaisainetunneissa)

6



Mitä valinnaisia oppiaineita yläluokilla on?

Seitsemännellä luokalla valinnaista oppiainetta on vain niillä, joilla on ylimääräinen kieli ruotsin ja

englannin lisäksi. 8- ja 9-luokilla opiskellaan yhteensä 5 viikkotuntia lukuvuotta kohden oppilaan

valinnaisaineita.

Seitsemännellä luokalla täytetään valintakortti 8- ja 9-luokan valinnaisaineista. Oppiaineet esitellään

opotunneilla lähempänä joulua, mutta ne on julkaistu koulun nettisivuilla Oppiainekohtaiset esittelyt

Voisiko joka päivä olla liikuntaa?

Voit huolehtia siitä, että hyödynnät esim. Kaarnan pihan pelipaikat. Myös eri kerhot kannattaa

hyödyntää.

Miten yläluokilla pärjää?

7-9 -luokkia opettavat opettajat vinkkaavat, että

- koulunkäynti sujuu hyvin, kun pysyt ajan tasalla koulun tiedotuksesta (Wilma, muut tiedotteet)

- seuraat koulun työskentelyaikoja.

On tärkeää, että

otat selvää, missä olla seuraavaksi koulupäivän aikana ja tulet täsmällisesti tunneille.

pidät mukanasi tarvittavat opiskelu- ja liikuntavälineet.

luet läksysi ja teet annetut tehtävät huolellisesti

Koska on vanhempainilta? Entä kolmikantakeskustelut?

Huoltajien vanhempainilta järjestetään syksyllä koulutyön päästyä alkuun, jolloin suuri osa yläluokkien

opettajista, etenkin luokanvalvoja on tutustunut oppilaisiin. Luokanvalvojan nimen näkee Wilmasta. Hän

ilmoittaa myös, milloin oppilaan, huoltajan ja luokanvalvojan kolmikantakeskusteluja (ent.

vanhempainvartti) pidetään.
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Ketkä voivat auttaa, jos on jotain pulmaa?

Tarja Männikkö-Tarsia rehtori, 6-9 -luokat p. 044 7865 531

Maiju Penttilä kasvatusohjaaja, vs. kuraattori p. 0447865 757

vakituinen kuraattori aloittaa syysloman jälkeen, yhteystiedot silloin

Laura Kontti terveydenhoitaja p. 044 7865 467

Marko Heinimäki erityisopettaja p. 044 7865 535

Laura Salonen opinto-ohjaaja p. 044 7865 534

Anne Suurimaa tukioppilasohjaaja, opo

Voit lähettää henkilöille viestiä helpoimmin Wilma-järjestelmän kautta.

Nettisivumme: Parkanon yhtenäiskoulu
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