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Opiskelu yläkoulussa



ROINE-KAMPUS

• Kampuksella on yläkoulu, lukio, Tredu ja urheilutalo
• Alueella on päivittäin yhteensä yli 1500 oppilasta ja opiskelijaa
• Urheilutalon remontti alkaa toukokuussa 2019
• Käytämme tilaisuuksissa lukion auditoriota
• Lukiolaiset syövät Pikkolan ruokalassa
• Yhteisiä opettajia monessa aineessa, yhteisiä opetustiloja

kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa



YLÄKOULUN TOIMINTA

• Koulussa on yksi oma opettaja, luokanvalvoja (LV), jonka puoleen
ensisijaisesti kannattaa kääntyä

• Uudet opettajat, oppilaalla on 12-14 opettajaa
• Opettajat ovat aineenopettajia, eivät luokanopettajia
• Pikkola on melko suuri koulu, n. 680 oppilasta ja 55 opettajaa
• Tunteja viikossa 29,5 (A-saksa 7-luokalla 31,5)
• Uusia tai uudelta maistuvia oppiaineita: fysiikka, kemia, biologia,

maantieto, terveystieto, kotitalous, oppilaanohjaus
• Kaikki aineet arvioidaan numeroin
• Päättötodistuksella haetaan 2. asteen opintoihin eli ammatilliseen

tai lukiokoulutukseen



LUOKKIEN MUODOSTAMINEN

• Muodostamme näillä näkymin 11 luokkaa ja pienluokan
(=erityisopetuksen luokan)

• Luokalle tullee 20-22 oppilasta. (kotitalous, käsityö, fysiikka ja kemia
opiskellaan pienemmissä n. 16 oppilaan ryhmissä)

• Kaikille luokille sekoitetaan kaikenlaisia oppilaita (tytöt/pojat,
koulumenestys)

• 6. luokan opettajat antavat pohjatiedot Pikkolaan 8.3. mennessä
• 6. luokan opettaja esittää suosituksen siitä, ketkä sopivat samalle

luokalle
• 6. luokan opettaja esittää suosituksen siitä, onko oppilaita joita ei tulisi

sijoittaa samalle luokalle
• Pyrimme muodostamaan luokat em. suositusten mukaan
• Asiaan vaikuttavat A-saksa, uskonnot ja elämänkatsomustieto,

allergiat...



VAPAUS JA VASTUU

• Oppilas siirtyy itse luokkatilasta toiseen
• Oppilas huolehtii itse läksyjensä merkkaamisen (tarvittaessa

tarkistaa ne itse wilmasta)
• Oppilas huolehtii itse tavaransa paikasta toiseen ja kotiin

• Lompakot, bussikortit ja kännykät!
• Suosittelemme lokeron varaamista
• Nimikoittehan vaatteet ja urheiluvälineet!
• Emme korvaa hukkuneita tai varastettuja tavaroita



MURROSIKÄ

• Käyttäytyminen ja mieliala
• Pukeutuminen
• Kaveripiiri
• Kokeilut, ei kaikilla: tupakka, nuuska, alkoholi, seksi
• Jos haasteet tuntuvat liian suurilta, keskusteluapua kuraattorilta,

terveydenhoitajalta, opolta, opettajilta



KOULUMATKAT

• Perusopetuslaki: kunnan maksama koulumatka, jos matka yli 5 km
• Jos oppilaan matka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi hän

joutua kävelemään osan matkasta
• Kunta mittaa koulumatkat yhteneväisiksi maaliskuun aikana
• Mittaus lyhintä talvikunnossapidettävää väylää pitkin, mukaan lukien

kevyen liikenteen väylät
• Jaamme 6. luokan opettajan kautta kotiin valmiit anomuslomakkeet

yli 5 km:n matkoista
• Koulumatkan vaarallisuusperuste on 7-9 –luok-kalaiselle olemassa vain

VT9:ää ylitettäessä
• Tutustukaa muuttuvaan koulumatkaan, pysäkkien paikkaan yms.

yhdessä jo ennen koulun alkua
• Pirkanmaalla on siirrytty yhteiseen (Tampereen) matkakorttiin.

• Perheen tulee hankkia kortti, kunnan maksama matka ladataan siihen
Frenckellin palvelupisteellä.

• Samaan korttiin voi ladata omia matkoja rahalla



MENESTYMISEN EVÄÄT

• Kohteliaat käytöstavat
• Tullaan ajoissa kouluun
• Tunnilla seurataan opetusta
• Tehdään ja luetaan läksyt
• Valmistaudutaan kokeisiin



Opetussuunnitelma ja
tuntijako



PERUSKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMA 2016

• Uusia kaikille yhteisiä sisältöjä mm. draama (äidinkieli) ja koodaus
(matematiikka)

• Valmistaa toimimaan digitaalisessa maailmassa
• Lisää ns. ilmiöpohjaista opetusta
• Monialaiset kokonaisuudet, vastaa oppilaan viikon työmäärää
• Painottaa ymmärtämistä ja kokeilemista
• Yläkouluun on tullut lisää liikuntaa, musiikkia, äidinkieltä ja

matematiikkaa, vähemmän ruotsia, englantia ja valinnaisia
aineita



Aine 7. lk
2019-2020

8. lk
2020-2021

9. lk
2021-2022

YHT

Äidinkieli 3 4 3 10
A-englanti 2 2 3 7

Ruotsi 2 1 1 4
Matematiikka 3 4 4 11

Biologia-maantieto 2 2 3 7
Fysiikka-kemia 2 3 2 7

Terveystieto 1 1 1 3
Uskonto tai ET 1 1 1 3

Historia 2 2!! - 4
Yhteiskuntaoppi - - 3 3



Aine 7. lk
2015-2016

8. lk
2016-2017

9. lk
2017-2018

YHT

Liikunta 2 3 2 7

Musiikki 1 1!! - 2

Kuvataide 2!! - - 2

Käsityö (TN+TS) 3!! - - 3

Kotitalous 3!! - - 3

OPO 0,5 0,5 1 2

Valinnaiset taito- ja
taideaine

0 2 2 4

Valinnaiset muut 0 2 (0) 4 (2) 6 (2)

Valinn. A2-saksa 2 2 2 6

YHT: 29,5 – 31,5 28,5 30

!! = Pakollisen aineen opiskelu loppuu, arviointi eli numero päättötodistukseen.



Sähköiset ympäristöt



PIKKOLASSA KÄYTETÄÄN WILMAA

• Merkkaamme kokeet Wilmaan
• Merkkaamme läksyt Wilmaan
• Käytämme ahkerasti Wilman merkintöjä

• käytetyin merkintä on vihreä positiivinen palaute (esim. 7A:lla v. 2019
jo 473 kehua)



WILMAOHJEITA HUOLTAJILLE

• Alakoulun wilmatunnukset toimivat edelleen myös yläkoulussa
• Wilmassa huoltajan tunnus on eri kuin oppilaan tunnus eri

käyttöoikeuksin
• Talletathan huoltajatunnuksen paikkaan, mistä perheen nuoriso ei

löydä sitä
• Wilman huoltajatunnuksia on 1/perhe, voi itse jakaa 2:ksi

huoltajatunnukseksi tai yhdistää saman perheen lapsia samaan
tunnukseen

• Jos Wilman tunnus/salasana katoaa, uusi salasana-toiminnosta tai
koulun toimistosihteeriltä

• Tarkistathan poissaolot ja muut asiat Wilmasta vähintään
viikoittain



KOULUVERKKOTUNNUKSET

• Alakoulun TRE-seututunnukset eli kouluverkkotunnukset toimivat
edelleen myös yläkoulussa

• Näillä tunnuksilla oppilas pääsee kirjautumaan koulun koneelle ja
Office365:een

• Office365:een voi kirjautua myös kotona, linkki esim. Pikkolan
www-sivulla



SÄHKÖINEN OPETUSMATERIAALI

• Pikkolassa on käytössä sähköinen oppimateriaali opinto-
ohjauksessa, kotitaloudessa ja historiassa (E-oppi).

• Toistaiseksi E-oppiin on erillinen käyttäjätunnus ja salasana (E-
oppia käytetään Pedanet-nimisellä ”alustalla”).



Kodin ja koulun
yhteistyö



MISTÄ ME HUOLEHDIMME

• Hyvän perusopetuksen tarjoamisesta jokaista nuorta arvostaen
• Turvallisesta ja terveellisestä koulupäivästä

• Kiusaamiseen koulussa on nollatoleranssi
• Kiusaamistilanteita ratkoo KiVa-tiimi
• KiVa-tiimiin saa yhteyden luokanvalvojan kautta

• Päivittäisestä kouluruokailusta.
• Turvallisesta koulumatkasta omalta osaltamme
• Tasapuolisuudesta oppilaita kohtaan



ODOTAMME HUOLTAJILTA

• Oppilaan huolehtimisesta ajoissa kouluun oikeissa varusteissa
• Oppilas tulee kouluun aamupala syötynä ja riittävästi nukkuneena
• Koulun sääntöjen hyväksymistä ja niiden noudattamisen tukemista
• Läksyjen teon tukemista ja kontrollointia
• Poissaolojen selvittämistä viikoittain
• Mielenkiintoa koulua ja oppimisen tuloksia kohtaan
• Ongelmatilanteissa yhteistyöhalua
• Maalaisjärkeä ja luottamista opettajien sanaan ja ammattitaitoon
• Erillisasumistilanteissa viestintää keskenään oppilaan asioista



YHTEISTYÖKANAVAT

• Vanhempainillat, seuraavat ti 21.5.2019 klo 17.45 (paikka lukion
auditorio) ja syys-lokakuu 2019

• Tiedotelehtinen elokuussa 2019
• Wilma
• Koulun www-sivu: https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-

opetus/perusopetus/koulut/pikkolan-koulu/
• Puhelin ja tapaamiset
• Jos joku asia ihmetyttää, kysykää!

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/pikkolan-koulu/


Kiitos.
Janne Niemi

+358 50 3948458
janne.niemi@kangasala.fi


