
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 



 
 
2. 

PAAVOLAN KOULUN AAKKOSET     
 
 
ARVIOINTI 
Arvioinnin tarkoituksena on tukea ja ohjata oppilasta kehittämään oppimisen, työskentelyn ja käyttäy-
tymisen taitojaan sekä auttaa löytämään keinoja edetä opinnoissaan tavoitteiden suuntaisesti. Luku-
vuoden aikana tehtävä arviointi perustuu jatkuvaan oppilaan kanssa tehtävään yhteistyöhön, jolle on 
ominaista kannustavuus, kehittävyys ja eteenpäin suuntautuneisuus. Arviointi sisältää myös itse- ja 
vertaisarviointia sekä arviointitaitojen kehittämistä. 
 
Oppilaan kokonaistilanne opintojen etenemisen osalta tarkastetaan 1.-3. -luokilla koulussamme  
marras-helmikuun aikana toteutettavalla arviointikeskustelulla. Keskustelussa sovitaan toimenpiteistä 
oppimisen tukemiseksi. Luokka-asteilla 4.-6. oppilaat saavat välitodistuksen numeroarvosanoin       
vastaavana ajankohtana. 
 
Lukuvuoden lopuksi oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka on kokonaisvaltainen arvio siitä, miten 
oppilas on lukuvuoden aikana saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmiinsa kuuluvissa oppimäärissä. Lu-
kuvuositodistus annetaan Hyvinkäällä vuosiluokilla 1-3 sanallisena arviointina ja neljänneltä           
vuosiluokalta alkaen numeroarviointina.   
 
Jatkuvan arvioinnin lisäksi lukuvuoden 2020-2021 aikana toteutetaan arviointi seuraavasti: 
 * arviointikeskustelu marras-helmikuussa 1.-3. luokilla 
 * välitodistus 18.12.2020 4.-6. luokilla 
 * lukuvuositodistus 5.6.2021 

 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1. Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita koulussa ja koulumatkoilla.  

2. Käyttäydyn ystävällisesti, rehellisesti ja kohteliaasti.  

3. Pidän yllä hyvää ilmapiiriä.  

4. Annan työrauhan kaikille.  

5. Suoritan tehtäväni tunnollisesti.  

6. Pidän hyvää huolta kouluympäristöstä sekä omista ja toisten tavaroista.  

7. Käytän kännykkää tai muita elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla 
 
 

ERITYISOPETUS 
Laaja-alaisen erityisopetuksen tärkeimpiä tavoitteita on oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy, niiden 
korjaaminen ja lievittäminen. Tällöin yhteistyö vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Käytän-
nössä erityisopetus painottuu kielellisiin ongelmiin (puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet), mutta 
myös matemaattisissa vaikeuksissa lasta pyritään auttamaan kaikin mahdollisin keinoin yhteistyössä 
vanhempien ja luokanopettajan kanssa.  
Opetus on yksilöllistä tai pienryhmässä tapahtuvaa ja oppilaat käyvät erityisopetuksessa yleensä ker-
ran viikossa. Koska painotus on oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä, tärkein kohderyhmä ovat 
alkuopetuksessa olevat oppilaat. 
 
 

KERHOT 
Koulun kerhoista tiedotetaan koteihin erillisellä viestillä. 
Kaikki asiasta kiinnostuneet kyselkää tarkempia tietoja ko. opettajilta tai luokanopettajalta. 
Katso yhteystiedot kohdasta opettajat. 

 
 

 
 



 
 
3. 

 

KIELTENOPETUS      
Paavolan koulussa on mahdollisuus opiskella A1-kielenä englantia tai saksaa edellyttäen, että ryhmiin 
on ilmoittautunut riittävästi osallistujia. Mikäli oppilas on valinnut saksan A1-kielenä ja ryhmä on muo-
dostunut kouluumme, on hänellä mahdollisuus opiskella myös englantia A2-kielenä 4.-luokalta alka-
en. Ruotsi B1-kielenä alkaa kaikilla oppilailla 6. -luokalla. 
Maahanmuuttajaoppilaille järjestetään koulussamme erillistä suomi toisena kielenä -opetusta sekä 
mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta. 
 

KIUSAAMISEN SELVITTELY 
Koulussamme toimii kolmen opettajan muodostama tiimi, jonka tehtävänä on selvittää muun  
henkilökunnan lisäksi oppilaiden välisiä kiusaamistapauksia.  
 

KOLMIPORTAINEN TUKI 
Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen määrä ja tukimuodot arvioidaan kun-
kin oppilaan tuen tarpeen mukaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Tehostetun tuen oppilaalle laadi-
taan oppimissuunnitelma ja erityisen tuen oppilaalle HOJKS. Molemmat asiakirjat ovat näkyvissä 
WILMA:ssa huoltajille, oppilasta opettaville opettajille ja oppilashuoltohenkilöstölle. 

      
KOULUTAPATURMAT 
Tapaturman sattuessa ensiapu annetaan koulussa ja koululainen ohjataan tarvittaessa Terveystaloon 
tai sairaalan ensiapuun, jolloin mahdolliset kulut korvaa kaupunki. Muualla aloitetun hoidon maksaa 
ensin huoltaja itse ja kuitteja vastaan hakee kulut takaisin vakuutusyhtiöltä. Tapaturman sattuessa 

otetaan yhteyttä vanhempiin.  
 

KOULUYHDISTYS 
Kouluyhdistys toimii koulun ja lasten hyväksi järjestämällä mm. myyjäisiä, teatteriretkiä ja vanhem-
paintilaisuuksia. Monia arvokkaita opetusvälineitä on hankittu koululle kouluyhdistyksen varoilla   
vuosien mittaan.  
Kouluyhdistykseen kuuluvat kaikki oppilaiden vanhemmat. Kouluyhdistyksen hallitukseen, joka ideoi 
ja järjestää toimintaa, tarvitaan uusia jäseniä. Kouluyhdistystoiminnasta kiinnostuneet vanhemmat, 
tulkaa mukaan vaikuttamaan vuosikokoukseen, joka pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohta-
na. Kouluyhdistyksen toiminnasta voit lukea tarkemmin Paavolan koulun sivuilta www.hyvinkaa.fi → 
opetus → peruskoulut → linkki koulun omille sivuille → kouluyhdistys. Tulkaa muutenkin mukaan kou-
luyhdistyksen toimintaan! 
 
 

KOULUKURAATTORI 
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja edustaa sosiaalityön asiantuntemusta oppilashuollossa 
sekä koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Kaikilla eri tasoilla tehtävän 
koulukuraattorityön tavoitteena on tukea oppilasta oppivelvollisuuden suorittamisessa, edistää oppi-
laan sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä sekä ehkäistä sosiaalisia ja psyykkisiä 
ongelmatilanteita. 
Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai 
hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia.  
Kuraattori tukee oppilaita heidän omaan kehitykseen ja elämäänsä liittyvissä asioissa. Vanhemmat 
voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kouluun, kasvatukseen ja vanhemmuuteen sekä perhee-
seen liittyvistä kysymyksistä.    
 
KÄNNYKÄT JA ELEKTRONISET LAITTEET 
Hyvinkään peruskoulujen yhteisissä järjestyssäännöissä todetaan, että kännykkää tai elektronisia 
laitteita käytetään vain opettajan/rehtorin luvalla. Perustellusta syystä oppilas voi aina kysyä koulupäi-
vän aikana opettajalta/rehtorilta lupaa käyttää puhelintaan.  
Koulupäivän aikana puhelimet pidetään äänettömällä ja kokonaan poissa näkyvistä -mieluiten repuis-
sa. Mikäli huoltajan on tavoitettava oppilas kesken koulupäivän, voi koululle soittaa.  
 Puhelimia voidaan edelleen hyödyntää opiskelussa opettajan luvalla ja oppilaan omalla suostumuk-
sella. Oman laitteen käyttäminen opiskelussa on täysin vapaaehtoista ja koulu tarjoaa aina jokaiselle 
oppilaalle käyttöön koulun laitteen.  

 
 

http://www.hyvinkaa.fi/
http://www.hyvinkaa.fi/
https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/opetuksen-tietopankki/peruskoulun-yhteisten-jarjestyssaantojen-hyvaksyminen/
https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/opetuksen-tietopankki/peruskoulun-yhteisten-jarjestyssaantojen-hyvaksyminen/


       
 

4. 
LEIRIKOULU      
Leirikoulua valmistellaan vuosia opettajan, oppilaiden ja luokkatoimikunnan yhteistyönä. Luokkatoimi-
kuntien apu on yleensä edellytys hankkeen onnistumiselle. 

 
LÖYTÖTAVARAT 
Kysy kadonneita tavaroita koulun kiinteistönhoitajalta puh. 040-837 9402. 
 

 

LUKUVUODEN TYÖAJAT JA LOMAT 
  
syyslukukausi  12.8.2020 – 18.12.2020 
kevätlukukausi  7.1.2021 – 5.6.2021 
 

Lauantaityöpäivä  28.11.2020 
 

syysloma   12. – 18.10.2020 (vk 42) 
joululoma   19.12.2020 – 6.1.2021 
talviloma   22.2.2021 – 28.2.2021 (vk 8) 
pääsiäisloma   2.4.2021 – 5.4.2021 

 
Alla olevat päivä on myös vapaapäivä 
 
helatorstai   13.5.2021 
     
Perheen lomamatkojen toivotaan tapahtuvan koulun loma-aikoina. Jos kuitenkin matka ajoittuu koulun 
aikaan, on opettajalla oikeus antaa lomaa viisi koulupäivää mieluiten WILMA:n kautta. Anomuksesta 
(joka löytyy WILMA:sta) voi rehtori myöntää pidemmän vapautuksen koulutyöstä edellyttäen, että ko. 
aikana suoritettavat tehtävät sovitaan opettajan kanssa. Muistakaa sopia hyvissä ajoin perusopetuk-
sen suorittamisesta ko. loman ajalta kaikkien lasta opettavien opettajien kanssa. Huoltajat vastaavat 
loma-ajan opetuksesta. 

 
 
LUOKKATOIMIKUNTA 
koostuu vanhemmista, jotka tekevät työtä luokan oppilaiden hyväksi. 

 
OPETTAJAT   etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi 
       

Jarno Hannula rehtori  040 501 1349 
Tuija Glad  1.A  019-459 4246 
Jutta Olsoni, vararehtori 1.B  040 829 1734 
Hannamari Kotoaro 1.-3.C  040 751 4334 
Lisa Färd-Lindblad 2.A  019-459 4246 
Heini Poutanen 3.A  019-459 4246 
Mikko Airto  4.A  019-459 4246 
Tanja Grandell 5.A  019-459 4246 
Leena Myllymäki 5.B  019-459 4246  
Kristiina Moisio 6.A  019-459 4246 
Santeri Naapuri 6.B  019-459 4246 
Riikka Mönkkönen 5.-6.C  040 756 2174 
Jani Heikkinen valmistava luokka 040 689 6017 
   

Eeva Kiviahde 27.8.2020 asti erityisopetus  040 184 8701 
Noora Harju 28.8.2020 alkaen   
Kalle Häkkänen englanti, ruotsi 019-459 4246 
Jaana Ahola  suomi 2  040 182 5894 
 

 
 
 
       



 
 
5. 

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT 
Marika Löytty 
Riku Linkola 
Antton Partanen 
Terhi Pirhonen 
Anette Rajala 
Harri Wilén 
 

 
OPETTAJAT (oma äidinkieli) 
Gleriana Kodra  albania  040-189 6509 
Uran Luli           islamin uskonto 040 179 2004 
Mona Atyaa   arabia 040 832 8878 
Irina Väänänen  venäjä 040 707 3895 
Ilona Treiman  viro 040 514 0209 
Rose Tran Quang Thi  vietnam 040 531 6857 
   

 
 
SIVISTYSTOIMI 
Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen  040 704 9901 
Perusopetuksen johtaja Mika Heikura  040 779 4371 
Koulupsykologi Laura Juntunen  040 836 4866 
Koulukuraattori Satu Ryhänen  040 670 6794 
 

OPETUSSUUNNITELMA 
Koulun opetus- ja kasvatustyö pohjautuu opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma sisältää mm. eri 
oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja hyvän osaamisen kriteerit. Opetussuunnitelman perusteet 
löydät opetushallituksen sivuilta ( www.oph.fi) ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman Hyvinkään  
kaupungin kotisivuilta ( www.hyvinkaa.fi). 
 

 

OPPILAAN VELVOLLISUUDET 
1. Käydä koulua säännöllisesti 
2. Suorittaa tehtävät tunnollisesti 
3. Noudattaa koulun järjestyssääntöjä 
4. Käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta 
 

OPPIKIRJAT 
Oppilas saa käyttöönsä oppikirjoja. Osa niistä on ns. kierrätyskirjoja. Nämä palautetaan kouluun  
keväällä mahdollisimman hyvässä kunnossa, ettei korvausvelvollisuutta syntyisi. 

 
OPPILASMÄÄRÄ 
Oppilaita on 207.  Koulussamme on 9 yleisopetuksen luokkaa, kaksi pienryhmää ja yksi maahan-
muuttajien valmistavan opetuksen ryhmä. 

 
OPISKELUHUOLTO 
Koulun yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä kodin ja koulun  
yhteistyötä. Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut,  
psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilöllisen opiskeluhuollon.  
  

 
  
 
 
 
 

 
 

http://www.oph.fi/
http://www.oph.fi/
http://www.hyvinkaa.fi/
http://www.hyvinkaa.fi/


 
 
6. 

 

 
OPPILASRAATI 
Oppilasraatiin valitaan jokaiselta luokalta yksi jäsen ja yksi varajäsen. Oppilasraadin tavoitteena on 
edustuksellisesti tuoda oppilasnäkökulma oman koulun yhteisten asioiden ja oppimisympäristön  
kehittämiseen. 
 

OSOITE Paavolan kouluun on Oraskatu 7, 05880 Hyvinkää. 
Pyydämme ystävällisesti käyttämään tuloreittinä koululle Oraskatua. Näin edistämme piha-alueen  
turvallisuutta. 

 
POISSAOLOT 
Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun tartuntavaaran vuoksi. Poissaolosta ja sen syystä tulee 
ilmoittaa omalle opettajalle. Jos ilmoitusta ei ole tehty, on oppilaan kouluun tullessaan tuotava selvitys 
poissaolon syistä. Toivomme, että perheen yhteiset lomamatkat sijoittuvat koulun loma-aikoihin. 
Muussa tapauksessa opettaja voi myöntää vapaata viisi koulupäivää ja rehtori myöntää hakemukses-
ta yli viiden päivän loman. Oppilaan tulee suorittaa loma-ajan tehtävät opettajan ohjeiden mukaisesti. 

 
POLKUPYÖRÄT YMS. 
Liikennekasvatus on myös vanhempien vastuulla. Koulu toivoo, että oppilaat käyttäisivät kypärää 
koulumatkoilla. Koulun järjestämillä retkillä kypärä on pakollinen.  

 
 
 
PUHELIMET 
 
 rehtori Jarno Hannula  040 501 1349  (jarno.hannula@hyvinkaa.fi)  

koulusihteeri Nea Selenius 040 155 6301  (nea.selenius@hyvinkaa.fi) 
opettajainhuone  019 459 4246 

 kiinteistönhoitaja Kari Kärnä 040 837 9402 
 terveydenhoitaja Jaana Jolma 040 723 8604 
 keittiö   040 777 9465 
 laitoshuoltajat  0400 159 675 

iltapäiväkerho  044 963 3343 
 esikoulu (Paavolan koulun tiloissa) 040 593 2656 
   
 
     

  
RUOKAILU 
Kouluruokailun tehtävänä on tarjota oppilaalle määrältään riittävä ja maksuton ateria päivittäin. Erityis-
ruokavaliota tarvitsevasta oppilaasta ilmoitetaan suoraan keittiöhenkilökunnalle. Aterian pitäisi vastata 
1/3 lapsen päivän ravintotarpeesta. 
 
 

SAMANAIKAISOPETUS  
Yksilöllisen opetuksen saavuttamiseksi luokassa saattaa työskennellä useampi opettaja yhtä aikaa. 

 
 
SIIVOUKSESTA huolehtii Hyvinkään kaupungin työntekijät niin ylläpito- kuin perussiivouksenkin 
osalta.  

 
 
 
 
 
 
 



       
       

7. 
TAPAHTUMAKALENTERI 
 
syyskuu OSBU SuperPark-päivä   ( 7.-9.9. ) 
 koulukuvaus   ( 21.-22.9.)   
 Unicef -kävely   ( lokakuu ) 
            
lokakuu kouluyhdistyksen vuosikokous    

lukukuu 
                     monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikko ( 40 ) 

 
  

marraskuu lauantaityöpäivä  ( 28.11. lauantai ) 
 

joulukuu itsenäisyystuokio  ( 4.12.) 
 joulujuhla 
  
tammikuu       
 

helmikuu sanomalehtiviikko   ( vk 5 ) 
 Kyky-gaala mahdollisuuksien mukaan   ( 12.2. ) 
 

maaliskuu arpajaiset koulun kummilapsen hyväksi   (  5.3.) 
                      
huhtikuu Vappuvisailu   ( 30.4.) 
 
toukokuu liikuntapäivä   (toukokuu)  

kevätjuhla 
 6. luokan päättöjuhla   ( 5.6.)    
  
 
TERVEYDENHOITO 
Terveydenhoitajana toimii Jaana Jolma. Terveydenhoitajan tavoittaa koululta maanantaisin, keskiviik-
koisin ja torstaisin puh. 050-497 0055. Hammashuolto tapahtuu keskushammashoitolassa Suutarin-
katu 2  puh. 019 459 4760. 

 
TIETOKONEET 
Koululla on käytössään kannettavia hybridi-tietokoneita, joita oppilaat voivat hyödyntää opiskelus-
saan.  

 
TYÖJÄRJESTYS 
Rehtori ja opettajat laativat koulun työjärjestyksen. Kotiin annetussa työjärjestyksessä ei ole aina nä-
kyvissä oppiaineita, koska opettajat pyrkivät eheyttämään opetusta. Esi- ja alkuopetuksessa sekä eri 
luokka-asteiden luokkatasotiimeissä kehitetään jatkuvasti erilaisia yhteistyömuotoja. 

 
VALINNAISAINEKURSSI 
Alakoulun 4.-6. -luokilla valitaan vuosittain yksi valinnaisainekurssi. Kurssit toteutetaan  
4.-6. –luokkien sekaryhmissä. Kurssi toteutuu joko 2 h/vko syksyllä tai keväällä tai 1 h/vko läpi koko  
vuoden. Tänä lukuvuonna toteutuvat seuraavat valinnaisainekurssit: Sportti spurtti (4.-6.lk), elektronii-
kan elämysretki (5.-6.lk), pientä purtavaa (4.lk) ja arjen kotitaloutta (5.-6.lk). 
 
 

 
 
 
 
       
 
     
      8. 



 
VALMISTAVA LUOKKA 
Paavolan koulussa toimii yksi valmistava luokka, johon vasta maahan tulleet maahanmuuttajaoppilaat 
sijoitetaan ikätasonsa mukaan. Opetuksen pääpaino tällä luokalla on suomi toisena kielenä –opetus, 
jotta oppilaat voisivat noin vuoden mittaisen opiskelun jälkeen osallistua ikätasonsa mukaiseen  
yleisopetukseen.  

 
VANHEMPAINTILAISUUDET 
Luokanopettajat järjestävät vanhemmille tapaamistilaisuuksia koululla. Toivomme vanhempien osallis-
tuvan aktiivisesti yhteistyöhön lapsen koulunkäynnin edistämiseksi. Myös kouluyhdistys järjestää  
vanhempaintilaisuuksia. 

 
VÄLKKÄRITOIMINTA 
Koulun 4.-6.-luokkalaiset järjestävät tiistaisin 1.-3.-luokkien oppilaille välituntiohjelmaa klo 9.45-10.15. 

 
VÄLITUNNIT ovat virkistystä varten. Välituntisin mennään ulos, ellei ole sovittu opettajan kanssa 

työskentelyn jatkamisesta. Välitunnit voivat olla eripituisia oppitunnin kestosta riippuen. Jos lapsi tulee 
kouluun, hän menee myös välitunnilla ulos. Toipilaan paikka on kotona. 
 
Välituntiajat lukuvuonna 2020-2021 ovat seuraavat: klo 9.45-10.15   (kaikki luokat) 

klo 12.00-12.15 (kaikki luokat) 
klo 13.45-14.00  (tarpeen mukaan) 

 
WILMA 
Wilma on nettipohjainen ohjelma, jonka avulla voit luontevasti olla yhteydessä opettajiin sekä selvittää 
esim. lapsesi poissaolojen syyt. 
 

       
YHTEYDENPITO 
Lapsen kouluasioista tietää eniten luokanopettaja. Toivomme avoimia ja luottamuksellisia välejä  
vanhempien ja opettajien välille. 
 
 

KOULUN ULKOPUOLISTA TOIMINTAA 
  
 Koululaisten Fiilinkiä! –LIIKUNTAKERHO 

Koululaisten Fiilinkiä! –kerho on kaupungin liikuntapalveluiden toteuttama, hauskaa ja 
vapaamuotoista liikkumista sisältävä liikuntakerho 1.-6.-luokkalaisille lapsille. Kerho pi-
detään maanantaisin klo 14.30- 15.30 Paavolan koulun liikuntasalissa. Liikuntakerho on 
maksuton.  
Toimintakausi on 31.8. - 11.12. (ei syyslomalla vko 42) ja 7.1. - 7.5. (ei hiihtolomalla vko 8  
eikä 2.4. ja 5.4.) 
 

 
ILTAPÄIVÄKERHO  
Iltapäiväkerho (järjestäjänä Hyvinkää Seudun Urheilijat ry) toimii koulupäivinä Paavolan 
koulun tiloissa klo 12 – 16 välisenä aikana. Kerhotoiminta tarjoaa lapselle koulupäivän 
jälkeen turvallisen aikuisen läsnäoloa, lepoa, aikaa läksyjen tekemiseen, välipalan sekä 
monipuolista toimintaa. 


