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Oppilaat

 Oppilaita 400

 Luokka-asteet 7 – 9

 Ikäluokat 13 – 16 vuotta

 Yleisopetus

 Painotettu opetus

 Erityisluokan opetus

 Valmistava opetus



Henkilökunta

 Rehtori

 Apulaisrehtori

 Koulusihteeri

 Opettajat 40

 Humanistiset aineet 12

 Matemaattis-luonnontieteelliset aineet 9

 Taide- ja taitoaineet 9

 Erityisopetus 7

 Opinto-ohjaus 2

 Valmistava opetus 1

 Oppilashuolto

 Koulunkäynnin ohjaajat



Saarnilaakson painopisteet

 Hyvät käytöstavat

 Kasvu yhteiskunnan jäseneksi

 Ilmaisutaito

 Erillinen ilmaisutaidon opetus kaikille

 Informaatioteknologia

 Painotettu opetus



Opetettavat kielet

 SU: suomen kieli

 SU2: suomi toisena kielenä

 A-kielet: 

 A1: englanti 

 A2: ranska, saksa

 B1-kieli: 

 ruotsi

 B2-kielet: 

 ranska, saksa

 Valinnainen kieli:

 espanja



Tulevat 7-luokat

 7A – 7E yleisopetuksen ryhmät

 7M: painotettu opetus

 20 oppilasta / luokka

 Luokkien muodostamiseen vaikuttavat:

 A2-kieli, katsomusaine, SU2, tuen tarpeet, eri alakoulut, sukupuoli

 Tieto Wilmassa ma 20.6.2022



Mitä on opiskelu yläkoulussa? 
Opinto-ohjaajat Jaana Lämsä ja Erika Wikström

Mikä yläkoulussa pysyy samana?

 Koulunkäynnin perusasiat säilyvät ennallaan.

 koulun säännöt

 lukujärjestys

 läksyt

 tuntityöskentely

 kokeet ja ryhmätyöt

 ruokailu

 Koulun työntekijäryhmät pysyvät samoina: rehtorit, erityisopettajat,
opettajat, avustajat ja oppilashuolto.

 Suuri osa oppiaineista on samoja, joita on opiskeltu jo alakoulussa.



Mitä on opiskelu yläkoulussa?
Opinto-ohjaajat Jaana Lämsä ja Erika Wikström

Mikä yläkoulussa muuttuu?

 luokanvalvoja ja LV-vartti

 aineenopettajat ja aineluokat

 uusia oppiaineita (biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto, 

kotitalous ja oppilaanohjaus)

 pidemmät koulupäivät (n. 30 tuntia viikossa)

 lukuvuosi jaettu neljään jaksoon, joissa eri lukujärjestykset

 erilaisia opetusryhmiä (oma luokka ei aina ole opetusryhmä)

 valinnaisaineiden määrä lisääntyy

 oppilaan oma vastuu koulunkäynnistä kasvaa

 oppilaat käyttävät myös itse aktiivisesti Wilmaa (viestit, tuntimerkinnät, 

kotitehtävät ja kokeet)

 oppilas itse



Erityisopetus Saarnilaaksossa
Erityisopettaja Vienaliina Mäenpää

Miten?

 samanaikaisopetus

 pienryhmät

Kodin ja koulun yhteistyö

 jos huoli herää, matalalla 

kynnyksellä yhteys kouluun

 alakoulun toimivat käytänteet 

tiedoksi koululle

Kenelle?

 kaikille tarpeen mukaan

 osalla tuki on jatkuvaa, 

osalla satunnaisempaa

Milloin?

 haasteet tietyssä oppiaineessa

 opiskelutaidot

 koetilanteet

 yksittäinen oppisisältö



Opiskeluhuolto –

koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukeminen
Kuraattori Jaana Kähkönen

 Oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä tukevaa ja 
lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

 Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti koko kouluyhteisön
yhteisölliseen hyvinvointiin tähtäävänä toimintana. Lisäksi oppilailla on oikeus 
yksilökohtaiseen opiskeluhuollon tukeen.

 Opiskeluhuollon kokonaisuuden muodostavat yhteisöllinen opiskeluhuolto ja 
yksilökohtainen opiskeluhuolto.

 Kun yksilökohtaisen tuen tarvetta ilmenee, opiskeluhuollon palveluja ovat:

 Koulun psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon 
palvelut

 Oppilaan asioissa koottava monialainen asiantuntijaryhmä ns. 
koulupalaveri

 Perustuu vapaaehtoisuuteen ja sen toteuttaminen edellyttää suostumusta



Oppilaskunta
Oppilaskunnan ohjaaja Henna Riekki sekä oppilaskunnan edustajat

Joonas Karinen 9A, Suvi Granado Mäki-Latikka 9M, 

Maisa Tanninen 8F ja Roni Hämäläinen 8A

Oppilaiden kokemuksia Saarnista

 Jännittääkö yläkouluun tulo? 

 Löytyykö kavereita?

 Millaista on opiskelu Saarnissa?

 Millaisia oppilaita ja opettajia täällä on?

 Mitä kivaa Saarnissa tapahtuu?

 Millä mielellä yläkouluun?



Syksyn aloitus

 Torstai 11.8.2022 klo 9.00

 Kokoontuminen koulun pihalla luokanvalvojan kanssa

 Saarni-päivät



Tervetuloa Saarnilaaksoon
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