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Hatanpään koulun esittely, yleistä opiskelusta yläkoulussa

• rehtori Mari Palviainen, apulaisrehtori Mikko Hepo-oja ja 
vastuuopettaja Sari Kolari

Oppilaan tuen ja ohjauksen asiat

• erityisopettajat Mirva Trygg ja Lotta Iso-Oja

• opot Matilda Sorsa ja Heikki Mikkola

Oppilashuollon asiat

• koulupsykologi Sini Lampinen

• koulukuraattori Antti Hirvonen

• kouluterveydenhoitaja Kati Ahola

Vanhempainillan puheenvuorot klo 18.00 – 18.30, 
kokoontuminen luokanohjaajan johdolla klo 18.30
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Koivistontien koulutalo, 480 oppilasta

osoite: Koivistontie 31

• vuosiluokat 7 – 9

• 3 alueellisen erityisopetuksen luokkaa

• JOPO-luokka

• Perusopetukseen valmistava opetus, 2 
ryhmää

Hatanpään koulu
lukuvuosi 2022 - 2023

Haapakujan koulutalo, 420 oppilasta

osoite: Haapakuja 2

- vuosiluokat 1 – 6 

- esiopetus

- 2 alueellisen erityisopetuksen luokkaa

- kotitalouden opetustilat

- Perusopetukseen valmistava opetus, 1 ryhmä

Talvitien koulutalo, 70 oppilasta

osoite: Talvitie 24

- vuosiluokat 1 – 2 

- esiopetus

- 1 alueellisen erityisopetuksen luokka
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• Koivistontien väistötilat otettiin käyttöön elokuussa 
2020, samanaikaisesti vuosiluokat 1 – 6 siirtyivät 
Härmälän koulutalosta Haapakujan koulutaloon

• Kotitalouden opetus järjestetään Haapakujan 
koulutalossa

• A-rakennus kokonaisuudessaan Hatanpään koulun 
käytössä

• B-rakennuksessa toimii myös Sara Hilden -akatemia

• C-rakennuksessa TN-tilat, JOPO-opetus ja muutama 
luokkatila

Koivistontien väistötilat
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• 7. luokalla tuntijaossa on 29 
vuosiviikkotuntia

• Opetusta voi olla 8.15 – 16.00 –
välillä

• Luokanohjaaja tapaa omaa 
valvontaluokkaansa vähintään 15 
min. viikossa

Mikä muuttuu

• Oppilas vastaa opiskelustaan 
itsenäisemmin

• Osan välitunneista oppilaat saavat 
viettää sisällä

• Puhelimet kerätään tarvittaessa pois 
oppitunnin alkaessa, laite ei saa 
häiritä opetusta millään tavalla
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• Oppilaalla on edelleen samat 
perusopetuslain velvoitteet, kuin 
alakoulussa: oppilaan tulee hoitaa 
tehtävänsä tunnollisesti ja 
käyttäydyttävä asiallisesti.

• Uusi lain kirjaus: oppilas käyttäytyy 
muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä 
toimii siten, ettei hän vaaranna 
toisten oppilaiden tai opiskelijoiden 
terveyttä tai turvallisuutta.

• Oppilas tarvitsee edelleen huomiota ja 
tukea, vaikka itsenäisyys koulutyössä 
lisääntyy.

Mikä ei muutu
• Oppilaiden poissaoloja seurataan 

tarkasti ja poissaolojen seurannassa 
noudatetaan Tampereen 
perusopetuksen poissaolojen 
portaita.

• Huoltajan on ilmoitettava 
luokanohjaajalle oppilaan 
poissaolosta ensimmäisenä 
poissaolopäivänä.

• Luvattomista poissaoloista 
ilmoitetaan huoltajille viipymättä.
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Kiitos!Mari Palviainen

mari.palviainen@tampere.fi
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