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Lukuvuosisuunnitelma laaditaan Webropol-työkalussa 30.9.2021 loppuun mennessä 
Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia. 

Lukuvuoden 2021–2022 arviointi lähetetään Webropol-työkalussa 14.6.2022 mennessä. 
Arviointikysymykset voivat täsmentyä lukuvuoden aikana. 
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A.   LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA  

 
 
1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN   
Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat opetusjärjestelyt, luku-
vuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt, esiopetuksen määrä, maahanmuuttajien 
opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen, lisäopetuksen järjestelyt, koulun kirjastotoiminta, koulu-
ruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat. 
 
*Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain 
 
Jousenkaaren koulussa on lukuvuonna 2021–2022 opetusryhmiä 17.  
1. luokka: 3 opetusryhmää, joissa oppilaita yhteensä 53 
2. luokka: 3 opetusryhmää, joissa oppilaita yhteensä 64 
3. luokka: 2 opetusryhmää, joissa oppilaita yhteensä 46 
4. luokka: 4 opetusryhmää, joissa oppilaita yhteensä 72 
5. luokka: 3 opetusryhmää, joissa oppilaita yhteensä 74 
6. luokka: 2 opetusryhmää, joissa oppilaita yhteensä 54 
 
*Jaksojärjestelmät 
Jousenkaaren koulussa on käytössä yksi pääjakso = lukuvuosi. Tämän sisällä valinnainen ope-
tus luokilla 5A, 5B ja 6A järjestetään kahdessa jaksossa. Ensimmäinen jakso on 17.9.-26.11.2021 
ja toinen jakso 4.3.-6.5.2022. 
 
*Joustavat opetusjärjestelyt 
Koulussamme käytössä olevat yhteisopettajuus ja resurssiopettajat mahdollistavat oppilaiden 
jakamisen pedagogisin perustein erilaisiin ja erikokoisiin ryhmiin. 
 
*Lukuvuoden valinnaisuudet 
Jousenkaaren koulussa 4.-6. luokan oppilailla on mahdollisuus yhden vuosiviikkotunnin laajui-
seen valinnaisaineeseen. Lukuvuoden aikana opiskellaan kahta eri valinnaisainetta. Valinnaisen 
aineen opetus järjestetään kahdessa jaksossa luokilla 5A, 5B ja 6A. Ensimmäinen jakso on 17.9.-
26.11.2021 ja toinen jakso 4.3.-6.5.2022. Muilla luokilla valinnaista ainetta opiskellaan joka viikkoa 
yhden vuosiviikkotunnin verran. Jaksojen valinnaisaineet valitaan jakson alussa. Valinnaisina 
aineina oppilaille voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia 
opintoja tai useasta oppiaineesta muodostuvia oppiainekokonaisuuksia. Valinnaiset aineet arvi-
oidaan sanallisesti. 
Painotetussa opetuksessa valinnaisaine sisältyy musiikin tuntimäärään. 
 
*Maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen 
Koulussamme opiskelee suomi toisena kielenä (S2) oppilaita. Tänä lukuvuonna koulussamme ei 
opiskele inklusiivisen valmistavan opetuksen (IVAL) oppilaita. Valmistavan opetuksen jälkeen 
oppilaat voivat jatkaa tehostetussa tuessa niin 
kauan kuin tämä on suomen kielen kehittymisen kannalta tarpeen. 
Suomi toisena kielenä opetus järjestetään koulussamme pääsääntöisesti eriyttäen osana suomi 
äidinkielenä opetusta. Koulussa toimii myös kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, joka voi toimia 
samanaikaisopettajana tunneilla oppilaiden tukena tai opettaa oppilaita pienemmissä ryhmissä 
osalla tunneista. Lisäksi tarjoamme tarpeen mukaan lisä- ja tukiopetusta sekä käytämme jousta-
via opetusjärjestelyjä oppilaiden tukemiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden kehit-
tyvä 
kielitaito. 
 
*Tukiopetuksen järjestäminen 
Tukiopetusta annetaan tarvittaessa ja siitä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa. Säännöllinen 
tukiopetus kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin. Tukiopetusta voi antaa luokanopettajan 
lisäksi myös aineenopettaja, erityisopettaja tai resurssiopettaja. 
 
*Koulun kirjastotoiminta 
Jousenkaaren koulussa toimii koulukirjasto Opus. Kaksi kirjasto-opettajaa laatii kirjallisuuden 
opetuksen tueksi kaikille luokka-asteille sopivat lukulistat, opastaa kirjaston käytössä ja vahvis-
taa yhteydenpitoa yleisen kirjaston kanssa. Kirjasto-opettajat huolehtivat myös kirjaston 
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aineiston kartuttamisesta. Koulukirjasto toimii monipuolisena oppimisympäristönä, jossa voi 
käyttää työskentelyn apuna sekä painettua materiaalia että digitaalisia materiaaleja. Kirjastoväli-
tunnit antavat oppilaille mahdollisuuden pitkän välitunnin viettämiseen kirjastossa lukemisen 
merkeissä, jos vain koronarajoitukset sallivat. Lisäksi koulukirjasto pyrkii järjestämään vuosit-
tain kirjallisuuteen liittyviä koko koulun tempauksia. Koulukirjastossa työskentelee neljännen 
luokan oppilaita kirjastoapulaisina. Kirjastossa on käytössä kirjastojärjestelmä Aurora. 
 
*Kouluruokailu 
Kouluruokailussa noudatetaan väljennettyä aikataulua ja väljennettyä istumajärjestystä. Kaikilla 
luokilla on omat merkityt paikat. Yhden luokan oppilaat käyttävät vain yhtä linjastoa ja käytön 
jälkeen linjasto siivotaan seuraavaa luokkaa varten. 
Jokaisella luokalla on ruokailuun varattu 30 minuuttia. Luokan jälkeen pöydät pyyhitään seuraa-
vaa ryhmää varten. 
Koulussamme arvostetaan viihtyisää ruokailuhetkeä. Oppilaita ohjataan nauttimaan miljööstä, 
toimimaan rauhallisesti sekä muistamaan hyvät käytöstavat (mukavat ruokakeskustelut, kiittämi-
nen, omien jälkien siivoaminen sekä ruoan arvostaminen). 
 
*Päivänavaukset 
Koulupäivä alkaa joko luokanopettajan tai aineenopettajan pitämällä päivänavauksella. Koulussa 
voidaan järjestää koko koululle yhteisiä päivänavauksia esim. erilaisten teemapäivien ja juhlien 
yhteydessä. Tänä lukuvuonna otamme yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä huomioon Ope-
tushallituksen ohjeistuksen. 
 
*Lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat 
Jousenkaaren koulussa vietetään vuodenkiertoon ja kouluvuoteen liittyviä juhlia sekä järjeste-
tään koulun painotukseen liittyviä tapahtumia. Tänä lukuvuonna otamme yhteisten tilaisuuksien 
järjestämisessä huomioon Opetushallituksen ohjeistuksen ja yhteisiä juhlia vietetään vain jos 
ohjeistus sen sallii. 
Mahdollisia järjestettäviä juhlia ovat: 
• Pipo-juhla  
• Itsenäisyyspäiväjuhla 
• Koulun sisäinen joulujuhla 
• Satajuhla tammikuussa  
• Kevätjuhla 
 
Juhlista ja tapahtumista tiedotetaan joko kuukausitiedotteissa tai erillisillä Wilma-viesteillä. 
 
*Lukuvuoden valinnaisuudet 
Jousenkaaren koulussa 4.-6. luokan oppilailla on mahdollisuus yhden vuosiviikkotunnin laajui-
seen valinnaisaineeseen. Painotetussa opetuksessa valinnaisaine sisältyy musiikin tuntimää-
rään. 
 
4. luokat: luokkakohtaiset vavat 1h/ vko.  

 4A : “ Kuvista tarinaksi”-vava perjantaisin klo 12.45 -13.30. Kevään vavan aiheet suunni-
tellaan yhdessä oppilaitten kanssa kevätlukukauden alussa. 

 4B: “ Tarinankerrontaa eri menetelmin” -vava perjantaisin klo 12.45 - 13.30. Kevään vavan 
aiheet suunnitellaan yhdessä opetusryhmän kanssa kevään alussa. 

 4C: Kivikauden elämää, Temppuilua ja akrobatiaa, Kirjallisuuspiiri perjantaisin 12.45-
13.30 

 
5AB: Pelit ja leikit, puikot ja pensselit: Monipuolista toimintaa Tapiolan liikuntahallissa perjantai-
sin 12.45-14.15 
 
6A: “Kemiallista kuvista, käsitöitä ja liikuntaa” jaksoissa perjantaisin 12.45-14.15. 
 
*Koira-avusteinen pedagogiikka 
Koulussa on mahdollista hyödyntää koira-avusteista pedagogiikkaa oppilaiden tukemisessa. 
Koulutettu koulukoira työskentelee koulussa noin kerran viikossa. 
 
*Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt OPS- ja OPS-agenttityöskentelyssä  
paivi.harjula@espoo.fi, tuula.hakala@espoo.fi, jarna.kaartinen@opetus.espoo.fi, meri.parviai-
nen@opetus.espoo.fi 
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*Oppilaskuntatoiminnan ohjaava opettaja/opettajat 
tiina.keisanen@opetus.espoo.fi, marja-riitta.poussu-hemming@opetus.espoo.fi, satu.vai-
nio@opetus.espoo.fi 
 
 
2. TYÖAJAT  
 
Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoista on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 
kokouksessa 11.11.2020 203 §:n mukaan seuraavasti:  

Syyslukukausi keskiviikko 11.8.2021 – keskiviikko 22.12.2021   
Syysloma (viikolla 42) maanantai 18.10.2021 – perjantai 22.10.2021 
Joululoma ke 23.12.2021 - su 9.1.2022 

Kevätlukukausi maanantai 10.1.2022 – lauantai 4.6.2022  
Talviloma (viikolla 8) maanantai 21.2.2022 – perjantai 25.2.2022.  

 
Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuo-
den työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,  
loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuoden  
koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.  
 
Kouluilla on mahdollisuus halutessaan korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä.  
Lukuvuonna 2021–2022 Jousenkaaren koulussa ei korvata koulupäivää eli nk. lauantaityöpäivää 
ei pidetä. 
 
3. OPETUSTUNNIT 
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat 

1.tunti: kello 8.30–9.15 
2. tunti: kello 9.15–10.00 
3. tunti: kello 10.30–11.15 
4. tunti: kello 11.15–12.00 tai kello 11.30–12.15 tai kello 11.45–12.30 
5. tunti: kello 12.45–13.30 
6. tunti: kello 13.30–14.15 
 
Yllä mainittuihin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus on koulun ulkopuolella. 
Jos koulun työaika poikkeaa yllä mainitusta, se kuvataan alla. 
 

ARVIOINTI 

Mitkä ovat tärkeimmät opetuksen yleiseen järjestämiseen, koulun työaikoihin ja opetustuntien ajoittamiseen liittyvät huomiot 
lukuvuoden 2022–2023 suunnittelun kannalta? 
 
Opetuksen yleiset järjestelyt ovat sujuneet hyvin. Näihin ei ole erityisiä huomioita. Välitunteihin ja ruokailuaikoihin mietitään 
mahdollisia muutoksia ensi lukuvuonna, kun palaamme takaisin Tapiolaan. 

 
4. KOULUN KERHOTOIMINTA  
Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen  
koulun kerhotoiminnassa. Kerhotiedot täsmennetään koulun nettisivuilla kohdassa Kerhotoiminta / Iltapäivä- ja 
kerhotoiminta. 

YKKÖSTEN KIELISUIHKUKERHOT (RANSKA JA ENGLANTI) 

Kielisuihkukerho (ranska, englanti) on ykkösille tarkoitettu kerho, jossa tutustutaan sekä englan-
nin että ranskan kieleen esimerkiksi pelien ja leikkien kautta. Kerho järjestetään syys-joulu-
kuussa (4.10.-3.12.2021) yhteensä 8 kertaa per luokka ennen A1-kielivalintojen tekoa. Puolessa 
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välissä ajanjaksoa oppilaat vaihtavat kieltä eli kerhotunteja tulee yhteensä 4 ranskalle ja 4 eng-
lannille. A1-kielivalinta tehdään viikolla 49. Kerhoja vetävät koulun kielenopettajat Lotta Lukkari 
(englanti), Liisa Peura (ranska) ja Pipsa Tuunainen (ranska). Tämän kerhojakson jälkeen 6.12. 
alkavalla viikolla eli vko 49 pidetään kieli-info Teamsin kautta. Rehtori lähettää kutsun. 
 

5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS 
Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa tässä kuvatun toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivä, yökoulut, 
opintoretket, opiskelu Yrityskylässä, TET-jaksot sekä myös se, että tavallisen koulupäivän aikana osa opetuksesta 
tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. 

Jousenkaaren koulun väistötilanteesta johtuen koulupäivä voi alkaa tai päättyä myös Niittykum-
mun koululla (osoitteessa Niittyportti 3). Niittykummun koulussa pidetään liikuntatunteja sekä 
osa katsomusaineiden tunneista (islamin uskonnon opetus, ortodoksi uskonnon opetus ja katoli-
sen uskonnon opetus). 

Liikuntatilojen puutteen vuoksi opettaja voi ilmoittaa liikuntatunnin alkavaksi tai päättyväksi Ta-
piolan urheilupuistoon tai Niittykummun koululle vuosiluokilla 3-6. Mikäli liikuntatunneista alkaa 
tai päättyy muualla kuin em. paikoissa tehdään huoltajalle erillinen allekirjoitettava suunnitelma, 
jossa tarkennetaan liikuntapaikat. 

Islamin uskonnon tunnit, katolisen uskonnon tunnit ortodoksisen uskonnon tunnit pidetään Niit-
tykummun koululla (osoite Niittyportti 3). Tunnit pidetään vuosiluokilla 1-5 keskiviikkoisin klo 
9.15-10.00. Oppilaat aloittavat koulupäivänsä Niittykummun koululta ja oppitunnin jälkeen he kä-
velevät yhdessä Jousenkaaren koulun aikuisen kanssa takaisin Jousenkaaren koululle. 

Vuosiluokalla 6 oppitunti alkaa Niittykummun koululla klo 8.30 ja päättyy klo 10.00. Oppituntien 
jälkeen he kävelevät yhdessä Jousenkaaren koulun aikuisen kanssa takaisin Jousenkaaren kou-
lulle. 

Uimaopetus vuosiluokille 1-5 sekä vuosiluokkien 6. luokkien oppilaista kootulle tekniikkaryh-
mälle järjestetään Espoonlahden uimahallissa marras-joulukuussa 2021. Näille uimaopetusker-
roille on bussikuljetus. 

Koronatilanteen niin salliessa 6A- ja 6M-luokat osallistuvat Yrityskylä-päivään 12.1.2022. 

Koronan vuoksi leirikoulut siirrettiin elokuulta toukokuulle 2022. Kohteena silloin on Metsä-
kartanon leirikeskus Rautavaaralla, Pohjois-Savossa. Oppilaiden ja opettajien lisäksi leirikou-
luun osallistuu 1-3 huoltajaa kummaltakin luokalta. Leirikoulun tarkempi ajankohta on 9.-
13.5.2022 
 
Lähtökohtaisesti koulu alkaa ja päättyy koululta. Opetuspaikkana voi toimia myös muu paikka kuin koulu, 
jolloin oppilaan koulupäivä voi huoltajan anomuksesta poikkeuksellisesti alkaa ja/tai päättyä muussakin pai-
kassa kuin koulussa.  
Lisäksi kouluvuoden aikana järjestetään opintokäyntejä, oppilaiden tutustumiskäyntejä jatko-opintopaikkoihin 
sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Huoltajia tiedotetaan koulun ulkopuolella an-
nettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen. 
 
ARVIOINTI 

Mitkä ovat tärkeimmät koulun kerhotoimintaan ja koulun ulkopuolella annettavaan opetukseen liittyvät huomiot lukuvuoden 2022-
2023 suunnittelun kannalta?  
 
Huoltajakyselyn perusteella retkiä ja opintokäyntejä on ollut turhan vähän. Tämä selittyy pääasiassa koronarajoituksilla.  

Koulun kerhotoiminta on toiminut korona- ja väistötilanteessa hyvin. Keväällä pystyimme lisäksi toteuttamaan 1. luokille suunnatun 
Sointukaari -kuorokerhon. Ensi lukuvuonna mietimme uudestaan koulumme kerhotarjontaa (huomioiden resurssit). 
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Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet 
Lukuvuoden aikana järjestetään myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ja tapah-
tumia, kuten esimerkiksi pesäpallo-, salibandy- ja jalkapallo-otteluita. Tilaisuuden/tapahtuman aika, 
paikka ja sisältö (esim. laji, osallistujat ym.) määritellään erikseen ennen tilaisuutta/ohjelmaa. 
 
Lukuvuonna 2021–2022 henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ei pääsääntöisesti jär-
jestetä. Koronatilanteen niin salliessa tilanne harkitaan uudestaan. 
 
Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! 
Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma. 
Lukuvuoden KULPS-toiminnan suunnitelma: 
Millä tavoin pyritte toteuttamaan Espoon opetussuunnitelmaan kirjatun tavoitteen 
"Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja 
kirjastopolulle"? 
 

1.lk Kirjastopolku: Tapiolan tai Iso Omenan etäkirjavinkkaus. Mahdollisuuksien mukaan myös 
erilaiset kirjaston työpajat. Kulttuuripolku: Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen näyttelyiden 
ja museoiden työpajatarjontaan. Myös teatteriesitykset ja konsertit livenä tai etänä mahdollisia. 
Liikuntapolku: Tutustumme tarjontaan ja valitsemme sopivat aktiviteetit olosuhteet huomioiden. 

2.lk Kirjastopolku: Tapiolan tai Iso Omenan etäkirjavinkkaus. Mahdollisuuksien mukaan myös 
erilaiset kirjaston työpajat. Kulttuuripolku: Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen näyttelyiden 
ja museoiden työpajatarjontaan. Myös teatteriesitykset ja konsertit livenä tai etänä mahdollisia. 
Liikuntapolku: Tutustumme tarjontaan ja valitsemme sopivat aktiviteetit olosuhteet huomioiden.  

3.lk Kirjastopolku: kirjastobussi koulun pihalle  
Kulttuuripolku: Vierailu Emmaan joko lelu- tai kellomuseoon (Mielin määrin) Käsityökoulu Robo-
tin KULPS-työpajat (Kerran lukuvuodessa)  
Liikuntapolku: Squashiin tutustumistunti ESRC Tapiola 

4.lk  Kirjastopolku: Tapiolan kirjaston etäkirjavinkkaus, kirjailijavierailu 17.11. etänä (Tuutikki To-
lonen). Kulttuuripolku: elokuviin Kino-Tapiolaan. Liikuntapolku: tavoitteena saada vierailu Temp-
putemmellykseen keväällä 2021. 

5.lk Liikuntapolku: Sulkapallo Esport Arena 
Kirjastopolku: Kirjastoauto + kirjavinkkaus 
Kulttuuripolku: Museokäynti 

6.lk Kirjastopolku: Etävinkkaus 
Kulttuuripolku: EspooCine elokuva katsotaan luokassa.  
Liikuntapolku: Hyödynnämme lähialueen liikuntanäytetunteja (tanssi, mailapelit, keilailu) tarjon-
nan ja mahdollisuuksien mukaan. 
 

Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): 
tuulia.halme@opetus.espoo.fi 
 
 
ARVIOINTI 
Toteutuiko Espoon opetussuunnitelmaan kirjattu tavoite oman koulunne kohdalla: 
"Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja kirjastopolulle" 
 
VUOSILUOKA 1: Ekaluokkalaiset vastaavat: olemme käyttäneet kirjastopolun (kirjastobussi ja vinkkaus) sekä liikuntapolun (Gymin 
ulkoliikuntaparkour) ja osa meistä kulttuuripolun (Lelumuseo ja Espoon kuvataidekoulu). 
 
VUOSILUOKKA 2: Etäkirjailijavinkkaus Tuutikki Tolosen kanssa. Kirjaston työpajoihin emme osallistuneet. Liikuntapolkua hyödyn-
simme GYMI Suurpellossa sekä Espoon Tanssiopistolla. Kulttuuria kävimme harrastamassa WeeGeellä Espoon kuvataidekou-
lussa. Lisäksi tutustumme Espoon uuteen leikkimuseoon. 
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VUOSILUOKKA 3: Kaikki kolmoset osallistuivat koululla Sanapajaan (kulttuuri) ja kirjastoauto vierailee kolmosten luona  (kirjasto) 
ja osa kolmosista onnistui pääsemään squash-opetukseen Esportille sekä Espoon kuvataidekoulun järejstämään työpajaan: Pörri-
äisten koti. 

 
VUOSILUOKKA 4: Neljäsluokkalaiset osallistuivat kahteen kirjavinkkaukseen etänä (Tapiolan kirjaston kirjavinkkaus ja kirjailija 
Tuutikki Tolosen kirjailijavierailu) ja kävivät elokuvissa ( Hiiriä ja Pöllöjä) Kino-Tapiolassa. Lisäksi museotyöpaja EMMA: Esihisto-
ria, ESKO: Improvisaatiotyöpaja, ESTRADA: Biisipaja 
Liikuntapolku: Esport Center: sulkapalloa 
 
VUOSILUOKKA 5: KULPS toteutui liikunnan (sulkapallo ja tanssi) ja kulttuuripolun (KAMU ja  Espoon kuvataidekoulu) osalta. 
Kirjavinkkauksia tehtiin luokassa oppilaiden toimesta.  
 
VUOSILUOKKA 6: Kirjastopolulla järjestimme etävinkkauksen, kulttuuripolulla toteutui Espoo Cine –elokuvaviikon elokuva “Binti” 
ja liikuntapolulla Esport Centerillä pelasimme sulkapalloa ja kävimme trampoliinivoimistelussa Kerassa. Lisäksi kävimme rakenta-
massa tornirakennelmia arkkitehtikoulu ARKISSA Kaapelitehtaalla. 

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  

Kodin ja koulun yhteistyö 
Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, yhteistyökäy-
tänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakenteiden sekä niiden mene-
telmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan kanssa on keskusteltu Wilma-vies-
tinnän tavoitteista ja sisällöistä.  
Jos koulussa tehtiin huoltajakysely lukuvuonna 2020-21, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden 2021-22 
suunnittelussa. 

Perustietoa koulun toiminnasta sekä henkilökunnan yhteystiedot ovat lukuvuosioppaassa. 

Lukuvuosiopas löytyy koulun kotisivuilta, samoin kuin koulun opetussuunnitelma sekä tietoa 
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 

Vuosittain koulussa järjestetään vähintään yksi kaikille vanhemmille yhteinen vanhempainilta ja 
mahdollisesti muita teema-aiheisia vanhempainiltoja. Lukuvuonna otamme huomioon korona-
ohjeistuksen vanhempainiltojen suunnittelussa. 

Lukuvuonna 2021–2022 vanhempainillat järjestetään luokkakohtaisesti elo-syyskuun aikana. 

Ensimmäisellä vuosiluokalla järjestetään syksyllä luokanopettajan ja huoltajien henkilökohtainen 
tapaaminen, ns. vanhempainvartti. Muilla vuosiluokilla vanhempainvartti järjestetään tarvitta-
essa. 

Arviointikeskustelut järjestetään kaikilla vuosiluokilla tammi-helmikuussa. Arviointikeskusteluun 
osallistuvat opettaja ja oppilas sekä huoltajat mahdollisuuksien mukaan. 

Wilman kautta tiedotetaan kuukausittain ajankohtaisista koulun tapahtumista. Lisäksi kukin 
opettaja pitää Wilman välityksellä yhteyttä huoltajiin. 

Koulun oma tiedotuslehti Uutisjousi ilmestyy kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 

Yhteistyötä huoltajien kanssa tiivistetään, kun koulunkäynnissä ilmenee haasteita. Halutessaan 
huoltajat voivat ottaa oppilashuoltoryhmän jäseniin suoraan yhteyttä. 

Jousenkaaren koulun johtokunta tukee ja edistää kodin ja koulun yhteistyötä. 

Merkittävä yhteistyötä suunnitteleva ja toteuttava elin on Jousenkaaren koulun Koti ja koulu - 
yhdistys ry. Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä opettajakunnan kanssa. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on toisaalta vanhemmuuden, toisaalta koulun kasvatustoiminnan tukeminen. Yhdistyk-
seen voivat liittyä jäseneksi Jousenkaaren koulun oppilaiden huoltajat. Yhdistyksen hallitus 
koostuu oppilaiden huoltajista ja opettajakunnan edustajasta. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat 
sen omat säännöt ja toimintasuunnitelma. 
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ARVIOINTI 

Mitä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuoden 2022–2023 suunnittelussa? 

Huoltajakyselyn mukaan huoltajat ovat tyytyväisiä nykyiseen tapaamme tehdä yhteistyötä. Ensi lukuvuonna on tavoitteena päästä 
järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Esim. uuden koulurakennuksen juhlistaminen ja 
perinteinen Aprillia! -tapahtuma keväällä. 

Sidosryhmäyhteistyö 
Kuvataan perusopetuksen iltapäivätoiminta ja esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö. 

Iltapäivätoiminta Jousenkaaren koulun iltapäiväkerhon palvelutuottaja lukuvuonna 2021–2022 on 
Pilke-päiväkodit. Iltapäiväkerho toimii Uusikummun koulun B-rakennuksen tiloissa. Jousenkaa-
ren koulun oppilaita on lisäksi Esport-Centerin iltapäiväkerhossa, joka toimii Tapiolan urheilu-
puiston alueella. Pilke-päiväkotien iltapäiväkerhon kanssa pidämme yhteistyötapaamisen noin 
kerran kuukaudessa. Tapaamisissa on mukana iltapäiväkerhon vastuuohjaaja, koulun apulais-
rehtori sekä edustajat alkuopetuksen opettajista ja avustajista. Yhteistyötapaamisten tavoitteena 
on huolehtia tiedonkulusta ja käytänteiden yhtenevyydestä. 

Jousenkaaren koulu tekee lukuvuonna 2021–2022 yhteistyötä Tapiolan seurakunnan kanssa uu-
den seurakuntasopimuksen mukaisesti. Toiminnan suunnittelu aloitetaan syyslukukaudella 
2021. 

Espoon musiikkiopisto järjestää Jousenkaaren koulun tiloissa ryhmäopetusta. Näihin ryhmiin 
jotkut koulumme oppilaista osallistuvat koulupäivänsä jälkeen.  
 
ARVIOINTI 

Mitä sidosryhmäyhteistyöhön liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuoden 2022–2023 suunnittelussa? 

Tarkistamme seurakuntasopimuksen sisällön ja palaamme koulun ja Tapiolan seurakunnan väliseen yhteistyöhön heti syysluku-
kauden 2022 alussa ja teemme suunnitelman lukuvuodelle 22–23: päivänavaukset, joulu/pääsiäishartaudet yms. 

Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa  
Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kiinteä osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Koulu huolehtii, että 
toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/ 
 
Ekotiimi rekisteröityy sitoumus2050.fi-sivuille ja luo sitoumuksen yhdessä ekoraatilaisten 
kanssa. 

Koulussamme toimii ekoraati, jossa on edustajat kaikista opetusryhmistä. Ekoraatilaiset valitaan 
luokissa elokuun loppuun mennessä. Ekoraati järjestäytyy syyskuussa ja tapaa rajoituksista riip-
puen vähintään kerran kuukaudessa. Toimintamuotoja ovat teemaviikot, kuukausittaiset luokkiin 
vietävät teematehtävät, välituntitapaamiset, pelit ja leikit ym. 

Ekoraadin teemat: Kiinnitämme huomiota materiaalien säästämiseen/tuhlaamiseen, jätteiden la-
jitteluun ja uudelleenkäyttöön, ruokajätteen määrään koulun ruokalassa sekä koulun arjen ener-
giankulutukseen. 

 
Koulun yhteyshenkilö: 
ville.stambej@opetus.espoo.fi 
 
ARVIONTI 

 
Sitoumus2050 on laadittu. 
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Ekoraati on toiminut rajoituksista huolimatta jonkin verran. Ekoraati järjestäytyi elokuussa ja valitsi itselleen puheenjohtajiston. 
Varsinainen toiminta pääsi alkuun helmikuussa, kun oppilasryhmiä sai sekoittaa. Ekoraati on kokoontunut välituntisin viikoittain 
helmikuusta lähtien. Oppilaat ovat olleet innostuneet toiminnasta ja etenkin puheenjohtajisto on toiminut esimerkillisesti.  

Ekoraati huolehti alku syksystä, että jätteiden lajittelu kaikissa luokissa toimii ainakin jollakin tasolla. Ekoraati järjesti yhdessä ruo-
kalan kanssa ruokalaviikon, joka onnistui erittäin hyvin. Koti- ja kouluyhdistys osallistui toimintaan palkitsemalla oppilaita. Touko-
kuulle on suunnitteilla yhteinen retkipäivä. 
 

Monialaiset oppimiskokokonaisuudet 

Oppilaiden opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jonka suunnit-
teluun he osallistuvat. Jakson pituuteen vaikuttaa muun muassa käsiteltävän teeman laajuus, mukana olevien oppi-
aineiden lukumäärä ja oppimiskokonaisuuteen osallistuvien oppilaiden osaaminen ja ikä. 
Teemat ovat ajankohtaisia ja oppilaita kiinnostavia. Myös arviointikäytännöistä sovitaan etukäteen. 
-Espoon OPS 4.4 
 
Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin sisällytettävät oppiai-
neet 
 

1.lk Suomalaiset metsäneläimet. Mukana oppiaineet ympäristöoppi, äidinkieli, käsityö, musiikki, 
kuvataide, liikunta, matematiikka... 

2.lk Rakkaudesta luontoon! Teemoina kierrätys, lajittelu, kohtuullinen kuluttaminen, kaatopaikka, 
yhteisvastuu, ympäristön siisteys, retkeily... Mukana oppiaineet: äidinkieli, ylli, liikunta, käsityö, 
musiikki ja matematiikka. 

3.lk  “Suomi” -pääaiheena: Kysellään lapsilta kiinnostuksen kohteita ja mitä ilmiöitä Suomesta he 
haluaisivat tutkia. Oppiaineet: ympäristöoppi, kuvataide, musiikki, suomi, liikunta 

4.lk “ Sukuni tarina”  Oppilaat tutkivat sukunsa historiaa ja esittävät tutkielmansa toisilleen. Roh-
kaistaan monipuoliseen esitystapaan. Mukana oppiaineet: äidinkieli, historia, kuvataide. 

5.lk  5. luokkien MOK on tänä vuonna ihminen. Se toteutetaan laajentamalla ympäristötiedossa 
sisältönä olevaa ihmisen kasvua ja kehittymistä koskevaa jaksoa. Aiheen käsittelyyn otetaan mu-
kaan esimerkiksi kuvataidetta, suomen kieltä, katsomusaineita ja liikuntaa. Pyrimme ottamaan 
mukaan myös vieraita kieliä. 

6.lk Yrityskylä: Tavoitteena on tutustua yritysten toimintaan, yrittäjänä toimimiseen ja talouden 
realiteettien havainnoimiseen. Oppiaineina: äidinkieli, yhteiskuntaoppi, kuvataide, matematiikka 
 

ARVIOINTI 
 
Miten oppilaiden osallistuminen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun onnistui? Oliko jakson/jaksojen pituus ja mu-
kana olevien oppiaineiden lukumäärä sopivia? Mitä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuo-
den 2022–2023 suunnittelussa?  

 
VUOSILUOKKA 1: Ekaluokkalaiset vastaavat: MOK:n aihe oli opettajien, ei oppilaiden päätös. Pituus ja oppiaineiden lukumäärä 
oli sopiva. Panostamme ensi vuonna etukäteisvalmisteluun niin, että oppilaidenkin ääni kuuluu enemmän. 
 
VUOSILUOKKA 2: Ideoimme yhdessä oppilaiden kanssa kokonaisuuden opettajien valitsemaan aihealueeseen. Suunnitelma 
onnistui täydellisesti ja MOK innosti oppilaita kierrättämiseen sekä ympäristöstä huolehtimiseen. Suunnitelmassa mainitut oppiai-
neet olivat osa kokonaisuutta. Sisältö oli iso osa OPS:ia ja sitä pystyi toteuttamaan osana normaalia koulunkäyntiä. Jatkossa yri-
tämme osallistaa lapset vielä enemmän suunnitteluun. 
 
VUOSILUOKKA 3: MOK-työskentely valmistuu kevään aikaan ja aiheena on Vuodenajat. Idea aiheeseen syntyi eri keskustelujen 
pohjalta. Jakso on toteutettu eri oppiaineiden sisällä pitkin kevätlukukautta ja se on toiminut hyvin. Oppiaineiden määrä on ollut 
myös sopiva ja aihetta on siten voitu käsitellä monipuolisesti. 
Ensi lukuvuonna mok-jakso ja sen aihepiiri on suunniteltava aikaisemmin ja yhdessä lasten kanssa. Tavoitteena on jatkaa yhteis-
työtä luokkatason kesken. 
 
VUOSILUOKKA 4: MOK: ” Sukuni tarina” toteutettiin suunnitelman mukaisesti syyslukukaudella. Oppilaat harjoittelivat 
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monipuolista tiedonhankintaa, tietokoneen käyttöä, Slides-esityksen tekoa ja esiintymistä. Oppilaat työskentelivät innokkaasti ja 
oppivat ymmärtämään toistensa erilaisia ja mielenkiintoisia taustoja.  
 
VUOSILUOKKA 5: MOK-jakso toteutui suunnitellusti. Oppilaat työstivät aihetta monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla. Jakson 
pituus oli sopiva ja mukana olleiden oppiaineiden määrä oli oikein mitoitettu. Aihe sopi erinomaisesti 5.luokkalaisten oppisisältöi-
hin.  
 
VUOSILUOKKA 6: Kuudesluokkalaiset viettivät päivän Espoon Yrityskylässä. Yrityskylää varten käytiin läpi 10 oppitunnin Yritys-
kylä-materiaali (yhteiskuntatieto), jossa aiheina olivat mm. työ, työpaikat, verot, palkat, työhyvinvointi ja työsopimus 
Yrityskyläpäivänä oppilaat toimivat ennakkoon sovitussa roolissa pyörittäen yrityksen toimintaa ja havainnoiden, miten mm. palkat 
maksetaan, yrityksen kassavirtaa hoidetaan ja asiakaspalvelutehtävissä toimitaan. Yhteistoiminnallisuus ja vastuunkanto olivat 
pääteemoja. Päivä oli antoisa ja opettavainen! 

 
 
 
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  

Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytännöt lukuvuosisuunni-
telmassaan. -Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja 
 
Jousenkaaren koulussa ei normaalin koulutyön aikana opiskella etäyhteyksiä hyödyntäen. Mikäli 
yksittäinen oppilas tai luokka tai luokka-aste siirtyy poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, toimi-
taan kuten varautumissuunnitelmaan on kuvattu. 
 
 
 
7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA 
Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja henkilöstökyselyt tai 
huoltajakyselyn.  
Mitä muita kyselyjä tai arviointeja on tiedossa lukuvuodelle 2021-2022?  

Hyvinvointikartta (5.lk) maaliskuun loppuun mennessä 2022 
Move (5.lk) elo-syyskuussa 2021 
Allut (2.lk ja 4 lk): kevät 2022 
Lukemisen ja matematiikan oppimisen arviointi (Lukimat) vuosiluokat 1-2 syyskuu 2021 ja huhti-
toukokuu 2022 (suositus) 
OPPIKA (vuosiluokat 2 ja 5) syys—marraskuu 2021 
Huoltajakysely tammi-helmikuu 2022 
OPEKA (henkilöstö) loka-marraskuu 2021 
Rehtorikysely? kevät 2022 
ROPEKA? syksy 2021 
 
Kyselyt käsitellään soveltuvain osin koulun johtoryhmän, henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien 
kanssa. 
 
 
Linkki perusopetuksen arviointikalenteriin: 
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT 
 
ARVIOINTI 
 
Mitkä olivat koulunne kannalta tärkeimmät oppilas- ja henkilöstökyselyn tai huoltajakyselyn 2021–2022 tuloksista tekemänne ha-
vainnot? Mitkä asiat nostetaan kehittämiskohteiksi? 
Mitkä olivat tärkeimmät koulua koskevien muiden arviointien tuloksista tekemänne havainnot? Mitkä asiat nostetaan kehittämis-
kohteiksi? 
 
Huoltajakyselystä nostetaan ensi lukuvuoden kehittämistavoitteiksi seuraavat tavoitteet: 

 Lapseni yksilölliset tarpeet huomioidaan riittävästi opetuksessa 
 Saan riittävästi tietoa opetuksen tavoitteista ja arvioinnista 
 Saan riittävästi tietoa siitä, miten lapseni oppiminen edistyy 

 
 
 

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET  
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1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET:  

I OPETUSSUUNNITELMA JA OPPIVA YHTEISÖ  
 

a) Varmistetaan, että kaikki saavat päätökseen perusopetuksen 
Millä toimenpiteillä varmistamme tänä lukuvuonna sen, että kaikkien oppilaiden osalta perusopetuksen suo-
rittaminen etenee? 
Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistetaan, että kaikki saavat 
päätökseen perusopetuksen". 
 

Oppilaan koulunkäyntiä seurataan ja mahdollisiin haasteisiin tartutaan koulun tukitoimien avulla. 
Tukitoimia suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa moniammatillisen oppilashuolto-
ryhmän kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös Koukku-tiimin kanssa. 
 
Opintojen etenemisen tuen muodot ja toimintatavat kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan 
tai Hojks:iin. Niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.  
 
Nivelvaiheissa oppilaiden oppimisen haasteista keskustellaan tulevan koulun / opettajan kanssa. 
 
Lukuvuonna 2021–2022 kiinnitetään erityistä huomiota koronatilanteen aiheuttamiin koulunkäyn-
nin ja oppimisen haasteisiin.   
 

 
b) Lähikoulusta saa laadukasta kolmiportaista tukea 
Millä toimenpiteillä ja järjestelyillä varmistamme, että koulustamme saa laadukasta kolmiportaista tukea? 
 

Laadukasta kolmiportaista tukea antaa koulun koko opetushenkilöstö. Tuen järjestäminen edel-
lyttää tiivistä yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta koulun eri toimijoiden ja huoltajien kanssa. Hen-
kilöstöä kannustetaan lisäämään osaamistaan esim. kouluttautumisen avulla. Opettajilla on 
myös mahdollisuus konsultoida oppilashuoltohenkilöstöä. 
Tuen muotoja: yhteisopettajuus ja sen mahdollistamat joustavat opetusjärjestelyt, koulunkäyn-
tiavustajan tuki, eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 
Edellä mainittujen resurssien jakamisessa huomioidaan ensisijaisesti erityisen ja tehostetun 
tuen oppilaiden tarpeet.  
 

 
ARVIOINTI 
 
Mitä huomioita teitte toimenpiteiden ja järjestelyjen riittävyydestä?   
 
Opetus- ja avustajaresurssia on käytetty tarkoituksenmukaisesti ryhmien tukemiseen. Oppilaat ovat pääsääntöisesti saaneet 
tarvitsevansa tuen. Ensi lukuvuodeksi mietimme avustajaresurssin joustavampaa jakoa sekä jakoperusteiden avaamista.  

c) Varmistamme erilaisuuden huomioimisen ja ryhmään kuulumisen 
Tavoitetta tukee lukuvuoden 2021-22 Toimintakulttuurin kehittämisen periaate Vuorovaikutus ja monipuolinen 
työskentely. Millä toimenpiteillä kehitämme kaikkien oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta 
tänä lukuvuonna?  
Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistamme erilaisuuden huomioimi-
sen ja ryhmään kuulumisen" sekä oppilaskyselyn tuloksia. 
 

 

Vlk 1-2: Leikimme paljon erilaisia leikkejä. Pidämme säännöllisesti sosiaalisten taitojen harjoitte-
lutunteja. Harjoitellaan tunnetaitoja oppitunneilla. Käytämme KiVa-materiaaleja ja Huomaa hyvä! 
-materiaaleja (lisäksi mm. Fanni-, Molli-, Jukkahukka-sarjat). Luokassa luetaan ääneen kirjaa, 
josta keskustellaan yhdessä. Opettajat kuulostelevat herkällä korvalla oppilaiden kuulumisia ja 
varmistavat, että kaikille löytyy kavereita. Kakkosluokkalaisilla on käytössään Päivän henkilö, 
jossa jokainen oppilas pääsee vuorollaan valokeilaan. Kotien kanssa tehdään yhteistyötä mata-
lalla kynnyksellä. 
 
Vlk 3-4: Pidämme säännöllisesti sosiaalisten taitojen tunteja. Käytämme apuna neliosaista har-
joituspakettia (Ei hätää, Sinä selviät, Sinä uskallat ja Hyvää mieltä) sekä MIELI tunne- ja 



 

 

  

 

12 
Koulun lukuvuosisuunnitelma 

kaveritaitokortteja. Lisäksi kolmosella käymme läpi Synkeän louhoksen seikkailun sosiaalisten 
taitojen ryhmäpelin. Nelosluokalla käytämme lisäksi  KiVa-materiaaleja. Sosiaalisia taitoja harjoi-
tellaan myös arkisen työskentelyn lomassa yhteisten  ja henkilökohtaisten keskustelujen kautta. 
Viikoittaisten vaikutusvarttien avulla otamme mahdollisimman paljon oppilaita mukaan toimin-
nan suunnitteluun ja toteutukseen. Luokan oppilailla on lisäksi omia luokan sisäisiä vastuutehtä-
viä. 
 
Vlk 5-6: Pidämme säännöllisesti sosiaalisten taitojen tunteja. Viidennellä luokalla käytämme Li-
ons Questin Kompassi 5- ja kuudennella luokalla Kompassi 6-oppimateriaaleja sekä tehtäväkir-
joja Ei hätää, Sinä selviät, Sinä uskallat ja Hyvää mieltä. Lisäksi voidaan tutustua Nuorten netti-
sivustoon. Luokan yhteisten sääntöjen ja toimintapojen, Vaikuta vartti viikossa- sekä luokan-
opettajan tuokioiden ym. avulla tuetaan yhteisöllisyyttä. Luokan vastuutehtävien avulla oppilas 
oppii kantamaan vastuuta luokan hyväksi kokemista asioista. Erilaisten ryhmäkokoonpanojen ja 
erityyppisten ryhmätilanteiden avulla luodaan luokan hyvää yhteishenkeä. Oppilaiden omien 
vahvuuksien huomioimisen kautta opitaan ymmärtämään myös toisten oppilaiden erilaisia vah-
vuuksia.  
 
Elat: Erityisopettajien työssä korostuu yhteistyö luokanopettajien ja huoltajien kanssa. Yhteis-
työn keskiössä on tukea tarvitsevien oppilaiden yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja huomioi-
minen ja siltä pohjalta oppilaalle parhaiten sopivien tukitoimien ja työtapojen löytäminen. Oppi-
lasta ohjataan tunnistamaan ja käyttämään vahvuuksiaan ja itselleen toimivia työtapoja. Erilai-
sella oppijalla on tarve ja oikeus kuulua ryhmään ja toimia sen jäsenenä omista haasteistaan ja 
erityistarpeistaan huolimatta. 

 
 

ARVIOINTI 
 
Miten toimenpiteissä onnistuttiin? Mitä teemme erilaisuuden huomioimiseksi ja ryhmään kuulumisen tunteen vahvistamiseksi jat-
kossa toisin? 

 
VUOSILUOKKA 1: Sosiaalisten taitojen tunteja on pidetty suunnitelman mukaisesti. Sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja on opittu 
hienosti ja tästä on hyvä jatkaa. 
 
VUOSILUOKKA 2: Huomaa hyvä-materiaali on aktiivisessa käytössä. Nostamme esiin lasten erilaisia vahvuuksia. Arjen sanas-
toon kuuluvat vahvuustermit, hyvän huomaaminen ja toisista välittäminen. Taitojen harjoittelu on näkynyt sosiaalisessa kanssakäy-
misessä ja keskusteluissa postitiivisesti. Tavoitteena on jaksaa pitää vahvuustermit yllä jatkuvasti osana arjen puuhasteluja. Muis-
tetaan antaa sille aikaa! 

VUOSILUOKKA 3: Kävimme läpi Synkeän louhoksen seikkailun sosiaalisten taitojen ryhmäpelin. Sosiaalisia taitoja harjoiteltiin 
myös arkisen työskentelyn lomassa yhteisten  ja henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Viikoittaisten vaikutusvarttien avulla kä-
vimme läpi luokan yhteisiä asioita ja keskustelimme mm .kaveritaidoista mm. Kehulaatikon avulla. Suomen kielen tunneilla on ollut 
erilaisia sosiaalisten taitojen harjoituksia ja tehtäviä. Luokan oppilailla on lisäksi omia luokan sisäisiä vastuutehtäviä. 

 
VUOSILUOKKA 4: Sosiaalisten taitojen tunteja on pidetty suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmamme on ollut hyvä, mutta toteut-
tamista helpottaisivat luokkakohtaiset materiaalit etenkin (Ei hätää, Sinä selviät, Sinä uskallat ja Hyvää mieltä). 

VUOSILUOKKA 5: Sosiaalisten taitojen tunteja on pidetty vaihtelevasti. Voimme kiinnittää jatkossa yhä enemmän huomiota suun-
nitelmallisuuteen ja säännöllisyyteen. Luokan yhteisten sääntöjen vahvistaminen ja toimintatavoista keskusteleminen on onnistu-
nut hyvin. Oppilaiden omien vastuutehtävien kautta on opittu kantamaan vastuuta yhteisistä asioista ja tukemaan toisia tässä teh-
tävässä. Tukemalla oppilaiden omia vahvuuksia myös erilaisuuden huomaaminen ja hyväksyminen on kehittynyt. Yhteisten tapah-
tumien ja tulevan leirikoulun suunnittelu on kasvattanut yhteishenkeä ja tiivistänyt oppilaiden välistä yhteistyötä yhteisen päämää-
rän saavuttamiseksi. Ryhmään kuulumisen tunteen vahvistamista on tuettu myös pienten kummioppilaiden kanssa. Tätä työtä 
haluamme jatkaa myös ensi lukuvuonna uudessa koulurakennuksessa. Koulun vanhimpina oppilaina voimme toimia tukena ja 
esimerkkinä pienemmille oppilaille.  
 
VUOSILUOKKA 6: Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen tunteja on pidetty jaksoittain. Apuna on käytetty mm. Kompassi 6 materi-
aalia ja keskustelujen pohjana YLEn Jälki joka jää -ohjelmia. Erityisesti huomiota on kiinnitetty erilaisuuden arvostamiseen ja hy-
väksymiseen. Normaalissa luokkatoiminnassa on käytetty vastuutehtäviä lisäämään oman vastuullisuuden ymmärrystä ja lisäksi 
harjoiteltu yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Olemme harjoitelleet tunnistamaan omia ja toisten vahvuuksia ja sitä kautta saa-
neet myös ymmärrystä erilaisuuteen. Olisi hyvä kiinnittää säännölliseen ja suunnitelmalliseen sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. 
Tämän voisi ottaa joko sovittuina jaksoina tai osaksi viikoittaista toimintaa. 
 
ERITYISOPETUS: Kaikilla luokkatasoilla on toteutettu joustavia ryhmittelyjä yksilöllisten tarpeiden ja haasteiden mukaan. Yksilölli-
siä tarpeita on selvitetty mm. erilaisin kartoituksin yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Luokanopettajien kanssa on yhteistyössä 
mietitty, miten oppilasta voidaan tukea omassa ryhmässään. 
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II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI  

 
a) Kiusaamista ehkäisevä kaupunkitasoinen malli on käytössä 

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman toimenpiteet:  
 

1. Hyvinvoinnin mittarit  
Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman mukaiset, yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä 
sovitut toimenpiteet lukuvuodelle 2021-22:  
 

Jousenkaaren koulussa hyvinvointia seurataan seuraavilla kyselyillä: 
 kouluterveyskysely (4.-5. luokat) 
 hyvinvointikartta 5.lk  
 yhteisöllisen oppilashuollon toimintatapaan sisältyvät kyselyt 
 Mitä kuuluu? kysely (vuosiluokat 1-2) 
 Ilmapiirikysely (vuosiluokat 3-6) 

 
Kyselyiden käsittely 

 kouluterveyskysely ja hyvinvointikartta (YHR) 
 koulun omia kyselyitä ja niistä nousevia teemoja YHR työstää yhdessä oppilaiden 

ja oman opettajan kanssa 
 

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat 
Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja 
tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät luokkakoh-
taisesti lukuvuonna 2021-22: 
 
 

Jousenkaaren käytössä olevat ohjelmat:  
 
1.-2. luokat:    

 lk: Kiva 1–3 (10 oppituntia)  
 lk: Huomaa hyvä  
 Tehtäväkirjat: Ei hätää, Sinä selviät, Sinä uskallat, Hyvää mieltä  
 Lisäksi 1.-2. -luokille Fanni- ja Molli-satukirjat opettavat tunteiden käsittelyä  

  
3.-4. Luokat:   

 lk: Synkeän louhoksen seikkailu- sosiaalisten taitojen ryhmäpeli (6 oppituntia)  
 lk: Kiva 4–6 (10 oppituntia)  
 Tehtäväkirjat: Ei hätää, Sinä selviät, Sinä uskallat, Hyvää mieltä  
 Lisäksi 3.-4. -luokille MIELI Tunne- ja kaveritaitokortit  

 
5.-6. Luokat:  

 5. lk: Lions quest Kompassi 5  
 6. lk: Lions quest Kompassi 6  
 Tehtäväkirjat: Ei hätää, Sinä selviät, Sinä uskallat, Hyvää mieltä  
 Lisäksi 5.-6. -luokkien kanssa olisi hyvä tutustua nuortennetti.fi-sivustoon  

 

ARVIOINTI 

Kiusaamista ehkäisevä kaupunkitasoinen malli oli lukuvuonna 2021-22 koulussamme käytössä: kokonaisuudessaan 
 
 
1. Mitkä toimenpiteet ja menetelmät olivat vaikuttavia?  
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2.Mitä tulisi jatkossa tehdä toisin?  
 

VUOSILUOKKA 1: KiVa-materiaali on toiminut ekaluokkalaisilla hyvin. Fanni-kirjat ovat olleet innostavia. Oppilaat ovat kertoneet, 
että kiusaaminen on kouluvuoden aikana vähentynyt. Jatkossa otamme käyttöön myös Ei hätää, Sinä selviät, Sinä uskallat ja 
Hyvää mieltä -tehtäväkirjat. 
 
VUOSILUOKKA 2: Huomaa hyvä!-materiaali on toimiva. Tämän lisäksi hyviä materiaaleja ovat Molli- ja Ympyräiset-kirjat sekä 
Muumien kanssa sosiaalisten taitojen harjoittelu. Voisimme tehdä vielä enemmän yhteistyötä rinnakkaisluokkien kanssa ja teeman 
näkyväksi tekeminen esim. käytäville.  

VUOSILUOKKA 3: Synkeän louhoksen seikkailun sosiaalisten taitojen ryhmäpeli oli lapsia motivoiva ja keskustelut pienryhmissä 
olivat antoisia. Vaikutavartit olivat oppilaille tärkeitä hetkiä luokan omien asioiden käsittelyssä ja kehulaatikon avulla he antoivat 
mukavasti palautetta toisilleen. Päivittäiset keskustelut ja erilaisten tilanteiden selvittelyt ovat olleet lapsille opettavaisia ja kasvat-
tavia. 

 
VUOSILUOKKA 4: Kiva-materiaali on toiminut 4.-luokilla hyvin. Oppilaat tietävät mitä kiusaaminen on ja osaavat toimia oikein 
kiusaamistilanteissa. Opettajille on kuitenkin vielä epäselvää Kiusaamiseen puuttumisen portaiden mukainen tapausten eteenpäin 
vieminen esim. Wilman tukikortin käyttö. Käytäntöä on selkeytettävä vielä. 

VUOSILUOKKA 5: 1. Ilmapiirikysely ja siihen pohjautuva keskustelu luokassa toimi erinomaisena työvälineenä luokan yhteisölli-
syyden arvioinnissa. Teemojen käsittelyä ja työstämistä jatkettiin tuokion jälkeen ja asetettiin tavoitteet keväälle. 2. Sosiaalisten 
taitojen opetusta tulisi suunnitella jatkossa johdonmukaisesti käytettävissä olevien materiaalien pohjalta.  
 
VUOSILUOKKA 6: On hyvä olla yhtenäisiä toimintatapoja ja kyselyitä, jotta luokan lähtötilanne saadaan selvitettyä. Tästä on hyvä 
miettiä tavoitteet ja tärkeimmät kehityskohdat loppu lukuvuodelle. Ilmapiirikysely on hyvä! Kompassissa on ihan hyviä harjoituksia, 
mutta muista materiaaleista (oppikirjat, yle, mieli, Nuorten-netti jne.) löytyy ehkä yksilöllisempiä, juuri tiettyyn luokkaan sopivia, 
harjoituksia.  

 
b) Oppilaskuntien roolia ja oppilaiden osallisuutta vahvistetaan  
Miten oppilaat ovat mukana koulun yhteisten asioiden suunnittelussa? 
Miten varmistetaan, että oppilaat saavat vaikuttaa opiskelutapojensa valintaan ja oppilaat osallistuvat oman 
oppimisensa suunnitteluun?  
Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia ja oppilas- sekä henkilöstökyselyn tuloksia. 
 

Oppilaiden mielipiteitä ja toiveita kysytään säännöllisesti opiskeluun liittyvissä asioissa.  Oppi-
laat voivat vaikuttaa tiettyihin hankintoihin ja uuden koulun suunnitteluun (esimerkiksi pulpet-
tien, tuolien ja pihavälineiden valintaan).  Jokaisessa luokassa on Vaikuta-laatikko, jonka kautta 
oppilaat voivat lähettää viestejä opettajalle, luokalle sekä Oppilasdemokratiatiimeille (Ekoraati ja 
Oppilaskunnan hallitus).  
 
Oppilaskunta kokosi lukuvuonna 2020-2021 Osallisuuden portaat, jossa kerättiin luokista erilai-
sia osallisuuden käytänteitä koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyen. Lukuvuonna 2021-2022 näitä 
käytänteitä jaetaan ja otetaan käyttöön oppilaskunnan hallituksen koordinoimana.  
 
Koko oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa Meetin/Teamsin 
kautta. Lisäksi oppilaskunnan hallituksen jäsenet ovat jäseninä toimintatiimeissä, jotka kokoon-
tuvat tarvittaessa useamminkin.  Luokkien edustajat tuovat luokissa esiin nousseita asioita ko-
koukseen käsiteltäväksi. Oppilaskunnan hallitus myös järjestää tempauksia, teemoja ja juhlia 
oppilaiden toiveiden mukaan. 
 
Lukuvuoden teemana oppilaskunnan toiminnassa on hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Oppilaiden 
ehdotuksen perusteella koulun piha-alueelle perustetaan Kohtaa kaveri-paikkoja muistuttamaan, 
ettei ketään jätetä yksin.  
 
ARVIOINTI 
 
Kuvailkaa suunnitelmanne toteutumista ja vaikuttavuutta. 
Jos koulussa tehtiin oppilaskysely tai muu oppilaiden osallisuutta mittaava kysely, miten tulokset huomioidaan kaikkien oppilaiden 
osallisuuden vahvistamisessa? 
 
Oppilaskunta kokoontui säännöllisesti 1–2 kertaa kuussa ensin etänä ja keväällä lähitapaamisissa. Perustettiin oppilaskunnan 
toimintatiimit, joilla on omat vastuualueensa. Tiimit ovat: tiedotustiimi, koristelutiimi, tapahtumatiimi ja puheenjohtajatiimi. Hallituk-
sen jäsenet ottivat vastuuta toiminnasta ja tiiminsä tehtävästä. Tämä lisäsi oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksiaan.  
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Kohtaa kaveri -paikat perustettiin pihalle. Oppilaskunnan toimintatiimin oppilaat leikittivät oppilaita näillä paikoilla aluksi kerran 
kuussa ja keväällä viikoittain. Keväällä järjestettiin logokilpailu Kohtaa kaveri -paikan logosta. Lukuvuoden tempaukset ja teema-
päivät olivat Halloweenin pukukilpailu, joulun pukeutumisteemaviikko, ystävänpäivän korttien postitus ja vapun värikäs pukeutu-
mispäivä.  
Oppilaskyselyn mukaan (2020–2021) oppilaat kokevat osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet koulussa hyviksi. Kaikkien oppilai-
den osallisuutta pyrimme jatkossakin ylläpitämään ja vahvistamaan. Tavoitteena on ottaa aktiiviseen käyttöön edellisenä vuonna 
kootut Osallisuuden portaat sekä parantaa tiedon kulkua hallituksen ja oppilaskunnan välillä. 
 
 

 
III DIGITAALISUUS JA OPPIMINEN  

 
a) Kehitetään oppilaan digitaitoja aikaisempien vuosien koulukohtaisesti saatujen mittaustulosten 
perusteella (OPPIKA/OPEKA) 
Suunnitelmassa hyödynnetään myös lukuvuoden 2020-21 arviointia. 
 

Mitkä osa-alueet oppilaiden digitaidoista nostatte erityisesti kehittämisen kohteiksi? 
Millä toimin varmistetaan, että opettajat tukevat omassa opetuksessaan ko. taitojen kehittymistä? 
Oppilaiden osaamista seurataan vuosiluokkakohtaisten digipilvien taitotavoitteiden pohjalta. 
Osaamisen seuraamisen tueksi voidaan käyttää myös digiajokorttia etenkin ylemmillä luokilla. 
Tämän toimintatavan suunnittelusta vastaa koulun digitiimi. 
Opettajille pyritään antamaan koronarajoitteiden puitteissa säännöllisiä tietoiskuja ajankohtai-
sista digiasioista (esim. Minecraft Edu) 

 
ARVIOINTI 
Oppilaiden osaamista on ohjattu digipilvien avulla toteutettavaksi luokissa. Kaupunkitasoista digiajokorttia on lupailtu ja sitä 
on odotettu. Ei ole vielä tullut. 
Digitiimin painopisteenä on ollut laitekannan uusiminen ja käyttökuntoon laitto. Koronarajoitteet vaikuttivat diginautti- ja Me-
diataitoviikon toimintaan. 

 
 
 

 
b) Tuetaan oppilaiden huoltajia digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä.  
(esim. oppilaaksi ilmoittautuminen)  
Miten koulu tukee huoltajia digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä? 
Uusien oppilaiden huoltajat ohjataan käyttämään Wilmaa pääasiallisena digitaalisena kodin 
ja koulun välisenä digitaalisena palveluna. Opettaja tiedottaa koteja koulussa käytettävistä 
sähköisistä oppimisympäristöistä ja sovelluksista. Opettaja tukee koteja sähköisten palvelu-
jen käytössä etäopiskelussa. 
 
 
ARVIOINTI 
Kuvailkaa tarjoamanne tuen riittävyyttä? Mitä vaikutuksia tarjoamallanne tuella oli? 
 
Wilman käytön ohjeistusta on annettu vanhempainilloissa sekä kirjallisesti Wilman kautta. Lisäksi henkilökohtaista neuvontaa 
kohdistetusti aina tarpeen mukaan. 
 
 

2. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN 
 
a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa luku-
vuonna 2021-22. 

Jousenkaaren koulun kansainvälisen ja kotikansainvälisen toiminnan tarkoituksena on tukea ja vahvis-
taa kansainvälisyyskasvatustyötä - ohjata oppilaita kasvamaan maailmankansalaisiksi, jotka ymmärtä-
vät, hyväksyvät ja arvostavat kulttuurien monimuotoisuutta sekä tuoda kansainvälisyys näkyväksi kou-
lun arjessa. Kansainvälisyyskasvatus on keskeinen osa kieltenopetusta. Oppilaita innostetaan opiske-
lemaan vieraita kieliä ja käyttämään osaamiaan kieliä rohkeasti. Tavoitteena on saada ajan myötä kan-
sainvälisyyskasvatus luontevaksi osaksi eri oppiaineiden aihepiirejä ja monialaisia oppimiskokonai-
suuksia. 
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Oppilaiden kotikielet tutuiksi    
Tavoitteena tuoda lukuvuoden aikana oppituntien puitteissa tutuksi koulun oppilaiden puhumia kotikie-
liä ja kulttuureja. Teemaviikko järjestään syyskuun lopulla. Teemaviikko työstävät oppilaat 2- 6 lk. 

Frankofonia-viikko    
La Fête de la Francophonie –teemaviikko maaliskuussa 2022. Oppilaat mm. suunnittelevat teemapäi-
vää, vetävät ranskankielisiä oppilaskerhoja, mikäli pandemia-tilanne niin sallii ja osallistuvat Dessine-
moi un logo –kilpailuun. Teemaviikkoa suunnittelevat ja toteuttavat 6. luokan ranskan opiskelijat. Muu 
koulu osallistuu. 

St Patrick’s day -teemapäivä   
Teemapäivä järjestetään maaliskuussa. Ohjelmassa on toiminnallista kieltä ja kulttuuria yhdistävää te-
kemistä sekä kieltentunneilla lyhyitä tietoiskuja.  Teemapäivää suunnittelevat 4. luokkalaiset A1-eng-
lantia opiskelevat. 

Kirjeenvaihtoa    
Poikkeusoloista johtuen emme vastaanota Erasmus-vieraita tänä lukuvuonna. Jatkamme yhteydenpi-
toa sähköisesti mahdollisesti 5.-6.-luokkalaisten kanssa (RA). 

Institut Français  
Koulumme tekee yhteistyötä Ranskan instituutin (Institut Français) kanssa: olosuhteiden salliessa op-
pilas-vierailut instituuttiin. Kirjastipendit ja materiaalia oppitunneille. Luovuimme EuroEcole-hank-
keesta, kun alakoulujen kv-retket kiellettiin. 

PLAN-kummilapsi 
Koululla on koti- ja kouluyhdistyksen PLAN-kummilapsitoimintaa. 

Robo 
Jatkamme Jousenkaaren koulussa tutkimusta, jossa selvitetään, miten lapsen ja sosiaalisen robotin 
vuorovaikutus heijastuu ranskan kielen oppimiseen ja halukkuuteen kommunikoida. Samalla kehite-
tään uutta kielenopetukseen soveltuvaa robottipedagogiikkaa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Turun 
yliopiston kanssa, jonka tutkimusryhmän jäsenenä toimii Jousenkaaren koulun ranskan ja englannin 
lehtori Liisa Peura. Robotti ei korvaa opettajaa opetuksessa, vaan toimii opetuksen teknologisena apu-
välineenä samaan tapaan kuin esim. tietokone tai tabletti. Tutkimusaineistoa kerätään edelleen ranskan 
opetustuntien puitteissa ja sitä varten ollaan pyydetty tutkimusluvat oppilailta, huoltajilta ja kaupun-
gilta. Tutkimus on saanut myös puoltavan lausunnon tutkimuseettiseltä toimikunnalta.  

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet 
Jousenkaaren koulussa ei ole lukuvuonna 2021-2022 muita projekteja. 
 

ARVIOINTI 
 
KV-TIIMI: Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman toteutuksessa onnistuttiin? 
 
LUKUVUOSISUUNNITELMAN ARVIOINTI 21-22 
Kielikerhot toteutuivat 
Oppilaiden kotikielet tutuiksi-teemaviikko toteutettiin 
Frankofonia-viikko toteutui 
St Patrick’s day -teemapäivää vietettiin pienimuotoisesti 3. luokkalaisten A1-englannin opiskelijoiden kera. 
Kirjeenvaihto ei toteutunut tänä vuonna, mutta ranskalaisten opettajien vierailu toi tuulahduksen ranskalaisesta kouluarjesta. 
Institut Français : Kirjastipendi ranskan kieltä aktiivisesti harrastavalle oppilaalle sekä vieraiden vastaanottoa. Ranskan ope-
tushallituksen vieraat seuraavat oppitunteja. 
PLAN-kummilapsi : Työn alla yhdessä K&K:n kanssa. 
Robo : TV5 Monde teki syksyllä televisioidun dokumentin robotin käytöstä ranskan opetuksessa koulussamme. Yhteistyö 
jatkuu Institut Français’n kanssa. Viimeinen aineiston keruu toukokuussa 2022. 

  
 
1) Onnistuimme mielestämme teemaviikkojen toteutuksessa. Teemaviikkoihin osallistui koko koulu, mutta emme rasittaneet 
muiden oppitunteja niiden vuoksi. Oppilaiden pitämät tietoiskut/musiikki keskusradiosta, teemaruokailut ja koristeet sekä 
välituntitoiminta tuovat teemoja esille mielestämme sopivalla tavalla. Kielten oppitunneilla aiheita käsitellään vielä 
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syvällisemmin. Onnistuimme mielestämme ennakoimaan teemaviikot viestimällä niistä etukäteen kollegoille. Oppilaiden osal-
listaminen onnistui! 
Tavoitteena ensi vuodelle on saada Plan-toiminta sekä kirjeenvaihto aktiivisesti mukaan. Toivomme saavamme taas Interac-
ting-teatteriryhmän esiintymään koulullemme. Tsemppaamme tapahtumakalenterin suhteen ensi vuonna. 
 
2) YS-ajat olemme käyttäneet suunnitelmallisesti. Aina ei ole YS-aika edes riittänyt yhteisten asioiden hoitoon, esim. kirjati-
laukset (kielten opettajille todella raskas ja aikaa vievä paketti), globaalikasvatusstrategia-koulutus ja arviointi. Toiveena olisi, 
että tiimiaikaa olisi tarjolla ennen ja jälkeen teemaviikkojen, jotta jäisi aikaa suunnitteluun, valmisteluun ja asioiden jälkihoi-
toon (esim. tarra-kilpailun töiden saattaminen painokuntoon vie paljon työaikaa). Olemme kiitollisia tiimiajasta, jolloin saamme 
työajan puitteissa viedä yhteisiä asioita eteenpäin.  

 
 
c) Lukuvuoden 2020-21 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien poh-
jalta nostetut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2021-22:  
Lukuvuoden 2020-21 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta 

Lukuvuoden 2020–2021 arvioinnista nostettiin kaksi omaa kehittämiskohdetta: 
1) Huolehdimme, että perustyölle on riittävästi aikaa. Esimerkiksi tapahtumia ja teemaviikkoja 
ym. järjestetään kohtuullisesti. Tapahtumien järjestäminen ennakoiden. Käytetään tapahtu-
makalenteria aktiivisesti. 
2) Pidetään yllä YS-ajan suunnitelmallista käyttöä ja annetaan tiimeille riittävästi aikaa. Lisä-
tehtäville/deadlinelle annetaan lisää aikaa. Varmistetaan, että aikataulut/deadlinet eivät ka-
saudu päällekkäin. 
 
ARVIOINTI 
Miten kehittämistyössä onnistuttiin? 
 

VUOSILUOKKA 1: 1) Hyvä, kun on ollut perustyölle aikaa, eikä teemaviikkoja ole ollut liikaa. Välillä oli silti vähän tapahtumaruuh-
kaa, joten aikataulutus olisi tärkeää. 2) Hyvä, kun ys-aikojen kalenterit ovat näkyvissä jo pitkälle eteenpäin. Toivoisimme myös 
myös oman harkinnan mukaista ys-aikaa. Tiimiaikaa on ollut tänä vuonna tosi vähän, mutta kuitenkin kiva, että pakkaukselle anne-
taan reilusti aikaa. 
 
VUOSILUOKKA 2: 1) Perustyölle on ollut riittävästi aikaa. Yhteisiä tapahtumia ja juhlia on ollut niukasti johtuen pandemiatilan-
teesta. Erilaiset tempaukset ovat kuitenkin ilahduttaneet arkea. Toki jotkut tempaukset ovat jääneet huomaamatta tai jääneet vä-
hemmälle huomiolle ihan luokkien oman touhutilanteen vuoksi. Tapahtumakalenteriin täytyy jatkossa muistaa paremmin merkitä 
omat tapahtumat. 2) YS-aikojen sisällöistä tiedotetaan hyvin. Se osaa myös joustaa tilanteen mukaan. Se on hyvä. Luokkatasotii-
miaikaa saisi olla enemmän.  
 
VUOSILUOKKA 3: 1) Teemaviikkoja yms. On ollut sopivasti ja niistä on infottu hyvin.2) Hyvä tietää etukäteen ys-kertojen sisälllöt. 
Kokonaisuus on ollut toimiva. 

 
VUOSILUOKKA 4:  
Koronatilanne on estänyt tapahtumat. Nelosluokka komppaa vitosluokkaa. 
 
VUOSILUOKKA 5: 1) Tapahtumia on ollut aika vähän koronatilanteesta johtuen. Tapahtumakalenteri (Google) olisi hyvä pitää ajan 
tasalla jatkossa ja aikatauluttaa tiimien isommat tapahtumat jo elokuussa (vuosikello). Vuosisuunnitelma olisi hyvä olla konkreetti-
sesti kaikkien nähtävillä, pilvikansioiden sisällöt unohtuvat arjessa. 2) Tiimiaikaa on ollut tänä lukuvuonna todella vähän. Suunnitte-
lulle ei ole näin ollut riittävästi aikaa.  
 
VUOSILUOKKA 6: 1) Korona rajoittanut yhteisiä juhlia. 6. komppaa 5. luokan tekstiä. 2) Tiimiaikaa on ollut välillä melko vähän. 
Etenkin kun keväällä tekeminen vapautui koronasäädösten liennyttyä. Muuten on ollut hyvä kun joka viikko tulee päivitetty aika-
taulu YS-ajan suunnitelmasta johtoryhmältä. Koronapoissaolot ja lakon uhka ovat sotkeneet vähän suunnittelua. 
 
ELAT: Hyvä, että tapahtumat ovat kalenterissa ja tukiresurssin voi suunnitella ja suunnata tehokkaasti. Tiimeillä on ollut riittävästi 
aikaa tehtävien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
KIELET:  
 

1) Onnistuimme mielestämme teemaviikkojen toteutuksessa. Teemaviikkoihin osallistui koko koulu, mutta emme rasittaneet 
muiden oppitunteja niiden vuoksi. Oppilaiden pitämät tietoiskut/musiikki keskusradiosta, teemaruokailut ja koristeet sekä 
välituntitoiminta tuovat teemoja esille mielestämme sopivalla tavalla. Kielten oppitunneilla aiheita käsitellään vielä syvällisem-
min. Onnistuimme mielestämme ennakoimaan teemaviikot viestimällä niistä etukäteen kollegoille. Oppilaiden osallistaminen 
onnistui! 
Tavoitteena ensi vuodelle on saada Plan-toiminta sekä kirjeenvaihto aktiivisesti mukaan. Toivomme saavamme taas Interac-
ting-teatteriryhmän esiintymään koulullemme. Tsemppaamme tapahtumakalenterin suhteen ensi vuonna. 
 
2) YS-ajat olemme käyttäneet suunnitelmallisesti. Aina ei ole YS-aika edes riittänyt yhteisten asioiden hoitoon, esim. kirjati-
laukset (kielten opettajille todella raskas ja aikaa vievä paketti), globaalikasvatusstrategia-koulutus ja arviointi. Toiveena olisi, 
että tiimiaikaa olisi tarjolla ennen ja jälkeen teemaviikkojen, jotta jäisi aikaa suunnitteluun, valmisteluun ja asioiden jälkihoi-
toon (esim. tarra-kilpailun töiden saattaminen painokuntoon vie paljon työaikaa). Olemme kiitollisia tiimiajasta, jolloin saamme 
työajan puitteissa viedä yhteisiä asioita eteenpäin.  



 

 

  

 

18 
Koulun lukuvuosisuunnitelma 

 
 

 
 

 
C.  OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ  

YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS  
 
 

1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA 
Apulaisrehtori Tuula Hakala 043-8269164, Jarna Kaartinen ja Meri Parviainen. 
    

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU  
Kirjataan päivämäärät. 
 Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä Lukuvuoden alussa 
 Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä) Luokittaiset pelastusharjoitukset pidetty elo-

kuun aikana 
 Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa Tehdään syksyn 2021 aikana 
 Riskien arviointi tehty tai päivitetty tehdään lokakuun 2021 aikana 
 Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin syksyn 2021 aikana 
 Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa käsitelty luokkakohtaisissa vanhempainilloissa 
 Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet 

Riitta Eskelinen (12/2019) Raimo Fisk (12/2019) Tuula Hakala (12/2019) Tuulia Halme (12/2019) 
Riitta Kundu (12/2019) Liisa Peura (12/2019) Ville Stambej (12/2019) Liisa Vallenius (12/2019) 
Erica Valli (12/2019) Iris Pruuki (10/2016) Päivi Harjula (12/2019) Mika Kuivanen (12/2019) Jarna 
Kaartinen (12/2019) Tiina Keisanen (12/2019) Kati Lassila (12/2019) Johanna Salo (12/2019) Jo-
hanna Kallunki (2017) Pipsa Tuunainen (12/2019) Parviainen (12/2019) Linda Laurila (12/2019) 
Tuija Kurki (12/2019) Satu Vainio (12/2019) Meri Jompero (12/2019) Minna Nieminen 11/2011 

 Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet:  
Päivi Harjula Riitta Eskelinen Mika Kuivanen Raimo Fisk Liisa Vallenius Erica Valli Jarna Kaartinen 
Tuula Hakala  

 Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Lyhytaikaiset sijaiset perehdyttää apulaisrehtori. 
Jokaisen luokkahuoneen seinältä löytyvät seuraavat tiedot: turvallisuuden huoneentaulu, Tila tyhjä -
kyltti, poistumisreitit, turvakolmiot ja luokan kokoontumispaikka välituntipihalla.  

 Koulun Kriisiryhmän jäsenet Päivi Harjula, Tuula Hakala, Mika Kuivanen, Sara Kinnunen, Jaana San-
tonen ja, Elina Väyrynen 

 
 

a) Lukuvuosisuunnitelman liitteet  
 Koulun ohjaussuunnitelma 
 Muut mahdolliset liitteet 

 
ARVIOINTI 
Miten ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttiin? 
Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttiin hyvin. 


