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A. LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA



1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 

a) Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat
opetusjärjestelyt, lukuvuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt,
esiopetuksen määrä, maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen,
koulun kirjastotoiminta, kouluruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät
juhlat.

*

Friisilän koulun vuosiluokittaiset oppilasmäärät:
1. luokka 22 �
2. luokka 24 �
3. luokka 20 �
4. luokka 26 �
5. luokka 20 �
6. luokka 22 �
Lisäksi koulussa toimii tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen tukea tarvitsevien oppilaiden �
opetusryhmä 4-5- luokka,  jossa on maksimissaan 10 oppilasta. Pienryhmän oppilaat integroituvat 
osittain yleisopetuksen ryhmiin. �
Friisilän koulussa on kevät- ja syyslukukauden jaksotus. Valinnaisaineet toteutetaan vuoden aikana �
kahdessa 10 viikon jaksossa syyslukukaudella ( vkot 37-47) sekä kevätlukukaudella (vkot 4-14) �
2t/vko �
Tänä lukuvuonna toteutuvat valinnaiskurssit ovat: �
Syksyn ja kevään valinnaisainekurssit ovat: �

1.Tube ja ohjelmointi �

Kurssin aikana tutustutaan lasten ja nuorten näkökulmasta sosiaalisiin medioihin ja siihen, mihin ja 
miksi somea hyödynnetään ja käytetään. Opitaan vastuullisuutta internetissä ja somessa. Tutustutaan 
ohjelmointiin ja opitaan, mikä merkitys ohjelmoinnilla on maailmassa. Pohditaan, millainen vaikutus 
maksetulla sisällöllä on esimerkiksi YouTube-videoiden sisältöön. Lopuksi tehdään pienryhmissä 
videoelokuva kurssilla opittujen sisältöjen pohjalta. Elokuva ideoidaan, suunnitellaan, 
kuvakäsikirjoitetaan ja lopulta kuvataan. Videoita ei julkaista, mutta ne katsotaan lopulta ryhmäläisten 
kesken. �

 �

2. Musikaalien maailma tutuksi �

Onko musiikki lähellä sydäntäsi? Tykkäätkö näytellä? Oletko innokas laulaja tai soittaja? Nautitko 
yhdessä tekemisestä? Jos vastaat yhteenkään yllä olevista kysymyksistä kyllä, tule mukaan 
Musikaalien maailma tutuksi -valinnaisaineeseen! Tässä valinnaisaineessa lauletaan ja soitetaan, 
tehdään draamaharjoituksia ja näytellään sekä inspiroidutaan musikaalien monipuolisesta maailmasta. �

 �

3.Palloilu �

Palloilussa tutustumme erilaisiin pallopeleihin yhdessä liikkuen. Palloiluun kuuluu niin perinteisiä 
pallopelejä kuin lajeja, jotka eivät välttämättä ole tullut vielä tutuksi. Tule mukaan palloilemaan! �

 �



4.Kummallista kuvista �

Pääset ideoimaan ja kokeilemaan perinteistä poikkeavaa kuvista. Käytämme paperin ja kynän lisäksi 
sähköisiä työvälineitä sekä muita erilaisia materiaaleja. Tunneilla työskennellään vaihdellen yksin, 
pareittain tai ryhmissä. �
Valinnaiskurssien tarkemmat sisällöt ja tavoitteet on kuvattu koulumme opetussuunnitelmassa. �

Suomi toisena kielenä opetus toteutetaan osana luokan muuta suomen kielen opetusta. Opetus 
toteutuu joko samanaikaisopetuksena tai pienryhmään eriyttävänä opetuksena oppilaan 
kielenopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Opetuksen toteuttavat luokanopettajat, resurssiopettaja ja 
erityisopettaja. �
Luokka-asteparit suunnittelevat opetusta niin, että tilapäisesti voidaan muodostaa suurempia ryhmiä �
(1.-2., 3.-4. ja 5.-6.luokat). Tällöin opetusryhmissä toimii kaksi opettajaa. Joustava opetusryhmä 
voidaan muodostaa myös siten, että oppilas voi opiskella tilapäisesti pienryhmässä. Tällöin 
resurssiopettaja tai laaja- �
alainen erityisopettaja on luokanopettajan työpari �

Kaikilla oppilailla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus voi olla ennakoivaa, ylläpitävää tai �
korjaavaa. Tukiopetus dokumentoidaan Wilmaan. �
Koulukirjasto toimii aktiivisena oppimisympäristönä oppitunneilla. Kirjastovälituntisin oppilaat saavat �
lainata kirjoja sekä jäädä halutessaan lukemaan kirjastoon. Oppilaista muodostettu työryhmä �
nimeltään "kirjastoagentit" osallistuvat koulukirjastotoimintaan yhdessä vastuuopettajan kanssa. �
Opettajat ovat sitoutuneita käyttämään Iso Omenan kirjastopalveluja oppilasryhmien kanssa. �
lainata kirjoja sekä jäädä halutessaan lukemaan kirjastoon. �

Kouluruokailu järjestetään porrastetusti 10.30-11.50 välillä. Opettajat ruokailevat yhdessä oppilaiden �
kanssa ja ohjaavat ruokailutilannetta. Ruokailussa kannustetaan hyviin tapoihin, ruokavälineiden �
kanssa ja ohjaavat ruokailutilannetta.2 .-6. luokkien oppilaat huolehtivat ruokalasiisteydestä omalla �
vastuuvuorollaan. Oppilailla on mahdollisuus ottaa välipalaa mukaan, mikäli koulupäivä jatkuu klo �
13:15 jälkeen. �

Muita tapahtumia: �
-vanhempainilta 16.8 �
30.9 kodin- ja koulunpäivä, avoimet ovet �
-Vanhempainyhdistys Frisko järjestää mahdollisuuksien mukaan varainkeruuta oppilaiden toimintaa 
varten. �
-Koko koulun perinteiset joulujuhlat järjestetään mahdollisuuksien mukaan. �
-koko koulun kevät picnic järjestetään yhdessä Friskon kanssa. �
-kevätjuhlat ovat  kokoontuminen saliin yhdessä, lukuvuositodistusten jako sekä 6-luokkien kukitus ja 
todistustenjako 3.6.2023

b) Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt osaamisen kehittämisen asioissa (koulun johtoryhmän
jäsen/jäseniä): *
Kirjoita työsähköpostiosoitteet (ei nimiä)

kaisa.niini@opetus.espoo.fi



c) Oppilaskuntatoiminnan ohjaava opettaja/opettajat: *
Kirjoita opettajien työsähköpostiosoitteet (ei nimiä)

Iida-maria.koskela@opetus.espoo.fi �
antti.paaskoski@opetus.espoo.fi

d) Koulukirjastoa hoitava(t) opettaja(t): *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimiä)

kaisa.niini@opetus.espoo.fi

2. TYÖAJAT

Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista on päätetty Kasvun ja oppimisen lautakunnan
kokouksessa 24.11.2021 § 121:n mukaan seuraavasti: 

Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022  
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (vko 42)
Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023 
Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (vko 8)

Suomenkielisillä peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä
lauantaityöpäivällä. 
Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

*

ei järjestetä

3. OPETUSTUNNIT

a) Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

8.15-9.00 oppitunti �
9.00-9.45 oppitunti �
9.45-10.15 välitunti �
10.15-12.00 oppitunti sis. ruokailun �
    klo 10.30 1+2 lk /10.55 3+4 lk./ klo 11.15 5+6 lk �
12.00-12.30 välitunti �
12.30-13.15 oppitunti �
13.15-14.00 oppitunti �

b) Yllä mainittuihin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus on koulun ulkopuolella.
Jos koulun työaika poikkeaa yllä mainitusta, se kuvataan alla.

Ei vastauksia



4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

Kerhotiedot täsmennetään koulun nettisivuilla kohdassa Kerhotoiminta / Iltapäivä- ja kerhotoiminta.

*

Koulussa järjestetään ulkopuolisten toimijoiden kerhoja, joista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. 
Espoon harrastamisen mallin mukainen kerho kerran viikossa on maksuton Metsäsalapoliisit,  Espoon 
Tapioiden järjestämä kerho n. 100e lukuvuosi sekä Wau-kerho. Lisäksi koulun henkilökunnalla on 
mahdollisuus pitää kerhoja koulun oppilaille.Tänä lukuvuonna toteutuu pienten englannin kerho 1-3 
luokkalaisille sekä shakkikerho4- ja 6-luokkalaisille. Tavoitteena on saada kaikille oppilaille ainakin yksi 
harrastus, ja tavoitteena on tarjota mahdollisimman laajasti maksuttomia kerhoja. Kerhoja järjestetään 
lukujärjestysten sallimissa rajoissa heti koulupäivän jälkeen. Kerhot voidaan kohdistaa tietylle luokka-
asteelle tai ne voivat olla tarjolla laajemmin. Kerhon pitäjä saa määrittää kerhon aikataulun. Oppilaiden 
kerhotoiveita olisi hyvä kartoittaa heti lukuvuoden alussa. Iltapäiväkerho on ulkopuolisen toimijan, 
PIlkkeen,  järjestämää toimintaa koulun tiloissa. Se on tarkoitettu 1. -2. luokkalaisille. Välituntisin 
oppilailta kannustetaan pitämään kerhoja toisilleen.

5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
 

a) Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa myös koulun ulkopuolella toteutetun opetuksen ja
toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivän, yökoulut, opintoretket, opiskelun Yrityskylässä,
TET-jaksot sekä myös sen, että tavallisen koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista
voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä.

*

6-luokkalaisten leirikoulu on syyslukukaudella 23-26.8.2022

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 paikassa kuin
koulussa.

Lisäksi kouluvuoden aikana järjestetään opintokäyntejä, oppilaiden tutustumiskäyntejä jatko-opintopaikkoihin
sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Huoltajia tiedotetaan koulun ulkopuolella
annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen.

b) Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet: *

Lukuvuoden aikana järjestetään myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ja
tapahtumia, kuten esimerkiksi pesäpallo-, salibandy- ja jalkapallo-otteluita. Tilaisuuden/tapahtuman aika,
paikka ja sisältö (esim. laji, osallistujat ym.) määritellään erikseen ennen tilaisuutta/ohjelmaa.

perinteinen 6-luokat vastaan koulun henkilöstö  pesäpallo-ottelu 2.6.2023



c) Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! *

KULPS on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

Koulun KULPS-toiminnan suunnitelma lukuvuodelle 2022-2023: Millä tavoin pyritte toteuttamaan Espoon
opetussuunnitelmaan kirjatun tavoitteen "Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran
kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja kirjastopolulle"?

Friisilän koulu osallistuu aktiivisesti KULPS-tarjontaan lukuvuoden ajan. KULPS!-opettaja tiedottaa 
uusista KULPS! retkistä sekä opettajat mainostavat hyviä KULPS! kohteita toisilleen. Kohteet valitaan �
luokkakohtaisen kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. KULPS!-toimijoita koetetaan saada myös koululle 
pitämään KULPS!-tapahtumia. �

d) Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimiä)

emmi.vikholm@opetus.espoo.fi

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

a) Kodin ja koulun yhteistyö *

Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset,
yhteistyökäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakenteiden
sekä niiden menetelmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan kanssa on
keskusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöistä.

Jos koulussa tehtiin huoltajakysely lukuvuonna 2021-22, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden
2022-23 suunnittelussa.

Saimme huoltajapalautteen kokonaisarvosanaksi ka. 9, kouluarvosanoilla mitattuna, siis kiitettävä. 
Kodin ja koulun yhteistyöstä saimme ka. 3,63 , asteikolla 0-4.Huoltajapalautteeseen olemme erittäin 
tyytyväisiä. �
Huoltajakyselyn perusteella huoltajien mielestä luokanopettaja vastaa yhteydenottoihin kohtuullisen �
ajan kuluessa, vastausten keskiarvo 3,80 ja huoltajien mielestä yhteistyö lapseni luokanopettajan �
kanssa sujuu hyvin, vastausten keskiarvo 3,77, asteikko 0-4. �
ajan kuluessa, vastausten keskiarvo 3,80 ja huoltajien mielestä yhteistyö lapseni luokanopettajan 
kanssa sujuu hyvin, vastausten keskiarvo 3,77, asteikko 0-4. �
Tavoiteeena saada huoltajat jälleen osallisiksi koulun arkeen, pandemian jälkeen. Vesopäivinä koululla 
oli TUKI ja inkluusio-hankkeen koulutus, jossa mm. aiheena huoltajat takaisin koulun arkeen.

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

Iltapäivätoimija vaihtuu,  Pilke on uusi toimija, ja tavoitteena rakentaa uuden toimijan kanssa hyvä 
vastavuoroinen yhteistyö. Yhteysopettajana varajohtaja Kaisa Niini



c) Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kiinteä osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Koulu huolehtii
siitä, että toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/

d) Koulun yhteyshenkilö: *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimeä)

suvikki.sipponen@espoo.opetus.fi

e) Monialaiset oppimiskokokonaisuudet *

Oppilaiden opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jonka
suunnitteluun he osallistuvat. Jakson pituuteen vaikuttaa muun muassa käsiteltävän teeman laajuus,
mukana olevien oppiaineiden 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
oppiaineet:

Oppilaat (5.-6. luokat) toivoivat  mahdollisuutta kokeilla työparin/työryhmän toimivuutta ja mahdollisuutta 
vaihtaa, jos työskentely ei suju. �
Edelleen  jatkamme jonkinlaisella tehtäväpaketilla, sillä se suuntaa �
oppilaiden tekemistä olennaiseen ja samalla myös motivoi valinnanvapaudella. Tehtäväpaketin tulee �
kuitenkin kattaa monia oppiaineita ja tarjota monipuolisia tapoja toteuttaa tehtäviä. MOK- viikko ajoittuu 
kevääseen , kestävän kehityksen teemoihin, oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti. Tukea suunnitteluun 
saamme koulummem OPS-agentilta. �

f) Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytännöt
lukuvuosisuunnitelmassaan.
-Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja

Opettajat varmistavat lukuvuoden alussa oppilaiden laitetarpeen, varmistavat oppilaiden �
käyttäjätunnukset sekä opettavat käytettävät oppimisalustat teams, classroom tms. �
Varhaisessa vaiheessa laittettava tunnukset kuntoon myös pienillä. On  hyvä �
harjoitella oppilaiden kanssa toimintaa etäyhteyksien välityksellä koulussa. Koulun tulee myös �
varautua lainaamaan laite niille, joilla ei ole omaa laitetta. Koneen lainausta varten lomakkeet kuntoon �
ja sellaiseen paikkaan, mistä kaikki löytävät sen. �
Digitiimi järjestää opettajille koulutuksen lukuvuoden alussa, etäopetuksesta ja sen mahdollisuuksista �
käyttäjätunnukset sekä opettavat käytettävät oppimisalustat teams, classroom tms. Varhaisessa 
vaiheessa pitää laittaa oppilaiden tunnusasiat kuntoon myös pienillä.

https://sitoumus2050.fi/


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 2022-2023?
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?
Ketkä osallistuvat käsittelyyn?
(Alla on linkki arviointikalenteriin)

*

Oppilaskysely (Matinkylä-Olari, Tapiola, Leppävaara) Syksy 2022 �
Henkilöstökysely kevät 2023 �
Kouluterveyskysely (THL), huhtikuu 2023 4-5-luokat �
MOVE! Fyysisen toimintakyvyn seuranta (OPH9 Elo-syyskuussa, 5-luokka �
Allut, alakoulun lukutesti 2 ja 4-luokat �
Lukemisen ja matematiikan oppimisen arviointi (Lukimat)  1.- ja 2.-luokkalaisille syksy ja kevät �
TIMSS (IEA), kevät 2023 , 4-luokka �

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 
1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: OSAAVA JA OPPIVA YHTEISÖ

Opetussuunnitelman toteuttaminen luo laadukkaan opetuksen perustan. Vahva oppimisen tuki, ohjaus
sekä kieli- ja kulttuuritietoinen opetus vahvistavat jokaisen oppilaan perustaitoja.

a) Miten varmistamme opettajien opetussuunnitelmaosaamisen vahvistumisen? *

- ops on opettajan työn lähtökohta, mutta myös oppilailla tulisi olla tieto tavoitteista �
 tavoitelähtöisyys �
-jatkuva pedagoginen keskustelu  ja osaamisen jakaminen �

b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen
oppimisympäristöjä, opetusjärjestelyjä ja toimintatapoja soveltamalla?
*

Lukujärjestykseen on oppitunnit rakennettu inkluusion pohjalta.



c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena lähtökohtana
ja varmistamme eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien toteutumisen? *

- jakotunnit, resurssien jako kohdentaen, tehtävien ja arvioinnin eriyttäminen, kielitietoinen opetus ja 
tukiopetus �
- MOK-viikot ja KULPSien käyttö �
- oppiaineiden yhdistäminen joustavasti �
- ulkona oppiminen, toiminnallisuus, leikillisyys ja pelillisyys �
- digivälineiden hyödyntäminen �
- oppilaiden mielipiteiden kuunteleminen ikätasoisesti �
- tavoitteiden asettelu näkyväksi oppilaille ja ehkä myös huoltajille �
- tiimi- ja samanaikaisopettajuus, avustajan hyödyntäminen �

d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? *

- Tehdään jokaisen oppilaan kieli ja tausta näkyväksi. �
- Onnistumisen kokemus; olen tärkeä omana itsenäni. �
- Kuulumisen ja hyväksytyksi tulemisen tunne. �
- Liputuspäivien huomioiminen. �
- Suomen kielen arvostaminen, rikkaan kielen käyttäminen. �
- Teemapäivät �
-> kielitieoisen opetuksen edelleen vahvistamista kouluyhteisössä: �
- kielitietoisen opetuksen VESO päivä keväällä 2023 -> materiaalipankki TEAMSiin opettajien käyttöön �

e) Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? *

- mahdollisuuden tarjoaminen kaikille �
- laitekanta asettaa haasteita �
- digiportaiden noudattaminen �
-digiagenttien digimessut, jolloin oppilaiden osaamisen jakaminen tehdään näkyväksi opettajille, myös 
oppilaat kutsuttava tänä vuonna digimessuille. �

f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoilla koulussamme tasataan oppimisvajeen aiheuttamia
haasteita?

Huomioittehan oppimisvajeen kartoittamisessa ja lukuvuoden suunnittelussa myös
uinninopetuksen siltä osin, kuin se on pandemian vuoksi jäänyt edellisinä lukuvuosina
toteutumatta. *

Uinnin opetus on toteutunut Friisilän koulussa. Koulussa on palkattu resurssiopettaja sekä avustaja 
hankerahoilla paikkaamaan mahdollista oppimisvajetta sekä avustaja yleisopetukseen tukemaan 
opimisvajetta. Tunnit kohdennetaan tarpeen mukaan, tukea tarvitseville oppilaille tai oppilasryhmille, 
joustavasti tilannetta tarkkaillen, läpi lukuvuoden.



g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityisissä
opetusjärjestelyissä opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? *

Meillä ei ole ollut pitkäaikaisia erityisissä opetusjärjestelyissä opiskelevia oppilaita

2. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: HYVINVOINNIN JA KASVUN TUKI

Koko kouluyhteisö voi hyvin. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Vastuu
oppilaiden hyvinvoinnin edistämisestä on koulun koko henkilökunnalla. Kouluyhteisön hyvinvointi
varmistetaan jatkuvalla ryhmäyttämisellä, systemaattisella kiusaamisen ehkäisemisellä ja
yhteisöllisyyden vahvistamisella.

a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhteisössä? *

Vesopäivänä 9.8-10.8.2022, sekä liikunta- ja hyvinvointi tiimin esittelemänä 30.8 YS-ajalla

b) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toimenpiteet
lukuvuodelle 2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin pohjautuen?
*

- ryhmäyttämistä tapahtuu päivittäisestikin (parityöskentely, istuinpaikat, ryhmätyöt, leikkiryhmät jne) �
- kerran kuussa (useamminkin!) tunti varattuna ryhmäyttämiseen �
- yhteisiä teemoja tai kunkin luokan tarpeen mukaan �
- ryhmäyttämisen merkitys tärkeä läpi vuoden! �
Friisilän koulussa ns. espoo-tunti  ( 1-3 luokat) ja ylimääräinen taito- ja taideaineiden tunti 4-6-luokat) 
käytetään lukuvuoden alussa oppilaiden hyvinvointii, ryhmäytymiseen ja sosiaalisten taitojen 
huolkoimiseen , aina syyslomaan asti viikoittain. Tämän jälkeen jatkaamme ko. tunnilla kerran kuussa ja 
lisäksi tarpeen mukaan. �

c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja
tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät
luokkakohtaisesti lukuvuonna 2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin pohjautuen? *

elo-lokakuussa ns. espoo-tunnit ja taito-ja taideaineiden valinainen tunti käytetään hyvinvointiin ja 
koronasta palautumiseen ns. Rovaniemenmallin mukaisesti. Siellä on luokkakohtaiset suunnitelmat ja 
tavoitteet oppilaiden hyvinvoinnille.

https://espoo365.sharepoint.com/sites/SITO-yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSITO%2Dyhteiset%2FJaetut%20asiakirjat%2FHyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n%2FKiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta%2FYhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20%2DEi%20kiusaamiselle%20KOKONAISUUS%2003%2E12%2E2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSITO%2Dyhteiset%2FJaetut%20asiakirjat%2FHyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n%2FKiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta


d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työrauha osana
palautumista? *

- selkeät rakenteet koulupäivään ja oppitunteihin, tiedetään mitä odotetaan �
- johdonmukainen toiminta, selkeät ja yhteisesti sovittavat säännöt koko koulussa �
- hyvän huomaaminen ja positiivinen palaute �
- yhteishengen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen �
- retkikäytännön palauttaminen (KULPS, retket lähiympäristöön, muut retket) �
edelleen: Friisilän koulussa ns. espoo-tunti  ( 1-3 luokat) ja ylimääräinen taito- ja taideaineiden tunti 
4-6-luokat) käytetään lukuvuoden alussa oppilaiden hyvinvointii, ryhmäytymiseen ja sosiaalisten taitojen 
huolkoimiseen , aina syyslomaan asti viikoittain. Tämän jälkeen jatkaamme ko. tunnilla kerran kuussa ja 
lisäksi tarpeen mukaan. �

e) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme vahvistetaan lasten ja nuorten
turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuususkoa? *

- henkinen palautuminen
- mieli ry:n koulutus 22.11.2022 opettajille sekä siihen liittyvä materiaali ja Rovaniemen malli käyttöön
- ylimääräinen tunti OPO-tunniksi; tunnetaidot, tunteiden sanottamista, kaveritaidot, positiivinen ped.
ja �
        positiivinen CV �
- � koulun yhteisöllisyyden kannalta tärkeiden tapahtumien polkaisu uudelleen käyntiin
-       Opiskeluhuollon -henkilöstön rooli �
- � Kodin ja koulun yhteistyö
-      Oppilaiden osallisuuden kasvattaminen, tärkeäksi osaksi koulu yhteysöä �

f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme lisätään kouluyhteisön - oppilaiden ja
henkilöstön - hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta? *

Henkilökunnan hyvinvointi: �
- tyhy-toiminnan lisääminen, esim. kuukausittainen mini-tyhy, syyskauden avajaiset,
roudanpolttajaiset, pikkujoulut jne. �
Oppilaiden: �
- kodin ja koulun -päivä
- vanhemmat kouluun tutustumaan, vaikkapa tunnille mukaan
- kotiväli Mok-viikon tuotoksia ihailemaan koululle
- � esim. koko koulun fudis-turnaus sekajoukkuein (luokat ristiin rastiin)
- ryhmäyttämistoiminta
- yhteiset retket esim. Pirttimäki ja Vasikkasaari

3. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN



a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa
lukuvuonna 2022-2023? *

Kansainvälisyystiimi 2022-2023 �

Syyskuu �

Puuhun lehdet- kohteliaisuus omalla kotikielellä. Jokainen oppilas tekee yhden lehden, johon on 
kirjoittanut kohteliaisuuden omalla kotikielellään esim. Mukavaa päivää, hauska tavata jne. Lehdet 
kiinnitetään syyskuun aikana ruokalan puuhun. �

Englannin kerho 1.-2.-luokan halukkaille osallistujille aloittaa toimintansa torstaina 15.9. Kerho 
kokoontuu 10 kertaa torstai-iltapäivisin syyslukukaudella. Kerhossa tutustutaan englannin kieleen 
laulaen, leikkien ja toiminnallisia aktiviteetteja hyödyntäen. �

Lokakuu �

SvenskaNu:n järjestämä improvisaatioteatteriesitys koulumme salissa viidennen ja kuudennen luokan 
A-ruotsin opiskelijoille perjantaina 7.10. �

Erasmus-kielivierailu. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme saamaan koulullemme kielivierailijan, joka 
kertoisi luokalle omasta maastaan ja opettaisi muutaman sanan kieltään. �

Marraskuu �

Svenska dagen – päivänavaus 3.11. 6.lk /QR-koodit. �

 A-ruotsin opiskelijat kertovat  ruotsalaisuuden päivän historiasta. Käytävälle QR-koodeja, joissa on 
kysymyksiä ruotsalaisuuden päivään liittyen. Oppilaat vastaavat kysymyksiin ja kaikki osallistujat 
osallistuvat pienehköön arvontaan. �

Eri maiden joulunviettotapoja  �

Joulukuu �

Lucia-päivän historiaa ja mahdollinen Lucia-kulkue. �

Eri maiden joulunviettotapoja �

   �

Tammikuu-helmikuu �

Valentine’s day/kulttuuritietoutta. Ystävän päivän historiaa ja aktiviteetteja. Oppilaskunta mukana 
ideoimassa ystävänpäiväaiheista toimintaa. �

  �

Maaliskuu-huhtikuu �

https://espoo365.sharepoint.com/sites/kasvujaoppiminen-suomenkielinenperusopetus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents%2FSUKO%2DKansainv%C3%A4lisyys%2Dja%2Dglobaalikasvatussuunnitelma%5F91047%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents


Kielitietoisuus näkyväksi koulumme kestävään kehitykseen liittyvässä MOK-suunnittelussa.  �

Toukokuu �

Eurooppa-päivän viettoa yhteistyössä oppilaskunnan kanssa. Eurooppa-päivää vietetään tiistaina 9.5. �

Kielitietoisuus ja kotikansainvälisyys osaksi arkeamme Friisilän koulussa.

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Koulunjohtaja mukana Fulbright Leaders for Global Schools Travel Grant Program: ssa, OPH:n ja 
Fulbright säätiön yhteistyö hanke Espoo, Liminka, Oulu rehtorien kanssa. Jaamme osaamista USA:n 
rehtoreiden kanssa, TEAMS:ssä, seminaareissa ja kouluvirailuissa. Ydin aiheena yhdenvertaisuus ja 
kielitietoisuus kouluissamme.



c) Lukuvuoden 2021-2022 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien
pohjalta nostetut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-2023: *

Katso lukuvuoden 2021-2022 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta

Nostamamme  lukuvuoden 2022-23 kehittämisalueiksi yhteisöllisyyden ja yhteiset tapahtumat �
oppilaille ja huoltajille. Lisäksi nostamme lukuvuosisuunnitelman osaksi oppimista innostavan �
ilmapiirin kehittämisen sekä oppilaiden yksilöllisen tarpeiden huomioimisen. �
oppilaille ja huoltajille. Lisäksi nostamme lukuvuosisuunnitelman osaksi oppimista innostavan ilmapiirin 
kehittämisen sekä oppilaiden yksilöllisen tarpeiden huomioimisen. �

Kouluterveyskyselystä nostimme tavoitteeksi: �
Koulu:Saada toimiva otr koululle, tarjota keskusteluapua, kuunnella oppilaita, rauhoittaa ja selkeyttää �
kouluarkea, mutta tarjota myös vaihtelua koulurutiineihin, esim. Kulps-retket, muut retket, koko koulun �
yhteiset tapahtumat, oppilaiden osallistaminen jne. �
kouluarkea, mutta tarjota myös vaihtelua koulurutiineihin, esim. Kulps-retket, muut retket, koko koulun 
yhteiset tapahtumat, oppilaiden osallistaminen jne. �

Ohjata huoltajia: lasta syömään monipuolisemmin kotona, ajoissa nukkumaan, kännykän käyttöä �
valvottava, rajoittaa liiallista harrastamista. �
valvottava, rajoittaa liiallista harrastamista. �
Ohjata oppilaita:Mennä ajoissa nukkumaan, kokeilla rohkeasti uusia ruokia (edes maistaa vähän), �
käyttää vähemmän aikaa digilaitteisiin, "olla puuttumatta liikaa toisten asioihin", kannustamalla toisia. �
käyttää vähemmän aikaa digilaitteisiin, ”olla puuttumatta liikaa toisten asioihin”, kannustamalla toisia. 
Netti koukuttaa: �
koulun henkilökunta : �
Ruutuajasta ja liikunnasta voi keskustella ja järkevään ajankäyttöön voi kannustaa. �
Kuulumisia helpoin kysellä välitunneilla, ruokailussa ym. Viikonloppupiirit käytössä. �
Henkilökunta kannustaa kotiväkeä olemaan kiinnostunut lastensa koulunkäynnistä myös silloin, kun �
kaikki on hyvin. �
Ruutuajasta ja liikunnasta voi keskustella ja järkevään ajankäyttöön voi kannustaa. Kuulumisia helpoin 
kysellä välitunneilla, ruokailussa ym. Viikonloppupiirit käytössä. Henkilökunta kannustaa kotiväkeä 
olemaan kiinnostunut lastensa koulunkäynnistä myös silloin, kun kaikki on hyvin. �
Välkkärit järkkäävät pienimmille välituntipuuhaa, mutta mitä keksitään isommille, jotka sitä toivovat. �
Oppilaat ideoimaan. �
Oppilaat ideoimaan. �
Koulun henkilökunta: �
Tiedottaa huoltajia koulun asioista, rohkaista huoltajia olemaan kiinnostuneita lapsen koulunkäynnistä �
ja kotitehtävistä, vaikka lapsella menisikin koulussa mukavasti . �
Oppilaaita rohkaistaan näyttämään omia koulutehtäviään, pyytää huoltajia kuulustelemaan läksyjä �
Tiedottaa huoltajia koulun asioista, rohkaista huoltajia olemaan kiinnostuneita lapsen koulunkäynnistä ja 
kotitehtävistä, vaikka lapsella menisikin koulussa mukavasti . Oppilaaita rohkaistaan näyttämään 
omia koulutehtäviään, pyytää huoltajia kuulustelemaan läksyjä

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS



1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA *
Kirjataan vastuuhenkilö/-t ja yhteystiedot.

Kaisa Niini �
Kaisa.niini@opetus.espoo.fi

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU *
Kirjataan päivämäärät / muut tarvittavat tiedot.

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 30.8

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä) 29.8

Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan
kanssa

9.8-10.8.2022

Riskien arviointi tehty tai päivitetty 6.9-7.9.2022

Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 9.8-10.8.2022

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa 16.8.2022

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä
saaneet (SUPEn ohjeen mukaisesti koulut järjestävät
hätäensiapukoulutuksen vuosittain noin 1/3:lle koulun
työntekijöistä):

Ada Lifländer, Anniina Laatikainen,
Joona Johansson ja

Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Eeva Lumiaro, Kaisa Niini

Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin (kuka,
milloin, materiaali jne.)?

Vesopäivät 9.8-10.8 Kirjallinen
perehdytys opas Oma nimetty mentori ja
lukujärjestyksessä olevat perehdytys
välitunnit

D. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TOIMENPITEET
LUKUVUODELLE 2022-2023

*Täydennetään tammikuussa 2023 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä"

1. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden
toteuttamiseksi lukuvuonna 2022-2023:

Ei vastauksia



Vastuuhenkilöt ja aikataulu

Vastuuhenkilöt: Kaisa Niini, Mari-Minna Wiljanen

Aikataulu: Ei vastauksia

2. Toimenpiteet yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen liittyvän koulukohtaisen
tavoitteen/tavoitteiden toteuttamiseksi lukuvuonna 2022-2023:

Ei vastauksia

Vastuuhenkilöt ja aikataulu

Vastuuhenkilöt: Kaisa Niini, Mari-Minna Wiljanen

Aikataulu: tammikuu 2023

E. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma_Friisilä 2022-23.docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

Opiskeluhuoltosuunnitelma 2022.docx

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=ca66fd44-6f12-4037-a6b0-88bc4fa21423
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=6e14e3b2-975c-4311-9b39-895c73c0448d

