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A.   LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA  
 

 
1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN   

 
a) Opetuksen järjestäminen 

Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat opetus-
järjestelyt, lukuvuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt, esiopetuk-
sen määrä, maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen, koulun kir-
jastotoiminta, kouluruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat. 
 

Opetusryhmien lukumäärä sekä oppilasmäärä vuosiluokittain (5.9.22 tilanne) 
 
Esiopetus 2 37 
1. Lk 3 58 
2. Lk 3 74 
3. Lk 3 69 
4. Lk 3 74 
5. Lk 3 70 
6. Lk 3 66 
Valmistavat 3 n. 36 
 
 
Oppilaiden oppimista tuetaan eriyttämällä, tuki-, jako-, erityisopetus- ja samanaikaisopetustunnein (esim. 
ela/resurssiopettaja), joustavin opetusjärjestelyin, yksilöllisin opinpoluin sekä mahdollisuuksien mukaan 
avustajapalvelulla. Edellä mainittuja tukimuotoja käytetään pitkäkestoisemmin tehostetun ja erityisen 
tuen piirissä olevien lasten tukemiseksi.  
 
Opettajat voivat jakaa oppilaita ryhmiin pedagogisin perustein oppimista tukevalla tavalla (joustavat ope-
tusjärjestelyt). 
 
Ruokailut järjestetään liukuvasti klo 10.20-12.00. Ruokailuvuoroista ja muista ruokailukäytänteistä on 
laadittu tarkka ohjeistus. Eskarit syövät omissa luokissaan ja toimintatilassa. 
 
Opettajat pitävät päivittäin aamunavauksen luokassa.   
  
Koulussa toimii kaksi inklusiivista esiopetusryhmää, joissa on sekä suomenkielisiä että monikulttuurisen 
taustan omaavia lapsia. Lisärakennuksen toimintatilassa ja esiluokissa toimii aamuisin ja iltapäivisin esi-
opetukseen liittyvä varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus ja koulun esiopetus toimivat kiinteässä yhteis-
työssä, jotta esikoululaisen päivästä rakentuu ehjä kokonaisuus. 
 
Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavia ryhmiä on koulussamme kolme.  Valmistavien luokkien 
oppilaita integroidaan mukaan yleisopetukseen. Lisäksi valmistavat ryhmät tekevät kiinteää yhteistyötä 
yleisopetuksen ryhmien kanssa toteuttaen opetusta yhdessä (esim. kaveriluokka).  
 
Koulun tilanahtauden vuoksi käsityöluokka on perustettu poikkeuksellisesti Purolaan, opettaja-asuntolan 
alakertaan.  
 
Viime lukuvuoden aikana lapsia osallistamalla valittiin lukuvuoden 2022-2023 valinnaisaineiden ai-
heet. Mankkaanpuron koulun valinnaisaineet 4.-6. luokilla ovat pelit, urheilu, elokuva, meri, avaruus ja 
tiede. Nykyiset aiheet ohjaavat toimintaamme lukuvuodet 2022-2023 ja 2023-2024. Opetus toteutetaan 
ryhmissä, joissa on lapsia eri luokka-asteilta ja luokista.  Sisällöt ja osa tavoitteista valinnaisille opinnoille 
muodostuvat oppilaan oman vuosiluokan oppiaineiden tavoitteista, niitä syventäen, laajentaen ja sovel-
taen. Oppiainetavoitteiden lisäksi valinnaisten aineiden tavoitteena on erityisesti laaja-alaisen osaami-
sen taidot, kuten oppimaan oppisen taidot (tiedonhallintataidot, projektityötaidot) sekä vastuu ja yhteis-
työtaidot. Tavoitteena on myös edistää luovaa ajattelua ja oivaltamista sekä oppimisen iloa. Valinnaisai-
neet toteutetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien tapaan.  
 
Mankkaanpuron koulun koulukirjasto on aina auki. Käyttäjät huolehtivat lainauksesta ja palautuksesta 
omatoimisesti. Luokat ja ryhmät voivat halutessaan pitää koulukirjastossa oppitunteja tai hyödyntää tiloja 
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sekä tietolähteitä projekteihin yms. Kirjastovälitunneilla voi kirjastossa lainata ja palauttaa kirjoja sekä 
viettää aikaa lukien.  Mankkaanpuron koulu tekee aktiivista yhteistyötä Tapiolan ja muiden Helmet-kir-
jastojen kanssa. Kirjasto-opettajat vastaavat koulukirjaston toiminnasta ja toimivat tarvittaessa yhteistyö-
toiminnan koordinaattoreina yleisen kirjaston kanssa. Koulukirjasto on tärkeässä roolissa lukemisen tee-
mavuonna 2022-2023. 
 
Koulun juhlia ja teema-aamunavauksia voi lukuvuonna 2022-2023 olla mm.  lukuvuoden avajaisjuhlat, 
joulujuhlat, kevätjuhlat, koululaisjumalanpalvelukset, YK-päivän juhla, itsenäisyysjuhlat, Lava on vapaa - 
tilaisuus, Unicef-kävely, Kalevalan päivän juhla, vappurieha, oppimismessut ja juhla-ateriat. Lukuvuoden 
aikana voidaan järjestää erilaisia tilaisuuksia ja teemapäiviä/teemaviikkoja sekä opetushallituksen suo-
sittelemista että ajankohtaisista koulumme asioista ja teemoista.  Juhlien, teemaviikkojen, retkien, urhei-
lukilpailujen ja tapahtumapäivien johdosta koulupäivien aikataulu voi olla poikkeuksellinen. 
 
Lukuvuonna 2022-2023 vahvistetaan käytänteitä ja toiminnan kehittämistä käsityön opetuksen (pehmeät 
materiaalit) sekä liikunnan osalta. Nämä ovat taito- ja taideaineista sellaisia, joista ei ole nimettynä 1-2 
vastuuhenkilöä, vaan opetusta antaa muissa tiloissa lähes kaikki koulun opettajat. 
 
Lukuvuonna 2022-2023 korona voi vielä aiheuttaa muutoksia opetuksen yleiseen järjestämiseen, tapah-
tumiin tai juhliin. Noudatamme kunnassa annettuja linjauksia, mikäli niitä tulee. 

 

 
 

b) Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt osaamisen kehittämisen asioissa  
(Koulun johtoryhmän jäsen/jäseniä) 
Johanna Hirmasto, Hanna Suokko, Kimmo Kinnunen 
 

c) Oppilaskuntatoiminnan ohjaava opettaja/opettajat 
 
Johanna Hirmasto 
 

d) Koulukirjastoa hoitava(t) opettaja(t)   
                                                                                                                   
Johanna Tenhola, Hanna Suokko ja Johanna Hirmasto 

 
2. TYÖAJAT  

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

Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen 
työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2022-2023 seuraavat: 
Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022 
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (viikko 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 (viikko 8) 
Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy 9.2.2023. 

Suomenkielisillä peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäi-
vällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi. 
 
Mankkaanpuron koulussa on ylimääräinen koulupäivä la 13.5.2023. Tuolloin järjestetään Mankkaan-
puro 70 vuotta -juhlamessut. Ylimääräinen vapaapäivä on to 6.4.2023. 
 

 
3. OPETUSTUNNIT 
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Oppitunnit ja välitunnit:   
 
8.15-9.00-9.45 oppitunti, 9.45-10.15 välitunti  
10.15-12.00 oppitunti + ruokailu, 12.00-12.30 välitunti 
12.30-13.15 oppitunti, 13.15-13.30 välitunti   
13.30-14.15 oppitunti, 14.15-14.30 välitunti   
14.30-15.15     oppitunti  
 
Tarvittaessa väljennys koronan vuoksi tehdään luokkatasoittain nimetyillä välituntialueilla ja aamupäivän 
välitunnin poikkeuksellisella aikataulutuksella, 9.40-10.00 +10 min 1., 3., ja 5. lk:t/ 10.00-10.20 +10 min 
2., 4., 6. lk:t. 

 
Ison oppilasmäärän takia ruuhkaa välitunnilla helpotetaan hyödyntämällä ensimmäisellä välitunnilla ylä-
koulun kenttää. 
 
Koulupäivät sijoittuvat klo 8.15-15.15 välille. Kukin luokka noudattaa omaa työjärjestystään poiketen siitä 
lukuvuosisuunnitelmassa ilmoitetuissa tapauksissa. Aamupäivisin on kaksi kaksoistuntia, joiden molem-
pien jälkeen on puolen tunnin välitunti. Iltapäiväopetusta pidetään 45 min jaksoissa ja joissakin tapauk-
sissa tunnit ovat kaksoistunteja (esim. käsityö, liikunta). Tällöin koulupäivä saattaa päättyä eri kellonai-
kaan kuin päivittäinen normaali työaika. Opettajat tiedottavat huoltajia tarkoista aikatauluista. Ruokailut 
järjestetään porrastetusti klo 10.20-12.00. 

 
Aikatauluihin voi tulla poikkeuksia. Erilaisia muutostilanteita on kirjattu lukuvuosisuunnitelman kohtiin 
Opetuksen järjestäminen sekä Koulun ulkopuolella annettava opetus. 
  

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

Koululla on mahdollista järjestää erilaisia kerhoja, esim. kuoro-, bändi-, lukupiiri-, käden taitojen - ja as-
kartelukerhot. Kerhoja voidaan tarjota erilaisille kohderyhmille, osin periodeittain. Koulun omasta kerho-
tarjonnasta tiedotetaan koulun nettisivuilla ja tiedotteilla Wilmassa. 
 
Koululla voidaan pitää koulun ulkopuolisen tahon järjestämiä, koulumme oppilaille tarkoitettuja kerhoja. 
 
Koulussa järjestetään lasten vetämiä välituntikerhoja periodimaisesti sekä syksyllä että keväällä. 
 

5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS 
 

a) Opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolella 
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 kou-
lun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
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-opinto-
paikkoihin sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Huoltajia tiedotetaan koulun 
ulkopuolella annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen. 
 
Osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella. 
 
Luokat voivat tehdä lukuvuoden aikana retkiä kotimaahan (kesto 1 pv). Näiden luokkaretkien lisäksi 
kaikki luokat voivat tehdä opintoretkiä lähiseudun museoihin, näyttelyihin, konsertteihin, teattereihin, 
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tapahtumiin, yrityksiin, kieli- ja kulttuuri-instituutteihin ym. päivisin ja iltaisin. Liikuntatunteja voidaan 
pitää myös lähialueen urheilukentillä ja erilaisissa liikuntatiloissa. Lukuvuoden aikana voidaan käyttää 
työpäiviä oman koulun urheilu- ja ulkoilutapahtumiin. Osa koulun oppilaista osallistuu koulujen välisiin 
urheilukilpailuihin ja tapahtumiin. Retkiä voidaan järjestää läheiseen luontoon eri vuorokauden- ja vuo-
denaikoina. 
 
Leirikoulut lukuvuonna 2022-2023: 
6I Kanniston kotieläintila, 19.-21.9.22 
6K Kanniston kotieläintila, 26.-28.4.23 
6R Kanniston kotieläintila, 24.-26.4.23 
 
Luokat voivat pitää yökoulua ollen illan ja yön koulussa, tai muussa sovitussa tilassa, esim. kirjastossa. 
Yökoulujen ohjelma toimitetaan rehtorille kaksi viikkoa ennen yökoulua. Yökoulujen toteuttamisessa 
noudatetaan yleisiä koronaohjeita.  
 
Kuudesluokkalaiset osallistuvat opiskeluun Yrityskylässä.  
 
Opetuksen osana voidaan osallistua erilaisiin omiin ja ulkopuolisten tahojen järjestämiin kilpailuihin 
(esim. Tämä toimii - kilpailu, Junior Robottien SM). 
 

 
b) Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet 

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

 
c) 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"? 
 
KULPS-toimintaa pidetään esillä ja tarjontaa esitellään säännöllisesti. Jokaisen mankkaanpurolaisen 
oppilaan tulee päästä osalliseksi KULPS-toimintaan. 
 

 
 

d) Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): 
Hanna Suokko, hanna.suokko@espoo.fi 

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  

a) Kodin ja koulun yhteistyö 
Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, yh-
teistyökäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakentei-
den sekä niiden menetelmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan 
kanssa on keskusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöistä.  
Koulussa tehtiin huoltajakysely lukuvuonna 2021-22 ja kyselyn tuloksia hyödynnettiin lukuvuoden 
2022-23 suunnittelussa. 
 

 
Lukuvuoden aikana järjestetään ainakin yksi luokan oma vanhempainilta, Kodin ja koulun päivä, arvi-
ointikeskustelu tammikuussa sekä mahdollisesti opettajien vastaanotto maaliskuussa vanhempain-
luennon yhteydessä. Ekaluokkalaisten vanhemmat ja opettajat tapaavat myös alkusyksystä koulun 
aloituskeskustelussa. Syksyllä 2022 myös lapset ovat mukana keskustelussa. 
 
Esiopetuksessa noudatetaan LEOPS:n aikataulutusta vanhempaintapaamisissa ja tiedot kirjataan 
Wilmaan. 
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Mankkaanpuron Koti- ja kouluyhdistys ry järjestää yhdessä luokkatoimikuntien kanssa erilaisia ul-
koilu-, myyjäis- ja juhlatilaisuuksia sekä tapahtumia. Yhdistys voi järjestää koululla myös teatteriesi-
tyksiä sekä asiantuntijaluentoja oppilaille ja/tai vanhemmille. Lisäksi yhdistys voi järjestää kerhotoi-
mintaa lapsille. 
Luokat voivat järjestää luokkatoimikuntiensa avustuksella erilaisia juhlia, tapahtumia, tutustumiskäyn-
tejä ja retkiä (työjärjestykseen saattaa tällöin tulla muutoksia). Vanhemmat voivat pitää luokissa erilai-
sia teematunteja esitellen esim. omaa työtään tai joitain koululaisille tärkeitä asioita. 
 
Maahanmuuttajataustaisille perheille järjestetään esimerkiksi ns. kulttuurikahvila-toimintaa.  
 
Wilma -järjestelmä toimii välineenä koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Mankkaanpuron koulun 
opettajakunta on keskustellut Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöstä. Yhteisen keskustelun poh-
jalta on sitouduttu noudattamaan ns. Mankkaanpuron Wilma-teesejä, jotka ohjaavat Wilman käyttöä 
yhteistyövälineenä. 
 
Mankkaanpuron koulussa on laadittu vuorovaikutussopimus, jossa yhdessä vanhempien kanssa on 
määritelty tavoitteet tavasta tehdä koulun ja kodin yhteistyötä. 
 
Kodin ja koulun yhteistyössä hyödynnetään tarvittaessa etäyhteyksiä. 
 

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

Koululla toimii yksi yksityinen iltapäiväkerho. Kerhosta vastaa Juha Gustafsson toiminimellään (Liikunta-
palvelut Juha Gustafsson).  Iltapäiväkerhossa lapsia on 115 ja kerho toimii luokissa/liikuntasalissa sekä 
ruokalassa. Yhteistyöstä iltapäiväkerhon ja koulun kanssa sovitaan vähintään kerran lukuvuodessa pi-
dettävässä suunnittelupalaverissa.  Koulun tiedotteet jaetaan iltapäiväkerhon postilokeroon tiedonkulkua 
helpottamaan. 
 
Esiopetukseen liittyvästä varhaiskasvatuksesta vastaa Espoon kaupungin varhaiskasvatus. Esiopetuk-
seen liittyvän varhaiskasvatuksen esimiehenä toimii Päivi Lind (Taavinkylän lastentalo). Koulu tekee jat-
kuvaa ja tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. 
 
Koulu toimii jatkuvasti yhteistyössä Tapiolan seurakunnan kanssa (oppitunnit, koululaiskirkot, tapahtu-
mat). Muita yhteistyötahoja ovat mm. HSY, HSL, SPR, Unicef, Plan, urheiluseurat ja lajiliitot, Mankkaa-
seura, Tapiolan Lions -klubi, Koulutus elämään -säätiö.  
 

 
c) Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa  

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kiinteä osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Koulu huo-
lehtii, että toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/ 

 
Mankkaanpuron koulussa noudatetaan Keke koulussa – ohjelmaa, jossa kehitettävä painopistealue 
vaihtuu lukuvuosittain. Keke koulussa - ohjelman yleisten tavoitteiden mukaisesti joka luokalla oppilaat 
valitsevat keskuudestaan 1-2 oppilasta ekoagenteiksi. Ekoagentit kokoontuvat eko-opettajien kanssa ja 
ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea. Ekoagentit ohjaavat ja tekevät ajoittain 
tarkastusiskuja energiansäästön, jätteiden lajittelun ja siisteyden merkeissä tukeakseen mankkaanpuro-
laisten arjen valintoja ja toimintaa, jolla osoitetaan vastuullista suhtautumista ympäristöön. 
 
Mankkaanpuron koulussa allekirjoitettiin toukokuussa 2016 sitoumus 2050. Sitoumuksen tavoitteena on 
kannustaa arjen ekotekoihin, kestäviin valintoihin ja kestävään elämäntapaan. Erityisesti kiinnitämme 
huomiota kestävään kulutukseen, vastuuseen yhteisistä tavaroista, tiloista ja ilmapiiristä. Lukuvuonna 
2022-2023 Mankkaanpurossa otetaan käyttöön entistä tarkemmat roskien lajittelukäytänteet. Lajittelu-
pisteitä on yhteensä 4 kpl ympäri koulua. 
 
Mankkaanpurossa vietetään kuukausittain Mankkaanpuron siivouspäivää, jolloin oppilaat siivoavat oman 
pulpettinsa, luokkatilan ja naulakot ympäristöineen. Näin yhdessä toistensa kanssa mankkaanpurolaiset 
pitävät huolta oman lähiympäristönsä siisteydestä ja turvallisuudesta ja lisäävät hyvinvointia. 

https://sitoumus2050.fi/
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Mankkaanpurossa on tavoitteena irrottautua istuvasta elämäntavasta. Jatkamme Liikkuva koulu -hank-
keen mukaista työotetta hankkeen päättymisestä huolimatta. 

 
 

 
d) Koulun yhteyshenkilö: 

 
salla.narinen@opetus.espoo.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 op-
piaineet. 
 
Mankkaanpuron koulussa pyritään siihen, että eri oppiaineita sekä laaja-alaisen osaamisen osa-alu-
eita pystytään opetuksen suunnittelun ja yhteistyön avulla yhdistämään ja sirpalemaisuutta vähentä-
mään.  
 
Lapset ovat keskeisessä roolissa monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteutuk-
sessa ja arvioinnissa. 1.-3. luokilla monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan periodimaisesti 
(yht. n. 20 oppituntia) yhteisesti valituista aiheista. Opetus toteutetaan ryhmissä, joissa on lapsia eri 
luokka-asteilta ja luokista, korona-aikana luokkatasoittain.  4.-6. luokilla monialaiset oppimiskokonai-
suudet toteutetaan osana opetusta, esim. erilaisten monialaisten projektitöiden, projektipäivien ja -
viikkojen sekä retkien avulla. Valinnaisaineet toteutetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien näkö-
kulmasta.  
 
 
 

f) Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  
Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytän-
nöt lukuvuosisuunnitelmassaan. -Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja 
 
Etäyhteyksiä hyödynnetään tarvittaessa katsomusaineiden opetuksessa. Lukuvuoden 2020-2021 
ajan etäopetusta annetaan 1 vvt verran (UO) yhteistyössä Taavinkylän koulun kanssa . 
 
 
 
 
7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA 
Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja henkilöstö-
kyselyt tai huoltajakyselyn.  
Mitä muita kyselyjä tai arviointeja on tiedossa lukuvuodelle 2022-2023?  
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?  
Ketkä osallistuvat käsittelyyn? 
 
Itsearviointikyselyt ja muu kartoitukset lukuvuonna 2021-2022:  
Move (5. lk), oppilaskysely, työyhteisökysely, Allut (2.lk, 4.lk), Lukimat (1. ja 2. lk), Sosiaalinen yh-
teenkuuluvuus -hanke (5. lk, Karvi), Hyvinvointikartta (5. lk), Kouluterveyskysely (4. ja 5. lk), KiVa-

kysely sekä lukuvuoden arviointi. 
 
Kyselyjen tulokset käsitellään aina, vähintään työyhteisön kesken. Oppilaskyselyn tulosten päälinjat 
julkaistaan. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan tuloksia tarkastellaan yhdessä keskustellen tarkem-
min kohderyhmän/edustuksen kanssa. 
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Linkki perusopetuksen arviointikalenteriin: 
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–p5pddEr-
CWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT 
 

 
 
 
 

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? 
 
Opetussuunnitelma on opettajan tärkein työkalu. Valitsemme Mankkaanpurossa vielä erityisesti ops:n 
osa-alueista arvioinnin, jonka kertaamiseen ja osaamisen syventämiseen keskitymme lv 22-23.  Mank-
kaanpuron koulu pilotoi uuden julkaisupohjan käyttöä ops:n julkaisussa. Tämä helpottaa ops:n käyttöä 
sekä koulun väelle että kodeissa. 
 

b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen oppimisympäristöjä, ope-
tusjärjestelyjä ja toimintatapoja soveltamalla? 
 
Ylläpidämme ja syvennämme osallisuuden eri toteutustapoja koulussamme. Jatkamme ja lisäämme 
luokkavaltuustotoimintaa. Hankimme osaamista haastavan käytöksen ennakointiin ja hallintaan. Vahvis-
tamme osaamistamme toimivien ja riittävien pedagogisten käytänteiden osalta moninaisessa ja usein 
myös monikielisessä luokassa. Tuemme oppilaiden kokemaa työrauhaa ja myös omaa jaksamista har-
joittelemalla lasten kanssa erityisesti tilannekohtaista käyttäytymistä. 

 
c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena lähtökohtana ja var-

mistamme eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien toteutumisen? 

 
Luokkatason yhteisen ideoinnin pohjalta kehitetään alkusyksyn oppilashaastattelut entistä toimivam-
miksi, syventääksemme oppilaantuntemustamme. Joustavat opetusjärjestelyt lisäävät myös mahdolli-
suutta syvempään oppilaantuntemukseen. Lisäämme oppilaantuntemusta myös lasten vahvuuksia tutki-
malla yhdessä lapsen kanssa. Monipuolisia menetelmiä (esim. urakat) jaamme yhteisössä ja kannus-
tamme kokeilemaan. Valitsemme menetelmiä, joissa eriyttäminen ja eheyttäminen mahdollistuvat. 
 

d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? 

 
Mankkaanpurossa ryhdytään noudattamaan uusia toimintatapoja kielitietoisessa opetuksessa: ensim-
mäistä versiota kieku-vuosikellostamme käytetään arjen ja kehittämistyön pohjana. Lasten kielitaidon 
tukemiseen otetaan käyttöön ja etsitään lisää työkaluja ja arjen käytänteitä. Teemme kieku -työtä näky-
väksi aiempaa enemmän myös huoltajille. Koko yhteisössä varmistamme yhteistä ymmärrystä kielitietoi-
suudesta ja jaamme ideoita.  Kulti-tiimi tukee osaltaan yhteisöä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen vah-
vistamiseksi. 
 

e) Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? 

 
Mankkaanpurossa varmistetaan yhdenvertainen digioppiminen opetussuunnitelman pohjalta laaditun 
Mankkaanpuron digipolun avulla. Lukuvuoden aikana tarkistetaan digipolkuamme, vahvistetaan digipol-
kuosaamista ja hyödynnetään digituki- eli loisto-oppilaita tarvittaessa. Oppiva -tiimi seuraa yhteisös-
tämme nousseita osaamis- yms. tarpeita ja tuo tarvittaessa ideoita/toimintaehdotuksia arkeemme. 
 

f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme tasataan oppimisvajeen aiheuttamia haas-
teita? Huomioittehan oppimisvajeen kartoittamisessa ja lukuvuoden suunnittelussa myös uinninopetuk-
sen siltä osin, kuin se on pandemian vuoksi jäänyt edellisinä lukuvuosina toteutumatta. 

https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EQxV--p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EQxV--p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT
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Vastaamme Mankkaanpurossa oppimisvajeen tasaamiseen keskittymällä erityisesti perustaitojen harjoit-
teluun ja vahvistamiseen. Tänä lukuvuonna painotamme erityisesti kirjoitus- ja lukutaitoa  (sujuvaa luku-
taitoa, ymmärtävää lukutaitoa ja lukuharrastukseen innostamista). Osallistumme Lukeva koulu - hank-
keeseen. 
 

g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityisissä opetusjärjeste-
lyissä opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? 

Mankkaanpurossa ei ole koronan takia erityisissä opetusjärjestelyissä opiskelevia oppilaita. 

2. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: HYVINVOINNIN JA KASVUN TUKI 
 
Koko kouluyhteisö voi hyvin. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Vastuu oppilai-
den hyvinvoinnin edistämisestä on koulun koko henkilökunnalla. Kouluyhteisön hyvinvointi varmiste-
taan jatkuvalla ryhmäyttämisellä, systemaattisella kiusaamisen ehkäisemisellä ja yhteisöllisyyden vah-
vistamisella. 
 

a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhteisössä?  
 
Ei kiusaamiselle - suunnitelma käsitellään heti alkusyksystä yhteisön kanssa. Suunnitelmasta tiedote-
taan myös huoltajia vanhempainilloissa ja koulun nettisivuilla. Suunnitelmaa toteutetaan automaattisesti 
koulun toiminnan rakenteissa ja toimintakulttuurissa sovituin keinoin. 
 

b) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toimenpiteet lukuvuo-
delle 2022–23 lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjautuen? 

 
Mankkaanpuron koulun YHR haluaa entisestään vahvistaa lapsen äänen kuulumista tarkasteltaesssa 
esim. mankkaanpurolaisten lasten hyvinvointia. Otamme ensimmäistä kertaa YHR-käsitelyyn keväällä 
tehdyt luokan kuulumiskyselyjen tulokset, sosiogrammien ja muun strukturoidun keskustelun rinnalle. 
 

c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden 
tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät luokkakohtaisesti luku-
vuonna 2022–23 lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjautuen? 

 
Luokkakohtaiset menetelmät (sosiaaliset tilanteet, tunteiden tunnistaminen sekä uudet taidot):  
 
Esi E EI JÄTETÄ KETÄÄN LEIKKIEN ULKOPUOLELLE! Varmistetaan ettei kukaan jää yksin ja ote-
taan leikkiin pyytävä kaveri aina mukaan. Ollaan avuliaita, auttavaisia ja ystävällisiä, niin lapset kuin ai-
kuisetkin. Puhutaan toisillemme kauniisti ja kehutaan kaveria aina kun aihetta. Panostetaan positiivisen 
ja turvallisen ilmapiirin luomiseen.    
 
Esi P KAIKKI MUKAAN KAIKKEEN! Jokainen mahtuu halutessaan mukaan leikkiin, puhutaan toiselle 
ystävällisesti ja kärsivällisesti, kohteliaasti. Huolehditaan myös, että kukaan ei jää ulkopuolelle.   
 
1H, J, P: OTAMME KAIKKI MUKAAN! Emme kiusaa. Kerromme aikuiselle heti, jos näemme kiusaa-
mista. Yhteisvälkät säännöllisesti: oma luokka / kaikki ykköset.  Olemme ystävällisiä ja puhumme toisil-
lemme kauniisti. Huomaamme hyvän ja harjoittelemme kaveri- ja tunnetaitoja aktiivisesti.    
 
2J, K, S: EMME HYVÄKSY KIUSAAMISTA! Jos näemme kiusaamista, puutumme siihen välittömästi ja 
kerromme heti aikuiselle. Opettajat rohkaisevat oppilaita puolustamaan kiusattua, jotta ei olisi hiljaisia 
hyväksyjiä. Käytämme yhteis- ja kummivälkkiä.    
 
3A, E ja M: ME EMME KIUSAA! Otetaan kaikki mukaan! Ollaan porukalla!: Varmistetaan, että jokai-
sella on välkällä kaveri eikä kukaan jää yksin. Jokaisella luokalla viikottain yhteisvälkkä. Lisäksi ajoittain 
pidetään ryhmävälkkiä. Luokissa on puhuttu, että vapaa-ajallakin on tärkeä pitää huoli, että kukaan ei 
jää yksin. Lähialueiden puistoissa, esim. hämppiksessä, voidaan kokoontua porukalla. Myös kotiväen 
kanssa on puhuttu, että tämä on meidän yhteinen asia.    
 
4A,C ja S:  Huolehditaan siitä, että kukaan ei jää yksin! Otetaan kaikki mukaan leikkeihin. Huoma-
taan, jos joku on yksin ja pyydetään mukaan. Kerran kuukaudessa pidämme yhteisvälkän ja 

https://espoo365.sharepoint.com/:b:/r/sites/SITO-yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Hyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n/Kiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta/Yhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20-Ei%20kiusaamiselle%20KOKONAISUUS%2003.12.2020.pdf?csf=1&web=1&e=brrCRw
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äänestämme yhteisen leikin.   
 
5H: Jokainen saa olla oma itsensä, jonka myötä mahdollistetaan positiivinen ilmapiiri luokassa.   
 
5K: Kaikkien pitää saada olla oma itsensä, jotta luokassa voi tuntea iloa, rauhallisuutta ja ystä-
vällisyyttä.    
 
5S: Annamme jokaisen olla sellainen kuin on ja ylläpidämme sitä luokan hyvällä ja positiivisella 
ilmapiirillä.    
 
6K: Haetaan kaveri mukaan leikkiin/seuraan, jos näen jonkun olevan yksin.  Pidetään yhteisvälk-
kiä/ryhmävälkkiä.    
 
6I Pidetään koko luokan yhteisiä hetkiä säännöllisesti! 
- positiivisuuskierrokset ja yhteisvälkät kerran viikossa 
- luokkatunnit (esim. draama tai kävely) kerran kuussa   
 
6R: OLLAAN YSTÄVÄLLISIÄ TOISILLE  
Autetaan muita. 
Ollaan ulkona yhdessä.   
Luokkavaltuusto ainakin kerran viikossa.    
Jos joku on yksin välkällä, otetaan se mukaan.   
Ei naureta, jos toinen tekee väärin tai huonosti.  
 

Valmistavat luokat: Ryhmäytymisessä on voimaa. Harjoittelemme omien ja toisten tunteiden tunnis-
tamista ja nimeämistä. Kielitaito ja vuorovaikutustaidot ovat avain osallisuuteen yhteisössä. 
 
  

d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työrauha osana palau-
tumista?  

 
Tuemme oppilaiden kokemaa konkreettista työrauhaa ja myös omaa jaksamista, harjoittelemalla lasten 
kanssa erityisesti tilannekohtaista käyttäytymistä. Keskitymme opetuksessa erityisesti perustaitojen vah-
vistamiseen, esim. lukutaitoon. Muistamme luokkatilanteen kiireettömyyden arvon. 
 

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

 
Tärkeä työkalumme on vahvuuspedagogiikka ja positiivinen kasvatus. Kohtaamme ja kuulemme. Kartoi-
tamme vuosittain erilaisin mittarein ja havainnoimalla lasten hyvinvointia ja ryhdymme tarvittaessa toi-
menpiteisiin. Opetamme ja mallitamme positiivista ajattelua sekä tulevaisuudenuskoa. Harjoittelemme 
systemaattisesti tunne-, yhteistyö-, vuorovaikutus - ja hyvinvointitaitoja esim. Taitava -mallimme mukai-
sesti. Yhteisöllisyys ja hyvän ilmapiirin vaaliminen lisäävät lasten turvallisuuden tunnetta. 
 

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

Lisäämme hyvinvointia mm. koko kouluyhteisön hyvän me-hengen vahvistamisella, luokkatasoyhteistyöllä, 
luokkien välisellä yhteistyöllä (esim. kummitoiminta), osallisuuden kokemusten varmistamisella sekä koko 
koulun yhteisillä tapahtumilla. Pidämme hyvää, tilannekohtaista käytöstä tärkeänä ja kiinnitämme siihen eri-
tyistä huomiota. 

 
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä ja Taitava-tiimi tukevat osaltaan luokkien ryhmäyttämisen toteuttamista 
mm. materiaalia ja toimintatapoja vinkkaamalla. 

 

Huolehdimme myös fyysisestä oppimisympäristöstämme ja toimimme vastuullisesti. Viihtyisässä ja siistissä 
koulussa on hyvä tehdä töitä. Harjoittelemalla ja tekemällä vastuullisia, kestävän tulevaisuuden valintoja li-
säämme koko yhteisön hyvinvointia ja hyvinvointitaitoja. 

Erityisesti lv 22-23 vahvistamme valmistavan opetuksen luokkien yhteisöömme kuulumista kiinteänä osana, 
rikkautena.  
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Lukuvuonna lv 22-23 luodaan yhteisöllinen tuotos ruokalaan seinään liittyen lukuvuoden tavoitteisiin. 

  
3. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN 

 
a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa lukuvuonna 2022-
23? 
 
Erityisesti lv 22-23 vahvistamme valmistavan opetuksen luokkien yhteisöömme kuulumista kiinteänä osana, 
rikkautena. Syvennämme myös S2-opetuksen osaamistamme4 ja kehitämme rakenteita. Tutkimme mahdolli-
suuksia kansainvälisyyshankkeisiin osallistumisesta.  
 
b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet 
 
Mankkaanpuron koululla ei ole ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja projekteja.  
 

 
c) Lukuvuoden 2021-22 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien pohjalta noste-
tut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-23:  
Lukuvuoden 2021-22 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta 

 
Itsearviointityön pohjalta nostetut kehittämiskohteet on sisällytetty osaksi lukuvuoden tavoitteita ja palautumis-
suunnitelmaa. 
 
Lukuvuoden 2022-2023 tutkitaan koulun juhlavuoden kunniaksi Mankkaanpuron eri vuosikymmeniä ja visioi-
daan, mitä koulu on tulevaisuudessa. 

  

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
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C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ YHTEISÖN  
HYVINVOINNIN TARKASTUS  
 
 

1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA 
Kirjataan vastuuhenkilö/-t ja yhteystiedot. 
Hanna Suokko, hanna.suokko@espoo.fi 
Kimmo Kinnunen, kimmo.kinnunen@espoo.fi 
Salla Narinen, salla.narinen@opetus.espoo.fi (johtotiimin edustus) 

   

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU  
Kirjataan päivämäärät. 

• Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 9.8.22 

• Palo- ja pelastusharjoitus pidetty 13.9.22  

• Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 9.8.22 

• Riskien arviointi tehty tai päivitetty lokakuun loppuun mennessä 

• Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 5. ja 9.8. 

• Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa vk 34, turvatiedote Wilmassa 

• Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet 
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapu-
koulutuksen vuosittain noin yhdelle kolmasosalle koulun työntekijöistä. 
Hätäensiapukoulutus on käyty syksyllä -20 silloisen opettajakunnan kanssa 

• Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: rehtori 

• Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Kuka, milloin, materiaali, jne.   
Lyhytaikaiset sijaiset perehdyttää asiasta vastaavat apulaisrehtorit, Hanna Suokko ja Kimmo 
Kinnunen. Pitkäaikaisten sijaisten perehdyttämisestä huolehtii rehtori ja apulaisrehtorit. Kum-
paakin perehdyttämistä tukemaan on laadittu kirjallinen perehdyttämismateriaali sekä lisäksi 
lyhytaikaisten sijaisten työtä helpottamaan luokkakohtainen sijaiskansio.  

 
 
 
 

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

VAHVISTETAAN TAMMIKUUSSA 2023 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSY-
MISEN YHTEYDESSÄ 

 
1. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden toteuttamiseksi luku-

vuonna 2022-2023: 

Vastuuhenkilöt: Hanna Suokko ja Johanna Hirmasto 

Aikataulu: syksy 2022 

 

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

Vastuuhenkilöt: Hanna Suokko ja Johanna Hirmasto 

Aikataulu: syksy 2022 

 

E. Lukuvuosisuunnitelman liitteet  

• Koulun ohjaussuunnitelma 

mailto:hanna.suokko@espoo.fi
mailto:kimmo.kinnunen@espoo.fi
mailto:salla.narinen@opetus.espoo.fi
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• Muut mahdolliset liitteet 
 
 

 

 

 


