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1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 

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

*

Laajalahden koulussa on 304 oppilasta vuosiluokilla 1 - 6; 16 yleisopetuksen ryhmää sekä kaksi 
valmistavan opetuksen ryhmää (RVAL 1-3 ja RVAL 4-6). �
Oppilasmäärä jakautuu seuraavasti luokkatasoittain: 1. lk:t: 44; 2. lk:t: 46; 3. lk:t: 43; 4. lk:t: 51; 5. lk:t: 
59; 6. lk:t: 49 sekä RVAL: 1.-3. 4 ja RVAL 4.-6. 8 oppilasta. �
Laajalahden koulussa on 3 integroitua valmistavanluokan oppilasta sekä 78 S2 -oppilasta. Heitä 
varten koulussamme kieli- ja kulttuuriryhmien resurssiopettajana on Päivi Pelkonen. �
Valinnaisuus toteutetaan kahtena 14 viikon jaksona 4.-6. luokilla. �
Kaikki opettajat antavat tarvittaessa tukiopetusta oppilaiden tarpeiden mukaan. �
Koulun kirjasto on auki torstaisin 10-10.30. �
Kouluruokailu on porrastettu 10.15-12.00 väliselle ajalle. �
Tapiolan seurakunnan päivänavaukset ovat etänä joka toinen perjantai klo 9-10. �

Koulun yhdyshenkilö/-henkilöt OPS- ja OPS-agenttityöskentelyssä (Koulun johtoryhmän
jäsen/jäsenet): *
Kirjoita opettajien työsähköpostiosoitteet (ei nimiä)

hanna.miettinen@opetus.espoo.fi

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

jetta.seppänen@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.
Lukuvuoden 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. 
Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

*

Koulu ei tee lauantaityöpäivää lukuvuonna 2021-22.



3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

1.-2.-luokat ja Rval 1-3 �

1. 8.15-9.00 �
2.9.00-9.45 �
3.10.15-11.15 sis. ruokailu �
4.11.30-12.15 �
5.12.30-13.15 �
6. 13.15-14.00 �

3.-4.-LUOKAT �

1.8.15-9.00 �
2.9.00-9.45 �
3.10.00-10.45 �
4.10.45-12.15 sis. ruokailu �
5.12.30-13.15 �
6.13.30-14.15 �

5.-6.-LUOKAT ja Rval 4.-6 �

1.8.30-9.15 �
2.9.15-10.00 �
3.10.30-11.15 �
4.11.30-12.30 sis ruokailu �
5.12.45-13.30 �
6.13.45-14.30 �
7. 14.30-15.15 �

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

Maanantaisin 5.-oppitunti 5.luokalla alkaa klo 12.30 ja päättyy 13.15 �
Keskiviikkoisin 6. oppitunti alkaa klo 13.30 ja päättyy klo 14.15. �
Perjantaisin 5.oppitunti alkaa 6.-luokalla 12.30 ja päättyy 13.15 ja 5.-luokalla alkaa 5.-luokalla 13.30 ja 
päättyy 14.15



4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Valokuvakerho (4.-6.-lk:t): Heikki Damski tiistaisin klo 14.30-16.30 �
Heppakerho (4 lk): Päivi Pelkonen perjantaisin klo 12:30-13:30 �
Robotiikkakerho (3.-6.-lk:t) Kimmo Kamppari perjantaisin klo 13.30-15.30 �

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.

*

Lukuvuoden aikana tehdään KULPS-retkiä ja muita opintoretkiä sekä vierailuja teattereihin, 
konsertteihin, elokuviin, museoihin, kirjastoihin, näyttelyihin, liikuntapaikkoihin, yrityksiin, jatko-
opintopaikkoihin ja luontopoluille koronarajoitusten salliessa. Osa oppitunneista voidaan järjestää 
koulun ulkopuolella, esimerkiksi Otaniemen lähiympäristössä ja Villa Elfvikin luontokoulussa. 
6-luokkalaiset osallistuvat Yrityskylä-tapahtumaan. Pikkuyrittäjä-tapahtuma pidetään 
mahdollisuuksien mukaan. �

Kouluvuoden aikana järjestettävät opintokäynnit, retket ja tapahtumat täsmennetään myöhemmin, ja 
huoltajia tiedotetaan niistä erikseen. �

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.

Oppilaiden ja henkilökunnan liikunnallinen tapahtuma pidetään kevätlukukauden lopulla. Koulun 
yhteistä luontopäivää vietetään keväällä 2022. �

Koulumme opettajakunta osallistuu Espoon opettajille suunnattuihin urheilutapahtumiin lukuvuoden 
aikana. �



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! – kulttuuri- ja liikuntapolku on Espoon kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma, joka tarjoaa 
maksuttomia kulttuuri- ja liikuntakäyntejä peruskoululaisille koulupäivän aikana, osana 
opetussuunnitelman mukaista opetusta. KULPS koostuu kolmesta polusta: kulttuuripolusta, 
kirjastopolusta ja liikuntapolusta.  �

Kulttuuripolulla on kahdenlaisia kohteita: Kerran lukuvuodessa -kohteista voi valita yhden kohteen 
maksuttomasti lukuvuoden aikana. Mielin määrin - kohteissa voi vierailla maksutta yhden tai 
useamman kerran lukuvuoden aikana, ilman rajoituksia.  �

Kirjastopolku tarjoaa ohjattuja kirjastokäyntejä. Lisäksi luokan on mahdollista ilmoittautua yhdelle 
ohjatulle lisäkäynnille joko kirjailijatapahtumaan, kirjaston työpajaan tai lukukoiratunnille. �

Liikuntapolulla tutustutaan eri liikuntalajeihin ja -paikkoihin. Liikuntapolku on luokkakohtainen ja sitä 
voi käyttää kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Kevätlukukaudella tulee käyttää eri 
palvelua kuin syyslukukaudella. Liikntapolkukäyntejä ei ole tarkoitettu liikunnan valinnaisainetunneille. �

KULPS!- toiminnan suunnitelma: Jokainen luokka osallistuu lukuvuoden aikana KULPS toimintaan 
siten, että käyntikohteet tukevat luokka-asteen opetussuunnitelman toteutumista. Opettajat valitsevat 
kohteet ja ajankohdat luokkatasoittain KULPS!-sivustoilta. �

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

laura.helovuori@opetus.espoo.fi



6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

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 2020-21, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden
2021-22 suunnittelussa.

Koronapandemiasta johtuen vanhempainillat pidetään  luokkakohtaisesti alkusyksyn aikana etänä. 
Mahdollisuuksien mukaan koulutulokkaiden tutustumispäivä on toukokuussa 2022. Samassa 
yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille. Lukuvuoden aikana voidaan 
järjestää muita luokkakohtaisia vanhempainiltoja ja -tapaamisia joko etänä tai koulun tiloissa 
koronatilanteen mukaan. �

Ensimmäisten luokkien huoltajatapaamiset ovat syys - lokakuussa. Arviointikeskustelut ovat joulu - 
helmikuun välisenä aikana. �

Vanhempainyhdistys toimii lukuvuoden aikana. Jokaisen luokan vanhemmista on valittu edustaja 
Laajalahden vanhempainyhdistyksen hallitukseen ja luokkatoimikuntien toiminnalle annetaan 
mahdollisuus. Opettajakunnan edustaja osallistuu vanhempainyhdistyksen kokouksiin. Koulu on 
mahdollisuuksien mukaan mukana �
vanhempainyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. �

Koulun toiminnasta annetaan tietoa huoltajille pääsääntöisesti Wilman kautta. 
Maahanmuuttajataustaisia huoltajia neuvotaan tarvittaessa Wilman käytössä. Kokeista tiedotetaan 
huoltajille 4. luokalta lähtien Wilmassa.  Wilma-viestinnästä keskustellaan opettajakunnan kanssa. �

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

Koulutoiminta on väistötilanteessa jakautunut kahteen rakennukseen. Molemmissa tiloissa on 
Huvikumpu ry:n iltapäivätoimintaa. Väistötiloissa työskentely rajoittaa kerhojen järjestämistä. �

Koulu tekee yhteistyötä Otaniemen ja Tapiolan kirjastojen, Tapiolan seurakunnan, Laajalahti ry:n, 
Aalto yliopiston, KyKy-tori yhteistyön, Unicefin, Suomen metsäyhdistyksen ja Nuori Yrittäjyys ry:n 
kanssa.  �

Koulu ottaa Tet-harjoittelijoita kahden viikon ajaksi Pohjois-Tapiolan, Mankkaan ja Kaitaan kouluista. �



Kuvataan toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

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

Koulun yhteysopettaja kestävän kehityksen edistämisessä: *
Kirjoita opettajan työsähköpostiosoite, ei nimeä

jetta.seppänen@opetus.espoo.fi

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:

Monialaiset oppimiskokonaisuudet kulkevat opetuksessa läpi koko lukuvuoden. Monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien teemat ja tavoitteet nousevat opetussuunnitelmasta ja niihin sisällytetään  
mahdollisimman monia oppiaineita.  Arviointina käytetään jatkuvaa monipuolista arviointia (itse ja 
vertaisarviointi, opettajan palaute). Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja tuotokseen. �

Lisäksi luokka-asteiden opettajat suunnittelevat yhdessä oppilaita osallistaen opetussuunnitelman 
mukaisia ilmiöjaksoja, joiden aiheet voivat nousta lähiympäristöstä tai oppilaiden kiinnostuksen 
kohteista. Ilmiöitä käsitellään noin viikon jaksoissa lukukauden aikana eri luokkatasoilla. Edellisen 
vuoden ilmiöjaksoja hyödynnetään uusien suunnittelussa. �

Tavoitteena on järjestää kevätlukukaudella koko koulun yhteinen ilmiöviikko matkamessujen 
muodossa, joka jäi viime vuonna toteuttamatta koronapandemian vuoksi. �

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Huolehditaan että kaikilla 1.-6.-luokkien oppilailla on Google-tunnukset ja he osaavat käyttää niitä. �

Etäopetuksessa hyödynnetään Googlen ympäristöä ja muita sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. 
Sanomapron oppimateriaalit ja Bingel). Googlen ympäristöä ja etenkin Classroomin käyttöä 
harjoitellaan heti lukuvuoden alussa. �

Koulu lainaa laitteen oppilaan kotiin tarpeen mukaan.  �

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 2021-2022?
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?
Ketkä osallistuvat käsittelyyn?
(Alla on linkki arviointikalenteriin)

*

Huoltajakysely: tammi-helmikuu �
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus (5 lk): syyskuu ja toukokuu �
Hyvinvointikartta (5 lk): maaliskuu �
ALLU (2. ja 4. lk:t): maaliskuu �
Lukimat (1.-2. lk:t): syyskuu ja huhti-toukokuu �
Oppika: (2. ja 5. lk:t): syys-marraskuu (Kysely oppilaille tietotekniikkataidoista) �
Opeka: loka-marraskuu (Kysely opettajille tietotekniikkataidoista) �
Move (5 lk): elo-syyskuu �

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 

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
suorittaminen etenee?
Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistetaan, että kaikki
saavat päätökseen perusopetuksen

Moniammatillinen yhteistyö koulun sisällä on kaiken perusta. Oppilaita tuetaan suunnitelman 
mukaisilla, monipuolisilla tukitoimilla. Yleinen tuki on päivittäistä koulutyötä. Tehostettua tukea 
annetaan, jos oppiminen ei etene odotetulla tavalla. Tukitoimia ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen 
erityisopetus, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus. Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden 
kehitys ja oppiminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Kolmiportaisen tuen tasoa muokataan 
tarpeen mukaan joustavasti lukuvuoden aikana. �

Oppilaat saavat ammattitaitoista, pätevää apua kouluarjessa. On tärkeää pitää kiinni suunnitellusta 
resurssien jaosta oppilaan oikeusturvankin takia. Varmistaaksemme jokaisen oppilaan etenemisen 
lisäresurssia toivotaan henkilökohtaiseen avustamiseen. �

Oppilashuoltoryhmän aktiivinen osallisuus tukitoimenpiteiden toteuttamisessa on merkittävää. �

Lukuvuoden alussa on hyvä varmistaa, että kaikki opettajat tietävät tuen portaan käsitteet ja eri 
tukimuodot. Elat tukevat opettajia asiakirjojen laadinnassa ja aikatauluissa. �

Jos koulun keinot osoittautuvat riittämättömiksi takaamaan oppilaan perusopetuksessa eteneminen, 
haetaan tukea koulun ulkopuolisilta tahoilta yhteistyössä huoltajien kanssa.

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

Nivelvaiheisiin panostaminen antaa opettajille hyvän alustan sekä oppilashuoltoon ja 
tukitoimenpiteisiin. Elan ja opettajan yhteistyö on tässä oppilaan etu. �

Opettajan avainnippuun kuuluvat testaukset, arviointi, jatkuva havainnointi ja yhteistyö huoltajien 
kanssa. �

Moniammatillisen yhteistyön tulee olla riittävää ja akuuttia. �

Oppilashuoltotyön yhteys koulun arkeen ja oppilastapauksiin tulee olla saumatonta. Koulutyön arjessa 
ja oppilaan tukemisessa tarvitaan koulupsykologin, koulukuraattorin ja terveydenhoitajan saatavuutta. 
Ohr:n riittävän tehokas reagoiminen oppilastapauksissa on välttämätöntä. Miten Espoon kaupunki 
turvaa tämän kun ei ole koulupsykologia?



c) Varmistamme erilaisuuden huomioimisen ja ryhmään kuulumisen *
Tavoitetta tukee lukuvuoden 2021-22 koulun 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
huomioimisen ja ryhmään kuulumisen" sekä oppilaskyselyn tuloksia.

Koulussamme jokainen oppilas on yhtä tärkeä ja arvokas. �

Ryhmäytymiseen ja luokkahenkeen kiinnitetään erityistä huomiota. Ryhmäytymistä tuetaan mm. 
leikkien, pelien ja draaman avulla. Oppilaita tuetaan toimimaan joustavasti erilaisissa oppilasryhmissä 
jo 1.luokka-asteelta lähtien. �

Oppilaiden ryhmäytymisellä on ehkäisevä vaikutus koulukiusaamiseen. �

Oppilaat tarvitsevat tukea erilaisuuden hyväksymiseen, arvostamiseen ja kanssakäymiseen. 
Esimerkiksi oppilastaustojen kulttuuriin ja tapoihin tutustutaan jokaisella luokka-asteella. Tämä tukee 
lapsen hyväksymistä. Myös kotoutumista suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin tuetaan. Erityinen 
huomio kiinnitetään nivelvaiheeseen, jossa valmistavan luokan oppilas integroituu yleisopetuksen 
luokkaan. �

Oppilaan kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta ja osallisuutta tuetaan monin tavoin. Tästä esimerkkinä 
oppilaskunnan ja ekoagenttien toiminta, luokka-asteen tai koko koulun yhteiset teemat ja kampanjat, 
luokkakokoukset, oppilasaloitteet.

II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428618


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

Koulussamme on käytössä hyvinvoinnin mittareita: Opettajat seuraavat oppilaiden hyvinvointia ja 
luokan ilmapiiriä keskustelemalla oppilaiden kanssa ja tekemällä tarvittaessa kyselyitä.  Tämän lisäksi 
käytetään koulukohtaisia ja  standardoituja kyselyjä. Oppilaita rohkaistaan kertomaan mielipiteitään ja 
koitetaan panostaa yhä enemmän oppilaiden yksilölliseen kohtaamiseen. �
 �          �
Syksyn alulla oppilashuolto toimintamalleineen tulee esitellä opettajille ja uudet opettajat tarvitsevat 
myös  selkeän perehdytyksen. �

Oppilashuollon jäsenet vierailevat luokissa lukuvuosittain. He tekevät tilannekartoituksen mm. 
kaverisuhteista, kiusaamisesta, työrauhasta ja luokan yhteishengestä. Kyselyiden tuloksia käydään 
läpi ja hyödynnetään. �
Koululle tehdään hyvinvointiohjeistus, joka tallennetaan Drive-kansioon, jossa tietoutta kerätään lisää. 
Linkkeja sopivaan materiaaliin luokassa käyetttäväksi. �



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 luokkakohtaisesti
lukuvuonna 2021-22:

*

Koulumme kasvatuskäytänteitä tukevat Arvokas-, KiVa-, Lions Quest- ja Huomaa hyvä -ohjelmat. 
Opettajat ovat saaneet valita, mitä ohjelmaa hyödyntävät opetus- ja kasvatustyössään. Positiivinen 
kasvatus ohjaa opettajien toimintaa. Myös oppilastovereita tulee sitouttaa yhä enemmän 
kiusaamiseen puuttumiseen. �

Pohjana ovat koulun järjestyssäännöt ja luokkakohtaiset säännöt.  �

Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen: Koulussamme tavoitteena on 
säännöllinen ryhmäyttäminen �

Sähköinen palautekanava on tulossa käyttöön.  Palautesähköposti tarkoittaa sitä, että kaikille 
tiedotettuun osoitteeseen voi laittaa matalalla kynnyksellä kiusaamiseen liittyviä huolia. Posteihin 
reagoidaan tarvittavalla tavalla. �

Kiusaamisen vastaisen toimien vastuuhenkilöt: Kiusaamista ehkäisevä toiminta on kaikkien koulun 
aikuisten vastuulla. Rehtori ja yhr johtavat kiusaamista ehkäisevää toimintaa. Rehtoria pyritään 
tuomaan yhä tutummaksi lapsille. Sovittelutiimiin on nimetty kuusi opettajaa. �

Restoratiivisen menetelmä otetaan mahdollisesti käyttöön, jos koulutus järjestetään. �

Nimikkoaikuinen kiusatun tukena: Tarvittaessa oppilas voi valita itselleen nimikkoaikuisen tukemaan 
häntä kiusaamistilanteessa. �

Tukevan oppilastoiminnan vahvistaminen: Mm. kummit, oppilaskunta, teemapäivät tukevat 
yhteisöllisyyttä, turvallisuuden tunnetta, osallisuutta ja täten hyvinvointia. �

Niveltäminen ja siirtymätilanteet: Käytetään eri asiantuntijoiden ja työntekijöiden yhteistyötä 
nivelvaiheissa (esikoulusta kouluun, alakoulusta yläkouluun, valmistavalta luokalta integroinnin kautta 
tavalliselle luokalle  ja koulun vaihtojen yhteydessä). �

Huoltajien osallistaminen: Vanhempainillassa voidaan esitellä kiusaaminen vastainen toimintamalli. 
Saumaton yhteistyö kotien kanssa on merkittävä koulun kulmakivi ja yhteistyö huoltajien kanssa on 
koettukin hyväksi. Positiivinen viestintä luo hyvän pohjan kotien kanssa tehtävälle yhteistyölle.  Myös 
huoltajien tutustuttaminen toisiinsa mahdollisuuksien mukaan olisi tärkeää. �

Puuttumisen portaat: Ennaltaehkäisevä työ, aikuisen puuttuminen, tiedottaminen luokanopettajalle, 
huoltajan informoiminen, seuranta ja tarvittaessa ulkopuolisen tahot, kuten poliisi tai lastensuojelu. �



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.

Koulussa pyritään toimimaan niin, että mahdollisimman moni saisi äänensä kuuluviin. Oppilaita 
rohkaistaan kertomaan mielipiteitään.  Oppilaiden moninaisuus ja erilaiset tarpeet luovat haasteita  ja  
kaikkien ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta täytyy vahvistaa edelleen. Tässä ovat  
apuna  oppilaskunta, luokkakokoukset, erilaiset toimikunnat (ekolähettiläät, välkkärit, aulavahdit, 
kummit, oppilaiden päivänavaukset, järjestäjät, idealaatikko jne.) Harjoittelua tehdään omissa luokissa 
pienin askelin harjaannuttaen oppilaiden taitoja (oman mielipiteen esittäminen, muiden mielipiteiden 
kuuntelu, ehdotukset, äänestäminen ja yhteiset päätökset koulun arjessa). Oppilaan kasvun ja 
kehityksen edistyessä opettaja pyrkii antamaan sopivasti lisää vastuuta ja siihen liittyvää 
toimintavapautta. Oppilaat ovat kaivanneet lisää mahdollisuuksia koulun kehittämiseen. �

III DIGITAALISUUS JA OPPIMINEN

a) Kehitetään oppilaan digitaitoja aikaisempien vuosien koulukohtaisesti saatujen
mittaustulosten perusteella (OPPIKA/OPEKA) *
Mitkä osa-alueet oppilaiden digitaidoista nostatte erityisesti kehittämisen kohteiksi?
Millä toimin varmistetaan, että opettajat tukevat omassa opetuksessaan ko. taitojen kehittymistä?

Lukuvuoden 2020-2021 oppilaskyselyssä oppilaat kokevat, että tieto- ja viestintäteknologian käyttö 
opetuksessa innostaa heitä. He kuitenkin kertovat, (k.a. 2,8/4), että opetuksessa käytetty tieto- ja 
viestintäteknologia ei ole kovin monipuolista. �

Mitkä osa-alueet oppilaiden digitaidoista nostatte erityisesti kehittämisen kohteiksi? �
On hyvä kartoittaa oppilaiden ja opettajien digiosaamista, jotta saisimme konkreettisesti selville, mitkä 
osa-alueet erityisesti vaativat kehittämistä. Oppika-kysely on tulossa lukuvuonna 2021-2022 2.- ja 
5.-luokkalaisille. �

Millä toimin varmistetaan, että opettajat tukevat omassa opetuksessaan ko. taitojen kehittymistä? �
Opettajille tehdään Opeka-kysely ja tarjotaan koulutusta siitä nousevien tarpeiden mukaan. �

Koulussamme on useita vuosia sitten tehty digitaitojen luokkatasosuunnitelma, joka päivitetään tämän 
lukuvuoden aikana eri luokkatasojen tiimeissä. Suunnitelman päivityksessä hyödynnetään Espoon 
tiedonhallintataitojen opetussuunnitelmaa ja TVT-kehittäjäopettajan asiantuntemusta. �



b) Tuetaan oppilaiden huoltajia digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä. *
(esim. oppilaaksi ilmoittautuminen)
Miten koulu tukee huoltajia digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä?

Koulun ja kodin pääasiallinen viestintäkanava on Wilma. Etävanhempainiltoja ja etäpalavereita 
huoltajien kanssa järjestetään Teamsissa tai Google Meetissä. Huoltajille, joilla on vaikeuksia ottaa 
Wilma käyttöön, järjestetään tarvittaessa mahdollisuus saada Wilma-opastusta.

a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa
lukuvuonna 2021-22? *

Osallistumme kaupungin järjestämään Globaalikasvatus ja kansainvälisyys -hankkeeseen.

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Koulullemme on tulossa Erasmus-vaihtoon opettaja Italiasta 28.3-29.5.2022 �

c) Lukuvuoden 2020-21 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien
pohjalta nostetut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2021-22: *

Lukuvuoden 2020-21 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta

Kehittämiskohteet: �
Kaikkien oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen vahvistaminen. �
Ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien asioiden huomioiminen. �
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen. �
Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen.

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

Hanna Miettinen 0505311419 �
Maija Makkonen �
Laura Helovuori �
Tarja Hintikka



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

Pelastussuunnitelma käsitelty
työyhteisössä

8.9.

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8.
mennessä)

ylätalossa 3.9. alatalossa 24.9.

Suojautuminen rakennukseen käsitelty
henkilökunnan kanssa

22.9.

Riskien arviointi tehty tai päivitetty 31.10. mennessä

Uudet työntekijät perehdytetty
turvallisuusasioihin

syyskuu

Turva-asiat käsitelty
vanhempainilloissa

syyskuu

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden
alkuun mennessä saaneet:

Noora Korhonen, Jaana Ratilainen, Laura Helovuori, Pirjo
Rissanen, Pirkko Järvi, Tarja Viik-Saarinen, Heikki Damski
ja Hanna Miettinen

Poliisin vuosittain järjestämän
turvakoulutuksen saaneet:

Kimmo Vallenius

Miten sijaiset perehdytetään
turvallisuusasioihin?

Apulaisrehtori perehdyttää lukuvuoden alussa ja
turvallisuuskansio on saatavilla opetta-jainhuoneessa.

D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma_vuosiluokat 1_10.docx

Koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma.docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=8710dac2-6218-4281-929d-3cab983d20b2
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=97b59945-278a-4d37-b499-44a85c8ade86

