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A. LUKIOKOULUTUKSEN VISIOT, ARVOT JA TAVOITTEET 

Kaupunkitaso  Espoon lukiotaso  Lukiotaso  

 Valmistelussa Oppiminen  
Opetussuunnitelmassa määri-
teltyjen opintokokonaisuuksien 
tavoitteiden toteutumista arvi-
oidaan monipuolisin menetel-
min siten, että se tukee oppi-
mista.  

Etelä-Tapiolan lukiossa tue-
taan oppimista monipuolisin 
arviointimenetelmin. Oh-
jaamme opiskelijoita itse- ja 
vertaisarviointiin. Opiskelijoille 
annettava palaute on kannus-
tavaa ja tukee oppimista.   

  Hyvinvointi  
Kouluyhteisön hyvinvoin-
nin perustana ovat luottamus 
ja turvallisuuden tunne, jotka 
rakentuvat ennustettavuu-
delle, jatkuvuudelle ja sekä oi-
kea-aikaiselle tuelle ja ohjauk-
selle.  

Etelä-Tapiolan lukiossa kehi-
tetään aktiivisesti opetusta ja 
koko kouluyhteisön hyvinvoin-
tia.  

  Tulevaisuustaidot  
Korkeakouluyhteistyö, työ-
elämä tai kansainvälisyys ovat 
kiinteä osa jokaista lukiokoulu-
tuksen opintokokonaisuutta.   

Tulevaisuustaidot ovat kiinteä 
osa opetussuunnitelmaa. Ne 
tulevat esille eri oppiaineiden 
oppisisällöissä sekä erilaisten 
pedagogisten ratkaisujen 
kautta.  

  Verkostomaisuus  
Espoon lukiot muodostavat 
verkoston, joka tarjoaa opiske-
lijoille mahdollisuuden moni-
puoliseen oppimiseen.  

Etelä-Tapiolan lukio tekee ak-
tiivisesti yhteistyötä lähialueen 
muiden lukioiden kanssa.  

  Avoin toimintakulttuuri  
Lukiolinjan rakenteet ja avoin 
toimintakulttuuri mahdollista-
vat osaamisen jakamisen, yh-
teistyön sekä kehittymisen.  

Etelä-Tapiolan lukiossa toi-
mintakulttuuria rakennetaan 
yhdessä, opettajia, muuta 
henkilökuntaa, opiskelijoita ja 
huoltajia kuullen.  

 
”Parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia monipuolisissa oppimisympäristöissä”  
 
Huom! Espoon lukiotason tavoitteet ovat vielä luonnoksia. Ne ja kaupunkitason tavoitteet 
täsmentyvät uuden valtuustokauden työskentelyssä.  
 
 
 
LV2021-22 / Lukiolinja  
Opetussuunnitelman toimeenpanon tuki (mm. korkeakouluyhteistyö, globaalikasvatus, Itä-
meri yhteistyö, arviointikulttuuri, tuen tunnistaminen, opiskelijan osallisuus)  
  
Oppivelvollisuuden laajentamisen toteutuksen arviointi  
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B. OPETUSSUUNNITELMAN MUKAINEN TOIMINTA JA KEHITTÄMI-
NEN (LOPS-PERUSTEET, ESPOON LOPS JA LUKION LOPS)

      
 
 

1. Lukiokohtaiset kehittämistavoitteet ja toiminnan kuvaus (toimintakult-
tuurin kehittäminen) 

 
Lukuvuosi ja hyväksymispäivämäärä:  
 

KEHITTÄMISTAVOITE 1 
(Mihin haetaan muutosta? 
Miksi juuri tähän kohteeseen 
haetaan muutosta?) 
 

TOIMENPITEET 
(Mitä tehdään? Kuka on vastuu-
henkilö?) 
 

KEHITTÄMISTAVOITTEEN 
ARVIOINTI 
(Miten tavoite on toteutu-
nut?) 
 

Lukion opetussuunnitelman 
toteuttaminen 2021 ja uusien 
toimintamallien luominen (luku-
vuonna 2021–2022 yhteinen 
kohde kaikilla lukioilla)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukion opetussuunnitelman mu-
kaisen opetuksen toteuttami-
nen. Vastuussa toteuttamisesta 
koko opettajakunta. Projektivii-
kon käyttöönotto keskellä pe-
riodia arvioinnin monipuolista-
miseksi.  Suunnitellaan uu-
den yhteiskuntatieteellistä paino-
tustamme tukevan koulukohtai-
sen oppiaineemme, tulevaisuu-
den kansalaisen, alle uusi opinto-
jakso (Tulevaisuuden tutki-
mus). Toteutetaan taloustieteen 
painotustamme tukeva opinto-
jakso, sijoittajakoulu (yksi pilotti-
ryhmä).   
  
3DEtis-hankkeen toteuttaminen.  
 

 

KEHITTÄMISTAVOITE 2 
(Mihin haetaan muutosta? 
Miksi juuri tähän kohteeseen 
haetaan muutosta?) 
 

TOIMENPITEET 
(Mitä tehdään? Kuka on vastuu-
henkilö?) 
 

KEHITTÄMISTAVOITTEEN 
ARVIOINTI 
(Miten tavoite on toteutu-
nut?) 
 

 
 
Hyvinvointi: Oikea-aikaisen 
tuen ja ohjauksen tarjoaminen 
sekä toteuttaminen.   
 
 
 
 
 
 

Uuden opetussuunnitelman mu-
kaisen oppimisen tuen toteutta-
minen. Oppimisen tuen lomak-
keen käyttöönotto. Monialaisen 
ammatillisen ryhmän kokoontu-
misten kirjaamis- ja seurantalo-
makkeen käyttöönotto.   
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KEHITTÄMISTAVOITE 3 
(Mihin haetaan muutosta? 
Miksi juuri tähän kohteeseen 
haetaan muutosta?) 
 

TOIMENPITEET 
(Mitä tehdään? Kuka on vastuu-
henkilö?) 
 

KEHITTÄMISTAVOITTEEN 
ARVIOINTI 
(Miten tavoite on toteutu-
nut?) 
 

 
Kotikansainvälisyyden edistä-
minen  

IB-linjan ja suomenkielisen linjan 
yhteistyön edistäminen. Toteute-
taan vähintään kaksi yh-
teistä kurssitoteutusta ja viesti-
tään koulun sisällä asioista sekä 
suomeksi että englanniksi. Opis-
kelijakunnan hallituksessa on IB-
linjan edustus ja/tai yhteyshen-
kilö. Kaksikielisyys huomioidaan 
kaikissa koulun tapahtumissa.    
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2. Opetuksen yleinen järjestäminen   
Esim. lukion erityistehtävä, painotus, linja, jaksojärjestelmät (valmiiksi pohjaan), tuntikiertokaavio, 
oppituntien aikataulutus, oppimisen tuen järjestäminen, kieliohjelma, itsenäinen opiskelu 
 

Etelä-Tapiolan lukio profiloituu vahvana yleislukiona. Lukiossamme on talous- ja yh-
teiskuntatieteellinen painotus, jonka johdosta kurssitarjonnassa ja muussa toimin-
nassa kiinnitetään erityistä huomioita talous- ja yhteiskuntatieteiden opiskeluun. Pai-
notusalue ymmärretään laaja-alaisena ja se sisältää esimerkiksi kestäviin ympäristö-
arvoihin, yrittäjyyteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja kansainvälisyyteen kasvamisen 
ja kannustamisen. Lisäksi Etelä-Tapiolan lukio tarjoaa erityiskursseja kaupallisiin, oi-
keustieteellisiin ja yhteiskuntatieteellisiin jatko-opintoihin.  Painotuksen mukaisia 
opintokokonaisuuksia ovat koulun oma oppiaine Tulevaisuuden kansalainen, yrittä-
jyysopinnot, johtaminen ja vuorovaikutus sekä Aktiivinen etisläinen -teemaopinto-
jakso. Etelä-Tapiolan lukiossa alkaa lv 21-22 uusi oma oppiaine Tulevaisuuden kan-
salainen, jossa opiskellaan muun muassa tulevaisuuden tutkimusta, vaikuttami-
sen taitoja ja kansainvälistä diplomatiaa. Painotus näkyy myös erilaisissa teemapäi-
vissä ja tapahtumissa, kuten Studia Generalia -luentosarjassa, yrittäjän päivässä, 
Auta lähimmäistä -päivässä, hyveviikossa, kestävän kehityksen teemaviikossa.  

 
The school has a bilingual policy, using both Finnish and English. As a registered IB 
World School we uphold the mission of the International Baccalaureate, promoting 
its core values to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who 
help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding 
and respect. Such values permeate the school community as a whole and are not 
the preserve of the IB section alone.  

Jaksot: 
 
Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon seuraavasti: 

  Periodi 
Projekti-/ Päättö-
viikot 

1. periodi (38 pv) 1a 11.8.-7.9. 2.9.-7.9. 

11.8. - 1.10.2021 1b 8.9.-1.10. 28.9.-1.10. 

2. periodi (37 pv) 2a 4.10.-3.11. 29.10.-3.11. 

4.10. - 30.11.2021 2b 4.11.-30.11. 25.11.-30.11. 

3. periodi (37 pv) 3a 1.12.-13.1. 10.1.-13.1. 

1.12.2021 - 
8.2.2022 3b 14.1.-8.2. 3.2.-8.2. 

4. periodi (38 pv) 4a 9.2.-14.3. 9.3.-14.3. 

9.2. - 8.4.2022 4b 15.3.-8.4. 5.4.-8.4. 

5. periodi (38 pv) 5a 11.4.-6.5. 3.5.-6.5. 

11.4. - 4.6.2022 5b 9.5.-4.6. 30.5.-2.6. 

Lukion projekteihin ja erityispäiviin liittyvää opetusta tai harjoittelua voidaan järjestää 
tarvittaessa viikonloppuina ja muutenkin lukion normaalin työajan ulkopuolella.  
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Tuntikiertokaavio ja oppituntien aikataulutus: 
 
Oppituntien pituus on 75 minuuttia, ja oppitunnit on sijoitettu lukujärjestykseen Es-
poon lukioiden yleisen tuntikierron mukaan seuraavasti: 
 

TUNTIKIERTOKAAVIO JA RUOKAVUOROT 
 klo MA TI KE TO PE 

1. 8.15 - 9.30 2       7    4     7     1      

2. 9.45 - 11.00 3    5  2      5     4   

3. 11.00 - 13.00 *) 
ruokailuvuorot 

7  4    
    

3     1      6    

4. 13.15 - 14.30 6      1     6     2      5     

5. 14.45 - 16.00 8      9     8    3     8 

 
 
 
Tukiopetusta annetaan tarvittaessa rehtorin osoittamasta resurssista. Tukiopetusta 
ei anneta ylimääräisistä lomista johtuvien poissaolojen vuoksi. 
 
Pre-DP vuonna jokaisen opiskelijan on opiskeltava joko äidinkieltä (suomi) tai S2 
kieltä.  
 
Itsenäisen opiskelun käytänteet on kuvattu opinto-oppaissamme, jotka löytyvät 
koulumme kotisivuilta etela-tapiolanlukio.fi  
 

Kieliohjelma 
A-kielet 
ruotsi, englanti, saksa, ranska 

B1-kieli 
ruotsi 

B2-kielet 
ranska, saksa 

B3-kielet (lukiossa alkavat) 
espanja, ranska, saksa 

Muut kielet 
Espoon yhteisen kurssitarjottimen kautta 

*) Ruokailuvuorot 1. - 3. jaksossa: 
 

I vuoro 11. 00 - 11.45  
3. tunti 11.45 - 13.00  
(pääsääntöisesti kakkoset) 
 

II vuoro 11.55 - 12.25  
3. tunti 11.15 - 11.55 ja 12.25 - 13.00 
(pääsääntöisesti kolmoset) 
 

III vuoro 12.30 - 13.15  
3. tunti 11.15 - 12.30  
(pääsääntöisesti ykköset). 
 

4. ja 5. jaksossa on kaksi ruokailu-
vuoroa, jolloin ykköset siirtyvät II 
vuoroon.  
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IB-linjalla on oma kieliohjelmansa:   

Group 1 - Studies in Language and Literature: 

 Finnish Literature SL/HL. 

 English Language and Literature  SL/HL. 

 School- supported self-taught language SL (for mother tongue speakers of other 
languages) 

Group 2 - Language Acquisition: 

 Finnish B French B SL or select a second language from group 1 

Pamoja: Etis regularly offers Pamoja Education courses to students without a second lan-
guage option in the school, such as French, Spanish, and Mandarin ab initio and Spanish B. As 
these are fee-paying courses provided by an external educator the implications of free upper 
secondary education need to be reassessed.   

Oppimisen tuki  
 

Etelä-Tapiolan lukiossa on kaksi päätoimista opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaajan an-
tama ohjaus toteutuu sekä luokkamuotoisena ohjauksena opinto-ohjauksen opinto-
jaksojen kautta että henkilökohtaisena ja tarvittaessa pienryhmäohjauksena.  Jokai-
sella opiskelijalla on oma ryhmänohjaajansa. Ryhmänohjaaja on opiskelijoiden lä-
hiohjaaja, joka perehdyttää opiskelijat lukion käytänteisiin, seuraa opintojen edisty-
mistä ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Aineenopettajat auttavat opiskelijaa kehit-

tämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Opiskelijoiden tu-

tor-toiminta on osa opinto-ohjausta. Tutoreiden tehtävänä on perehdyttää uusia opis-
kelijoita kouluun, tukea ja ohjata opinto-ohjelman laadinnassa yhdessä ryhmänohjaa-
jien ja opinto-ohjaajan kanssa ja auttaa ryhmähengen luomisessa. Jokaisella ro-ryh-
mällä on omat tutorinsa.   
Opiskelijahuollon ammattilaisista Etelä-Tapiolan lukiolla työskentelevät terveydenhoi-
taja neljänä päivänä sekä erityisopettaja, kuraattori ja koulupsykologi sovitusti ku-
kin kahtena päivänä viikossa.   

  
 

 
 

3. Opettajien osaamisen kehittämisen painopisteet ja toteutussuunnitelma  
 
  
Kuluvana lukuvuonna koulutusten painopiste on uuden opetussuunnitelman jalkaut-
tamisessa.   
Olemme saaneet opetushallituksen rahoituksen kaksivuotiselle 3D-Etis oppimisym-
päristöjen kehittämishankkeelle, jonka aikana opettajakunta ja opiskelijat kehittävät 
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osaamistaan AR- ja VR-teknologian alalla. Hankkeen tuella järjestetään osaamisen 
kehittämistä tukevia työpajoja sekä opettajakunnalle että opiskelijoille.   
IB-opettajat, rehtori ja koordinaattori osallistuvat tarvittaviin IB-koulutuksiin ja semi-
naareihin.  
TVT-koulutuksia koordinoi TVT-pedagogiikkaryhmä. Mahdollisuuksien mukaan osal-
listutaan esimerkiksi GSuite, Abitti ja o365 koulutuksiin, sekä muihin lukion käytössä 
olevien järjestelmien ja oppimisympäristöjen koulutuksiin. Osallistutaan koronatilan-
teesta riippuen ja mahdollisuuksien mukaan Lontoon BETT-messuille ja ITK-päi-
ville. Opettajille järjestetään koulutusta uuden oppiaineen, tulevaisuuden kansalai-
nen, kehittämistä varten, esimerkiksi tulevaisuuden tutkimuksesta. Opettajat osallis-
tuvat myös ainejärjestöjen ja opetushallituksen järjestämiin koulutuksiin ja seminaa-
reihin.  
 
 

4. Yhteistyö huoltajien ja lukion välillä  
Esim. vanhempainillat ja -tapaamiset, vanhempain- tai kannatusyhdistykset 

 
Eri vuosikurssien opiskelijoiden huoltajille järjestetään vanhempainillat, koronapan-
demian takia mahdollisesti etäyhteyksin. Näiden iltojen aikana heillä on tilaisuus ta-
vata henkilökohtaisesti ryhmänohjaajaa, samoin keskustella opettajien kanssa, kun 
tapaamisesta on sovittu ennalta.  Tarvittaessa huoltajien kanssa voidaan järjestää 
myös muita, sovittuja tapaamisia.  
  
Ryhmänohjaajien ja huoltajien yhteydenpidossa käytetään Wilmaa ja sähköpostia. 
Koululla on myös omat Facebook- ja Instagram-tilit, joiden avulla tavoitetaan hyvin 
paitsi opiskelijoita ja huoltajia myös koulun ulkopuolisia tahoja. Myös koulun kotisi-
vuilla julkaistaan tiedotteita ja uutisia.   
  
Kerran viikossa julkaistaan Wilmassa TINFO, jossa käydään läpi viikon tärkeät asiat 
ja päivämäärät. Koteihin jaetaan myös tiedotusmateriaalia.  
  
Yhteistyössä johtokunnan ja koulun vanhempainyhdistyksen kanssa järjestetään in-
formaatiotilaisuuksia sekä mahdollisesti teemailtoja erikseen sovittavista aiheista. 
Opettaja Ruut Koponen toimii vanhempainyhdistyksen yhteysopettajana. Opettajilla 
on mahdollisuus anoa vanhempainyhdistykseltä rahaa koko kouluyhteisöä auttaviin 
tai ilahduttaviin hankintoihin, esimerkiksi sohviin, viltteihin tai mikrofoneihin.   
  
Myös vanhempien työelämäosaamista hyödynnetään pyytämällä heitä vieraiksi oppi-
tunneille tai Studia Generalia -luentosarjaan.  
 

5. Lukion sisäinen ja ulkoinen viestintä  
Esim. miten lukiossa tiedotetaan asioista sisäisesti ja ulkoisesti, kriisiviestintä 
 

Etelä-Tapiolan lukiossa kiinnitetään huomiota selkeään, ajantasaiseen ja oikeille 
tahoille suunnattuun viestintään. Koska Etelä-Tapiolan lukio on kaksikielinen, lu-
kuvuonna 2021–2022 kiinnitetään edelleen erityistä huomiota siihen, että tiedot-
taminen tapahtuu sekä suomeksi että englanniksi.  
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Opettajien ja muun henkilökunnan kesken käytetään sekä sähköpostia että Wil-
maa. Lisäksi maanantaisin järjestetään, ainakin epidemia-aikana etäyhteyk-
sin, välituntipalaveri, jonka aikana käydään läpi paitsi alkavan viikon tapahtumat 
myös muut ajankohtaiset asiat sekä se, mitä on tarkoitus käydä läpi seuraavan 
päivän ryhmänohjauksessa. Kaikki käsitellyt asiat kirjataan Teamsissa olevaan 
jaettuun tiedostoon.  
  
Kerran periodissa pidetään arviointikokous ja kerran henkilökuntakokous, joiden 
pöytäkirjat tallennetaan Teamsiin. Tärkeät tiedotteet, aikataulut ja vastaavat löyty-
vät myös opettajainhuoneen ilmoitustaululta.   
  
Lukuvuoden alussa käydään opiskelijoiden kanssa läpi koulun tiedotuskanavat ja 
heitä vastuutetaan itse seuraamaan niitä. Tiedottamisessa käytetään pääasiassa 
Wilmaa, sekä viestejä että tiedotteita. Tiistaisin järjestetään ryhmänohjaustuokio, 
jonka aikana käydään läpi esimerkiksi Wilman tiedotteissa kerran viikossa julkais-
tava Tinfo eli Tiistai-info, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Tinfo julkais-
taan sekä suomeksi että englanniksi.   
  
Joitakin tiedotteita, esimerkiksi ruokavuorot, löytyy myös koulun ilmoitustauluilta. 
Oppituntien työrauhan turvaamiseksi pyritään välttämään keskusradiokuulutuk-
sia, mutta tarvittaessa myös tätä välinettä käytetään nopeaan tiedottamiseen. Kii-
reettömät kuulutukset keskitetään maanantaihin kello 9.45.  
  
Etelä-Tapiolan lukion tapahtumista sekä tiedotetaan etukäteen että uutisoidaan 
jälkikäteen myös koulun kotisivuilla, samoin Facebookissa ja Instagramissa, 
joissa tiedotteita julkaisee myös opiskelijakunnan hallitus.  
  
Viestiminen huoltajien kanssa on kuvattu tarkemmin luvussa 4.  
  
Etelä-Tapiolan lukiossa toimii sekä kriisi- että turvallisuusryhmä. Turvallisuus-
ryhmä huolehtii siitä, että kaikki opettajat tietä   vät, missä turvallisuusohjekansio 
sijaitsee. Toiminta vaara- ja kriisitilanteissa käydään henkilökunnan kanssa läpi 
lukuvuosittain.  

   
Mikäli koulupäivän aikana sattuu yllättävä hätä- tai kriisitilanne, viestinnästä sekä 
talon sisällä että ulkopuolelle vastaa Es   poon kaupungin ohjeiden mukaisella ta-
valla rehtori, hänen poissaollessaan apulaisrehtori.  

 

6. Opiskelijoiden osallisuus ja opiskelijakunnan toiminnan järjestäminen  
Opiskelijakunnan edustajilla läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstökokouksissa, 
lukion johtoryhmässä, yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä, markkinointi-
ryhmässä sekä suunnittelu- ja arviointivesoissa.   
  

Opiskelijakunnan toiminta järjestään koulun alaisuudessa siten, että se kuiten-
kin pidättää oikeuden Lukiolain §33 mukaisiin oikeuksiinsa. Opiskelijakunnan 
edustajina toimii demokraattisesti kerran vuodessa opiskelijoiden keskuudesta 
valittu hallitus. Hallitus on maksimissaan yhdeksänjäseninen. Luku-
vuonna 2021-2022 opiskelijakunnan hallitus valitaan tammikuussa. Edellisen 
vuoden hallituksen kausi päättyy uuden valintaan. Opkh:n toimintaa 



    Lukion lukuvuosisuunnitelma 
 
 
 

10 / 14  26.10.2021 
 

ohjaa opiskelijakunnan ohjaava opettaja. Opiskelijakunnan toimintaan kuuluu 
lukuvuonna 2021-2022 erinäisten tapahtumapäivien/tapahtumien järjestämi-
nen, yhteishengen ylläpitäminen ja koulun kehittämiseen osallistuminen. Opis-
kelijakunnan erityisarvoina on yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys.   
   
Opiskelijoiden osallisuus on tärkeä osa Etelä-Tapiolan lukion arkea. Kouluyh-
teisö pyrkii siihen, että jokainen opiskelija tuntee itsensä osalliseksi ja pystyy 
vaikuttamaan häneen liittyviin päätöksiin. Opiskelijan tulee pystyä kertoa ja il-
maista huolensa matalalla kynnyksellä, jos ei tunne itseään osalliseksi tai hä-
nen mielipidettään ei ole huomioitu. 

 

 

 
 

7. Kansainvälinen toiminta (kansainvälinen yhteistyö), Sukon kansainväli-
syys- ja globaalikasvatussuunnitelma 
 
Etelä-Tapiolan lukio on tunnettu monipuolisesta kansainvälisestä toimin-
nasta. Pandemiatilanteesta johtuen lukiomme ei toistaiseksi ota vastaan ulko-
maisia vieraita eikä toteuteta ulkomaille suunnattuja opintoretkiä. Tilanteen 
normalisoituessa voidaan toteuttaa jo perinteisiä kansainvälisiä projekte-
jamme kuten Rooma, Milano ja Nepal.  
 

1. EU:n rahoittamat projektit (nimi, osallistuvat maat sekä hankkeen tavoitteet): Lukiomme 
kansainvälisyys- ja globaalikasvatustyöryhmä laatii hakemuksen oppilaitok-
semme akkreditoinnista Erasmus+-hakuja varten.  
 

2. Muun tahon rahoittamat projektit (nimi, osallistuvat maat sekä hankkeen tavoitteet)  
 

3. Muut yhteishankkeet (yhteydet esim. Espoon ystävyyskaupunkeihin, kummikouluihin jne.) 

Etelä-Tapiolan lukio aloitti ystävyyskoulutoiminnan syksyllä 2014 Toledon kau-
pungin ja siellä sijaitsevan Alonso Quijano -koulun kanssa. Toiminta jatkuu edel-
leen. Koulujen opiskelijat tutustuvat toisiinsa sosiaalisen median kautta ja järjes-
tävät mahdollisuuksien mukaan vastavuoroisia vierailuja toistensa luokse. Ystä-
vyyskoulutoiminnan tavoitteena on tukea espanjalaisen kielen ja kulttuurin tunte-
musta sekä opiskelijan kehittymistä globaalina kansalaisena.  
Etelä-Tapiolan lukiolla on myös vakiintunut yhteistyö milanolaisen lukion kanssa. 
Aiemmin yhteistyötä on toteutettu vastavuoroisten opintovierailujen kautta ja epi-
demia-aikana keväällä 2021 virtuaalisen yhteistyön kautta. Lukuvuonna 2021-
2022 on tarkoitus suunnitella uusi virtuaalivaihtoviikko kevätkaudella 2022 toteu-
tettavaksi.   
Keväällä 2006 koulussamme alkanut Nepal-projekti tarjoaa koulunkäyntimahdolli-
suuden 40 kastittomalle nepalilaislapselle köyhällä Saptarin alueella Nepalin itä-
osassa. Koulumme opiskelijat keräävät omalla toiminnallaan vaadittavat noin 4 
000 euroa ja varat lähetetään kummioppilaiden perheille yhteistyöjärjes-
tömme NNDSWO:n kautta.  Projekti liittyy koulun kestävän kehityksen ohjel-
maan.   
 
3. Kiina-yhteistyö 

https://espoo365-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/emmi_yli-luoma_espoo_fi/Ec6rNhFGjstJjdjV4EfrONEBHJ95SvECdkDt3DDW3IYSzg?e=jCtWEB
https://espoo365-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/emmi_yli-luoma_espoo_fi/Ec6rNhFGjstJjdjV4EfrONEBHJ95SvECdkDt3DDW3IYSzg?e=jCtWEB
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Etelä-Tapiolan lukiolla on ystävyyskoulu Kiinassa. Yhteistyö pandemia-aikana  
5. Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa luku-

vuonna 2021–2022? 

Etelä-Tapiolan lukio on aidosti kansainvälinen yhteisö, jossa kansainvälisyys on 
IB-linjamme ansiosta läsnä jokainen koulupäivä. Opintovierailut, jotka normaaliai-
kana toteutuisivat lähitapaamisina, on tarkoitus toteuttaa epidemia-aikana etäpro-
jekteina. Our calendar is crowded with internationally-orientated events.  

 
8. Lukion kestävän kehityksen edistäminen (https://www.espoo.fi/kestava-

kehitys)  
Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kiinteä osa lukion lukuvuosisuunnitelmaa. Lukio huo-
lehtii, että toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/ 
Espoon lukioissa tarjotaan opiskelijoille uutta Kestävä tulevaisuus -opintojaksoa lukuvuonna 
2021-2022 
 
Millä muulla tavoin lukiossa edistetään kestävää kehitystä lukuvuonna 2021-2022? 
Esim. kestävän koulumatkaliikkumisen edistäminen tai roskien lajittelun mahdollistaminen. 
 

Etelä-Tapiolan lukio on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 
2030) allekirjoittamalla sitoumus 2050:n.  
Etelä-Tapiolan lukio ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet kaikessa opetuk-
sessa, toiminnassa ja erilaisissa tapahtumissa lukuvuoden aikana tuomalla esille 
Agenda2030-tavoitteita. Tänä lukuvuonna jatkuvat ”Auta lähimmäistäsi” seniorikan-
salaisprojekti, Nepal-projekti, nälkä- ja vesipäiväkeräys ja verenluovutuskampanja. 
Lukuvuoden aikana järjestetään kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia.  Marras-
kuussa vietämme Nenäpäivää ja syyslukukaudelle on suunnitteilla Hyve-viikko, jol-
loin korostetaan monipuolisesti tasa-arvon merkitystä globaalisti ja paikallisesti.   
  
Yhteistyötä jatketaan Ekosäätiön kanssa ja aloitetaan muiden toimijoiden 
kanssa. Agenda 2030 –tavoitteita tuodaan esille Studia Generalia luennoissa, kuten 
Rauli Virtasen luennossa ja sen jälkeen järjestetyssä Unicef-keräyksessä Afganista-
nin lapsille. Liikkuva opiskelu-hanke jatkuu ja lukiossa järjestetään liikkumista edistä-
viä tapahtumia, kuten syksyllä liikuntapäivä ja kaksi kertaa vuodessa järjestettävä 
pyöräilypäivä.   
  
Kestävä kehityksen toimenpiteiden tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden ja koko 
henkilökunnan psykososiaalista jaksamista. Tässä toiminnassa tärkeä osa on oppi-
laskunnan hallituksella ja opettajien omaa Tyhy-ryhmän toiminnalla.  
Kestävä kehityksen työtä koordinoi Etelä-Tapiolan lukiossa kestävän kehityksen työ-
ryhmä, johon kuuluu sekä opettajia että opiskelijoiden Keke-ryhmä.  
  

Etelä-Tapiolan lukion sitoumus: https://sitoumus2050.fi/selaa-sitoumuksia#//de-
tails/148670  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.espoo.fi/kestavakehitys
https://www.espoo.fi/kestavakehitys
https://sitoumus2050.fi/
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9. Lukion ulkopuolinen toiminta  
mm. opintomatkat, lukion ulkopuolelle suuntautuvat opintokäynnit, vapaaehtoistoiminta, jne. 
 

Koulun ulkopuolista toimintaa säätelee lukuvuonna 2021-2022 koronaepidemiati-
lanne. Pyrimme turvaamaan kaikessa koulun toiminnassa opiskelijoidemme ja henki-
löstön terveyden ja hyvinvoinnin. Koulun normaaliin ulkopuoliseen toimintaan kuulu-
vat konsertti-, teatteri-, näyttely- ja muut erilaiset opinto- ja tutustumiskäynnit, kuten 
TET, sekä liikuntakurssit ja retkipäivät, esimerkiksi UE4-opintojakson retki Turun 
seudulle ja HI05-opintojakson retki keskiaikaiseen Tallinnaan. Opiskelijat tekevät 
opettajien kanssa myös ulkomaisia opintomatkoja. Näistä kerrotaan tarkemmin koh-
dassa Kansainvälinen toiminta.  Syyslukukaudella 2021 ei kuitenkaan Espoon linjan 
mukaisesti tehdä ulkomaille suuntautuvia matkoja eikä oteta vastaan kansainvälisiä 
vieraita.   
    
Yrittäjyyskursseilla tutustutaan erilaisten yritysten toimintaan viettämällä niissä yksi 
päivä ns. Job Shadowing- toiminnan merkeissä.  Johtajuus ja vuorovaikutus -kurs-
silla käydään vierailuilla useissa yrityksissä ja muilla työpaikoilla.  
   
Kakkosvuosikurssille järjestetään TET-päivä neljännessä jaksossa. Etelä-Tapiolan 
lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Espoon yhteisille korkeakoulukurs-
seille.    
   
Mikäli pandemiatilanne sallii, Etelä-Tapiolan lukion opiskelijat osallistuvat Auta lähim-
mäistä -päivänä hyväntekeväisyystyöhön ostoskeskuksissa, senioritaloissa, lasten-
kodeissa ja niihin verrattavissa paikoissa.   
  
Lukio tukee opiskelijoiden osallistumista EYP:n eli Euroopan nuorisoparlamentin toi-
mintaan sekä Pörssisäätiön Sijoituskouluun ja pörssilähettilästoimintaan.  
  
Etelä-Tapiolan lukio tiivistää suhteitaan IB-kouluihin ja tekee yhteistyötä muiden suo-
malaisten IB-koulujen kanssa.   
  

 
10. Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö  
lukio täsmentää tässä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön muodot 

 Korkea-asteen yhteistyö kattaa sekä ammattikorkeakoulut että tiedeyliopistot. Koska 
Etelä-Tapiolan lukion opiskelijoista suurin osa hakeutuu tiedekorkeakouluihin, painot-
tuu myös yhteistyö niihin. Korkeakoulujen edustajat käyvät Etelä-Tapiolan lukiossa 
pitämässä opintoesittelyjä ja vierailuluentoja. Syksyn alumnipäivässä Etelä-Tapiolan 
lukion alumnit esittelevät omia jatkokoulutusalojaan lukiomme abiturienteille. Lu-
kiomme opiskelijat osallistuvat myös pääkaupunkiseudun korkeakoulujen järjestä-
mille lukiolaisille suunnatuille kursseille, luennoille ja infotilaisuuksiin. Etelä-Tapiolan 
lukio jatkaa myös kansainvälisten opetusharjoittelijoiden ns. Step-kouluna.        
   
   

Aalto-yliopiston kanssa tehdään yhteistyötä myös Johtajuus ja vuorovaikutus - sekä 
Kohti Kauppista-kursseilla. Lisäksi lukuvuoden aikana Aalto-yliopiston henkilöstöä 
käy seuraamassa Etelä-Tapiolan lukion IB-linjan oppitunteja.  
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11. Lukion muu toiminta ja/tai lukion yhteydessä tapahtuva toiminta  

esim. lukion tiloissa järjestettävä harraste- ja vapaa-ajan toiminta 

 

Etelä-Tapiolan lukio tekee yhteistyötä toisen asteen oppilaitoksista etenkin muiden 
lukioiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat lähietäisyydellä toimivat lu-
kiot. Näiden lukioiden kanssa tehdään yhteistyötä kurssitarjonnan laajentamiseksi 
esimerkiksi lyhyissä vieraissa kielissä sekä ylioppilaskirjoitusten järjestämisessä.  
Yhteistyötä erityisesti pääkaupunkiseudun muiden IB -koulujen (sekä Tallinnan IB –
koulun) kanssa jatketaan.   

  

Etelä-Tapiolan lukion tutor-opiskelijat käyvät esittelemässä lukiota yläkouluille. 
Opinto-ohjaajat vierailevat myös pyynnöstä 9. -luokkalaisten vanhempainilloissa.    

   
Etelä-Tapiolan lukio ja Mankkaan yläkoulun matematiikkalinja jatkavat yhteistyötä 
erilaisilla vierailuilla, luennoilla sekä opetuksessa.  

 
12. Projektit ja hankkeet 

 

3D-Etis  
  

3D-Etis on opetushallituksen rahoittama kaksivuotinen innovatiivisten oppimisympä-
ristöjen kehittämishanke, joka alkaa syksyllä 2022. Hankkeessa kehitämme lu-
kiomme olemassa olevia oppimisympäristöjä entistäkin innovatiivisemmiksi ja tarvit-
taessa myös etäopiskeluun ja etäopettamiseen soveltuviksi. Yhteistyössä 3DBea-
rin(ulkoinen linkki) kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on yhdistää digitaali-
nen ja fyysinen oppimisympäristö.  
Hankkeessa varustellaan yksi tuotantotila 3D-teknologiaa hyödyntävien elementtien 
tuotantoon ja käyttämiseen, 360-kuvataan koulurakennus ja luodaan sen pohjalta vir-
tuaalinen look alike-koulurakennus luokkahuoneineen. Pilotointiin osallistuvat opetta-
jat ja opiskelijat kouluttautuvat työpajoissa AR/VR-teknologian hyödyntämiseen. Tar-
koituksena on kehittää pedagogista toimintakulttuuriamme yhteistoiminnallisemmaksi 
ja avata lukiokoulutuksen oppimisympäristöjä myös yrityksissä ja korkeakouluissa ta-
pahtuvaan oppimiseen.  
  

Liikkuva opiskelu  
Liikkuva opiskelu-hankkeen tuella hankitaan liikuntavälineitä ja järjestetään liikku-
mista edistäviä tapahtumia.  

 
 

 

https://www.3dbear.io/fi/
https://www.3dbear.io/fi/
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C. LIITTEET JA MUUT TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 

 

1. Ohjaussuunnitelma. Päivitetty 15.9.2021.  
 
 
2. Lukion lukuvuosisuunnitelman turvasivu  
 
 
3. Kooste tuntikehyksen käyttösuunnitelmasta  
 
 
4. Lukiokoulutuksen tuloskortti 2021–2022 (linkitys) 
 


