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Koulu 2022 ja meidän koulun toiminta-ajatus

• Oppilasta ja oppimista 
pidetään tärkeänä

• Oppilaita 
• osallistetaan
• valmistetaan 

tulevaisuuteen
• Ohjataan kohtelemaan 

toisia ihmisiä 
arvostavasti ja 
kuulumaan ryhmään.
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• Koulua elämää varten

• Oppiaineiden perustiedot
• Eheytyvä, laaja-alaisen 

osaamisen taidot
• Ongelmanratkaisutaidot
• Ajattelun taidot, tunne- ja 

vuorovaikutustaidot
• Omien vahvuuksien 

tunnistaminen
• Oppimisen ilo ja 

elämänikäisen oppimisen 
asenne!

koulukoulu.fi



Lukuvuoden kehittämiskohteet

Suomenkielisen perusopetuksen yhteiset tavoitteet

• Osaava ja oppiva yhteisö

• Hyvinvoinnin ja kasvun tuki

Koulun omat tavoitteet edellisiä täydentäen

• Työrauhan varmistaminen yhteisössä

• Yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Lukutaidon edistäminen

Koulun pedagoginen visio

• Oppilaiden osallisuus

• Laaja-alaisen osaamisen taidot

• Yhteistyö
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• Verso

• Liikuntatiimi

• Läksyjelpit

• Välkkärikaverit

• Mediatiimi

• Oppilasagentit

• Kirjastotiimi

Oppilastiimit



(Alli & Anna)
• Koulussamme käynnistyy Verso-toiminta ensi 

viikolla

• Verso-oppilaat ovat koulutettu erillisellä 

koulutuksella 1.9.2022.

• Verso tarkoittaa vertaissovittelua eli verso-

oppilaat sovittelevat muiden oppilaiden 

erimielisyyksiä

• Verso-oppilaiden soviteltaviksi tulevat 

erimielisyydet ovat lastenkokoisia ja Verso-

aikuiset tukevat vertaissovittelijoita 

• Verso-oppilailla on vaitiolovelvollisuus 

sovitelluista erimielisyyksistä 

• Versosovitteluista ei tiedoteta koteja erikseen
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Yhdessä vahvaksi yhteisöksi – Ei kiusaamiselle ohjelma
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1. Hyvinvoinnin mittarit

2. Sosiaalisia ja 
tunnetaitoja sekä 

kiusaamistilanteiden 
käsittelyä kehittävät 

ohjelmat

3. Ryhmien, luokkien ja 
yhteisöjen yhdessä 

sovitut säännöt

4. Jatkuva 
ryhmäyttäminen ja 

sosiaalisen 
kiinnittymisen 
edistäminen

5. Opiskeluhuollon 
edustajat tapaavat 

pienryhmissä aloittavat 
7. luokan oppilaat

6. Sähköiset 
palautekanavat

7. Kiusaamisen 
vastaisten toimien 

vastuuhenkilöt

8. Restoratiivisten 
lähestymistapojen 

käyttö

9. Nimikkoaikuinen 
paljon kiusatuksi 

tulleelle

10. Tukevan 
oppilastoiminnan 
kehittäminen ja 
vahvistaminen

11. Vertaistukitoiminta 12. Niveltäminen ja 
siirtymätilanteet

13. Huoltajien 
osallistaminen

14. Puuttumisen 
portaat



Luokissa tehtävä ENNALTAEHKÄISEVÄ työ

Verso, Kiva-koulu, vahvuuskasvatus ja positiivinen pedagogiikka, ryhmäyttäminen, laadukas yleinen tuki

Aikuinen puuttuu mahdolliseen kiusaamisepäilyyn 
välittömästi ja ohjaa eteenpäin:

•Verso (oppilaat selvittelevät)
•Aikuset selvittelevät (ela, rehtori tai yhr-henkilö)
•KiVa-tiimi (selkeä kiusaamistilanne)

Opettaja puuttuu kiusaamiseen:

• kirjattava selvittelylomake
•yhteys kotiin selvittelyn jälkeen.
•seuranta 2 viikkoa
•Seurantapäivä ilmoitetaan huoltajille.
🡪 Perustuu KiVa-koulu-malliin.

KiVa-sopimus ei pidä, kiusaaminen jatkuu. Kiva -tiimi kutsuu osapuolten huoltajat koululle yhdessä 
tai erikseen.

•tilanteessa huomioidaan aina lapsen etu (läsnäolo mietittävä tapauskohtaisesti)
•tarvittaessa oppilashuoltohenkilökunta mukaan
•huoltajat kutsutaan paikalle puhelimitse
•Huoltajien läsnäollessa tehdään uusi sopimus
•seuranta 2 viikkoa

Toinen sopimus ei pidä, kiusaaminen jatkuu edelleen. Rehtorin puhuttelu: sanktiot 
ja tehostettu seuranta

• turva-aikuinen
• päivittäinen, systemaattinen seuranta
• Kiusatun turvallisuuden takaaminen ensisijaisena tavoitteena!

Poliisin, lastensuojelun tai nuorisotyön konsultointi
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Kiusaamiseen puuttumisen portaat, Jupperin koulu





Kuraattorin työ

• Kuraattorin tehtäviin kuuluu 
yhteisöllinen ja yksilökohtainen
opiskeluhuoltotyö sekä monialainen 
verkostotyö. 

• Työn tavoitteena on edistää oppilaiden 
psykososiaalista hyvinvointia, 
myönteistä kokonaiskehitystä sekä 
kodin ja koulun välistä yhteistyötä. 

• Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja 
näkökulmaa kouluyhteisön hyvinvointiin 
ja lasten tukemiseen.
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Psykologin työ
Opiskeluhuollon psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos
• lapsen kasvuun, kasvatukseen ja kehitykseen tarvitaan neuvoja ja tukea
• oppimisen tukeen tarvitaan konsultaatiota
• oppilaan keskittyminen tai motivoituminen koulutyöhön on hankalaa, tunne-elämän asiat 

huolestuttavat

Psykologin puuttuessa

• Mikäli koululla ei ole nimettyä psykologia, kannattaa ensisijaisesti kääntyä koulun muiden 
opiskeluhuollon palveluiden (kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri) puoleen

• Aluepsykologien konsultaatio

• Ostopalvelututkimukset

o Tarkkaavuudenpulmat ja yhteistyö Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen yksikön 
kanssa (alle 13v)
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Digipudokkuudelle stop!: (Minna S)

• Opetushallituksen UUDET LUKUTAIDOT –kehittämisohjelma https://uudetlukutaidot.fi/

Tavoitteena on vahvistaa:

• lasten ja nuorten medialukutaitoja

• tieto- ja viestintäteknologista osaamista

• ohjelmoinnin osaamista 

Digipudokkuudelle Stop! -hanke:

• Jupperin koulun vuosiluokat 1-4 (+eskarit) testaavat tukimateriaalia

• oppivat digitaitoja

• Toimivat yhteistyössä vuosiluokkien ja eskarilaisten kesken.
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Jatkuva arviointi

Summatiivinen arviointi:

● kohdistuu TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISEEN ja 
OSAAMISEEN

● arvioinnin tekee opettaja
● lukuvuoden, opintojakson tai 

oppimiskokonaisuuden päättyessä 
(lkv-todistus, projekti, ryhmätyö, 
essee, koe…)

● Arviointi on dokumentoitava, jos se 
vaikuttaa oppilaan summatiiviseen 
arviointiin.

Formatiivinen arviointi:

• OPPIMISPROSESSIN aikana
• tavoitteena oppimisen ja osaamisen 

edistäminen, tukeminen ja 
ohjaaminen

• kiinteä osa opetusta ja sen 
suunnittelua

• arviointia tekevät oppilas itse, 
opettaja, luokkakaverit…

• ei tarvitse dokumentoida

Aluksi oppimiselle asetetaan TAVOITTEET – arviointi tehdään tavoitteiden pohjalta



Jukova ry 1992 –

jukova.org

JUKOVA Jupperin koululaisten vanhempien yhdistys

 koulun ja kodin yhteistyön 
vahvistaja

 oppilaiden kannustaja

 yhteisöllisten tapahtumien 
järjestäjä

 koulun organisoimien tilaisuuksien 
ja retkien sekä välituntivälineiden 
yms. tukija

Jäsenmaksu mahdollistaa toiminnan 
koulun oppilaiden hyväksi ja on vain 
15 euroa.

Tilinumero IBAN: 
FI0340554950065894
Maksun saaja: Jukova ry
Viite: 20158

Voit myös maksaa MobilePayllä!
Lyhytnumero: 25200


