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KOULU: Järvenperän koulu 
 

 

KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN 
 

Työyhteisön käsittely: päivämäärät 

1.  14.5.2022 
2.  9.-10.8.2022 
3.   
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LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA  
 

 
1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN   
Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat opetusjärjestelyt, 
lukuvuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt, esiopetuksen määrä, maahan-
muuttajien opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen, lisäopetuksen järjestelyt, koulun kirjas-
totoiminta, kouluruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat. 

Järvenperän koulussa on oppilaita yhteensä 429.  

Koulun visiona on Oppimisen eriyttäminen ja Oppimisen ilo.  

Koulussamme noudatetaan 2-jaksojärjestelmää.  

1. jakso on 11.8.2022.-22.12.2022, 2. jakso on 9.1.2023– 3.6.2023. 

Luokkien oppilasmäärät: 

7A, 22 
7B, 20 
7C, 20 
7D, 24 
7E. 19 
7F, 21 
 
 

8A, 22  
8B, 20 
8C, 22  
8D, 23  
8E, 18 
8F, 19  
8G, 20  
 

9A, 18  
9B, 18 
9C, 16 
9D, 24  
9E, 22 
9F, 15 
9G, 20 
 

2-9A, 6 
2-9B, 5 
1-8C, 5 
 
7-9I, 9 
 

 

Yleisopetuksen oppilasmäärät: 

• 7. luokilla on oppilaita yhteensä 128 

• 8. luokilla on oppilaita yhteensä 146 

• 9. luokilla oppilaita on yhteensä 138 

• TA-opetuksessa oppilaita on yhteensä 16 

 

  



 

 

   

 

3 
Koulun lukuvuosisuunnitelma 

Valinnaisaineet lukuvuonna 2022-2023: 

• 7. luokan lyhyet valinnaisaineet: 
o Pallopelit ja -leikit, Lisää kuvista, Lisää musaa!, Koneopin valinnainen, Luonnontiede 

(LUMA-luokkalaisten valinnainen), Historian jäljillä 

• 8. luokan pitkät valinnaisaineet: 
o A2-kiina, A2-saksa, B2-ranska, kotitalous, kuvataide, käsityö (pehmeät ja kovat mate-

riaalit), liikunta, musiikki 
• 8. luokan lyhyet valinnaisaineet: 

o Leivonnan iloa, Tietoinen ja taitava kokki, Sirkustaide, Soveltava matematiikka, Kokeel-
lista kemiaa, Musapaja, Beats & Loops – Elektronista musiikkia, Tukarit, Animaatio- ja 
pelisuunnittelu, Käsitöitä kovista materiaaleista, Iloa tekstiilitöistä, Valinnaisia tekstiili-
töitä, Arkkitehtuuri, Tähtitiede, Madonreikä, Mitä? Missä? milloin?, TEPPO 

• 9. luokan pitkät valinnaisaineet: 
o A2-kiina, B2-ranska, kotitalous, kuvataide, käsityö (pehmeät ja kovat materiaalit), lii-

kunta, musiikki 
• 9. luokan lyhyet valinnaisaineet: 

o Ohjelmointia ja matematiikkaa, Sirkustaide, Leivonnan iloa, Mat på svenska, Perintei-
nen kuvataide, Valinnaisia tekstiilitöitä, Käsitöitä kovista materiaaleista, Syventävä ma-
tematiikka, Ajattelen, siis olen!, Musapaja, Beats & Loops – Elektronista musiikkia, 
TEPPO 
 

Valtakunnalliset kokeet ja kilpailut 

Lukuvuoden aikana pidetään valtakunnallisia kokeita myöhemmin vahvistettavissa aineissa sekä osal-
listutaan Taloustaitokilpailuun, MatCup-kilpailuun ja Metsävisaan sekä mahdollisuuksien mukaan 
myös muihin kilpailuihin.  

LUMA-painotus 

Järvenperän koulussa on luonnontieteellis-matemaattisesti painottunut LUMA-luokka jokaisella 
luokka-asteella. LUMA-luokille pyritään pääsykokeilla.  

LUMA-pääsykokeen infoilta ja varsinainen pääsykoe tullaan pitämään tammikuussa 2023. Tarkat ajat 

vahvistuvat myöhemmin. 

Tukiopetus 

Kaikilla oppilailla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus voi olla ennakoivaa, ylläpitävää tai korjaa-
vaa. Oppimisvaikeuksia omaaville oppilaille annetaan ensisijaisesti ennakoivaa tukiopetusta. Tukiope-
tus dokumentoidaan oppilaan oppimissuunnitelman tukivälilehdelle. 

Erityisopetuksen toteuttaminen 

Järvenperän koulussa on yleisopetuksen puolella kaksi laaja-alaista erityisopettajaa (ELA). ELA:t an-
tavat tukea oppilaille pääosin samanaikaisopetuksessa ja yhteisopettajuutena aineenopettajien 
kanssa. Yleisopetuksessa on lisäksi yksi koulunkäyntiavustaja. 

Oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös oppimisen vaikeuksien johdosta, annetaan tukea integroituina 
yleisopetuksiin ryhmiin. Järvenperän koulussa opetusta toteutetaan inklusiivisesti. Laaja-alaisten eri-
tyisopettajien vetämä joustoryhmä antaa tukea oppilaille, jotka opiskelevat erityisten opetusjärjestelyi-
den tukemana.   
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Järvenperän koulussa tarjotaan luokkamuotoista erityisopetusta yläkouluikäisille nuorille, joilla on 
tunne- ja sosiaalisten taitojen vaikeuksia. Luokassa työskentelee kaksi erityisopettajaa. Opetus järjes-
tään pääsääntöisesti pienluokassa, mutta oppilaiden vahvuudet tai taidot huomioiden myös yleisope-
tuksen opetukseen integroituina. 

Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa on kolme opetusryhmää, joita kutakin opettaa erityisluo-
kanopettaja. Lisäksi TA-opetuksessa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa toimii 15 erityiskoulunkäyn-
tiavustajaa. 

Yleisopetuksessa on lisäksi yksi koulunkäyntiavustaja. 

Järvenperän koulussa jokainen opettaja on keskeinen pedagogisen tuen antaja oppilaille. Koulun vi-
sion mukaisesti koulussa kehitetään lukuvuosittain opetushenkilöstön valmiuksia pedagogisen tuen 
antamiseen. 

S2-opetus 

Oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, voidaan tarvittaessa opettaa suomea toisena kielenä. 
Lisäksi he saavat laaja-alaisen erityisopettajan tukea eri oppiaineissa tarpeen mukaan. Oppilaalle an-
nettava tuki suunnitellaan oppimissuunnitelmaan. Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan erillisissä 
S2-ryhmissä tai integraationa suomen kielen opetuksen yhteydessä. 

Jokainen aineenopettaja tukee S2-oppilaiden opiskelua toteuttamalla opetusta kielitietoisesti. 

Toiminta-alueittain tapahtuva opetus (TA-opetus) 

Järvenperän koulussa on kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa kehitysvammaisille 
oppilaille.  

Opetuksessa noudatetaan toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen opetussuunnitelmaa. Opetuk-
sessa keskitytään seuraaviin: motoriset taidot, kommunikaatiotaidot, sosiaaliset taidot, päivittäiset tai-
dot, kognitiiviset taidot. Lisäksi opetus voi sisältää oppiaineiden tavoitteita kunkin oppilaan yksilöllisten 
vahvuuksien mukaisesti. Lukuvuonna 2022-2023 opetusta annetaan lisäksi kuvataiteessa, musiikissa 
ja teknisessä käsityössä, joilla tuetaan toiminta-alueiden mukaisia tavoitteita.  

Lukuvuoden aikana erityiskoulunkäyntiavustajille järjestetään kaksi koulutusiltapäivää: 

• 14.12.2022 

• Toukokuussa 2023 

Lisäksi toiminnan suunnittelupäivä 10.8.2022. 

Aamu- ja iltapäivähoito sekä lomahoito 

Mahdollisuus aamu- ja iltapäivähoitoon sekä lomahoitoon kuuluu toiminta-alueittain tapahtuvan ope-
tuksen oppilaille. Aamuhoitoa järjestetään klo 7.30-9.00 ja iltapäivähoito klo 13.00-16.30 välisellä ajalla. 
Lisäksi on mahdollisuus loma-ajan hoitoon koulun syyslomalla, joululomalla, talvilomalla sekä kesälo-
malla. 

Lomahoidon suunnittelupäivä (henkilöstö) pidetään ma 5.6.2023. 
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Koulukirjasto 

Järvenperän koulukirjasto toimii koulun jokaisen oppilaan oppimisympäristönä. Oppilaat voivat hyö-
dyntää tiedonhaussa kirjaston painettuja teoksia ja kirjaston tietokoneita. Kirjastossa oppilailla on mah-
dollisuus tehdä erilaisia projektitöitä ja saada ohjausta tiedonhaussa.  

Oppilaiden kirjallisuuden opiskelua syvennetään ja laajennetaan pitämällä lukutunteja, opastamalla 
oppilaita kirjallisuuden lainaamisessa ja lukemisessa.  

Mahdollisuuksien mukaan teemme yhteistyötä myös kaupunginkirjaston kanssa.  

Kirjastoa pidetään auki erikseen sovittuina aikoina.  

Kirjastoa hoitavat Tarja Kumpula ja Henna Muti. 

Kouluruokailu 

Opettajat ruokailevat valvonta-ateriat oppilaiden kanssa samoissa pöydissä ja ohjaavat ruokailutilan-
netta. Oppilaat toimivat pareittain ruokajärjestäjinä. Opettajat jakaantuvat ruokalassa ruokailemaan eri 
puolille kouluruokaravintolaa. 

Ruokalahenkilökunta osallistuu ohjaamiseen. Oppilaat saavat osallistua ruokalistan suunnitteluun toi-
veruokapäivinä.  

Ruokailuajat: 

• Yleisopetuksen ryhmien ruokailu on klo 11.05 - 11.50 

• TA -opetuksen ruokailu klo 10.20-11.00 
 

Iltapäivän välitunnilla oppilailla on mahdollisuus ostaa koulun ruokalasta terveellistä välipalaa. Lisäksi 
oppilaiden ylläpitämä kioski toimii erikseen ilmoitettavina aikoina iltapäivän välitunneilla. 

Koulussa toimii Kouluruokavaikuttajat -ryhmä. Ryhmän tehtävänä on tukea terveitä elämäntapoja, hy-
viä ruokailutottumuksia ja -tapoja, kehittää kouluruokailun toteuttamista koulussa ja tarjoaa oppilaille 
mahdollisuuden osallisuuteen ruokakasvatuksen toteuttamisessa ja koulun toiminnassa. Kouluruoka-
vaikuttajat -ryhmään kuuluu rehtori, ruokapalvelun esimies, oppilasedustajat sekä ohjaava opettaja, 
sekä mahdollisuuksien mukaan terveydenhoitaja ja opettajien edustaja. Ryhmä kokoontuu säännölli-
sesti. Ryhmää ohjaa Hanna-Kaisa Hämäläinen 

Päivänavaukset 

Päivänavaukset ovat tärkeä koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin ja osallisuuden väylä. 

Rehtori pitää joka kuukauden alussa aamunavauksen joko keskusradiosta tai salissa. Päivänavauk-
sissa on kuukausittain vaihtuvat teema, joita jatketaan luokanvalvojan tunnilla. 

Teemat ovat seuraavat: 

• elokuu: ”Mukava nähdä” 

• syyskuu: ”Tavoitteeni tälle syksylle” 

• lokakuu: ”Minun vahvuuteni” 

• marraskuu: ”Olen arvokas” 

• joulukuu: ”Kiitollisuus” 
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• tammikuu: ”Kevättä rinnassa” 

• helmikuu: ”Sosiaaliset suhteet” 

• maaliskuu: ”Elämän eväät” 

• huhtikuu: ”Osaan ja opin” 

• toukokuu: ” ”Haaveeni” 

• kesäkuu: ”Iloitaan auringosta!” 

Luokille ja oppilaille on osoitettu kerran viikossa keskusradioaamunavausvuorot, luokanvalvojat ja oh-
jaavat opettavat vastaavat toteutuksen organisoinnista oppilaiden kanssa.  

Muina päivinä opettajat pitävät päivittäin luokissa päivänavauksen toisen oppitunnin alussa.  

Koulu ja seurakunta voivat sopia, että seurakunnan työntekijät käyvät pitämässä päivänavauksen tai 
useampia päivänavauksia koululla. Aikataulu päivänavauksille sovitaan koulun ja seurakunnan yhteis-
työnä.  Päivänavaukset eivät sisällä uskonnon harjoittamista vaan ne ovat luonteeltaan yleissivistäviä, 
jolloin kaikki oppilaat osallistuvat niihin katsomuksestaan riippumatta. Järvenperän koulussa seura-
kunta pitää mahdollisuuksien mukaan kerran kuukaudessa aamunavauksen.      

Tarpeen mukaan keskusradion kautta tai salissa voidaan pitää myös muita ajankohtaisiin teemoihin 
liittyviä päivänavauksia.  

Luokanvalvojan tapaamiset 

Luokanvalvojat pitävät joka keskiviikko siestalla luokanvalvojan tapaamiset osana ohjattua välituntitoi-
mintaa. 

Luokanvalvojan tunneilla käydään muun muassa läpi oppilaskunnan ajankohtaisia asioita, luokkaan ja 
luokanvalvojuuteen liittyviä asioita.  

Keskeinen osuus luokanvalvojatapaamissa on koulun kasvatus työhön kuuluvalla tunne- ja vuorovai-
kutustaitojen tukemisella. Luokanvalvojan tapaamiset ovat osa koulun hyvinvointityötä. Luokanvalvo-
jan tapaamisilla käsiteltävät teemat nousevat nuoren hyvinvoinnin perusosa-alueista: pätevyys, itse-
luottamus, ihmissuhteet, luonne, välittäminen (PERMA-teoria). 

 

Tapahtumat ja juhlat 

Lukuvuoden aikana järjestettäviä juhlia ja tapahtumia ovat seuraavat: 

• Lukuvuoden aloituspäivä 11.8.2022 

• Orientaatiopäivät 7-9 luokilla 12.-16.8.2021 

• 7. luokkien ryhmäytyspäivä 16.8.2021 Pikku-Aurorassa klo 8,30-n.14.00 

• NouHätä-koulutus 8. luokkalaisille 16.8.2022 

• Valokuvaus 22.-24.8.2022 

• Ulkoilupäivät ke 7.9.2022 ja kevätlukukaudella ke 10.5.2023.  

• Vko 35 Kohtaamisen viikko – Tervehdimme kaikkia, tervehdin kaikkia! 

• Luokan 7-9I huoltajainilta 30.8.2022 

• 8.-9. luokkien huoltajainilta 28.9.2022  

• 7. luokkien huoltajainilta 5.10.2022 

• TA-opetuksen huoltajainilta 31.8.2022 

• Teatteri Tamine: Knock out, KULPS -esitys koululla 27.9. (kolme esitystä klo 10.10, 
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klo 11.50 ja klo 12.45) 

• 9.lk yhteishakuinfoilta 16.11.2022 

• Väriviikko viikolla 44 

• Kiitollisuusviikko viikko 48 

• Itsenäisyyspäivänjuhla 5.12.2022 

• Joulukirkko 21.12.2021 

• Joulujuhla 22.12.2022 

• LUMA-info 10.1.2023 

• LUMA-pääsykoe 23.1.2023 

• valinnaisaine-info 7. luokille 18.1.2023 

• LUMA-viikko 7.-11.11.2022 

• Taksvärkkipäivä 6.4.2023 

• Metsävisa kahdeksasluokkalaisille helmikuussa 2023 

• Kiinalainen uusivuosi (jäniksen vuosi) 22.1.2023 

• Kevätkarnevaaliviikko vko 7 

• Uusien kummitukareiden suunnittelupäivä huhti/toukokuussa 

• Camera Obscura 7.-8.lk viikoilla 15 ja 16, järjestetään yhteistyössä Kalajärven kou-

lun kanssa 

• Kevätgaala viimeisellä lukuvuoden viikolla 

• Tulevien seitsemäsluokkalaisten tutustuminen yläkouluun 23.5.2023 

• Tulevien 7.lk  ja heidän huoltajiensa info-ilta 24.5.2023 

• Kevätjuhla 3.6.2023 

Tarvittaessa lukuvuoden aikana voidaan myös järjestää muita tapahtumia ja teemapäiviä. 
 
Muuta huomioitavaa 

Koulun tiloissa toimii myös Espoon esittävän taiteen koulu, Esko. Eskon kanssa yhteistyössä toteute-
taan sirkustaiteen valinnaisaine. 

 

Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt OPS- ja OPS-agenttityöskentelyssä  
(Koulun johtoryhmän jäsen/jäseniä) 
susanna.louko@opetus.espoo.fi  
 
Oppilaskuntatoiminnan ohjaava opettaja/opettajat 
mika.koponen@opetus. espoo.fi ja asmo.pohjala@opetus.espoo.fi  
 
 

  

mailto:susanna.louko@opetus.espoo.fi
mailto:mika.koponen@opetus.%20espoo.fi
mailto:asmo.pohjala@opetus.espoo.fi
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2. TYÖAJAT  
 
Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouk-
sessa 11.11.2020 203 §:n mukaan seuraavasti:  

Syyslukukausi keskiviikko 11.8.2022 – torstai 22.12.2022   
Syysloma (viikolla 42) maanantai 17.10.2022 – perjantai 21.10.2022 
Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023 

Kevätlukukausi maanantai 9.1.2023 – lauantai 3.6.2023  
Talviloma (viikolla 8) maanantai 20.2.2023 – perjantai 24.2.2023.  

 
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. 
 

Lukuvuonna 2022-2023 Järvenperän koulussa ei tulla pitämään lauantaityöpäivää. 

 

3. OPETUSTUNNIT 
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maanantai, tiistai, torstai 
ja perjantai 

keskiviikko 

1. 8.30 - 9.15 1. 8.30 - 9.15 

2. 9.30 - 10.15 2. 9.30 - 10.15 

3. 10.20 - 11.05 3. 10.20 - 11.05 

Siesta 11.05-11.50 Siesta 11.05-12.25 

lv-tapaaminen  
klo 11.50-12.10 

4. 11.50 - 12.35 4. 12.25 – 13.10 

5. 12.40 - 13.25 5. 13.15 – 14.00 

6. 13.40 - 14.25  

7. 14.30 - 15.15  

8. 15.15 - 16.00  
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Kolmannen ja neljännen oppitunnin välissä koko koululla on, siesta, jonka aikana järjestetään ohjattua 
toimintaa sekä kerhotoimintaan lukuvuosittain tarkentuvalla tavalla. Siestalle ajoittuu myös ruokailu. 
Keskiviikon siesta on muita päiviä pidempi, jolloin järjestetään kerhotoiminnan lisäksi myös luokanval-
vojien vetämän välituntitoimintaa. 

Oppilailla on mahdollisuus maksulliseen välipalaan klo 13.25-13.40 välitunnilla koulun ruokalassa maa-
nantaisin, tiistaisin ja torstaisin. 

Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa (TA-opetus) oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Kou-
lupäivään on sijoitettu enintään 6 oppituntia. 

• 9.00 - 9.45 

• 10.00 - 10.45 

• 10.45 - 11.30 

• 12.15 - 13.00 

• 13.00 - 13.45 

• 13.45 - 14.30 

Yllä mainittuihin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus on koulun ulkopuolella. 
Jos koulun työaika poikkeaa yllä mainitusta, se kuvataan alla. 
 
Mitkä ovat tärkeimmät opetuksen yleiseen järjestämiseen, koulun työaikoihin ja opetustuntien ajoittami-
seen liittyvät huomiot lukuvuoden 2022-2023 suunnittelun kannalta? 

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

Kerhotoiminnalla tuetaan aktiivista ja mielekästä toimintaa koulun oppilaille. Koulun tarjoamat kerhot 
ovat nähtävissä koulun kotisivuilla. Kerhot voidaan toteuttaa joko lukuvuoden, lukukauden tai lyhyem-
män periodin pituisissa jaksoissa. Kerhoihin ilmoittaudutaan kerhon ohjaajalle. Kerhojen ajankohdissa 
huomioidaan, että mahdollisimman monella oppilaalla on mahdollisuus osallistua kerhoihin eri jak-
soissa. Kerhoja vetävät opettajat vastaavat kerhoista tiedottamisesta. 

Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota yläkoulun oppilaille mielekästä tekemistä pääasiassa siestan ai-
kana (11.05-11.50). Kerhotoimintaa järjestetään opetushallituksen kerhotoiminnan kehittämisavustuk-
sella, johon kuuluu koulun omavastuuosuus. 

Koulussamme / oppilaitoksessamme kokoontuvat seuraavat harrasteryhmät, suluissa ker-
honvetäjä: 

• Jperän Jodlaus (Jill Taegen) 

• Liikuntakerho (Elli Piispa) 

• Kielet ja kansainvälisyyskerho (Anu Isbom) 

• Karaokekerho (Jari Huvila) 

• Läksykerho (laaja-alaiset erityisopettajat, koulunkäyntiavustaja). Ei erillistä ilmoit-
tautumista. 

o  Kerran viikossa maanantaisin, luokka 2045  
o ke klo 14.10-15.10 luokassa 2044  
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• Pelikerho (Pekka Saarinen) 

• Tukarikerho (Johanna Keronen ja Jill Taegen) 

• Digarikerho (Jari Huvila ja Emil Stenberg) 

• Hygieniapassi. Mahdollisuuksista hygieniaosaamistestin suorittamiseen lukuvuoden 
aikana tiedotetaan erikseen. Tiedustelut: hanna-kaisa.hamalainen@opetus.espoo.fi 

 
 

 

5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS 

Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa tässä kuvatun toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivä, yö-
koulut, opintoretket, opiskelu Yrityskylässä, TET-jaksot sekä myös se, että tavallisen koulupäivän ai-
kana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. 
 

Koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella.  

▪ Liikunnan opetusta järjestetään koulun oman salin ja urheilukentän lisäksi myös lähialueella. 

Liikuntatunneilla käytetään Laaksolahden urheilupuistoa, Keski-Espoon uimahallia, Oittaan ulkoi-

lualuetta ja muita lähialueen liikunta-alueita. Lukuvuoden alussa huoltajille lähetetään tiedote ope-

tuksessa säännöllisesti käytössä olevista liikuntapaikoista sekä tietoa liikkumisesta niiden ja kou-

lun välillä. 

▪ Biologian, maantiedon ja kemian tunneilla hyödynnetään lähialueen maastoa. 
▪ Musiikin opetukseen liittyen vieraillaan konserteissa sekä muissa musiikkitapahtumissa (esim. 

Sellon kulttuurisalissa) mahdollisuuksien mukaan. 
▪ Kuvataiteen tunneilla voidaan vierailla koulun lähiympäristössä ja tehdään retkiä museoihin mah-

dollisuuksien mukaan.  
▪ Kotitalouden oppitunneilla hyödynnetään lähiluonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Oppilaat saat-

tavat myös käydä ohjatusti kaupassa. Opintoretkiä tehdään lisäksi mahdollisuuksien mukaan 
esim. Kierrätyskeskukseen, lähiseudun museoihin ja muihin opetussuunnitelman tavoitteita tuke-
viin kohteisiin.  

▪ Kielissä voidaan tehdä mahdollisia opetusretkiä Suomessa. 
▪ Käsitöissä (tekstiili/tekninen) saatetaan lähteä yhdessä hankkimaan materiaaleja töihin tai 

tehdä retki museoon tai taidenäyttelyyn. 
▪  TA-opetuksessa tehdään retkiä lähiluontoon ja oppilaiden tavoitteita tukeviin retkikohteisiin. Li-

säksi Espoon kaupunki järjestää toiminta-alueittain opiskeleville oppilaille mahdollisuuden uinnin 
opetukseen tammi-maaliskuussa 2023. Jatko-opintopaikkoihin ja työelämään tutustutaan 9.lk:n 
aikana oppilaiden tarpeiden mukaisesti. 

Lisäksi kouluvuoden aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä, oppilaiden tutustu-
miskäyntejä jatko-opintopaikkoihin sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. 
Näistä tiedotetaan huoltajia etukäteen. Huoltajien suostumukset pyydetään aina etukäteen. Ennen vie-
railuja ja siirtymisiä oppilaat ohjeistetaan huolellisesti toiminnasta ja liikkumisesta. 

  

mailto:hanna-kaisa.hamalainen@opetus.espoo.fi
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Lukuvuoden aikana pyritään toteuttamaan ainakin seuraavat koronatilanteen salliessa (ajankohta tar-
kennetaan myöhemmin): 

• Villa Elfvik 7. luokkalaisille 

• Lumaretket 

• Kirjastovierailut 

• 9.luokkalaisten vierailut yrityskylässä 

• Luokkien kevätretkipäivä 1.6.2023 

• 7. lk vierailevat WeeGee –talossa: KAMUssa ja EMMAssa, toukokuu 2023 

• 9E ja 9D sekä 7D luokkien leirikoulut elokuussa 2022 
• Lukuvuoden 2023-2024 kummitukareiden suunnittelupäivä huhtikuussa 2023  
• Joustoryhmän kirjastokäynnit neljä kertaa lukuvuodessa 2022-2023 

 
Työelämään tutustuminen (TET-jakso): 

• 9. luokkalaisten TET on kahdessa osassa viikot 38 ja 39 sekä viikot 40 ja 41. TET-harjoittelun 
jälkeen 9 luokkalaiset esittelevät koulussa kokemuksia 7. ja 8. luokkalaisille. 

• TEPPO-työharjoittelujaksot: 
o 9.lk viikot 38 ja 39 tai 40 ja 41 
o 8.lk viikko 44 
o 9.lk viikko 50 
o 8.-9.lk viikko 7 
o 8.lk viikko 17 
o 9.lk viikko 21 

 
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-opintopaik-
koihin sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Huoltajia tiedotetaan koulun ulko-
puolella annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen. 
 
Mitkä ovat tärkeimmät koulun kerhotoimintaan ja koulun ulkopuolella annettavaan opetukseen liittyvät 
huomiot lukuvuoden 2022-2023 suunnittelun kannalta?  
Arvioinnissa huomioidaan myös  
- Oppilaskyselyn tulokset väittämissä ”Oppitunteja pidetään usein muualla kuin luokassa” ja ”Retkiä ja 
opintokäyntejä tehdään sopivasti”  
- Huoltajakyselyn tulokset väittämässä ”Retkiä ja opintokäyntejä järjestetään sopivasti” 
 
 
Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet 
Lukuvuoden aikana järjestetään myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtu-
mia. Tilaisuuden/tapahtuman aika, paikka ja sisältö määritellään erikseen ennen tilaisuutta/ohjelmaa. 
Lukuvuoden aikana järjestetään kaksi ulkoilupäivää: 7.9.2022 ja 10.5.2023. 
 
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"? 
 
 Opetuksessa hyödynnetään kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapolun tarjoamia kohteita. 
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Luokanvalvojat ja aineenopettajat vierailevat KULPS-kohteissa valvontaluokkiensa kanssa.  
Oppilaat käyvät kuvataiteen tunneilla mahdollisuuksien mukaan taidenäyttelyissä eri luokkatasoilla. 
 Musiikin tunneilla oppilaat käyvät mahdollisuuksien mukaan konserteissa.  
Myös toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa hyödynnetään opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita 
tukevia KULPS-kohteita.  
KULPS-vierailuja pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan koko Espoon alueella. Yhteistyökump-
paneita pyritään kutsumaan järjestämään ohjelmaa ja tilaisuuksia myös koulun tiloihin. 

Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): 
hanna.laamanen@opetus.espoo.fi ja johanna.keronen@opetus.espoo.fi  

 
Kuvailkaa KULPS-toiminnan suunnitelman toteutumista. 
Toteutuiko Espoon opetussuunnitelmaan kirjattu tavoite oman koulunne kohdalla: 
"Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja kirjasto-
polulle"? Kyllä/ei 
 

Taidetestaajat -hanke: 
Taidetestaajat-hankkeen yhdysopettaja lukuvuonna 2022-2023 on Elli Piispa. 

 

NouHätä -kampanja 

Järvenperän koulun on mukana NouHätä -kampanjassa. Kahdeksasluokkalaisille järjestetään elo-
kuussa 2023 luento ja alkusammutuskoulutus. 

Yhteyshenkilönä toimii jill.taegen@opetus.espoo.fi  

 

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  

Kodin ja koulun yhteistyö 
Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, yhteis-
työkäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakenteiden sekä 
niiden menetelmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan kanssa on kes-
kusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöistä.  
 

Kodin ja koulun yhteistyön keskiössä ovat huoltajainillat ja huoltajatapaamiset. Muita yhteistyöta-
poja ovat arviointikeskustelut, palautteen kerääminen huoltajilta (mm. huoltajakysely) sekä huolta-
jien osallistaminen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.  

Luokkien huoltajien kesken muodostetaan tarpeen mukaan luokkatoimikuntia leirikoulujen tai luok-
karetkien mahdollistamiseksi. Oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita tulemaan tunneille kertomaan 
omasta erikoisosaamisestaan, esim. ammatistaan.  

Wilma on tärkein tiedotuskanava kodin ja koulun välillä. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä arvioidaan 
säännöllisesti. Jokaiselle opetushenkilöstöön kuuluvalla on velvollisuus käyttää Wilmaa työssään. 
Wilma-viestinnän tavoitteet ja sisältö nostetaan säännöllisesti esiin niin opettajien tiimeissä kuin koko 

mailto:hanna.laamanen@espoo.fi
mailto:johanna.keronen@espoo.fi
mailto:jill.taegen@espoo.fi
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opettajakunnan yhteisessä keskustelussa tavoitteena toimiva, rakentava ja positiivinen viestintäkult-
tuuri. Wilman käyttöä kehitetään oppilailta ja huoltajilta saadun palautteen perusteella. 

Vanhempainyhdistys Himakka toimii kodin ja koulun yhdyselimenä. Lukuvuonna 2022-2023 ko-
kouksiin osallistuvat rehtori ja/tai apulaisrehtori. Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on toimia ko-
din ja koulun välisenä yhteistyöelimenä sekä välittää ja tuoda esille vanhempien kannanottoja ja nä-
kemyksiä koulunkäynnistä ja kasvatuksesta. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan innos-
tavan oppimisympäristön luomisessa. Yhdistys järjestää resurssiensa mukaan, yhteistyössä koulun 
kanssa, tapahtumia, erilaisia luento- ym. tilaisuuksia oppilaille ja vanhemmille sekä pyrkii yhteistyössä 
lähikoulujen ja muiden tahojen (srk, nuorisotoimi, asukasyhdistykset) edistämään lähialueensa viih-
tyisyyttä ja turvallisuutta. Henkilöstölle tiedotetaan säännöllisesti Himakan toiminnasta ys-ajoilla. 

Huoltajainillat pidetään syksyllä kullekin luokkatasolle, Ta-opetukselle sekä sope-luokalle erikseen. 
Lisäksi järjestään infoillat yhteishausta (9.lk), valinnaisaineiden valinnasta (7.lk) sekä tuleville seitse-
mäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. LUMA-luokalle hakemisesta järjestetään infoilta tammi-
kuussa. 

Muita vanhempainiltoja ja infotilaisuuksia pidetään tarpeen mukaan. 

Luokanvalvojat tarjoavat joka lukuvuosi huoltajille mahdollisuuden huoltajatapaamiseen.  

Kodin ja koulun väliset yhteistyörakenteet ovat jatkuvan arvioinnin kohteena.  

TA -opetuksessa kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. Vanhemmat tavataan HOJKSin laadinnassa 
ja arviointipalavereissa. Lisäksi yhteyttä pidetään Wilman, reissuvihkojen, tablettien ja puhelaittei-
den avulla. TA -luokilla on toiminut oma vanhempainyhdistys. 

  
Mitä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuoden 2022-2023 suunnitte-
lussa? 
Arvioinnissa huomioidaan myös  
- Huoltajakyselyn tulokset kokonaisuutena  
- Oppilaskyselyn tulokset osiossa KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ  
- Henkilöstökyselyn tulokset osiossa KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ sekä osiosta TYÖN KUORMITTA-
VUUS kohta "Yhteistyö huoltajien kanssa".  
 
 
Sidosryhmäyhteistyö 
Kuvataan perusopetuksen iltapäivätoiminta ja esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen kanssa tehtävä yh-
teistyö. 

Seurakunta voi pitää aamunavauksia. Koulu järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa uskonnon-
vapauden periaatteita kunnioittaen uskonnolliset tilaisuudet, kuten joulu- ja kevätkirkot. Seurakunta 
pitää päivänavauksia koulussa yhteisesti sovitulla tavalla. Päivänavaukset eivät ole uskonnollisia. 
Vaihtoehtona joulu- ja kevätkirkoille koulussa järjestetään korvaavat tilaisuudet, jotka eivät ole uskon-
nollisia. Tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat opettajat, joilla ei ole omaa valvonta-
luokkaa.  

Seurakunnan yhteyshenkilönä toimii Heikki Arponen. 

Nuorisotoimi kanssa pyritään toteuttamaan erilaista yhteistyötä mm. pop-up nuokkuja koululla. Mah-
dollisuudet toteutukseen riippuvat resursseista. Nuorisotoimi on vahvasti mukana ryhmäytyspäi-
vässä. 
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Yhteistyössä seurakunnan, nuorisotoimen, koulun oppilashuollon sekä tukioppilaiden kanssa järjes-
tetään lukuvuoden alkaessa uusille seitsemäsluokkalaisille ryhmäytyspäivä. 

Yhteistyössä vanhempainyhdistys Himakan kanssa pyritään järjestämään toimintaa eri teemoista 
koulun oppilaille. Vanhempainyhdistyksen kanssa suunnitellaan ja kehitetään tapoja edistää oppilai-
den viihtyvyyttä koulussa osana yhteisöllistä oppilashuoltotyötä. 

9. -luokkalaisille esitellään jatko-opintomahdollisuuksia oppilaanohjauksen tunneilla. Lisäksi lä-
hilukioista tulee tutoroppilaita esittelemään omaa lukioonsa oppilaanohjauksen tunneille. Oppilailla 
on mahdollisuus käydä oppilaitosten avointen ovien päivissä kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 8. -
luokkalaisille järjestetään Omniassa avointen ovien päivä keväällä. 

Eri oppiaineiden tunneilla käy mahdollisuuksien mukaan vierailijoita, esimerkiksi ammattiesitteli-
jöitä, kirjavinkkareita ja päihdevalistajia. Lisäksi vierailemme talon ulkopuolella esimerkiksi ammattei-
hin tutustuttaessa.  

Yhteistyötä tehdään lähikoulujen kanssa. Lähialakoulujen (Auroran, Karamzin ja Pakankylän kou-
lut) kuudennen luokan oppilaille järjestetään tutustumispäivä yläkoululla toukokuussa. Lisäksi järjes-
tetään info-ilta seitsemännelle luokalle siirtyville oppilaille ja heidän huoltajilleen. Alakoulujen kanssa 
tehtävä yhteistyö on tiivistä erityisesti oppilaiden ehyen koulupolun toteutumisen varmistamisessa 
nivelvaiheissa. 

Järvenperän kouluun LUMA-painotuksen myötä yhteistyötä tehdään muiden Espoon LUMA-koulujen 
kanssa.  

Järvenperän koulussa tarjotaan harjoittelupaikkoja eri oppilaitosten opiskelijoille (esim. OMNIA, 
Metropolia ja Laurea). 

Mitä sidosryhmäyhteistyöhön liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuoden 2023-2024 suunnittelussa? 

 

Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa  
Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kiinteä osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Koulu huolehtii, 
että toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/ 
 
Koulun yhteyshenkilö: 
Sanna.nurminen@espoo.fi 
hanna.laamanen@opetus.espoo.fi  
 
Kuvataan, miltä osin koulun oma tavoite saavutettiin ja mitä haasteita tavoitteen saavuttamisessa ilmeni.  
 

Koulun toiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet.  Järvenperän koulu on laatinut 
kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Henkilökunta on tietoinen tavoitteista ja on sitoutunut toteut-
tamaan kestävän kehityksen periaatteita.  Periaatteet huomioidaan sekä toiminnan suunnittelussa että itse 
toiminnassa. Vastuun kantaminen yhteisestä ympäristöstä on keskeinen tavoite. 

Kotitalouden oppitunneilla otetaan ruokahävikki ja sen vähentäminen keskeiseksi toimenpiteeksi ruoan-
valmistuksessa, ruoan tarjoilussa sekä ruokailutilanteissa. Ruokahävikkiä käsitellään oppiaineessa erityi-
sesti syyskuun ruokahävikkiviikolla. Ruokahävikin minimointi ja sen kansantaloudellinen merkitys nostetaan 
esille koko lukuvuonna. Oppilaiden kykyä tehdä joustavia valintoja elintarvikkeiden suhteen tuetaan ope-
tuksessa mm. muunneltavien ruokaohjeiden avulla. 

https://sitoumus2050.fi/
mailto:hanna.laamanen@opetus.espoo.fi
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Koulussamme on sitouduttu lajitteluun. Koulun henkilöstö näyttää omalla toiminnallaan esimekrkiä ja ohjaa 
oppilaita noudattamaan lajittelun periaatteita. Oppilaiden osallisuus jätteiden lajittelun sujumiseksi on edel-
lytyksenä. 

Järvenperän koulun erityispiirteitä kestävän kehityksen toteuttamisessa: 

I. Sosiaalinen kestävä kehitys 

Sosiaalisesti ja fyysisesti viihtyisä oppimisympäristö on kaikkien kouluyhteisön jäsenten vas-
tuulla (mm. toiminta ja sen seuraukset, vuorovaikutustapa, vastuullisuus) ja siten myös varmistaa 
oppimisen eriyttämisen toteuttaminen onnistuneesti.  

Jokainen opettaja on velvollinen kohtaamaan oppilaat aidosti koulun arjessa tervehtien ja varmistaen, 
että oppilaalle syntyy turvallinen kokemus kuulumisesta kouluyhteisöömme. Opettaja mallintaa 
omalla toiminnallaan hyvää käytöstä, tunnetaitoja ja  itsensä johtamista.  

Kaikilla opettajilla on velvollisuus ohjata oppilaita asiallisessa käyttäytymisessä koulussa sekä koulun 
omaisuuden kunnioittamisessa. Erityisesti välituntivalvonnassa kohtaamisiin ja ohjaukselliseen 
kanssakäymiseen tulee panostaa.  

Oppilaat ovat aktiivisesti mukana kestävän kehityksen toteuttamisessa koulussa. Oppilaat osallistu-
vat koulussa mm. kouluruokavaikuttajien toimintaan, jossa kehitetään kouluruokailukäytänteitä 
kestävän kehityksen linjausten mukaisesti ja edistetään terveellisiä ruokailutottumuksia sekä koulu-
ruokailun viihtyvyyttä. Oppilaiden vahva osallisuus oppilaskunnan, tukioppilaiden, kerhojen, 
Jperän Jodlauksessa sekä muussa koulun toiminnassa on keskeistä. 

Sosiaalisesti kestävä kehitys tarkoittaa suvaitsevaisuutta, hyviä tapoja ja toisten huomioon otta-
mista. Erityisesti painotetaan ennakointia eli kehitetään keinoja, joilla kiusaamista ennaltaehkäistään. 
Kiusaamistilanteisiin puuttumisessa on koulussamme matala kynnys. Koulun henkilöstö puuttuu kaik-
keen epäasialliseen käyttäytymiseen. Oppilailla on mahdollisuus helposti ja nimettömänäkin kertoa 
mahdollisesta havaitsemastaan kiusaamisesta. Käytössä on mm. KiVa-koulupostilaatikko, jonne op-
pilaat voivat jättää viestin mahdollisesta kiusaamisesta tai häiriökäytöksestä.  

Oppilaita rohkaistaan tuomaan epäkohtia esille koulun aikuisille. Lukuvuoden aikana mm. ideoidaan 
yhdessä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ja luokkien kanssa keinoja, joilla voidaan tehdä epäkoh-
tien tuominen tietoon entistä helpommaksi.  

Tulevaisuustiimissä sosiaalisen kestävän kehityksen asioita edistetään myönteisyyden kautta  konk-
reettisin keinoin. Lukuvuonna 2022-2023: 

• Teimme 9. luokkalaisten avustuksella J-perän 13 käskyä. Käskyjä noudattamalla arki ja kou-
lunkäynti onnistuvat mukavasti.  

• Julistimme videokilpailun kierrätykseen liittyvistä asioista. Videoiden avulla voimme esitellä 
kierrätystä kaikille oppilaille.  

• Puutumme ympäristön roskaamiseen yhdessä Kalajärven koulun kanssa sekä kiinnitämme 
myöhemmin syksyllä huomiota energian säästöön sekä kulutukseen.  

• Keväällä pidämme kierrätystapahtuman “Vie mennessäs, tuo tullessas”. Tänä vuonna suun-
taamme tapahtuman 9. luokkalaisille.  

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä tapaa vuoden aikana kaikkien luokkatasojen oppilaita ja heidän 
luokanvalvojiaan. Tapaamisissa käsitellään oppilaiden hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta kou-
lussa. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä panostaa toiminnassaan erityisesti oppilaiden hyvinvointi-
työhön sekä ennalta ehkäisevään työhön. Ryhmä tukee toiminnallaan luokanvalvojia ja vahvistaa 
oppilaiden kasvatustyötä tunne- ja hyvinvointitaidoissa ohjaamisessa. 
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Osallisuus ja vaikuttaminen ovat Järvenperän koulun tärkeitä arvoja. Oppilaiden osallistaminen 
mm. koulutyön suunnitteluun jo osaltaan luo yhdessä tekemisen tunnetta. Oppilaita kasvatetaan vas-
tuullisuuteen - sosiaalisesti viihtyisä työympäristö on jokaisen yhteisön jäsenen vastuulla. Järvenpe-
rän koulun opetustoiminnassa ja koulutyön arjessa sitoudutaan positiivisen pedagogiikan kautta tu-
kemaan oppilaiden vahvuuksista. 

Sosiaaliseen kestävään kehitykseen kuuluu ryhmäytyminen. Koulussa aloittaville 7. järjestetään 
erikseen ryhmäytyspäivä. Lisäksi koulun tukioppilaat ovat mukana 7.-luokkalaisten kouluarjessa ja 
järjestävät heille pienempiä yhteisiä tilaisuuksia.  

Ryhmäytymistä ja me-hengen syntyä ja ylläpitämistä tukevia teemoja käsitellään säännöllisesti luo-
kanvalvojan tapaamisilla kaikilla luokilla sekä tuetaan koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Ryhmäyttämi-
nen on jatkuvaa. Oppitunneilla sitoudutaan laadukkaan yleisen tuen periaatteisiin, jotka tukevat 
sosiaalista, pedagogista, psyykkistä ja fyysistä turvallisuutta koulussa. 

Lukuvuoden aikana toteutettavat yhteiset tilaisuudet salissa, erilaiset teemaviikot ja tapahtuvat 
toteutetaan niin, että niiden kautta vahvistetaan yhteisöllisyyden toteutumista koulussa. 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. Lukuvuoden aikana oppilaskunnan hallitus voi to-
teuttaa mm. erilaisia tempauksia, kampanjoita ja kilpailuja, joilla lisätään oppilaiden tietoisuutta kes-
tävästä kehityksestä. Oppilaskunnan hallituksen asioiden käsittely varataan aikaan luokissa. 

Tukioppilaat pyrkivät luomaan toiminnallaan positiivista ilmapiiriä kouluyhteisössä. Tukioppilaat 
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kummiluokkien oppitunneille esimerkiksi toimimalla apuopet-
tajina yhteistyössä aineenopettajan kanssa. Tukioppilaat kehittävät toiminnallaan 7.-luokkalaisten vä-
lituntitoimintaa sekä lisää yhteistyötä mm. TAO-luokkien ja mahdollisuuksien mukaan lähialueen mui-
den tahojen kanssa (esim. vanhusten- ja lastenhoito). Lisäksi tukioppilaat pyrkivät ennalta ehkäise-
mään kiusaamista. 

Luokkien omat projektit, leirikoulut ym. edistävät osaltaan me-henkeä, vastuullisuutta ja oppilaiden 
osallistamista - samalla kehittäen sosiaalisesti viihtyisää työympäristöä.  

 

II. Järvenperän koulun yhteiskuntasitoumus: 

http://koulujaymparisto.fi/tee-kestavan-kehityksen-yhteiskuntasitoumus/  

 
Tulevaisuustiimi vastaa yhteiskuntasitoumuksen seurannasta ja päivittämisestä. 
 
Tavoitteet: 

o Oppilaiden hyvinvointia edistävä hanke tai toimintatapa: Positiiviseen pedagogiikkaan pe-
rustuvan kasvatuksen ja kasvun toimintakulttuurin vahvistaminen kouluyhteisössä 

o Oppilaiden osallisuuden tukeminen: jätteen lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen, jätteen 
lajittelun ja kierrätyksen saaminen toimivaksi arkirutiiniksi 

o Oppilaitoksen kestävän kehityksen yhteiskuntasopimuksen Sitoumus 2050 seuranta ja päi-
vittäminen 

o Henkilöstön hyvinvointia edistävä hanke tai toimintatapa: Henkilökunnan työmäärän koh-
tuullistaminen toimintoja järkeistämällä. Henkilökunnan vaikuttamismahdollisuuksien lisää-
minen työssä tapahtuviin muutoksiin. 

Pohjana sitoumuksen tekemiseen on käytetty oppilaskyselyn, huoltajakyselyn ja Kunta10:n tuloksia. 

http://koulujaymparisto.fi/tee-kestavan-kehityksen-yhteiskuntasitoumus/
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Hyvinvointi- ja turvallisuustiimin koordinoimat toteutustavat: 

▪ Koulupäivän aikana oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun omaan välituntitoi-
mintaan.  

▪ Lukuvuoden aikana järjestetään ulkoilupäivät syys- ja kevätlukukaudella. 
▪ Henkilökunnan tyhytoimintaa järjestetään lukuvuoden aikana.  

 

Tulevaisuustiimin koordinoimat toteutustavat - sosiaalinen kestävä kehitys: 

Vahvistamme yksilön yhteisöön liittymisen mahdollisuuksia edistämällä oikeudenmukaisuutta, tasa-

arvoa ja ihmisten muiden perusoikeuksien toteutumista. Tarjoamme keinoja ja mahdollisuuksia, 

joiden avulla tuetaan yksilön liittymistä yhteisöön.  

Lukuvuonna 2022-2023 panostamme erityisesti kierrätykseen, säästämiseen sekä näihin liittyviin 

projekteihin, joissa oppilaat otetaan mukaan tekemiseen esim. Videokilpailu, J-Perän 13 käskyä, 

kierrätystapahtuma, joista on kerrottu aiemmin. 
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Eriyttäminen ja opetuksen kehittäminen sekä vahvuusperustainen toimintakulttuuri Järvenperän 
koulussa – Järvenperän koulun visio 

Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo.  

• Ohjaamme oppilaita tulemaan tietoisiksi omasta oppimisprosessistaan ja potentiaalis-
taan.  

• Varmistamme yhteisön aidon osallisuuden opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.  

• Luomme mahdollisuuksia tiimi- ja samanaikaisopettajuudelle.  

• Kehitämme tiimi- ja yhteisopettajuutta eteenpäin osaksi koulun toimintakulttuuria. Opetta-
jakunta toimii erikokoonpanoissa (tiimit, luokkatasot, aineryhmät) tavoitteenaan itseohjau-
tuvat tiimi tai ryhmä. 

• Opetushenkilöstölle tulee vision suuntaisesti kehittyä vahvat oppimisen eriyttämisen tai-
dot. Opettajien valmiuksia oppimisen eriyttämiseen ja siihen olennaisesti kuuluvaan arvi-
oinnin eriyttämiseen vahvistetaan. Opetushenkilöstön kesken tutkitaan oppimisen eriyttä-
misen eri tasoja ja vahvistetaan yhtistä osaamispohjaamme.  

• Opettajat käyttävät monipuolisia, oppimista edistäviä arvioinnin tapoja niin, että oppilas 
saa myönteisiä kokemuksia itsestä oppijana. Monipuolisten arviointimenetelmien käyttä-
minen on osa koulun osaamisen kehittämissuunnitelma. 

• Koulun arjessa näkyy kannustava ja aito kohtaaminen ja läsnäolo oppilaiden kanssa. Opet-
tajien hyvinvointitaitojen ohjaamisen valmiuksia vahvistetaan osana koulun vision jalkaut-
tamista. Aiheesta järjestetään koulutuksia ja sille kohdennetaan työaikaa. 

Opetuksen kehittämisessä panostetaan koulun vision mukaisesti opetushenkilöstön oppimisen 
eriyttämisen osaamisen vahvistamiseen sekä monipuolisen arvioinnin menetelmien kehittämiseen 
ja käyttämiseen. Tätä osaamisen kehittämistyötä tehdään erityisesti aineryhmissä. 

Eriyttäminen. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus kehittyä omalla tasollaan, kaikkia tue-
taan heikoista vahvoihin. Opetuksessa käytetään eriyttäviä tehtäviä, mahdollisuus joustaviin opetus-
ryhmiin, samanaikaisopettajuutta sekä yhteisopettajuutta. Opettajat käyttävät monipuolisia, oppi-
mista edistäviä arvioinnin tapoja niin, että oppilas saa myönteisiä kokemuksia itsestä oppijana. Kou-
lun visioon yhdistyy vahvasti inklusiivisen koulun toimintakulttuurin periaatteet. 

Monipuoliset opetusmenetelmät tukevat oppilaan kasvua ja oppimista. Oppilaan oppimisen arviointi 
perustuu erityyppisiin näyttöihin työskentelystä ja osaamisesta. Digitaalisissa oppimisympäristöissä 
oppilas voi edetä opiskelussa yksilöllisessä tahdissa. Googlen classroom -ympäristössä tapahtuva 
opiskelu antaa opettajalle mahdollisuuden antaa palautetta oppilaalle työskentelyn aikana sekä tuo-
toksen valmistuttua. Oppilas voi näyttää osaamista eri tavoilla ja dokumentoida työnsä tuloksia säh-
köiseen luokkahuoneeseen. Oppilaan lähtökohdat oppimisessa ja erityistarpeet on tärkeää tunnis-
taa. Oppilaansa tunteva opettaja voi vastata opetusjärjestelyillä näihin tarpeisiin.  

Koulun yhteiselämän säännöt ja hyvien käytöstapojen noudattaminen antavat turvaa erilaisille 
ihmisille koulussa. Koulun järjestyssäännöt kerrataan joka lukuvuosi oppilaiden osallisuuden mene-
telmien kautta. Koulun kasvatuskulttuuriin kuuluu aktiivinen ohjausta sääntöjen ja hyvien tapojen 
omaksumiseen. Arjessa käytävät ohjauskeskustelut ovat tässä myös olennainen väline. Yhteiselä-
män pelisääntöjä harjoitellaan säännöllisesti luokanvalvojan tapaamisissa. Erilaisuuden hyväksymi-
sessä keskeistä yläkoulussa on se, millaiseksi yksilön tai ryhmän suhde tähän asiaan muodostuu. 
Ryhmäilmiöistä tulee käydä keskustelua luokissa esimerkiksi luokanvalvojan tapaamisten aikana ja 
käyttäytymisen taustalla olevia rooleja on tärkeää tehdä näkyväksi osana ryhmässä toimimista. 

Oppilas saa kokemuksia kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta yhteisön jäsenenä. Jokainen kohtaa-
minen on tukitoimi. Koulun aikuiset säilyttävät ammatillisuutensa ja kohtaavat oppilaat arvostavasti 
haastavissakin tilanteissa.  
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Opetuksessa kiinnitetään huomiota, siihen, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat. Yhdessä 
oppilaiden kanssa mm. pohditaan, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo näkyvät tunnilla ja miten niiden 
toteutuminen tai toteutumattomuus vaikuttavat ilmapiiriin. Koulun tasa-arvo ja yhdenvertaissuunnitel-
maa ohjaa tätä toimintaa. 

Koulussamme tiedostetaan ja otetaan käyttöön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tukemisen keinot 
tunnilla ja koulun arkipäivässä. Myös oppilaat otetaan mukaan pohtimaan asiaa ja miettimään keinoja 
niiden toteutumiseksi luokanvalvojan tunneilla, tukioppilasitoiminnassa ja oppilaskunnan hallituk-
sessa. 

Aikuiset huomioivat ja ottavat kontaktia myös niihin oppilaisiin, joita eivät opeta. Oppilaiden vahvuuk-

sia ja onnistumisia huomioidaan. Ohjaava ja korjaava palaute annetaan aina kahden kesken oppilaan 

kanssa. Tervehdimme toisiamme päivittäin ja osoitamme arvostusta mm. kysymällä kuulumisia. 

Oppilaat otetaan vastaan siten, että heille muodostuu kokemus kuulumisesta yhteisöön. Aikuiset mal-
lintavat arvostavaa ja välittävää toimintamallia mm. tervehtimällä oppilaita käytävillä, katsomalla op-
pilaita silmiin heidän saapuessa luokkaan, ruokailemalla oppilaiden kanssa ja olemalla kiinnostuneita 
siitä, mitä oppilaille kuuluu. 

Koululla on selkeät, mutta joustavat, toimintaohjeet ja säännöt, jotka pohjaavat positiiviseen peda-
gogiikkaan. Jokainen oppilas kohdataan onnistumisten kautta nostaen niitä esille. Koulun aikuiset 
huomioivat oppilaan pienetkin onnistumiset (myös niiden oppilaiden, joita eivät tunne). Myös henki-
löstön keskuudessa nostetaan onnistumisia ja vahvuuksia esille. Tavoitteena on, että vahvuudet 
vakiintuvat arkikieleen. 

Toimintaperiaatteet kiteytettynä: 

• Luokanvalvoja tapaa luokkansa joka viikko osana ohjattua välituntitoimintaa. Yhteisöllinen oppi-
lashuolto koordinoi tapaamisten sisältöjä ja teemoja.  

• Yhteisöohjaaja tukee oppilaiden hyvinvointi ja ryhmäytymistä. Hän on lisäksi mukana kehittä-
mässä ja tukemassa luokanvalvojuutta. 

• Johtotiimi tiimi ja oppilaskunnan hallituksen edustajat tapaavat vähintään kaksi kertaa lukuvuo-
den aikana yhteisessä kokouksessa. Kokouksessa käsitellään oppilaskunnan esille nostamia 
asioita. 

• Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu laajennettuna kerran syksyllä ja keväällä. Tähä 
tapaamiseen kutsutaan koulun oppilaiden huoltajia, johtokunnan ja Himakan edustajia sekä 
muiden sidosryhmien edustajia. 

• Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä (YHR) tapaa luokkatasojen oppilaat ja luokanvalvojat luku-
vuoden aikana. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja toteuttaa koulussa yhdessä 
oppilaiden ja opettajien kanssa erilaisia teemoja ja tapahtumia. 

• Oppimisen tuen ryhmä (OTR) kokoontuu säännöllisesti tiistaisin erillisen vuosisuunnitelman 
mukaisesti. 

• Vahvuuspedagogiikka ja kolmiportaisen tuen toteuttamisen osaamista vahvistetaan opetushen-
kilöstölle. Lisäksi vahvistetaan huoltajien mukaan tuloa oppilaan vahvuuksien tarkasteluun, kun 
oppilaat ja heidän huoltajansa osallistuvat vahvasti oppimissuunnitelman laatimisiin. Lukuvuo-
den alussa vahvistetaan opettajien valmiuksia pedagogisten asiakirjojen käyttöön työkaluna 
oppilaan hyväksi. 

• Huoltajainilloissa huoltajat kannustetaan osallistumaan nuorten hyvinvointia tukevien teemojen 
käsittelyyn. Mahdollisuuksien mukaan vanhempainyhdistyksen kanssa järjestetään ajankohtai-
sista aiheista luentoja huoltajille. 

• Lukuvuoden aikana huomiota kiinnitetään tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen. 
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Laadukkaan yleisen tuen periaatteet ohjaavat opetusta. Oppitunnit aloitetaan ja lopetetaan yh-
dessä opettajan johdolla. Oppitunneilla on selkeä struktuuri. Oppitunnin aluksi opettaja käy läpi tunnin 
tavoitteet ja työskentelytavat. Oppituntien päätteeksi tehdään yhdessä lyhyt arvio tunnin tavoitteiden 
saavuttamisesta. Opettaja toimii aikuisena esimerkkinä sinnikkäästä työskentelystä oppilaille. Oppi-
laat osallistetaan oppitunnin toteutukseen ja oppilaita ohjataan työskentelytapoihin, joilla he voivat 
parhaiten osoittaa oppimistaan ja kokevat oppimisen iloa. 

Jokainen opettaja käy läpi opetusryhmiensä kanssa kunkin lukukauden alussa tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt:  

I. Opettajat avaavat oppilaille arvioinnin perusteita ja siinä käytettyjä menetelmiä. Arviointi tulee 
toteuttaa monipuolisena ja jatkuvana.  

II. Oppilaat asettavat tämän jälkeen itselleen tavoitteet ja oppimisprosessin aikana suorittavat 
itsearviointia ja vertaisarviointia.  

III. Opettajat käyvät kahdesti lukuvuodessa arviointikeskustelut oppilaiden kanssa.  
IV. Opettajat tiedottavat koteja oppiaineen sisällöistä ja arviointiperiaatteista Wilma-viestein ja 

vanhempainilloissa. Teemat ovat esillä myös lukuvuoden vanhempainilloissa.  
V. Monipuolinen ja eettinen arviointi ovat ys-ajalla käsiteltäviä teemoja lukuvuoden aikana. Op-

pilaiden arvioiduista suorituksista tiedotetaan koteja säännöllisesti.  
VI. Oppilaan suorittamat kirjalliset tehtävät, projekti tms. sekä kaikki koesuorituksen merkitään 

Wilmaan. 
VII. Opettajat antavat rakentavaa ja kannustavaa sanallista palautetta Wilmaan. Palautetta an-

netaan myös tarvittaessa oppituntien jälkeen. Oppilaiden kanssa käydään oppiainekohtaisia 
arviointikeskusteluja ennen arvosanojen antoa. Positiivista ja rakentavaa palautetta anne-
taan jo oppituntien aikana.  

Järvenperän koulun toiminnassa nostamme esiin vahvuudet ja positiivisen pedagogiikan. Vah-
vuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen koulutyössä edistävät oppimista tukevaa arviointia 
ja sen toteuttamista. Luokanvalvojan tapaamisissa vahvuuksia käsitellään oppilaiden kanssa, vah-
vuudet ovat osana myös perhetapaamisia. Syyslukukauden aikana kaikki oppilaat tarkastelevat luon-
teenvahvuuksia ja jokaisen oppilaan vahvuudet kirjataan Wilman oppimissuunnitelmaan/HOJKSiin ja 
kotiluokan seinälle näkyville. Niitä käytetään myös pohjana perhetapaamisten keskusteluissa.  

Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.  Oppilas ja huoltajat osallistuvat aktiivisesti 
oppimissuunnitelman laadintaan. Oppimissuunnitelmaan kootaan keskeiset oppilaan vahvuudet ja 
tavoitteet seuraavista osa-alueista: 

• Luonteenvahvuudet 

• Oppimisen taidot 

• Sosiaaliset- ja tunnetaidot, hyvinvointitaidot 

• Kouluyhteisössä toimimisen taidot 
 

Kehittämiskohteen lukuvuoden 22-23 aikana on oppimissuunnitelman laadintaprosessin kehit-
täminen sujuvoittamaan toimintaa samalla varmistaen oppilaan tuntemuksen vahvistumisen. 

Opettajat seuraavat aktiivisesti jokaisen oppilaan edistymistä omassa oppiaineessaan. Opettajan 
opetus on lähtökohtaisesti eriyttävää ja erilaiset oppijat huomioivaa. Opettaja tarjoaa tukiopetusta 
matalalla kynnyksellä ja ottaa tarvittaessa yhteyden erityisopettajaan.  

Moniammatillinen Oppimisen tuen ryhmä (OTR) auttaa opettajaa jäsentämään oppilaan kokonais-
tilanteen syy- seuraussuhteita ja suunnittelemaan oppilaan tavoitteen mukaista tukea. Ryhmässä 
mietitään yhdessä työkaluja luokanvalvojalle ja opettajille tuen järjestämiseksi. Oppimisen tuen 
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ryhmässä käydään läpi eri tuen tasojen pedagogiset asiakirjat ja seurataan niiden muutoksia. Jo-
kainen opettaja voi tuoda oppilastapauksia oppimisen tuen ryhmään. Oppilashuollon jäsenet (reh-
tori, elat, opo, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja) kuuluvat oppimisen tuen ryhmään. Moniam-
matillinen ryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaisesti, joten kaikki oppilashuollon jäse-
net eivät automaattisesti ole paikalla. Oppimisen tuen ryhmä kokoontuu tiistaisen erillisen vuosi-
suunnitelman mukaisesti.  

Ennen oppimisen tuen ryhmän konsultaatiota opettaja keskustellee oppilaan ja vanhempien kanssa 
tuen tarpeesta. Opettaja kertoo tämän jälkeen tilanteesta jollekin oppilashuollon jäsenelle. Jos kes-
kustelujen jälkeen ilmenee tarvetta lisäkonsultaatiolle, tuodaan asia oppilashuollon jäsenen kanssa 
yhteistyönä oppimisen tuen ryhmään. Asia käsitellään seuraavassa kokoontumisessa. Huoltajalle 
tarjotaan mahdollisuutta osallistua kokoontumiseen. 

Järvenperän koulussa opetuksen rakenteet ja tuki rakennetaan siten, että joilla jokaisella oppi-
laalla on mahdollisuus käydä koulu omassa lähikoulussaan. Koulussa noudatetaan inkluusion 
periaatetta. Periaatteina ovat  

• Jokainen kohtaaminen on tukitoimi 

•  Joustoryhmän monipuolinen hyödyntäminen 

•  Laadukas yleinen tuki (ohjaussuunnitelma) kohtaa jokaisen oppilaan 

•  Eriyttämisosaamisen vahvistuminen 

•  Segregoivien luokka-/ryhmäjakojen vähentäminen 
 

 
 
Monialaiset oppimiskokokonaisuudet 
Oppilaiden opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jonka 
suunnitteluun he osallistuvat. Jakson pituuteen vaikuttaa muun muassa käsiteltävän teeman laajuus, mu-
kana 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 sisällytet-
tävät oppiaineet: 

7. luokka 

Suomalainen arki ja juhla. Osallistuvat oppiaineet ovat kotitalous, ruotsi, käsityö 

ja kuvataide. Tavoitteena on tutustua sekä suomen- että ruotsinkieliseen arkeen, 

juhlaan ja perinteisiin. Toteutetaan pieninä tehtävinä oppituntien aikana erityi-

sesti vuodenvaihteen jälkeen. Tehtäviä, tuotoksia ja oppimisprosessia dokumen-

toidaan oppiaineelle sopivin menetelmin arvioinnin tueksi. 

Musiikki ja kieltenoppiminen (musiikki & englanti). Oppilaat tuottavat oman eng-

lannin kielisen tekstin omaan tai valmiiseen sävellykseen. Teksti voi olla myös jon-

kun kappaleen tekstin käännös joko suomesta englanniksi tai englannista suo-

meksi. Tekstin aiheet liittyvät monikulttuurisuuteen. 
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8. luokka 

Oman arjen vaikutus ympäristöön. Monialaista kokonaisuutta toteutetaan maan-

tiedossa, biologiassa ja suomen kielessä ja kirjallisuudessa. Maantiedossa ja bio-

logiassa etsitään tietoa ja kootaan käsitekartta aiheesta. Suomen kielessä ja kir-

jallisuudessa hyödynnetään koottua tietoa ja kirjoitetaan mielipidekirjoitus, joka 

arvioidaan osana suomen kielen ja kirjallisuuden arvosanaa. 

Liikunnan ja terveystiedon mok teemalla Kunnon kehittäminen. Kokonaisuudessa 

syksyn MOVE-mittausten tuloksia käsitellään seuraavasti: Mitä move:n eri mit-

tausosiot mittaavat ja mitä hyötyä move-mittausten tekemisessä on? Oppilaat 

analysoivat omia tuloksia (ovatko tulokset toimintakykyä kuormittavia/ylläpitä-

viä tai edistäviä). Oppilaat suunnittelevat itsellensä liikuntasuosituksen mukaisen 

liikuntaohjelman, jonka avulla he voi ylläpitää ja kehittää omaa fyysistä toiminta-

kykyä. Move-mittauksiin liittyvä kirjallinen tehtävä arvioidaan osana liikunnan ja 

terveystiedon arvosanaa. 

 

9. luokka 

Veroprojekti. Osallistuvat aineet ovat yhteiskuntaoppi ja matematiikka. 

Tavoitteena tutustua esimerkkihenkilön/perheen verotukseen, asumiseen, kulu-

tukseen, tukiin ja muihin talouteen liittyviin teemoihin. Tavoitteena harjoitella 

itseohjautuvaa työskentelyä, tiedonhankintaa ja lähteiden merkitsemistä. Arvi-

oinnissa keskitytään työskentelyn arviointiin ja oppilas arvioi myös omaa työsken-

telyään ja oppimistaan. Toteutetaan lukuvuoden aikana. 

Monialaisia teemoja opiskellaan vuosiluokittain tai mahdollisuuksien mukaan yhdessä riippu-

matta vuosiluokasta. Kokonaisuudessa huomioidaan oppilaiden vahvuudet ja tuetaan kasvua 

yhteisöllisyyteen.  

Kokonaisuudesta riippuen arviointia tehdään useassa eri oppiaineessa, monipuolisia arvioinnin 
menetelmiä hyödyntäen. Oppilaat osallistuvat arvioinnin suunnitteluun alusta asti ja arvioivat 
oppimistaan yksilöinä ja ryhmässä opettajien suorittaman arvioinnin lisäksi.  

Miten oppilaiden osallistuminen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun onnistui? Oliko jak-
son/jaksojen pituus ja mukana olevien oppiaineiden lukumäärä sopivia? Mitä monialaisiin oppimiskokonai-
suuksiin liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuoden 2022-2023 suunnittelussa?  
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Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  
Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytän-
nöt lukuvuosisuunnitelmassaan. -Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja 
Etäyhteyksiä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa oppilaan opiskelun järjestäminen lähiopetuksena 
ei ole oppilaan edun mukaista eikä mahdollista.  
 
Etäyhteyksien hyödyntäminen voi tulla kyseeseen, mikäli poikkeustilanteet (esim. korona) vuoksi 
joudutaan vuorottelemaan lähi- ja etäopetuksen suhteen. Liitteessä kuvataan erikseen opetuksen 
järjestäminen tällaisessa tilanteessa. 

 
Jos opetuksessa käytettiin etäyhteyksiä, mitä siihen liittyvää tulee huomioida lukuvuoden 2023-2024 
suunnittelussa? 
 

7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA 
Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja henkilöstöky-
selyt tai huoltajakyselyn.  
Mitä muita kyselyjä tai arviointeja on tiedossa lukuvuodelle 2022-2023?  
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?  
Ketkä osallistuvat käsittelyyn? 

Seuraavat kyselyt toteutetaan lukuvuoden 2022-2023 aikana: 

• hyvinvointikartta 8.lk elo-marraskuu 

• MOVE! 8.lk elo-syyskuu 

• Kunta10 syksy 

• huoltajakysely tammi-helmikuu 2023 

• kouluterveyskysely kevät 2023 

• Karvi: Historia ja yhteiskuntaoppi 9.lk kevät 2023 

• Karvi: Äidinkieli ja kirjallisuus 9.,lk kevät 2023 

• ICILS: päättökoe 9.lk kevät 2023 

• TIMSS: päättökoe 8.lk kevät 2023 

Järvenperän koulussa johtotiimi koordinoi kaupungin omien kyselyjen toteuttamista (oppilaskysely, henki-
löstökysely). Tulokset käydään läpi johtotiimissä ja esitellään työyhteisölle. Tuloksista poimitaan kehittä-
miskohteet ja vahvuudet. Tulokset huomioidaan lukuvuoden arvioinnin ja lv 23-24 suunnittelun yhtey-
dessä. 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä käsittelee hyvinvointikartan ja MOVE:n tuloksia ja esittelee pääkohdat 
henkilöstölle. Tulokset ovat mukana myös laajennetun YHR:n kokouksissa. Tuloksia hyödynnetään kou-
lun hyvinvointityössä. 

Linkki perusopetuksen arviointikalenteriin: 
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–p5pddEr-
CWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT 
 
Mitkä olivat koulunne kannalta tärkeimmät oppilas- ja henkilöstökyselyn tai huoltajakyselyn 2022−2023 
tuloksista tekemänne havainnot? Mitkä asiat nostetaan kehittämiskohteiksi? 
Mitkä olivat tärkeimmät koulua koskevien muiden arviointien tuloksista tekemänne havainnot? Mitkä asiat 
nostetaan kehittämiskohteiksi? 

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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LUKUVUODEN TAVOITTEET  
 

1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: OSAAVA JA OPPIVA YHTEISÖ 

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

a) Miten varmistamme opettajien opetussuunnitelmaosaamisen vahvistumisen? 
Aineryhmätyöskentelylle varataan YS-aikaa. (joti): oppitunteihin liittyvien inklusiivisten 
ratkaisujen (eriytetyt kokeet ja muut osaamisen näytöt) toteuttaminen eri luokilla ja 
opetusryhmissä, yhteissuunnittelua 

Luokkatasoissa käytetään ys-aikaa oppilaiden osallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja 

merkityksellisyyden vahvistamiseen. Tämä tehdään lv-tapaamisten toteutusta kehittä-

mällä sekä orientaatiopäivin sisältöjä monipuolistamalla. 

 
 
 

b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen oppimis-
ympäristöjä, opetusjärjestelyjä ja toimintatapoja soveltamalla? 
 
Oppimisympäristöt: 

• Luokissa on käytössä toimivat istumajärjestykset. 

• Laadukkaan yleisen tuen periaatteita toteutetaan jokaisella oppitunnilla. 

 

Opetusjärjestelyt: 

• Selkokielistä materiaalia tai valmiita muistiinpanoja kehitetään ja tarjotaan niitä 

tarvitseville. 

• Monipuolinen eriyttäminen niin ylös- kuin alaspäin 

• Ensisijaisesti tuki annetaan oppilaalle hänen omassa ryhmässään, osa-aikaista 

erityisopetusta hyödynnetään, kun tarvitaan tehokkaampaa tukea. 

 

Toimintatavat: 

• Koko opettajakunnalle ys-aikaa syyslukukauden –22 alussa seuraaville asioille: 

o joustoryhmän selkiytys ja vsop-oppilaiden koulupolun selkiyttäminen. 

Vastuuhenkilö: oppimisen tuen tiimi 

o painoalueiden laadintaan tulee apua ja selkiytystä. Painoalueet ovat pro-

sessissa, mutta opettajakunta tarvitsee infoa lisää. Vastuuhenkilö: oppi-

misen tuen tiimi  

 
c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena läh-

tökohtana ja varmistamme eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien 
toteutumisen? 
Oppilaantuntemuksen vahvistaminen: 

• Pedagogisten asiakirjojen avaamisen ja täyttämisen ohjeistamiseen varataan 
ys-aikaa syyslukukauden –22 alussa. Asiakirjojen laadinnasta tulossa myös 
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opetusvideo. Vastuuhenkilö: oppimisen tuen tiimi, videon vastuuhenkilö Jo-
hanna Keronen 

• Mieli ry:n koulutus opettajille 14.9. ja 16.11.2022. Aiheina koulutuksessa oppilai-

den mielenterveyden ja kouluun kiinnittymisen tukeminen. 

• Oppimissuunnitelmien laatiminen oppilaille: oppilaan oma ääni kuuluviin asiakir-

jassa. Oppilaat osallistetaan orientaatiopäivien aikana oman oppimissuunnitel-

mansa laadintaan ja kirjoittamiseen. Laadinnassa korostetaan oppilaan vah-

vuuksia, toiveita, unelmia, tukitarpeita oman oppimisensa suhteen. Oppilasta 

opettavat opettajat saavat näin oppilaasta paljon enemmän konkreettista tietoa. 

 
Eriyttäminen, eheyttäminen ja monipuoliset menetelmät: 

• ks. kohta a 

 

d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? 
S2-oppilaiden osaamisen arvioinnin kehittäminen: kokeiden ja muiden arvioitavien 
näyttöjen laatiminen kielitietoisesti.  
 
Tavoite koota tehtäväpankkeja eri oppiaineiden S2-koetehtävistä. Tämän kehittämi-
seen käytetään ys-aikaa.  
 
Kieliteitoisuus oppilaiden työskentelyn ohjaamisessa mm. kirjallisten ja suullisten tehtä-
vien ymmärtäminen, seuraaminen ja onnistunut lopputuotos. 
 
Vastuutiimi: Oppimisen tuen tiimi ja aineryhmät  

 

e) Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? 
Koulun tvt-suunnitelma esille ys-ajalla: kerrataan pääsisällöt ja päivitetään sisällöt. 
Vastuutiimi: Oppimisympäristötiimi 
 
 

f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme tasataan oppimisvajeen 
aiheuttamia haasteita? 
-oppilailla on mahdollisuus osallistua erityisopettajan pitämään läksykerhoon kerran viikossa, 
määrää voidaan lisätä tarpeen vaatiessa 

-opettajat antavat tukiopetusta tarpeen mukaan 
-ryhmäyttämisen lisääminen, esim. orientaatiopäivinä ja kaikilla oppitunneilla 
- laadukkaan yleisen tuen periaatteiden toteuttaminen 
- yhteisöohjaajan työpanos oppilaiden kanssa 
- luokanvalvojaosaamisen vahvistaminen 
 

g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityi-
sissä opetusjärjestelyissä opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? 
Järvenperän koulussa ei ole koronan vuoksi erityisissä opetusjärjestelyissä opiskelevia 
oppilaita. Oppilaiden koulunkäynti on pystytty tehokkaasti tukemaan jo koronasulkujen 
aikana ja varmistamaan oppilaiden mukana pysyminen opintojen suorittamisessa. 
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Koronasta palautumissuunnitelman jalkauttamisessa keskitymme nyt vahvasti osalli-
suuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin: 

• aktiivinen tukaritoiminta seitsemänsillä luokilla 

• oppilaiden osallisuus arjessa 

• opettajat vahvistuvat osaamisessaan hyvinvointitaitojen ohjaamisessa – Mieli 
ry:n kaksi koulu. Tämä näkyy hyvinvointitaitojen ohjauksen lisääntyneenä näky-
vyytenä oppitunneilla ja lv-tapaamisissa. 

• luokanvalvojuuden vahvistaminen 

• yhteisöohjaajan työpanos oppilaiden hyvinvoinnin ja kouluun kiinnittymisen vah-
vistamiseksi 
 

 
Sosiaalinen palautumista tuetaan mm. seuraavilla toteutustavoilla ja oppilaiden osalli-
suuteen tähtäävillä tapahtumilla: 

• Halloween -käytävän suunnittelu ja toteutus yhteisöllisenä hankkeena. Vas-
tuuoppilaat: kahdeksannen luokan luokan vapaaehtoiset oppilaat, vastuuaikui-
set: Minna Kartano 

• Lätkän maailmanmestaruus-juhlat. Uusitaan myöhässä lätkäfinaalipäivä. Oppi-
laat tulevat kouluun Suomi-rekvisiitassa, snackit mukana ja katsomme finaalin 
auditoriossa. Finaaliotteluun pitää saada luvat. Vastuuaikuiset: Osallisuus -ja 
vuorovaikutustiimi. Vastuuoppilaat: koulun vapaaehtoiset oppilaat. 

• Oppilailla rentoutustuokio/tunti. Toteutetaan marras-joulukuun aikana. Vas-
tuuoppilaat: tukarit ja vastuuaikuiset: Oppimisen tuen tiimi 

• Makkaranpaistoreissu Oittaalle, vastuuoppilaat: luokat ja vastuuaikuiset: Luok-
katasot. Luokkatasot päättävät yhdessä oppilaiden kanssa, milloin toteuttavat 
retken luokkatasoittain ja suunnittelevat toteutuksen yhdessä oppilaiden kanssa. 

• Väriviikko vko 44,vastuuoppilaat: Tukioppilaskurssin oppilaat vastuuaikuiset: tu-
kioppilaiden ohjaavat opettajat 

• LUMA-viikko, vastuuoppilaat: LUMA-luokat, vastuuaikuiset: LUMA-opettajat 
• Kiinalaisen uudenvuoden viettäminen, seitsemännen ja kahdeksannen luokan 

vapaaehtoiset oppilaat, vastuuaikuiset: ue/et-opettajat 
• Luokkien pitämän koko koulun aamunavaukset, vastuuaikuiset: luokanvalvojat 
• Ruokala-tet vuosiluokilla 7-9, vastuuaikuiset: luokanvalvojat 
• Siivousvuorot koulun piha-alueella luokittain, vastuuaikuiset: luokanvalvojat, 

koordinoi: Tulevaisuustiimi 

• Kiitollisuus viikko syyslukukauden lopulla. Vastuuaikuiset: YHR, vastuuoppi-
laat:tukioppilaskurssin oppilaat 
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2. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: HYVINVOINNIN JA KASVUN TUKI 
 
Koko kouluyhteisö voi hyvin. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. 
Vastuu oppilaiden hyvinvoinnin edistämisestä on koulun koko henkilökunnalla. Kou-
luyhteisön hyvinvointi varmistetaan jatkuvalla ryhmäyttämisellä, systemaattisella kiu-
saamisen ehkäisemisellä ja yhteisöllisyyden vahvistamisella. 
 

a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhtei-
sössä?  Oppilaiden kanssa orientaatiopäivien aikana elokuussa 2022. Henkilöstön 
kanssa elokuun vesossa ja suunnittelupäivässä sekä ys-ajalla. Uusien opettajien 
kanssa käydään läpi mentoroinnissa. 
 

b) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toi-
menpiteet lukuvuodelle 2022–23 lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjautuen? 
Luokanvalvojuuden vahvistaminen SKY-hankkeen ja yhteisöohjaajan kanssa. LV-käsi-
kirjan käytön tehostaminen, lv-tapaamisten sisältöjen kehittäminen sekä lv:n työn tuke-
mine (osaaminen, välineet, materiaalit, sisällöt, haastavat tilanteet). 
 

c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilantei-
den ja tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät mene-
telmät luokkakohtaisesti lukuvuonna 2022–23 lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjau-
tuen? 
Positiivisen psykologian ja pedagogiikan periaatteet ohjaavat koulumme kasvatus ja 
opetustyötä. 
 
Oppilaiden ohjaukseen panostetaan laadukkaalla luokanvalvojuudella: viikottaiset lv-
tapaamiset, lv:n työkirja, luokkatasojen yhteistoiminta ja -suunnittelu.  
Opettajakunnan valmiuksia antaa ohjausta hyvinvointi- ja tunnetaidoissa järjestämällä 
yhteistyössä Mieli ry:n kanssa koulutusta 
Hyödynnettävät materiaalit ja menetelmät: 

• Huomaa Hyvä! 

• Sandberg, Erja: Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella as-

teella. PS-kustannus. 

• Avola, Pauliina ja Pentikäinen, Viivi: Kukoistava kasvatus. Positiivisen 

pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja. 

BEEhappy Publishing Oy. 

• Leskisenoja, Eliisa ja Sandberg, Erja: Positiivinen pedagogiikka ja 

nuorten hyvinvointi. PS-kustannus. 

• Järvenperän koulun lv-työkirja 

• Hyvän mielen koulu. Mieli ry. 2022. 

• KouluKunnossa yhdessä! Osallistava hyvinvoinnin vuosikello esi- ja pe-

rusopetukseen. 2022. 

Lv-tapaamisten sisällöt lukuvuoden aikana: 

Pätevyys Nuoren positiivinen näkemys omasta toiminnas-
taan tietyllä elämänalueella, kuten akateemi-
sella, kognitiivisella, sosiaalisella, emotionaali-
sella tai ammatillisella alueella. 

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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Itseluottamus 

 

Nuoren sisäinen kokemus omasta arvostaan ja 
minäpystyvyydestään. 

Ihmissuhteet Nuoren positiiviset suhteet kavereihinsa ja per-
heenjäseniinsä sekä koulun ja ympäröivän yh-
teisön ihmisiin. 

Luonne Nuoren osoittama kunnioitus sosiaalisia ja kult-
tuurisia normeja kohtaan sekä käsitys oikeasta 
ja väärästä. 

Välittäminen 

 

Nuoren muita kohtaan osoittama sympatia ja 
empatia. 

 

  
d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työ-

rauha osana palautumista?  
 
Salitilaisuuksien ja retkien säännöt otettava esille sekä uusien että vanhojen oppilaiden 
kanssa syksyn alussa. Siksi nämä on käytävä läpi myös YS-ajalla. Korona-aikana käy-
tänteet ovat saattaneet unohtua. 
 
Tie hyvään tulevaisuuteen -teema: jumpataan lukuvuoden aikana yläkoululaisen koulu-
arjen taitoja. Vastuutiimi: Tulevaisuustiimi. 
 
Laadukkaan yleisen tuen pelisäännöt ovat kaikille samat! Siihen kuuluvat seuraavat 
periaatteet: 

• Selkeä struktuuri opetuksessa ja pedagogisen turvallisuuden varmistaminen. 

• Ryhmäytys on läsnä opetuksessa koko ajan. 

• Hyvinvointitaitojen ohjausta toteutetaan osana aineenopetusta ja luokanvalvo-
juutta 

• Oppimisympäristön, opetusmenetelmien ja työtapojen toteutus eriyttäen. 

• Kohtaamme kunnioittavasti 

• Ratkaisemme ristiriitoja ratkaisukeskeisesti 
• Mahdollistamme oppilaiden osallisuuden koulun toiminnassa ja arjessa 

 
 

e) Millä keinoin koulussamme vahvistetaan lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ja 
tulevaisuususkoa? 
Koulussa vakiintuneita rakenteita ovat viikottaiset lv-tapaamiset, orientaatiopäivät ja 7. 
luokkien ryhmäytyspäivä. Yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta vahvistetaan järjes-
tämällä erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä. Näitä on lueteltu tarkemmin sivulla 6-7. 
Vastuutiimi: Ovu- ja Hytti-tiimit 
Oppilaat on osallistettu palautumissuunnitelman jalkauttamisen yhteisöllisyyden toteut-
tamiseksi. Tätä on kuvattu sivulla 26. 
 

f) Millä keinoin koulussamme lisätään kouluyhteisön - oppilaiden ja henkilöstön - hyvin-
vointia, osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta? 
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Järjestetään henkilöstön tyhy-toimintaa.  

Yhteinen kokousaika (ys-aika) käytetään suunnitellusti. Jokainen ys-aika aloitetaan hyvinvoin-
tia tukevalla harjoitteella. Järjestetään kaksi Mieli ry:n koulutusta tukemaan opettajien hyvin-
vointitaitojen ohjaamista. 

Lukuvuoden aikana järjestetään kaksi ulkoilupäivää.  
 
Koulussamme järjestetään viikoittaista kerhotoimintaa.  
 
Yhteisöllisyyttä lisätään myös panostamalla yhdessä ympäristön siisteyteen. Siivoamme viikoit-
tain luokka kerrallaan (4 oppilasta) koulun ympäristöä. Lisäämme näin viihtyisyyttä. Tulevai-
suustiimi vastaa organisoinnista. 
 
Oppilailla on mahdollisuus osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun ja kehittämiseen (mm. 
oppilaskunta, kouluruokavaikuttajat, tukioppilaat, verkkolehti JperänJodlaukset). 
 
7.-luokkalaiset käyvät syyslukukauden alussa tutustumassa tao-luokkien toimintaan. 
 
Oppilaiden osallisuusrakenteet 2022-2023: 

Tukioppilastoiminta: 

• Lukuvuoden tavoite: Tukarit ovat aktiivisesti mukana ryhmäyttämässä 7.-
luokkalaisia heti lukuvuoden alussa ja ovat vahvemmin esillä koulun ar-
jessa sekä jalkautuneina seitsemäsluokkalaisten keskuuteen. 

Lukuvuonna 22-23 työn toteutus: 

• tukareiden vahva osallistuminen seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymis-
päivän 

• toteutukseen 

• -ryhmäytyspäivä 16.8.2022 

• seitsemänsille luokille järjestettävät tukaritunnit (4kpl): 

• Ensimmäinen tukaritunti pe12.8.: Ryhmäyttäminen/nimileikit/ koulura-
kennukseen tutustuminen 

• Marraskuu: Luokkahenki ja jokaisen mukaan ottaminen 

• Tammi-/helmikuu: Yhdessä luokan mukana apuopettajana. Järvenpe-
rässä opiskelu-kilpailu/-leikki 10min  ja /tai opiskeluvinkkien antaminen 

• Maalis-/huhtikuu: Luokkahenki ja jokaisen mukaan ottaminen. 

• Viimeinen kouluviikko keväällä 2023: seitsemäsluokkalaisille toiminnal-
linen aamupäivä. 

• tukareiden järjestämät tukarivälkät kerran kuukaudessa 

• aamunavaukset 

• mahdollisuuksien mukaan tukarien järjestämä iltatapahtuma koulussa 

• osallistuminen tulevien seiskojen vanhempainiltaan 

• aktiivinen yhteistyö tao-luokkien kanssa, esim. luku- ja pelitunnit. 

• tulevien kummitukareiden koulutus- ja suunnittelupäivä huhti/touko-
kuussa 

• Tukioppilaistoiminta järjestetään valinnaisaineena ja kerhotoimintana 

• Tukioppilaiden ohjaavina opettajina toimivat Jill Taegen ja Johanna 
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Keronen. He vastaavat myös tukioppilaskerhon vetämisestä.  

 

Oppilaskuntatoiminta: 

• Lukuvuoden tavoite: Oppilaiden osallistaminen koulun yhteisten asioiden suunnitteluun 
ja toteutukseen. Oppilaskunnan toiminnan palauttaminen koronaepidemiaa edeltävälle 
tasolle. 

• Keinot: Oppilaskunnan hallituksen ja johtotiimin yhteistyö. Luokkien edustajat osallistu-
vat oppilaskunnanhallituksen kokouksiin. 

o Oppilaskunnan ohjaavina opettajina ovat Mika Koponen ja Asmo Pohjala.  
o Lukuvuonna 22-23 työn toteutus: 

▪  Säännölliset kokoukset ja toiminta niiden ympärillä. 

▪ Oppilaskuntatoiminnan mainostaminen videon ja informoinnin avulla. 

▪ Oppilaskunnan hallitus osallistaa oppilaita ja lisää kouluviihtyvyyttä 
säännöllisellä kioskitoiminnalla 

▪  Sovitaan oppilaskunnan hallituksen ja johtotiimin kesken tapaamisesta. 

 

Kouluruokavaikuttajat: 

• Lukuvuoden tavoite: Kehittää kouluruokailua oppilaiden ideoiden pohjalta ja tehdä 
tiivistä yhteistyötä ruokapalvelun tuottajan kanssa uusien mallien jalkauttamiseksi 
toimintaan. 

• Keinot: Toiminnan suunnittelu ja toteutus säännöllisissä kokouksissa ja erilaisissa 
projekteissa, yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa, tärkeimpänä Espoo Cate-
ring. 

• Kouluruokavaikuttajien ohjaavana opettajana toimii Hanna-Kaisa Hämäläinen 

• Lukuvuonna 22-23 työn toteutus: 
▪ Säännölliset kokoukset ja toiminta niiden ympärillä 
▪ Viestintä kouluruokavaikuttajien toiminnasta omalla koululla ja koulun ulkopuo-

lella  
▪ Kouluruoan palautekysely yhteistyössä Espoo Cateringin kanssa 
▪ Erilaisten yhteistyömuotojen aktiivinen etsiminen ja niihin tarttuminen sidosryh-

mien kanssa 
 

Jperän Jodlaukset 

• Lukuvuoden tavoite: Oppilaiden osallisuuden ja koulun yhteisöllisyyden vahvistaminen  

• Keinot: Lehden suunnittelu ja toteutus viikoittaisissa tapaamisissa 

• Ohjaavana opettajana toimii Jill Taegen 

• Lukuvuonna 22-23 työn toteutus: 
o Lehden julkaisu 4-5 kertaa lukuvuodessa 
o Toimittajatiimin tapaamiset kerran viikossa 
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Osallisuus- ja vuorovaikutustiimin toiminta lukuvuonna 22-23: 

➢ Oppilaiden aktiivisuuden lisääminen, heidän ideoiden kuunteleminen ja huomioonottaminen koulun ar-
jessa ja tapahtumissa.  

➢ Lisäämme oppilaiden tietoisuutta erilaisista vaikuttamiskanavista kuten oppilaskunnan hallitus, tukioppi-
lastoiminta ja kouluruokavaikuttajat. 

➢ Oppilaita osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon ja johtotiimin kokouksiin. 
➢ Yhteisöllisyyden lisääminen yhteisten tapahtumien, juhlien ja tilaisuuksien avulla. 
➢ Yhteisöllisen kulttuurin elvyttäminen ja ylläpitäminen, hyvinvointia tukeva välituntitoiminta, yhteiset tem-

paukset tai teemaviikot. 
➢ Tiimin konkreettiset tavoitteet: 

➢ Aktivoidutaan koulun IG-tilin ja infotaulun päivittämisessä. 
➢ Jatketaan erilaisten vaikuttamismahdollisuuksien (kouluruokavaikuttajat, oppilaskunta, tukarit, 

koulun lehti) markkinointia esim. seiskojen ryhmäytyspäivässä, oppilasvierailuilla ja aamun-
avauksilla. 

➢ Kansainvälisyys infotv:ssä hyvää huomenta ja muita toivotuksia eri kielillä. 
➢ Tiimin vetäjä osallistuu Himakan kokouksiin. 

Oppimisympäristötiimin toiminta lukuvuonna 2022-2023: 

● Tiimimme kehittää ja koordinoi MOK-työtä (Henna, Tarja, Pekka) 
● Syksyn alussa kehitetään tavoitteet ja mittarit vuoden kokonaisuuksille 
● Vuodenvaihteessa uudet MOKit lyödään ukkoon, jotta kevään aikana YS-ajalla 

kokonaisuuksia päästään suunnittelemaan ainerajat ylittävissä ryhmissä. 
● Kevään lopussa aineenopettajilta kerätään kyselyllä arvio kokonaisuuksista. 
● Oppimisympäristötiimi vastaa digitaalisuuteen liittyvistä koulutuksista. (Mika) 

o Koulutuksen tarpeita kartoitetaan syksyllä. 
o Lisäksi syksyllä koulunulkopuolinen koulutus AV-laitteiden käytöstä, jota 

ei ole aiemmin ehditty järjestää.  
o Koulunsisäinen digikoulutus järjestetään keväällä. 

 

● Tiimi avustaa tvt-opettajia uusien välineiden käyttöönotossa ja vanhojen väli-

neiden ylläpidossa tarpeen mukaan. (koko tiimi) 

● 7. luokan tvt-osuus aloitetaan yhteisillä opetustuokioilla jo orientaatiopäivien 

aikana ja niitä jatketaan opossa. Opetukseen on päivitetty erillinen opetus-

suunnitelma. Opettajat toteuttavat opetuksen tämän suunnitelman linjassa. Yh-

teisen tvt-osuuden kuvauksen kautta varmistetaan, että kaikki seitsemännen 

luokat saavat perustiedot perusasioista. Tiimi seuraa toteutumista ja kerää ko-

kemuksia ja toiveita tvt-opetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa. 
--> palautteen keräys orientaatioviikon jälkeen ja loppusyksystä 

--> tvt-suunnitelma esille YS-ajalla 

● Tiimi selvittää tapoja parantaa fyysisiä oppimisympäristöjä. (Pekka)  
● Lukukauden alussa arkistetaan, että luokkien tekniikka toimii ja että peruskont-

toritarvikkeet löytyvät joka luokasta.  
● Tiimi osallistaa oppilaita koulun tvt-asioihin. (Jari, Emil) 
● Digari-kerho suunnitellaan ja toimintaa pilotoidaan. 
● Tiimi osallistuu E-perusteet –projektiin. (Pekka) 
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KOULUN MUU KEHITTÄMINEN 

a) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet 
SKY- Yhteisöohjaaja: 
Hankkeen tavoitteet: 

❖ Lapsen sekä nuoren kasvun ja oppimisen tukemiseen osallistuminen. Yksilö- ja ryhmä-
ohjaus, tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen, koulumotivaation tukeminen. Yh-
teistyö luokanohjaajien kanssa sekä luokanohjauksen tukeminen (laajat hyvinvointitai-
dot). 

❖ Osallisuuden, ryhmään kuulumisen ja lähikoulumallin vahvistaminen. 
❖ Kasvatuskumppanuus huoltajien sekä koulun henkilöstön kanssa. 
❖ Yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. 
❖ Monialaisessa yhteistyöverkostossa toimiminen ja palveluohjaus: opettajat, opiskelu-

huolto, koti, lastensuojelu, poliisi, etsivä nuorisotyö, nuorisotyö, kolmas sektori. 
❖ Koulupudokkaiden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy yhdessä muun henkilöstön kanssa: 

poissaolot, pudokkaiden tukeminen, harrastuksiin ohjaaminen. 
Hankkeen puitteissa koulussa työskentelee yhteisöohjaaja, 38,25h/vko 
Hanke kestää joulukuuhun 2023 saakka. 
 

Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman toteutuksessa onnistuttiin? 

Projekteihin ja muihin yhteistyöhankkeisiin liittyvät huomiot.  
 
b) Lukuvuoden 2021-22 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tulok-
sien pohjalta nostetut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-2023:  
Lukuvuoden 2020-21 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta 

Aamu- ja iltapäivähoidon tavoitteellisuuden varmistaminen 

Koko lukuvuoden 2022-23 aamu- ja iltapäivähoidossa työskennellään vuodenaikoihin liittyvien teemo-
jen parissa. Oppilaille tarjotaan turvallinen ympäristö ja mielekästä tekemistä ennen koulupäivää sekä 
koulupäivän jälkeen. Toiminta keskittyy teemoihin, joissa on huomioitu mm. vuodenajat, musiikki, lii-
kunta, kotitalous, kuvataide sekä sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen kehittäminen.  

Lomahoidon ajalle on myös päivittäin suunniteltua toimintaa ja sen toteuttamiseen on nimetty vastuu-
henkilöt. 

 

Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen (Kunta10): 

Kehittämiskohteet/-tavoitteet (Kunta10 / 2020)  

– Työmäärä siedettäväksi – työtehtävien kokonaisuuden tarkastelu ja jäsentely 
– Yhteisöllisyyden ja työn ilon vahvistaminen entisestään 

 

Toimintatavat lukuvuonna 2022-2023: 

a. Oppimissuunnitelman laadintaprosessin joustavoittaminen kuitenkin varmistaen 
vahvan oppilaan tuntemuksen muodostumisen 
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b. Toimintakalenteriin Vihreät viikot – keskitytään opetustyöhön, vihreälle ei oteta 
mitään ylimääräisiä tapahtumia tai teemoja 

c. TEPPO-tet-viikkojen opetuksen suunnittelu 
d. Sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin ja koulun toimintakulttuuriin – ”Kaveria ei 

jätetä yksin” yhteisissä tilaisuuksissa eikä sooloilla käytänteissä 
e. Ys-aika suunnitelma: kohdennetaan suunnitelmassa aikaa aine- ja luokkata-

soryhmille sekä tiimeille.  
i. Aineryhmissä painopisteenä yhteisopettajuus 
ii. Luokkatasoissa luokanvalvojuuden vahvistaminen 

f. Ys-aikojen aikataulusta pidetään kiinni, ja ys-ajan alun yhteinen info-aika (30 
min) on sitova. Napakat kokouskäytänteet. 

Johtotiimi vastaa, että edellä kuvatut toteutetaan. 

Arviointi: 

– Uusi Kunta10 -kysely 2022, jonka tuloksia peilataan edellisen kyselyn tuloksiin 
 
 
Miten kehittämistyössä onnistuttiin? 
 
 
 
 

 OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ  
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS  

 
1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA 
Kirjataan vastuuhenkilö/-t ja yhteystiedot. 
Rehtorin ollessa poissa vastuujärjestys on seuraava:  

Sonja Niemi, apulaisrehtori 050 567 2127  

Tuija Österlund, apulaisrehtori 040 504 6572 

Asmo Pohjala 
Essi Savijärvi 
Valtteri Kulmala 
Sanna Nurminen 
Susanna Louko 
 
Koko johtotiimin ollessa poissa, vastuuhenkilöksi nimetään henkilö, jolla riittävä ko-
kemus johtotiimiläisyydestä. 
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2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU  
Kirjataan päivämäärät. 

a) Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 30.8.2022 mennessä. 
b) Palo- ja pelastusharjoitus pidetty to 25.8.2022.  
c) Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 5.10.2022 
d) Riskien arviointi tehty tai päivitetty lokakuun loppuun 2022 mennessä 
e) Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin mentoroinnissa elokuussa 2022. 
f) Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa vanhempainillat syys- ja lokakuussa 2022. 

- Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet 
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapukoulutuksen vuosittain 
noin yhdelle kolmasosalle koulun työntekijöistä. 
Hätäensiapukoulutukseen osallistui keväällä 2022 kolmekymmentä koulun opettajaa. 

• Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Kirjoita tähän 

• Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Kuka, milloin, materiaali, jne.   
Jokaiselle opettajalla sijaismappi, jotka sijainen käyttää sijaisuuden ajan. Mapissa turvaohjeen 
tiivistelmä. Sijaisen järjestänyt työntekijä perehdyttää sijaisen käytänteihin. 
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JÄRVENPERÄN KOULUN JOHTAMISEN RAKENTEET 

Koulun johtamisen tärkeitä periaatteita ovat avoimuus ja läsnä oleminen. Koulun johtamisra-
kenne tulee olla dialogisen ja jaetun johtajuuden suuntainen. Rehtorin rooli on tässä olennai-
nen.  

Visiota, arvoja ja tavoitteita pidetään esillä aktiivisesti lukuvuoden aikana. Tavoitteena on osal-
listava ja vuorovaikutteinen johtamistapa sekä jaettu, avoin ja yhteisöllinen johtaminen. Päätök-
senteon läpinäkyvyys vahvistuu ja kehityskeskustelut (yksilö- ja ryhmäkehityskeskustelut) pide-
tään vuosittain. Johtamisessa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita.  

Päivitetty tiimimalli on otettu käyttöön syksyllä 2019. 
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Tiimin jäsenet: 

 

 

Tiimi Jäsenet 

Johtotiimi 
(tyhy-kuukaudet elokuu ja 
toukokuu) 

Minna Kartano, Sonja Niemi, Tuija 
Österlund, Asmo Pohjala, Essi Savi-
järvi, Valtteri Kulmala, Sanna Nurmi-
nen, Susanna Louko 

Oppimisympäristötiimi 
(tyhy-kuukausi syyskuu ja 
huhtikuu) 

Valtteri Kulmala, Tarja Kumpula, 
Pekka Saarinen, Henna Muti, Emil 
Stenberg, Mika Koponen, Jari Huvila 

Oppimisen tuen tiimi 
(tyhy-kuukausi marraskuu ja 
helmikuu) 

Susanna Louko, Minna Leppälä, 
Päivi Alikoski, Johanna Keronen, Mari 
Laurenius, Marjut Veikkola, Juha Pa-
losaari, Tia Vuorio, Merja Novio 

Osallisuus- ja vuorovaiku-
tustiimi 
(tyhy-kuukausi maaliskuu) 

Asmo Pohjala, Minna Sipi, Jill 
Taegen, Anni Suomela, Anu Isbom, 
Miia Karjalainen, Iiris Tuominen 

Tulevaisuustiimi 
(tyhy-kuukausi lokakuu) 

Sanna Nurminen, Pentti Helin, Maria 
Hetemäki, Saila Kivistö, Hanna Laa-
manen, Niina Piirto, Katri Ruokolai-
nen, Leszek Sokolowski  

Hyvinvointi- ja turvallisuus-
tiimi (Hytti) 

(tyhy-kuukausi joulukuu) 

Essi Savijärvi,  Ulla Hippi, Tuija Ten-
hunen, Heikki Arponen, Hanna-Kaisa 
Hämäläinen, Jonna Suuriniemi Andre 
Swanström, Elli Piispa  



 

 

   

 

Tiimien yleiskuvaukset:  

Tiimi Tehtävä Työnjako Dokumentointi Arviointi 

Oppimisen 
tuen tiimi 

o yleisen tuen kehittäminen 
sekä monipuolisten eriyttä-
mistapojen näkyväksi teke-
minen kolmiportaisen tuen 
mukaisesti  

 

Erityisten painoalueiden 
laadinnan loppuunsaatta-
minen 

Erilaisten eriyttämistapojen  
vahvistaminen (yhteistyö 
Valterin kanssa) 

Pedagogisten asiakirjojen 
laatimisen vahvistaminen 
ja tukivälilehden käyttö. 

Nelosvaroituksen antami-
sen prosessi 

Pedagoginen kahvila (ke-
vät -23): S2-koetehtävä-
pankkien laadinnan ohjaa-
minen 

  

Tiimimuistiot team-
sissa 

 

Arviointi lukuvuoden lo-
pussa 

 

Tiimi Tehtävä Työnjako Dokumentointi Arviointi 

Oppimisympä-
ristötiimi 

 

Fyysisten ja digitaalisten oppimis-
ympäristöjen kehittäminen 

Sisäiset TVT-koulutukset ja TVT-
osaamisen jakaminen 

MOK: koko tiimi koordinoi 
ja avustaa aineryhmien toi-
mintaa 

Tiimimuistiot Team-
sissa 

 

Toimintaa arvioidaan 
lukuvuoden lopussa 
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TVT-suunnitelman ylläpitäminen 
ja kehitys 

MOK-työn kehittäminen ja koordi-
nointi 

 

Fyysiset oppimisympäristöt 
ja kirjasto: Tarja, Henna, 
Pekka, Kari 

TVT: Anna-Riikka, Mika, 
Valtteri, Emil, Jari 

 

Tiimi Tehtävä Työnjako Dokumentointi Arviointi 

Hyvinvointi- ja 
turvallisuus-
tiimi 

 

Tiimin tehtävänä on edistää oppi-
laiden ja opettajien hyvinvointia, 
turvallisuutta, tasa-arvoa ja yh-
denvertaisuutta koulussa sekä yl-
läpitää yhteistyötä kodin ja koulun 
välillä.  

Kehittämisen kärjet 2022-2023: 

Ei kiusaamiselle: Saavutettavuus 
ja ei kiusaamiselle –mallin jal-
kauttaminen edelleen arkeen. 
Mallin kertaus oppilaille heti luku-
vuoden alussa orientaatiopäivien 
aikana. Ei kiusaamiselle –luennoit-
sija oppilaille (esim. Nettipoliisi). 

 

 

Turvallisuusvastaava: 
Pentti (tulevaisuustiimi) ja 
André  (yhdessä apulais-
rehtori Tuija Österlundin 
kanssa) 

Työsuojeluyhdyshenkilö: 
Pentti? 

Ulkoilupäivät: Elli, Ulla ja 
Tuija 

Kouluruokavaikuttajat: 
Hanna-Kaisa 

Henkilökunnan TYHY-toi-
minta: Elli, Ulla ja Hanna-
Kaisa 

Seurakunnan yhteyshen-
kilö: Heikki 
 
Keittiöpäällikko: Hanna-
Kaisa 

Tiimimuistiot Team-
sissa 

 

Arviointi lukuvuoden lo-
pussa. 
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Tarvittaessa tehtävien ja-
koa tilannekohtaisesti, 
esim. luokkatasojen tai ai-
neryhmien edustajien mu-
kaan. 

Tiimi Tehtävä Työnjako Dokumentointi Arviointi 

Osallisuus- ja 
vuorovaikutus-
tiimi 

 

Oppilaiden osallistamisen ja vuo-
rovaikutuksen lisääminen. 

 

Oppilaskunta: Asmo 

Tukioppilastoiminta: Jill ja 
Johanna K 

Jperän Jodlaukset: Jill 

Luma: Anni  

Oppilaiden osallisuuden 
huomioiminen ta-opetuk-
sen osalta: Minna S. 

Teemapäivät: Anu  

tiimimuistiot Team-
sissa 

arviointi lukukausittain 

Tiimi Tehtävä Työnjako Dokumentointi Arviointi 

Tulevaisuus-
tiimi 

 

Tiimin tehtävänä on tukea kestä-
vän kehityksen toteutumista kou-
lussamme  kulttuurisella, sosiaa-
lisella sekä taloudellisella toi-
minta-alueella.  Pyrimme 

Sitoumus 2050, laadinta, 
seuranta, arviointi (koko 
tiimi) 

Tiimin valmistamia tie-
dostoja  tallennetaan 
tiimin classroomiin  

 

Toimintaa arvioidaan 
toiminnan aikana sekä 
työrupeaman päätty-
essä, arviointi lukukau-
den taitekohdissa.  
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vaikuttamaan oppivan yhteisön 
asenteisiin, tietoihin, taitoihin 
sekä toimintatapoihin muutoksen 
aikaansaamiseksi.  

Syksyllä teema: energiansäästö, 
hiilijalanjäljen laskeminen. Tä-
män yhteydessä suunnitellaan 
sähkötöntä koulupäivää. Tästä 
keskustellaan opekokouksessa. 

Kierrätystapahtuman järjestämi-
nen keväällä 2023 on toiveena. 
Toukokuinen kierrätyspäivä olisi 
mukava ulkoilmatapahtuma. Ta-
pahtuma suunnataan tänä 
vuonna 9. luokkalaisille. 

Lukuvuonna 2022-2023 tiimin tär-
keä tehtävä on tukea oppilaita ko-
ronasta  palautumisessa: teh-
dään huoneentaulu oppilaille 
koulupäivän ohjeista otsikolla: Tie 
hyvään tulevaisuuteen. Huo-
neentaulu voisi olla näkyvänä 
isona muistutuksena sekä alaker-
rassa että yläkerrassa. Pienessä 
mittakaavassa se voisi olla luo-
kissa. Huoneentaulu lähetetään 
myös huoltajille, tulevaisuustiimin 
nimissä. 

 

TYHY lokakuussa (koko 
tiimi) 

 

 

 

Koko tiimi vastaa. 

 

 

 

 

 

 

Tämä tehtiin syyskuussa 
9D luokan avustuksella. 
Huoneentaulu tulee Jod-
laukseen sekä infotelevi-
sioon sekä julisteina il-
moitustauluille. Syyskuu. 

 

 

 

Sellaisten projektien 
tekemistä ei jatketa, 
jotka eivät ole sujuneet 
riittävän hyvin viime 
vuonna. 
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Aiomme tehdä töitä myös tulevai-
suuden taitojen, erityisesti luku-
taidon kehittämisen parissa. 
Suunnitelmissa on etsiä/laatia 
haaste oppilaille: heidän tulee 
seurata ohjeita päästäkseen oi-
keaan lopputulokseen. Harjoituk-
sen opetus on se, että jos ei osaa 
lukea ohjeita, päätyy ihan vää-
rään tulokseen.  

Jatkamme myös työtämme kierräty-
sasioiden parissa. 

Oppilaille täytyy opettaa, mitkä ta-
varat menevät minnekin. Ys-ajalla ja 
orientaatiopäivinä tulee kerrata 
asiat sekä henkilökunnalle että oppi-
laille. Päätimme, että lähetämme 
wilma-viestin opettajille kierrätyk-
sestä heti syksyn alussa.  Meillä jo 
valmiina viesti. 

Luokkiin (tai joka toiseen) olisi hyvä 
hankkia harjat ja kihvelit siivoamista 
varten. 

Jodlaukseen ohjeet kierrätyksestä. 

Video kierrättämisestä ja energian 
säästämisestä: kilpailu. Etsitään in-
fotaulun ja koulun lehden kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierrätysastiat tarkiste-
taan syyslomaan men-
nessä. Niina lähetti vies-
tin luokanvalvojille kier-
rätyksestä heti lukukau-
den alussa. Kierrätysoh-
jeet olivat 1. koulun leh-
den numerossa. Videokil-
pailu käynnissä. 
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Koulun lukuvuosisuunnitelma 

 Palkinnot vanhempainyh-
distykseltä saatu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

Lukuvuosisuunnitelman liitteet  
● Koulun ohjaussuunnitelma 2022 
● Ei kiusaamiselle -suunnitelma 2022 
● Opiskeluhuoltosuunnitelma 2022¨ 
● Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022 

 
Miten ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttiin? 


