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A. LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA



1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 

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

*

Koulussamme on 359 oppilasta vuosiluokilla 1–6. 1. luokkia on kolme (72 oppilasta), 2. luokkia kolme �
(66 oppilasta), 3. luokkia on kolme (67 oppilasta), 4. luokkia kaksi (48 oppilasta), 5. luokkia kaksi (48 �
oppilasta) ja 6. luokkia on kolme (58), joista yksi on  EVY-luokka. �
Välituntivalvonnat järjestetään erillisen listan mukaisesti. Kouluruokailu on järjestetty klo 10.20–12.00 �
välillä. Luokat käyvät ruokailemassa porrastetusti erillisen aikataulun mukaisesti. Koulussa on �
jakelukeittiö, ja ruoka tulee keskuskeittiöstä Kilosta. �

Koulussamme annetaan yleisopetuksen luokille lisäksi laaja-alaista erityisopetusta. Laaja-alaisia �
erityisopettajia on koulussa kaksi; toisella on 24 tuntia, toisella 16. Lisäksi apulaisrehtori toimii �
3. ja 4. luokkien erityisopettajana 16 tuntia viikossa. Avustajapalveluja on �
yleisopetuksessa syksyllä noin 43 tuntia ja luokkamuotoisessa erityisopetuksessa 24 tuntia. Tämän 
lukuvuoden ajan koulussamme työskentelee myös siviilipalvelushenkilö, jolla on 35 viikkotuntia. Hän 
toimii koulunkäyntiavustajana. Lisäksi meillä on yksi osa-aikainen resurssiopettajia. Tukiopetusta 
järjestetään tarpeen mukaan. S2-opetusta �
antavat laaja-alaiset erityisopettajat sekä luokanopettajat. �

Koulumummi toimii ykkösluokkien apuna torstaisin. �

Luokat tekevät yhteistyötä erilaisten projektien ja joustavien opetusjärjestelyjen avulla (esim. erilaiset �
ryhmittelyt). 4.–6. luokkien oppilailla on valinnaiskurssit, jotka toteutetaan toinen viikko �
kaksoistunteina. Valinnaiskurssit ovat lukuvuosisuunnitelman liitteenä. �

Oppilaat voivat valita ylimääräisen kielen opinnot 4. luokalta alkaen . A2-kieli Niipperin koulussa on ollut 
tähän asti ruotsi, mutta ensi syksystä alkaen A2-kieli on ranska. �

Päivänavaukset pidetään pääsääntöisesti luokissa tai keskusradion kautta. Juhlia ja tapahtumia �
järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti. �

Kaikilla koulun oppilailla on luokittain erilaisia vastuutehtäviä ja he voivat halutessaan saada lisää �
vastuutehtäviä mm. työtorin kautta. �

Koulun oppilaskunnan hallitus kokoontuu joka toinen torstai ensimmäisellä välitunnilla. Kokoukset 
pidetään 2N-luokassa. Oppilaskunnan ja sen hallituksen tehtävänä on suunnitella erilaisia tempauksia 
ja tapahtumia, tehdä tarvittaessa esityksiä opettajakunnalle sekä osallistua mahdollisuuksien mukaan 
oppilaita koskevien päätösten tekoon. Hallitus valitaan vaaleilla syyslukukauden alussa lukuvuodeksi 
kerrallaan (yksi oppilas/luokka).



b) Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt osaamisen kehittämisen asioissa (koulun johtoryhmän
jäsen/jäseniä): *
Kirjoita työsähköpostiosoitteet (ei nimiä)

katri.schiray@espoo.fi, �
riitta.pyykko@opetus.espoo.fi, jenni.aaltonen@opetus.espoo.fi, miia.kytoharju@opetus.espoo.fi, 
petri.pakkila@opetus.espoo.fi

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

suvi.salonen2@opetus.espoo.fi �
nina.makela@opetus.espoo.fi

d) Koulukirjastoa hoitava(t) opettaja(t): *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimiä)

sanna.ojala@opetus.espoo.fi, varpu.pitkanen@opetus.espoo.fi

2. TYÖAJAT

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

Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022  
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (vko 42)
Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023 
Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (vko 8)

Suomenkielisillä peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä
lauantaityöpäivällä. 
Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

*

Lauantaikoulupäivänä on Niipperin koululla ollut perinteenä vaalia kodin ja koulun yhteistyötä ja se on 
yhdistetty luokkatoimikuntien järjestämiin Syyshulinoihin. Tänä vuonna lauantaikoulupäivä pidettiin 
3.9.2022 ja korvaava vapaapäivä on maanantai 5.12.2022.



3. OPETUSTUNNIT

a) Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

Oppitunnit     �
8.15 – 9.00 �
 9.00 – 9.45    �
pitkä välitunti     �
10.15 – 11.15 �
  �
ruokailut �
10.20 -12.00     �
11.15 – 12.00 �
     �
pitkä välitunti     �
12.30 – 13.15     �
13.15 – 14.00     �
välitunti     �
14.15 – 15.00

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

Työaikaan koulupäivien aikana voi tulla muutoksia myös erilaisten teema- ja retkipäivien aikana.

4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Koulussa toimii sekä oman henkilökunnan että ulkopuolisten tahojen toteuttamia kerhoja.  Lisäksi 
oppilaat järjestävät toisilleen välituntikerhoja. �
Välituntikerhoissa halukkaat oppilaat järjestävät suunnittelemaansa mukavaa toimintaa ikätovereilleen 
tai itseään nuoremmille koulun oppilaille.  Kerhon toiminnasta vastaa kerhonohjaajien oma 
luokanopettaja. �

Robokerhossa 4.-6. -luokkalaisten kanssa perehdytään robotiikkaan ja koodaukseen hyödyntäen Lego 
Mindstorms EV3-robotteja.  Kerhon opetuskielinä ovat suomi ja englanti.  Kerho kokoontuu tiistaisin. �
Wau-liikuntakerhoa järjestetään maanantaisin 2.-3. -luokkalaisille koulun kentällä.  Kerhon ohjauksesta 
vastaa Pohjois-Espoon Ponsi. �
Kuorokerho kokoontuu koululla torstaisin. Kuorokerhon järjestäjänä toimii Tapiolan kuoro. 
Kuorokerhossa opitaan laulamista ja kuorolaulun alkeita, tutustutaan nuotinlukuun, harjoitellaan 
ryhmätyötaitoja sekä pidetään hauskaa musiikin parissa �
Välipalakerho on tarkoitettu 3.-6. luokan oppilaille ja sitä pidetään tiistaisin.



5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
 

a) Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa myös koulun ulkopuolella toteutetun opetuksen ja
toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivän, yökoulut, opintoretket, opiskelun Yrityskylässä,
TET-jaksot sekä myös sen, että tavallisen koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista
voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä.

*

Luokat tekevät opintokäyntejä ja retkiä lähiympäristöön sekä museoihin, näyttelyihin, teattereihin sekä 
erilaisiin tapahtumiin. Opintokäynnit ja retket järjestetään koulupäivien aikana. Luokkien työjärjestystä 
voidaan ko. päivinä muuttaa ja huoltajia tiedotetaan niistä erikseen Wilman kautta. Syksyllä suosimme 
erityisesti KULPS-tarjontaan sisältyviä retkiä sekä lähiseuturetkiä.  Sen lisäksi vierailijoita tai esityksiä 
pyydetään koululle tai sen lähiympäristöön. Tänä lukuvuonna retkikohteissa huomioidaan erityisesti 
Espoon kaupunki 50v -juhlavuosi. Kuudennet luokat osallistuvat marraskuussa Yrityskylään. Espoon 
kaupungin järjestämää uimaopetusta 1.–4. -luokkien oppilaille sekä 6. luokan tekniikkaryhmäläisille 
neljä kertaa syyslukukauden aikana. 6N- ja 6P- luokkien leirikoulut ovat syyskuussa. 
Vanhempainyhdistys antaa 4.-luokille 300€ rahaa retkeä varten.

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-opintopaikkoihin
sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Huoltajia tiedotetaan koulun ulkopuolella
annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen.

b) Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet: *

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

Lukuvuoden aikana järjestetään koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, 
kuten esimerkiksi Unicef-kävely, joulu- ja kevätjuhla.

c) Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! *

KULPS on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

Koulun KULPS-toiminnan suunnitelma lukuvuodelle 2022-2023: Millä tavoin pyritte toteuttamaan Espoon
opetussuunnitelmaan kirjatun tavoitteen "Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran
kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja kirjastopolulle"?

Luokat hyödyntävät KULPS-tarjontaa mahdollisuuksien mukaan tekemällä esimerkiksi opintokäyntejä 
erilaisiin tapahtumiin, museoihin, näyttelyihin, teattereihin, liikuntapaikkoihin ja kirjastoihin. Koulu pyrkii 
myös järjestämään KULPS-vierailijoita koululle tai sen lähiympäristöön. KULPS!-tapaamisia voidaan 
järjestää myös virtuaaliyhteyden kautta.



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

pia.heiskanen@opetus.espoo.fi

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

a) Kodin ja koulun yhteistyö *

Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset,
yhteistyökäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakenteiden
sekä niiden menetelmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan kanssa on
keskusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöistä.

Jos koulussa tehtiin huoltajakysely lukuvuonna 2021-22, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden
2022-23 suunnittelussa.

Luokat järjestävät vanhempainillan syyslukukauden alussa. Ensimmäisen luokan opettajat tapaavat 
kaikkien oppilaidensa perheet henkilökohtaisissa tapaamisissa elo-lokakuussa.  Palaverit pedagogisten 
asiakirjojen päivittämistä varten pidetään syys-lokakuussa. Kevätlukukaudella järjestetään 
vanhempainiltoja ja -tilaisuuksia tarpeen mukaan.  Arviointikeskustelut pidetään kaikille oppilaille 
kevätlukukauden alussa, tavoitteena pitää ne ennen talvilomaa.  Koulun vanhemmilla on aktiivinen 
vanhempainyhdistys, Metsäkulman lapset ry., joka esimerkiksi järjestää tapahtumia ja tempauksia, 
hankkii koululle välituntivälineitä, antaa stipendejä ja avustaa eri luokkia esim. retkien järjestämisessä. 
Useimmilla luokilla on lisäksi luokkatoimikunnat. Koululla on opettajille omat Wilma-viestintään 
tarkoitetut ohjeet, jotka käydään tiimeissä läpi.

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

Koulu jatkaa yhteistyötä Pohjois-Espoon koulujen kanssa eri yhteyksissä muun muassa Hyvä näkyviin 
Pohjois-Espoossa –hankkeen hengessä vaikka hanke sinänsä on jo päättynyt. Tavoitteena on kehittää 
yhdessä koulujen ja päiväkotien henkilöstön, oppilaiden, vanhempien, kouluun jo liitoksissa olevien 
ammattilaisten, alueen toimijoiden ja toisten espoolaisten koulujen kanssa toimivia ja pysyviä 
toimintamalleja kouluyhteisöön ja sen verkostoihin. Malleilla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten 
syrjäytymistä koulumaailmasta sekä siten yhteiskunnasta. Lukuvuoden aikana järjestetään tapaamisia, 
joissa Pohjois-Espoon koulujen opettajat pääsevät jakamaan hyviä käytänteitä toistensa kanssa 
oppilaiden osallistamiseksi. Hankkeen myötä on koottu monialainen yhteistyöverkosto alueen 
ammattilaisista sekä ohjausryhmä, johon kuuluu Pohjois-Espoon koulujen lisäksi eri sidosryhmiä: esim. 
kirjastopalvelut, Nuorisotoimi, Lastensuojelu, poliisi, Aseman Lapset ry, liikuntatoimi ja varhaiskasvatus.  
Nämä tahot miettivät yhdessä konkreettisia keinoja, kuinka saada hyvä näkyviin Pohjois-Espoon 
alueella. Koulussamme jatkuu tänä syksynä Hyvä näkyviin -valinnaiskurssi, joka tekee yhteistyötä eri 
tahojen kanssa kuten eläkeläiset, eskarit ja päiväkodit.  Koulumme tekee yhteistyötä myös mm. Pohjois-
Espoon Ponnen, Ringside Golfin ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Pohjois-Espoon Martat, 
Pohjois-Espoon Lions ja Vanhankartanon omakotiyhdistys ovat keväisin antaneet koululle stipendejä 
oppilaille jaettaviksi.   Niipperin koulun iltapäivätoiminnasta vastaa Tmi Pikkutiikerit.  Syyslukukauden 
alussa tehdään yhteistyösuunnitelma koulun sekä Niipperin päiväkodin, Lastentalon (esiopetusryhmät 
toimivat Juvanpuiston koululla) ja Nallentuvan päiväkodin kanssa. Koulussa toimii eri toimijoiden 
kerhoja iltapäivisin (mm. Wau ry, Tapiolan kuoro).  Koulussa on myös koulumummotoimintaa 1 luokilla.



c) Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

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

d) Koulun yhteyshenkilö: *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimeä)

miia.kytoharju@opetus.espoo.fi

e) Monialaiset oppimiskokokonaisuudet *

Oppilaiden opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jonka
suunnitteluun he osallistuvat. Jakson pituuteen vaikuttaa muun muassa käsiteltävän teeman laajuus,
mukana olevien oppiaineiden lukumäärä ja oppimiskokonaisuuteen osallistuvien oppilaiden osaaminen ja
ikä. Teemat ovat ajankohtaisia ja oppilaita kiinnostavia. Myös arviointikäytännöistä sovitaan etukäteen.
-Espoon OPS 4.4

Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin sisällytettävät
oppiaineet:

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemana on tänä lukuvuonna koulussamme Espoo 50 vuotta.  
Luokat tekevät yhteistyötä oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Monialalaisen 
oppimiskokonaisuuden tuotoksia esitellään huoltajille joulupolun yhteydessä. Monialaisten ajankohdaksi 
on sovittu marras - joulukuu. Oppilaiden kanssa oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa päätetään 
myös niihin sisältyvät oppiaineet.

f) Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Opetusta ei enää järjestetä etäyhteyksiä käyttäen.

https://sitoumus2050.fi/


7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA
 

Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja
henkilöstökyselyt tai huoltajakyselyn.
Mitä muita kyselyjä tai arviointeja on tiedossa lukuvuodelle 2022-2023?
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?
Ketkä osallistuvat käsittelyyn?
(Alla on linkki arviointikalenteriin)

*

Move-mittaukset 5. luokkalaisille elo-syyskuu �
Hyvinvointikartta 5. luokkalaisille maaliskuun loppuun mennessä �
Huoltajakysely tammi-helmikuu �

Allu-testi 2. ja 4.luokkalaisille maaliskuussa �
Kiusaamiskysely huhti-toukokuussa �
Kaikkien luokkien hyvinvointikysely vähintään kerran lukuvuodessa �

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 
1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: OSAAVA JA OPPIVA YHTEISÖ

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

a) Miten varmistamme opettajien opetussuunnitelmaosaamisen vahvistumisen? *

Opettajat ottavat erityisesti haltuun jokaisen lukuvuoden alussa opettamansa vuosiluokan OPS:n. �
Viime ja edellisen lukuvuoden aikana olemme työstäneet erityisesti arviointiin liittyviä asioita (OPS:n 
päivitetty luku 6) työyhteisön kesken. Nyt työstäminen jatkuu jokaisen omassa opetustyössä. 
Lukuvuoden aikana OPS:ia ja arviointia käydään läpi työparin kanssa reflektoimalla. �
Opettajilla on mahdollisuus osallistua tarvittaessa koulutukseen.



b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen
oppimisympäristöjä, opetusjärjestelyjä ja toimintatapoja soveltamalla?
*

Oppituntien palkitus, joustavat opetusjärjestelyt, S2-opetusta oppilaiden taitotason mukaan, 
erityisopettajan konsultaatioaika luokanopettajille, YHR:n ennaltaehkäisevä tuki, luokkien jakotunnit, 
tukiopetus ja resurssiopettajan tunnit. Koulun kolme laaja-alaista erityisopettajaa ovat mukana luokkien 
opetuksessa ja palkkitunneilla. Koululla on kolme avustajaa ja siviilipalvelushenkilö oppilaiden tukena. 
Läksykerho kokoontuu neljä kertaa viikossa. �

Koulussa on laadittu hyvinvointikysely, johon jokainen oppilas vastaa 1-2 kertaa vuodessa. Kyselyn 
tulokset käydään opiskeluhuoltoryhmässä läpi. Kyselyn pohjalta jokaisessa luokassa pidetään 
YHR-tunti, jossa mietitään keinoja ja tavoitteita yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja säilyttämiseksi 
esimerkiksi kuumailmapallomallin avulla.  �
Ensimmäisen luokan opettajat tapaavat jokaisen perheen syksyn alussa. Arviointikeskustelut käydään 
joka luokassa oppilaan ja huoltajien kanssa tammi-helmikuussa. Arviointikeskusteluissa otetaan esille 
myös kiusaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat.  �
Terveydenhoitaja tekee hyvinvointikartoituksen 5. luokan oppilaille.  �
Kiusaamisen ennaltaehkäisevään toimintaan kiinnitetään paljon huomiota. Erityisesti 1. ja 4.-luokilla 
käydään läpi kiusaamisen vastaisia teemoja Timantti-tunneilla. Kiusaamiskysely pidetään keväisin 
kaikkien luokkien oppilaille.  �
Oppilas- ja huoltajakyselyt toteutetaan osana koulun arviointia Espoon aikataulun mukaisesti. Tuloksista 
tiedotetaan oppilaita, huoltajia, koulun henkilöstöä oppilashuoltohenkilökunnan toteaman tarpeen ja 
suunnitelman mukaisesti.  �

c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena lähtökohtana
ja varmistamme eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien toteutumisen? *

Oppilaiden taitotasoa kartoitetaan lukuvuoden alussa luokanopettajan ja erityisopettajan pitämillä 
testeillä. Näiden pohjalta suunnitellaan opetusta ja ryhmäjakoja vastaamaan oppilaiden osaamista ja 
tuen tarvetta. Oppitunteja on palkitettu, jolloin jokaisella luokka-asteella on mahdollisuus joustaviin 
ryhmittelyihin. �
Eriyttämiseen saimme vinkkejä tänä syksynä Inkluusio-koulutuksessa. �
Lukuvuoden mittaan päivitetään tuen tarvetta ja suunnataan resursseja ja suunnitellaan opetusta sen 
mukaan. �

d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? *

Kouluun on perustettu tänä vuonna tiimi kehittämään ja luomaan rakenteita, jotka tukevat jatkossa kieli- 
ja kulttuuritietoista opetusta.

e) Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? *

Koulussa on laadittu TVT-portaat eri vuosiluokille, jotta TVT-taidot tulisi käytyä monipuolisesti läpi 
alakoulun aikana. Opettajat on perehdytetty niiden käyttöön. Koulussa on riittävästi laitteita digitaitojen 
säännölliseen harjoitteluun.



f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoilla koulussamme tasataan oppimisvajeen aiheuttamia
haasteita?

Huomioittehan oppimisvajeen kartoittamisessa ja lukuvuoden suunnittelussa myös
uinninopetuksen siltä osin, kuin se on pandemian vuoksi jäänyt edellisinä lukuvuosina
toteutumatta. *

Viime vuonna uinninopetus toteutui suunnitelman mukaisesti. �
Sisäliikunnan taidoissa on vajetta, koska sisäliikuntatiloja ei ole ollut. Nyt odotamme liikuntahallin 
pikaista valmistumista. �
Niipperin koulussa on ollut pitkäkestoista vajetta opiskeluhuoltohenkilöstössä (kuraattori ja psykologi). 
Tällä hetkellä koululla ei ole psykologia. Laaja-alaiset erityisopettajat pyrkivät oman työnsä ohessa 
tukemaan akuuteimmassa tarpeessa olevien oppilaiden pääsyä jatkotutkimuksiin.

g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityisissä
opetusjärjestelyissä opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? *

Ryhmäyttämiseen omassa luokassa käytetään runsaasti aikaa lukuvuoden alussa, jotta jokainen tuntee 
kuuluvansa omaan luokkayhteisöönsä.  Oppilaalle annetaan tarvittaessa tukiopetusta tai laaja-alaisen 
erityisopettajan tukea.

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. Kouluyhteisön hyvinvointi
varmistetaan jatkuvalla ryhmäyttämisellä, systemaattisella kiusaamisen ehkäisemisellä ja
yhteisöllisyyden vahvistamisella.

a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhteisössä? *

syksyllä 2022

b) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toimenpiteet
lukuvuodelle 2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin pohjautuen?
*

Kuraattori ja terveydenhoitaja ovat välitunneilla ulkona mukana kerran kuukaudessa oppilaiden kanssa 
ja tarjoavat opettajille konsultaatioaikoja. YHR pitää kuumailmapallotunnin jokaisessa luokassa. Tunnin 
tavoitteena on tehdä opiskeluhuoltoryhmän työtä oppilaille näkyväksi ja puhua luokkien yhteishengestä 
ja hyvinvoinnista. Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle on vastuualueena yhdellä alatiimillä.

https://espoo365.sharepoint.com/sites/SITO-yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSITO%2Dyhteiset%2FJaetut%20asiakirjat%2FHyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n%2FKiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta%2FYhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20%2DEi%20kiusaamiselle%20KOKONAISUUS%2003%2E12%2E2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSITO%2Dyhteiset%2FJaetut%20asiakirjat%2FHyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n%2FKiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta


c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja
tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät
luokkakohtaisesti lukuvuonna 2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin pohjautuen? *

Timanttitunnit jatkuvat kerran viikossa kaikissa luokissa, kiusaamisen vastainen päivä, kummitoimintaa 
vahvistetaan korona-ajan jäljiltä, 5.-6. luokkien luokkavastuulla on välituntileikitys, joka on osa Niipperin 
koulun rakenteita, joilla osallistamme oppilaita ( lisäksi Hyvä näkyviin -tempaukset ja valinnainen, 
työtori, oppilaskunta, oppilaiden pitämät välkkäkerhot). Tänä vuonna on tarkoituksena käynnistää myös 
kestävän kehityksen hengessä ympäristöagenttitoimintaa. Koulun koko henkilökunta on käynyt Verso-
koulutuksen ja Verso-toiminta on tarkoitus saada vahvasti käyntiin.

d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työrauha osana
palautumista? *

YHR ehdottaa rentoutusvälituntien kehittämistä oppilaille. Turvallinen ja toimiva arki on tärkeä. 
Panostamme laadukkaaseen perusopetukseen.

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

Joka syksy käydään yhdessä läpi järjestys- ja välituntisäännöt, jonka pohjalta luokat tekevät myös omat 
luokkasäännöt.  Meillä on selkeät kiusaamiseen puuttumisen portaat. Ennalta ehkäisy tärkeässä 
roolissa. Jokainen koulun aikuinen on helposti lähestyttävä. Yhteisöllisyys ja turvalliset aikuiset auttavat 
jaksamaan. �
Vahvistetaan hyvän näkymistä esimerkiksi ottamalla käyttöön postilaatikko, johon ilmiannetaan kaverin/ 
toisen oppilaan hyviä tekoja.

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

Pitkän korona-ajan jälkeen toteutetaan jälleen koko koulun yhteisiä tapahtumia, jotka lisäävät 
yhteisöllisyyttä. Näitä ovat esimerkiksi lauantai-koulupäivä, johon huoltajat on kutsuttu mukaan ja juhlat 
lähitapahtumina. Henkilökunnalle järjestetty Hemmo-välitunti, jolloin mahdollisuus yhteiselle 
keskustelulle ja yhdessäololle. Tyhy-toiminta osana yhden alatiimin toimintaa. VESO-päivänä jokainen 
laati oman hyvinvoinnin kehityssuunnitelman, johon palataan kevään keke-keskusteluissa. �
Oppilaskunnan hallitus järjestää hyvinvointia lisäävää toimintaa koulussamme oppilaille. Niipperin koulu 
on perustanut instagram-tilin tänä syksynä. Instagram-päivitysten tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, 
saada hyvä näkyviin ja tehdä kouluarkeamme tutuksi myös kodeille.

3. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN



a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa
lukuvuonna 2022-2023? *

Tämän lukuvuoden ajan koulussamme toimii Kansainvälisyys-, globalisaatio ja kielitietoisuus –tiimi, joka 
on Ilo-tiimin alatiimi. (Kansainvälisyys- ja globaalikasvatusteema on osa Espoon kasvun ja oppimisen 
toimialan kehittämishanketta ”Yhdenvertainen ja vastuullinen globaalikansalaisen polku”. Hankkeen 
tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria aktiiviseen ja vastuulliseen maailmankansalaisuuteen sekä 
lisätä ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin ilmiöihin ja voi omalla 
toiminnallaan edistää globaalia oikeudenmukaisuutta.) �
Tavoitteena on tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi 
omassa kulttuurissaan ja yhteisössään. Opetuksessa pyritään vahvistamaan ymmärrystä siitä, että 
jokaisessa perheessä on oma kulttuuri. Pyrkimyksenä on myös vahvistaa kiinnostusta muiden 
kulttuureita kohtaan ja edistää kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, vuorovaikutusta kulttuurien 
sisällä ja niiden välillä. Pyrkimyksenä on edistää kotikansainvälisyyttä. Opetuksessa ja koulun arjessa 
tuodaan esille koulussa puhuttujen kielien moninaisuutta.

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Koulumme osallistui Unicef-kävelyyn, jonka tuotto meni Kenian lasten hyväksi. Unicef-lähettiläs kävi 
tapahtuman jälkeen kertomassa kohteesta tarkemmin.

c) Lukuvuoden 2021-2022 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien
pohjalta nostetut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-2023: *

Katso lukuvuoden 2021-2022 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta

Kodin ja koulunyhteistyön lisääminen korona-ajan jälkeen yhteisillä juhlilla ja vanhempainaamulla sekä 
lauantaikoulupäivän yhteydessä Syyshulinoiden järjestämisellä. �
Työyhteisön hyvinvointia ja jaksamista pyrimme lisäämään lukujärjestykseen liittyvilllä muutoksilla ja 
viikottaisella Hemmo-välkällä ja muulla TYHY-toiminnalla. Lisäksi syksyn VESO-päivänä  käytimme 
aikaa hyvinvointiin liittyvien asioiden parissa ja jokainen laati itselleen hyvinvointisuunnitelman, johon 
palataan kevään kehityskeskusteluissa. �

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

Riitta Pyykkö, apulaisrehtori, 040 6394505

https://espoo365.sharepoint.com/sites/kasvujaoppiminen-suomenkielinenperusopetus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents%2FSUKO%2DKansainv%C3%A4lisyys%2Dja%2Dglobaalikasvatussuunnitelma%5F91047%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents


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

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 10.8.2022

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä) 24.8.2022

Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 10.8.2022

Riskien arviointi tehty tai päivitetty
Lukuvuonna
2021-2022

Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 10.8.2022, 1.9.2022

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa Syksyllä 2022

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet (SUPEn
ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapukoulutuksen vuosittain noin
1/3:lle koulun työntekijöistä):

Mira Manninen EA1,
Niko Hippi EA1

Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Jenni Aaltonen

Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin (kuka, milloin, materiaali
jne.)?

Pikaturvaohje on
sijaiskansiossa

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

*Täydennetään tammikuussa 2023 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä"

1. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden
toteuttamiseksi lukuvuonna 2022-2023:

Laaditaan uusi suunnitelma syyslukukauden aikana.

Vastuuhenkilöt ja aikataulu

Vastuuhenkilöt: Sanna Kotipelto ja Kirsi Varvikko

Aikataulu: Syyslukukauden aikana

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

Laaditaan uusi suunnitelma syyslukukauden aikana.



Vastuuhenkilöt ja aikataulu

Vastuuhenkilöt: Sanna Kotipelto ja Kirsi Varvikko

Aikataulu: Syyslukukauden aikana

E. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

UUSI Ohjaussuunnitelma_NIIPPERI vuosiluokat 1_9_suojattu_final26042022.docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

Valinnaiset 22-23.docx

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=9c69db4e-9af8-49fd-a3f7-0cdc25c20bd0
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=98dcf348-8644-4285-aa66-acbe957dc367

