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A. 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, maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen,
lisäopetuksen järjestelyt, koulun kirjastotoiminta, kouluruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana
järjestettävät juhlat.

*

Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain: �
Koulussamme on 15 opetusryhmää ja 296 oppilasta. �
Yleisopetuksen 1.luokalla 38, 2.luokalla on 41 oppilasta, 3.luokalla 51 oppilasta, 4.luokalla 51 
oppilasta, 5.luokalla 57 oppilasta, 6.luokalla 43 oppilasta. Lisäksi kuntouttavilla pienluokilla opiskelee 
14 oppilasta luokkatasoilla 3-6. �
 �
Joustavat opetusjärjestelyt: �
Palkkitunnit, joustavat opetusryhmät ja samanaikaisopetus ovat normaalitilanteessa keskeisiä keinoja 
oppimisen tukemisessa. Kehitämme tiimi- ja yhteisopettajuutta ja sen muotoja. Ryhmien yhdistämiset 
pidetään mahdollisimman vähäisinä lv. 2021-2022 vrt. korona. �
 �
Integraatiota voidaan käyttää kuntouttavien ja yleisopetuksen välillä. Resurssiopettajan resurssia 
suunnataan tarpeen mukaan yleisopetuksen ryhmiin. �
 �
Lukuvuoden valinnaisuudet: �
Valinnaisuus toteutuu luokilla 4-6 kahdessa jaksossa 1. jakso 22.9.-24.11.2021  ja 2. jakso 
2.2.-13.4.2022. Valinnaisaineet opetetaan tänä lukuvuonna luokkatasoittain. �
 �
Maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen: �
Valmistavan opetuksen oppilaille tarjotaan S2-tukea. Suomi toisena kielenä opiskelijoiden 
tukimuodoista sovitaan oppimissuunnitelman päivityksen yhteydessä. �
 �
Tukiopetuksen järjestäminen: �
Tukiopetusta annetaan pedagogisen tarpeen mukaan. Sitä voidaan antaa myös rinnakkaisluokkien 
välisenä yhteistyönä huomioiden väljyys.  �
 �
Koulun kirjastotoiminta: �
Kehitämme kirjastotoimintaa yhdessä oppilaiden ja henkilöstön yhteistyöllä. Kirjastoa kehitetään 
innostamaan oppilaita kauno- ja tietokirjallisuuden pariin sekä käyttämään muita tiedonhankintatapoja 
monipuolisesti. Kirjaston valikoimaa täydennetään ja uudistetaan säännöllisesti. Oppilaat ohjataan 
hankkimaan kirjastokortit, joiden avulla lainauksia voidaan tehdä. Kirjaston ja -kortin käyttöä 
harjoitellaan. Koulukirjastomme luokittelujärjestelmä on yhteneväinen ja yhteydessä kaupungin 
kirjaston järjestelmän kanssa. Myös Taskukirjasto-sovelluksen käyttöön ohjataan. Luokissa 
toteutetaan kirjallisuus- ja tiedonhankintaprojekteja (esim. lukudiplomi, parilukeminen, lukupiirit), 
joissa kirjastoa hyödynnetään aktiivisesti. Kirjastotila on päivittäin oppilaiden käytettävissä 
ryhmätyötilana sekä itsenäiseen työskentelyyn. 6.-luokkalaiset oppilaat toimivat vastuutehtävissä 
kirjastossa. �
Luokat tekevät vierailuja lähikirjastoon hyödyntäen kirjaston monipuolista tarjontaa. Kirjastossa on eri 
ikäryhmille yhteyshenkilöitä, joiden kanssa yhteistyötä suunnitellaan. Yhteistyö toteutetaan pääosin 
kirjaston tiloissa, minkä lisäksi kirjaston henkilökunta vierailee koululla pitämässä oppitunteja. 
Kirjastovierailujen teemoina ovat esim. tiedonhallinta- ja teknologiataidot, kirjailijavierailut ja 



kirjavinkkaus. �
   �
Kirjastovälitunnit ovat keskiviikkoisin; luokat 1-3 klo 9.45-10.15 ja luokat 4-6 klo 12.00-12.30. Syksyllä 
(suomalaisen kirjallisuuden päivän yhteydessä) ja keväällä koko koululla toteutetaan lukemisen 
teemaviikot. �
 �
Kouluruokailu: �
Kouluruokailu tapahtuu liukuen klo 10.15–12.00 opettajien ja koulunkäyntiavustajien valvonnassa 
koulun omassa ruokalassa. Retkille voidaan vaihtoehtoisesti tilata retkieväs, joka korvaa koulussa 
tapahtuvan ruokailun. Ruoan toimittaja on Palmia. Ruokalassa on tehostettu käsipesu. Ruokailussa 
noudatetaan väljyyttä, pöydissä on käytössä joka toinen istumapaikka. Käytössä on hiljainen ruokailu 
koronan ajan. �
 �
 �
Päivänavaukset: �
Opettajat aloittavat koulutyöskentelyn päivittäin oppilaiden kanssa yhteisellä tunnuksettomalla 
aamunavauksella. �
 �
Lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat ja tapahtumat: �
SYKSY 2021 �
30.8.                        Elovena voimapäivä 4-6-luokat �
23.8. - 15.10.          Yleisurheiluhaaste (järjestetään liikuntahaasteena syyslomaan mennessä) �
22.9.-24.11.     � Valinnaiset 1. (4.-6. -luokat)�
29.9.–30.9. Koulukuvaus Kuvaverkko
30.9.                        Erasmus+ -kirjan julkistamistilaisuus illalla kutsuvierastilaisuutena �
9.-11.11. Kaamossählyt Esportissa
10.11.-15.11.   � Koulutus Elämään�
15.-21.11.        � Lapsen oikeuksien viikko teema ”lapsen oikeus hyvään kohteluun”�
20.12.                      Joulukirkko klo 12, koulu päättyy kirkon jälkeen koululla n. klo 13 �
21.12.                      Joulusiivoukset luokissa, koulua klo 8.15-12.00 �
22.12. Koulun joulujuhla luokkatasoittain, koulua kaikilla klo 9-12

KEVÄT 2022 �
2.2.-13.4. �                 Valinnaiset 2. (4.-6.-luokat)�
14.2. Ystävänpäivän tapahtuma (hiihto tai luistelu)
7.3. - 11.3.               Hiihtopäivä Leppävaarassa (jos tilanne sallii) �
18.3. Frankofonia -päivä
4.-10.4. Lukuviikko
14.4. Pääsiäiskirkko klo 11.30, koulu päättyy kirkon jälkeen
25.–29.4. Monialainen viikko; kansainvälisyysteemalla
29.4. Unicef-kävely Silkkarilla
toukokuussa Silkkiniityn ja pihan siivouspäivä
19.5.–20.5., 23.5.–24.5.,30.–31.5., 1.–2.6.: �
                                Uinnit 1.-4. luokat Leppävaaran uimahallissa �
1.-3.6.                      retkiä ja luokkien siivoukset kesää varten koulua klo 9-12 päivittäin �
la 4.6. Kevätjuhla Amfilla (sis. kuudensien tanssit) klo9



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

stina.tonteri@espoo.fi, �
mikko.hommo@espoo.fi, �
mika.reijonen@espoo.fi, �
pia.airaksinen@opetus.espoo.fi, �
anne-maria.stenvall@opetus.espoo.fi

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

pia.airaksinen@opetus.espoo.fi, tiina.kataila@opetus.espoo.fi

2. TYÖAJAT

Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoista on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
kokouksessa 11.11.2020 203 §:n mukaan seuraavasti: 

Syyslukukausi keskiviikko 11.8.2021 – keskiviikko 22.12.2021  
Syysloma (viikolla 42) maanantai 18.10.2021 – perjantai 22.10.2021
Joululoma ke 23.12.2021 - su 9.1.2022
Kevätlukukausi maanantai 10.1.2022 – lauantai 4.6.2022 
Talviloma (viikolla 8) maanantai 21.2.2022 – perjantai 25.2.2022. 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, 
loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuoden 
koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. 

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

*

Koulullamme ei ole lauantaityöpäivää lukuvuonna 2021-2022.

3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

Oppitunnit ovat päivisin klo 8.15- 15.00 välisenä aikana. �
1.tunti 8:15–9:00, 2.tunti 9:00–9:45, 3.tunti 10:15–11:00, 4.tunti 11:00–12:00, 5.tunti 12:30–13:15, 
6.tunti 13:30–14:15 ja 7.tunti 14:15–15:00. Kuudensien luokkien torstain tunnit alkavat käsityöllä klo 
10.30. �
Oppilaiden kaksi viimeistä tuntia voidaan pitää yhteen ilman välituntia, mikäli se palvelee oppimista. �
Välitunnit ovat klo 9.45 -10.15, 12.00–12.30 sekä 13.15–13.30.



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

Lukuvuoden ensimmäiset päivät 11.8., 12.8. ja 13.8. sekä lukuvuoden päätöspäivä la 4.6.2021 ovat 
lyhyempiä koulupäiviä, jotka palvelevat paremmin em. erityispäivien toteuttamista. �

20.12.                      Joulukirkko klo 12, koulu päättyy kirkon jälkeen n. klo 13 �
21.12.                      Joulusiivoukset luokissa, koulua klo 8.15-12.00 �
22.12. Koulun joulujuhla luokkatasoittain koulua klo 9-12

 �
Elovena 4-6 luokat 30.8., kaamossählypäivät 9.-11.11. ja luokkatasojen syyslukukaudella 2021. �
Talviliikuntapäivä 7.-11.3. välisenä aikana sekä Unicef-kävely 29.4. kevätlukukaudella 2022 ovat 
lukujärjestyksestä poikkeavia koulupäiviä. �

Luokkien retket, opintokäynnit ja leirikoulut sekä valinnaiset kurssit että monialaiset voivat sisältää 
työjärjestyksen muutoksia. �

Viimeisellä kouluviikolla keväällä 2022 ke-pe päivät ovat luokkien omia tunteja klo 9-12. �
Kevätjuhlapäivä alkaa klo 9.

4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Koulun omat kerhot: Nikkarointikerho 1.-2. luokkalaisille  kokoontuu torstaisin  tn-luokassa erikseen 
ilmoitettuina aikoina. Kerhossa nikkaroidaan puusta ja muista materiaaleista kaikenlaisia kivoja 
pikkutöitä. Kerhoa vetää Olli Mattila. �

Bändikerhot 4.-6. luokkalaisille: Bändikerhoissa harjoitellaan yhteismusisointia bändisoittimin koulun �
musaluokassa tai bänditilassa. Oppilaat voivat perustaa bändejä kokoamalla 4-6 henkilön ryhmän. 
Kerhoa vetää Antti Teikko. �

Erasmus+-kerho 5.-6. luokkalaisille kokoontuu Tuula Heikkisen ohjauksessa. �

Koulun ulkopuolisten järjestämiä kerhoja: �
WAU Sporttis-kerhot 1.-3.-luokkalaisille �
Luonto-liiton luontokerho �
Shakkikerho �
EMO:n rytmiikkakerho �
ELCC:n englannin kielikerho �



5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
 

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

*

Leirikoulut: Aarnivalkean koulun 6M-luokan leirikoulun, joka on tarkoitus järjestää Lohjan 
Kisakalliossa ajalla 16.-18.5.2022. Koronatilanteen näin vaatiessa, leirikoulua voidaan siirtää tai perua. �

Opintoretket: Oppilaat tekevät erilaisia opintoretkiä pääkaupunkiseudun kulttuuri- luonto- ja 
urheilukohteisiin. Yrityskylässä: Koulumme kuudennet luokat osallistuvat lukuvuoden aikana 
Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen, johon liittyy vierailupäivä Espoon Yrityskylään. �

Muu toiminta: Osa opetukesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi 
lähimetsässä. Lisäksi kouluvuoden aikana järjestetään opintokäyntejä, retkiä ja tapahtumia, näistä 
huoltajia tiedotetaan erikseen. Opettajat laativat retki- ja leirikoulusuunnitelmat. �

Olemme mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa, jonka puitteissa järjestetään erilaista liikuntatarjontaa 
oppimisryhmittäin oppitunneilla ja koko koululle välituntiaktiviteetteina. Lisäksi lukuvuoden aikana 
järjestetään seuraavat liikuntapäivät: Elovena 30.8. ja Kaamossähly -turnaus 9.-11.11. Esport 
Areenalla. Talvi-liikuntapäiviä; 14.2.  Ystävänpäivän tapahtuma (hiihto tai luistelu) ja 7.3. - 11.3. 
Hiihtopäivä Leppävaarassa (jos tilanne sallii). �

 Opettajat voivat järjestää muiden Espoolaisten koulujen kanssa yhteisiä liikunta- ym. tapahtumia. �

ERASMUS+: �
8.-10.11.2021 Erasmus+ -projektin hankekokous Alexandropoulos, Kreikka (2 opettajaa) �
6.-10.12.2021 Erasmus+ -projektin koulutustilaisuus Sutesti, Romania (2 opettajaa ja 3 oppilasta) �
2.-6.5.2022 Erasmus+ -projektin koulutustilaisuus Vayres, Ranska (2 opettajaa ja 3 oppilasta) �
toukokuu 2022 Erasmus+ -projektin tuotosten esittely kutsuvieraille ja henkilökunnalle �
18.-20.5.2022 Erasmus+ -projektin päätöskokous Espoo, Suomi (projektiin kuuluvat aikuiset, 
lukumäärä tarkentuu myöhemmin) �

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 opettajien ja oppilaiden välisiä urheilu- ja liikuntatapahtumia mm. 
perinteinen kuudennet vastaan opettajat pesäpallo-ottelu keväällä 2022.



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"?

Koulumme oppilaat käyvät luokittain KULPS! -liikuntapolun tapahtumissa vähintään kerran syksyllä ja 
kerran keväällä. Kulttuuritapahtumissa oppilaat käyvät vähintään kerran vuodessa sekä käyttävät 
kirjastopalveluita. �

Opettajat valitsevat  luokalleen sopivaa kulttuuri-, liikunta- ja kirjastosisältöä ja osallistuvat 
valitsemaansa toimintaan joko etänä koululta käsin tai paikan päällä mahdollisuuksien mukaan. 
Tarjolla on paljon erilaisia mahdollisuuksia ja kerran vuodessa valittavia tapahtumia.

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

pia.airaksinen@opetus.espoo.fi



6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

Kodin ja koulun yhteistyö *

Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset,
yhteistyökäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakenteiden
sekä niiden menetelmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan kanssa
on keskusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöistä.
Jos koulussa tehtiin huoltajakysely lukuvuonna 2020-21, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden
2021-22 suunnittelussa.

Lv 2020-2021 ei ole toteutettu huoltajakyselyä. �

ALA - JA YLÄKOULUNIVEL �
Koulutulokkaat: Kodin ja koulun rakentavalla yhteistyöllä, kasvatuskumppanuudella pyritään 
tukemaan ja eheyttämään koulun aloittamista jo esiopetuksen päättövaiheen aikana. Koulun 
erityisopettajat tutustuvat tarvittaessa esikoululaisten ryhmiin. Esikouluvuoden kevään aikana 
järjestetään nivellyspalaveri, johon osallistuvat esikoulunopettajat, oppilashuoltohenkilöstöä ja 
mahdollisesti tulevien 1. luokkien opettajat. Esikoululaiset tutustuvat kouluun vierailemalla 
päiväkotiryhmittäin alkuopetuksen luokissa. Lisäksi koulutulokkaille järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan toukokuussa tutustumispäivä omassa koulussa. Myös tulevien 1. luokan oppilaiden 
vanhemmille on koululla yhteinen vanhempainilta tai -aamu joko lähitapaamisena tai etänä. �

VAHEMPAIN- JA ARVIOINTIKESKUSTELUT �
Arviointikeskustelut ja nivelvaihekeskustelut: Ensimmäisen luokan syksyllä järjestetään oppilaan 
vanhempien ja opettajan välinen aloituskeskustelu ja joulu-helmikuun arviointikeskustelu, johon edellä 
mainittujen lisäksi osallistuu myös oppilas. �

Toisen ja kuudennen kouluvuoden aikana on syksyllä luokkakohtainen vanhempainilta ja keväällä 
nivelvaihearviointikeskustelu, jossa opettaja, oppilas ja huoltaja(t) tapaavat tammi-helmikuun aikana, 
ennen hiihtolomaa. Keskustelussa täytetään nivelvaiheen arviointi arviointikeskustelulomakkeeseen. �

Kuudesluokkalaisten arviointikeskustelussa käsitellään myös tiedonsiirtoa alakoulun ja yläkoulun 
välillä. Kuudennen luokan opettajat ja erityisopettajat osallistuvat yläkoulujen järjestämiin 
nivellyspalavereihin. �

3.-5. luokkien opettaja, oppilas ja huoltaja(t) tapaavat arviointikeskustelussa joulu-helmikuun aikana. �

VANHEMPAINILLAT �
Vanhempainillat: Syksyn vanhempainillat pidetään luokkakohtaisesti. Nämä ovat tilanteesta riippuen 
lähi- tai etätapaamisia. Kouluvuoden ajankohtaisista asioista on rehtorin etätervehdys. �

VANHEMPAINYHDISTYS �
Vanhempainyhdistys ja luokkatoimikunnat: Aarnivalkean koulun tuki ry on koulumme 
vanhempainyhdistys, jonka kokouksissa jokaisella luokalla on oma huoltajaedustajansa. Koulu, 
johtokunta ja vanhempainyhdistys järjestävät tarpeen mukaan yhteistyössä vanhempainiltoja ja muita 
tilaisuuksia. Yhdistyksellä ja koululla on yhteinen kummilapsi. �

KASVATUSVERKOSTO �
Kasku-verkosto: Lukuvuoden aikana jatketaan alueellisen kasvatusverkoston kehittämistyötä 



yhteistyössä muiden alueen toimijoiden sekä vanhempainyhdistysten kanssa. �

TIEDOTTAMINEN �
Tiedottaminen ja Wilma-viestintä: Kodin ja koulun välisistä viestintätavoista on keskusteltu 
säännöllisesti opettajien kesken sekä syksyn vanhempainilloissa. Koulu lähettää yhteisen Wilma-
tiedotteen kuukausittain, lisäksi opettajat tiedottavat luokkakohtaisista ajankohtaisasioista. Rehtori ja 
koulusihteeri viestittävät koko koulun asioita pääasiassa tiedotteiden muodossa. Vastuuopettajat 
tiedottavat useampaa luokkaa koskevista tapahtumista. Tiedot lukuvuoden tapahtumista löytyvät 
myös koulun www-sivuilta. �

WILMA �
Wilmaa käytetään kodin ja koulun välillä päivittäisiin ja rutiininomaisien asioiden viestintään. Huoltajat 
ilmoittavat ja kuittaavat oppilaan poissaolot sekä anovat vapautuksen koulutyöstä. Kokeet merkitään 
Wilmaan 3.- 6.-luokkalaisilla. HOPS ja HOJKS -asiakirjat laaditaan ja ne näkyvät huoltajille. 
Kasvatuskeskustelut, jälki-istunnot ja muu ojentaminen merkitään Wilman lomakkeilla. Perheen ja 
huoltajien yhteystiedot, uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen sekä julkaisu- ja valokuvausluvat 
ilmoitetaan huoltajien toimesta. Henkilökunta on keskustellut Wilma-viestinnästä omissa 
kokouksissaan lukuvuoden alussa.

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

Lakisääteistä iltapäivätoimintaa koulumme oppilaille tarjoaa koulun yhteydessä toimiva Von Veijarit 
ilta-päiväkerho. �
 �
Koulu tekee yhteistyötä mm. Tapiolan kirjaston, seurakunnan, nuorisotoimen, kulttuuritoimen, 
WeeGee-talon jne. kanssa. Tapiolan alueen esiopetus tapahtuu useissa eri päiväkodeissa, joiden 
kanssa järjestetään nivelpalaverit, yhteistyökokouksia ja vierailuja. Esiopetusyksikköjen kanssa on 
sovittu yhteistyömuodoista. Alkuopetuksen opettajat ja laaja-alaiset erityisopettajat toimivat 
yhdyshenkilöinä päiväkoteihin. Myös rehtori osallistuu esiopetuksen vanhempainiltoihin tarvittaessa, 
kutsusta. �

Kuvataan toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

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

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

milla.suviranta@opetus.espoo.fi, elli.rantanen@opetus.espoo.fi

https://sitoumus2050.fi/


Monialaiset oppimiskokokonaisuudet *

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

Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin
sisällytettävät oppiaineet:

Monialaiset oppimiskokonaisuudet järjestetään 25.–29.4. (viikko 17) kansainvälisyysteemalla 
luokkatasoittain. Tavoitteena on edistää kielellistä ja kulttuurillista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
sekä kielten huomioimista rikkautena. Tutustutaan eri maihin ja kulttuureihin. Sisällöt nousevat 
opetussuunnitelmien oppiainesisällöistä.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Koulussamme hyödynnetään etäyhteyksiä opetuksessa tarpeen mukaan. Etäopetuksessa pyrimme 
hyödyntämään pääsääntöisesti Googlen työkaluja (esim. Classroom, Gdrive, Meets, Docs yms). 
Oppilastunnukset otetaan käyttöön heti syksyllä. �



7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA
 

Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja
henkilöstökyselyt tai huoltajakyselyn.
Mitä muita kyselyjä tai arviointeja on tiedossa lukuvuodelle 2021-2022?
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?
Ketkä osallistuvat käsittelyyn?
(Alla on linkki arviointikalenteriin)

*

Koulussamme toteutettavia kyselyitä ja arviointeja:  �
 �
SYKSY 2021: �
•       luokkakyselyt luokittain, jotka käsitellään luokkatason yhteisessä yhteisöllisessä oppilashuollon �
        tapaamisessa ja suunnitellan luokkien tukimuodot ja työskentelytavat oppilashuollon kanssa 
yhdessä �
• � Suositus on, että syksystä 2020 alkaen koulu seuraa oppilaidensa tuloksia ja kuntatuloksia 
seurataan �
        Primuksen tietojen pohjalta. �
• � Elo-syyskuussa viidesluokkalaisilla MOVE!- fyysisen toimintakyvyn seuranta (OPH). Tulokset 
loka-joulukuussa. �
  �
KEVÄT 2022: �
• � tammikuu: Koulujen itsearviointi, huoltajakysely  �
• � maaliskuu 2.- ja 4.-luokilla Ala-asteen lukutesti, ALLU�
• � huhtikuu THL Kouluterveyskysely 4.- ja 5.-luokat�

Kyselyiden tulokset käydään läpi OPS-tiimissä, sen jälkeen koulun johtoryhmässä ja tarvittaessa 
rehtori vie tulokset ohr-käsittelyyn. Seuraavassa vaiheessa tulokset esitellään opettajakunnalle. �

Erityisopettajien tekemistä kartoituksista on laadittu erillinen listaus lukuvuodelle 21-22 
Lukuvuosisuunnitelman 21-22 LIITE. �

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 

1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET
I OPETUSSUUNNITELMA JA OPPIVA YHTEISÖ



a) Varmistetaan, että kaikki saavat päätökseen perusopetuksen *
Millä toimenpiteillä varmistamme tänä lukuvuonna sen, että kaikkien oppilaiden osalta perusopetuksen
suorittaminen etenee?
Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistetaan, että kaikki
saavat päätökseen perusopetuksen

Oppilaiden etenemistä seurataan tarjoamalla erilaisia tapoja osoittaa oppimistaan. Lisätään oppilaan �
omistajuutta omasta etenemisestään itse- ja vertaisarviointia harjoittelemalla. �
Tukea kohdennetaan tarpeen mukaan. �
Tunnistetaan tukea ja apua tarvitsevat oppilaat. �

Tehdään yhteistyötä erityisopettajien, oppilashuollon ja huoltajien kanssa. Etäopetustilanteessa �
varmistetaan oppilashuollon tavoitettavuus. �

Poissaolojen seurannassa käytetään Espoon mallia. Vähintään 4 kertaa vuodessa muistutetaan 
poissaolomäärien tarkistaminen.



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

Kaiken tuen perusta on laadukas yleinen tuki oppilaan arjessa, kaikissa oppiaineissa. Yleistä tukea 
toteuttavat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetusta eriytetään oppilaan lähtökohdat huomioiden 
ja kaikki oppilaat saavat tarvittaessa tukiopetusta. Luokissa käytetään opetuksen ja 
toiminnanohjauksen tukena mm. selkeitä struktuureja. Tuen tarpeista ja tuen tasolta toiselle 
siirtymisestä keskustellaan ja tuen keinot suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Tuen taso ja 
pedagogisten asiakirjojen tavoitteet ja toimenpiteet tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. �

Kaikki opettajat havainnoivat, ohjaavat ja auttavat oppilaita. Oppilaan tuen tarpeet huomioidaan 
koulun kaikissa tiloissa ja tilanteissa. Koulussa on säännöllisesti kokoontuva oppimisen tuen ryhmä. 
Opettajat tekevät yhteistyötä perheiden ja oppilashuollon kanssa, ja yhteistyöstä tiedotetaan huoltajia. 
Koulussa toteutetaan säännöllisesti oppimisen seurantaa opettajien ja erityisopettajien toimesta. �

Hyvinvointikyselyt toteutetaan säännöllisesti. Oppimisen esteitä pyritään madaltamaan ja poistamaan 
lisäämällä vuoropuhelua oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien kesken ja moniammatillisesti. �
Oppimisen tuen ryhmässä keskustellaan luokkien tuen tarpeesta ja tehdään moniammatillista 
yhteistyötä. Oppimisen tuen resurssit ohjataan tarkoituksenmukaisesti ja resurssien kohdentaminen  
joustaa tarpeiden muuttuessa. Henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksilla. �

Yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokat tekevät tiivistä yhteistyötä, yksittäisten oppilaiden 
integroitumisessa, jota suunnitellaan. Tavoitteena on kunkin oppilaan yksilöllisen koulupolun 
tukeminen mahdollisimman tiiviisti, yhteistyössä kotien ja koulun henkilökunnan sekä 
erityissairaanhoidon ja avohuollon palveluiden kanssa. �

Erityisopettajien kartoitukset lv. 2021-2022 Aarnivalkean koulu �

Henkilökunnan kouluttaminen monikulttuuristen lasten (S2) kohtaamiseen ja opettamiseen. 
Yleisopetuksen koulunkäyntiohjaajaresurssi liian vähäinen, sillä erityisluokat vievät suurimman osan 
avustajapalveluista. Opettajien,  myös erityisopettajien pitkät poissaolot vaativat sijaisen ja/tai muita 
opetusjärjestelyjä, jotta oppilaiden tehostettu ja erityinen tuki toteutuu. Resurssiopettaja tai 
koulunkäynninohjaaja sijaistaa opettajia mahdollisimman vähän, jotta oppilaiden tuen resurssointi 
säilyy. �



c) Varmistamme erilaisuuden huomioimisen ja ryhmään kuulumisen *
Tavoitetta tukee lukuvuoden 2021-22 koulun toimintakulttuurin kehittämisen periaate Vuorovaikutus ja
monipuolinen työskentely.

Millä toimenpiteillä kehitämme kaikkien oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen
tunnetta tänä lukuvuonna?

Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistamme erilaisuuden
huomioimisen ja ryhmään kuulumisen" sekä oppilaskyselyn tuloksia.

Kaikki koulumme aikuiset ohjaavat kaikkia koulun oppilaita esimerkiksi välitunneilla, käytävillä,  
ruokailutilanteissa. Oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisensa suunnittelussa, toteuttamisessa ja  
arvioinnissa. Kummioppilastoiminnalla tuetaan koulun pienimpien oppilaiden kouluyhteisöön 
kuulumisen tunnetta.  �
Kuntouttavien luokkien oppilailla on mahdollisuus integroitua yleisopetuksen ryhmiin.  �
Koulussamme toimii välituntikerhoja. Huomioimme myönteisellä tavalla kouluyhteisön jäsenten 
kulttuurisia, kielellisiä ja uskonnollisia taustoja. �

Ryhmäytymistä tuetaan luokissa ja luokkatasoilla säännöllisesti mm. vastuutehtävin, huomioimalla 
vahvuudet, yhteisillä leikeillä. Covid19-tilanteen salliessa koulun oppilaiden yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta vahvistetaan ryhmiä sekoittamalla ja tukemalla kaikkien koulun oppilaiden keskinäistä 
vuorovaikutusta esim. teemapäivin tai muiden koulun yhteisten tapahtumien avulla. �

II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI

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


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

Kiusaamisen puuttumisen portaat sekä soveltamisohje (LIITE Kiusaamiseen puuttumisen portaat). 
Aarnivalkean koulun kiusaamiseen puuttumisen portaat-suunnitelman sisällön välittäminen oppilaille 
on ajankohtainen syksyllä 2021. Tähän teemaan liittyen  koulun hyvinvoinnin ja oppimisen tuen tiimi 
suunnittelee lukuvuoden aikana toteutuvan teemapäivän tai viikon, jolloin reilun kaveruuden ja 
ystävällisyyden teemaa  nostetaan kaikkien oppilaiden tietoisuuteen ja näkyväksi arkeen. �

Luokkakyselyt toteutetaan luokissa ja käsitellään yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä syksyllä 
2021. Kyselyt sisältävät kiusaamiseen ja tasa-arvoon sekä yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset. �

Kiusaamiskyselyt tehdään 1-2 kertaa lukuvuodessa. Hyvinvointikyselyssä on osio kiusaamiseen 
liittyen. Kaikkien vuosiluokkien oppilaat vastaavat hyvinvointikyselyyn syksyn 2021 aikana. �

Aarnivalkean koulussa on laadittu vuorovaikutussopimus aikuisen ja lapsen väliseen 
vuorovaikutukseen. Vuorovaikutussopimus ohjaa koulun aikuisten tapaa kohdata oppilaat 
arvostavasti, myötätuntoisesti ja kannustavasti.  Aikuinen luo opetusryhmille ja yksittäisille oppilaille 
turvalliset rajat oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Koulun aikuiset tukevat koulun oppilaita 
kaverisuhteiden luomisessa ja vahvistamisessa esim. alkuopetuksessa oppilaat saavat toisinaan 
vaihtuvia välkkäpareja, jotta uusia kaverisuhteita syntyy ja kaikkien luokan oppilaiden vuorovaikutusta 
ja taitoja  vahvistetaan. �

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat

Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja
tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät luokkakohtaisesti
lukuvuonna 2021-22:

*

Verso-toiminta, KiVa-koulu -ohjelman mukaiset oppitunnit  erityisesti 1.- ja 4.-luokan oppilaille ja 
Kiva-kouluohjelman mukainen toiminta, Koulutus elämään -oppitunnit, jaksottain toteutettavat 
tunnetaito-oppitunnit pienryhmille, Arvokas-ohjelma ja positiiviseen pedagogiikkaan sekä 
vahvuuspedagogiikkaan perustuva, koulun aikuisten kouluarjessa tapahtuva kasvatustyö:  oppilaiden 
kohtaaminen, yksilöllinen huomioon ottaminen, itsetunnon tukeminen sekä vahvuusperusteinen 
opetus. �

KiVa-toiminta, kiusaamisen vastaisen toiminnan ennaltaehkäisevä porras. �
Kuntouttavilla pienluokilla KiVa-toimintaa sovelletaan tapauskohtaisesti. �



b) Oppilaskuntien roolia ja oppilaiden osallisuutta vahvistetaan
*
Miten oppilaat ovat mukana koulun yhteisten asioiden suunnittelussa?
Miten varmistetaan, että oppilaat saavat vaikuttaa opiskelutapojensa valintaan ja oppilaat osallistuvat
oman oppimisensa suunnitteluun?

Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia ja oppilas- sekä henkilöstökyselyn
tuloksia.

Oppilasparlamentin vaaleissa jokaisella koulun oppilaalla on mahdollisuus osallistua ehdokkaaksi ja 
näin tulla mukaan kouluyhteisön kehittämiseen.  Luokan edustajat tuovat ehdotuksia kokouksiin ja 
kertovat parlamentin päätöksistä luokassa. Parlamenttiedustajat huolehtivat koulun välituntikioskin 
toiminnasta. Kukin opettaja antaa oppilaille mahdollisuuden valita ikätasolleen sopivia opiskelutapoja 
koulun yhteisten toimintatapojen mukaisesti. �

Oppilaat saavat vaikuttaa opiskelutapojensa valintaan ja oppilaat osallistuvat oman oppimisensa 
suunnitteluun ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Opettajat harjoittelevat tunnistamaan tilanteita, 
joissa oppilaat voivat vaikuttaa omien opiskelutapojensa valintaan.

III DIGITAALISUUS JA OPPIMINEN

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

Kehityskohteina erityisesti näppäily- ja tekstinkäsittely- ja kuvankäsittelytaidot sekä Googlen 
sovellusten tarkoituksenmukainen hallinta. �

Taidoista tehdään tarkemmat osa-aluetavoitteet ja YS-ajalla toteutetaan tavoitteiden mukaista 
koulutusta ja ideoiden vaihtoa. Kannustetaan kollegiaaliseen tukeen.

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

Oppilaiden huoltajia tiedotetaan käytössä olevista laitteista ja sovelluksista, sekä lukuvuoden 
digitaitojen kehittämiskohteista. Kannustetaan huoltajia käyttämään sähköisiä palveluja. Koulusihteeri 
ja TVT-vastaava auttaa tarvittaessa syntyvissä ongelmissa.



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

Espoon kaupungin kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelmaa toteutetaan tavoitteiden 
mukaisesti lukuvuonna 2021-2022. Koulun kansainvälisyystiimi ohjeistaa luokissa tapahtuvia 
toimintoja. �
Koulumme jatkaa eTwinning -ohjelmassa sekä tekee yhteistyötä Unicefin ja muiden 
kansainvälisyyskasvatusta tarjoavien tahojen kanssa. �

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Erasmus+ -projektia 2019-2022 jatketaan EU -rahoituksella.

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

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

-Tuen tarpeiden huomioiminen ja suunnittelu sekä tarkempi tuen kohdentaminen �
-Välituntien muutokset pitkin lukuvuotta yleisesti kaikkien tietoon: esim. Mitä saa tai ei saa tehdä, �
välituntien rajat yms. �
-Koulun laitteiden ja välineiden palauttaminen omille paikoille ja käyttäminen vastuullisemmin �
-Enemmän luokkien välistä yhteistyötä koronan salliessa �
-Enemmän luokkien sisäistä yhteistyötä, esim. retkiä ja erilaisia toiminnallisia puuhailuja erilaisissa �
yhteisöissä ja ryhmissä �
-Kummiluokkatoimintaa lisää �
-Elat, resurssiopet ja avustajat – resurssien optimointi, jotta kaikille löytyisi tukea eikä resurssit menisi �
päällekkäin eikä oppilaat jäisi ilman heille luvattua tukea. Resurssien joustava käyttö pitkin vuotta �
tarpeen ja muutosten mukaan. Tärkeä tehdä yhteistyössä suunnitelma. �
-Digiagentit käyttöön �
-OHR:n ja oppilashuoltohenkilöstön konsultoinnin lisääminen �
-OHR:n ja opetushenkilöstön kommunikaation lisääminen väärinkäsitysten yms. välttämiseksi, avoin �
rakentava yhteinen keskustelu haasteista

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS



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

Apulaisrehtori Mikko Hömmö, mikko.hommo@espoo.fi, p.043 826 5188 �

Johtoryhmän muut jäsenet: �
Mika Reijonen, mika.reijonen@espoo.fi �
Pia Airaksinen, pia.airaksinen@opetus.espoo.fi, p. 0403639016 �
Anne Stenvall, anne-maria.stenvall@opetus.espoo.fi, p.0406394528

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

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 10.8.2021

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8.
mennessä)

kyllä elokuussa 2021 luokittain

Suojautuminen rakennukseen käsitelty
henkilökunnan kanssa

10.8.2021

Riskien arviointi tehty tai päivitetty 31.8.2021

Uudet työntekijät perehdytetty
turvallisuusasioihin

perehdyttäessä työhön suullisesti, kiertäen koululla
ja kirjalliset ohjeistukset

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa
kyllä, elokuussa 2021 vanhempainillan yhteinen
osuus, rehtori

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun
mennessä saaneet:

15

Poliisin vuosittain järjestämän
turvakoulutuksen saaneet:

0

Miten sijaiset perehdytetään
turvallisuusasioihin?

- pikaturvaohje joka tilassa - avainten luovutuksen
yhteydessä - sijaiskansiossa ohjeet

D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Aarnivalkea_2021-2022_Ohjaussuunnitelma_vuosiluokat 1_10_valmis.pdf

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=00d483cd-fb30-4d6d-bdb9-365f868bb9a6


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

SYKSY2~1.PDF

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

Kiusaamiseen puuttumisen portaat Aarnivalkean koulu_2021-.pdf
Erityisopettajien kartoitukset lv 2021–2022 Aarnivalkean koulu.pdf

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=0d8a642a-5cc8-4ae6-b533-52f4daf24af5
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=9ec2cfa4-a322-446b-945d-8061073ccb55
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=04025947-f7e0-4671-a7eb-5745dda684cf

