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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.

*

Koulussamme on 35 oppilasta vuosiluokilla 2–6: luokka 2.-4 oppilaita 18, luokka, luokka 5.-6 oppilaita 
17.Oppilasmäärät luokittain ovat 2. lk: 9, 3.lk: 3, 4.lk: 6, 5.lk: 9, 6.lk: 8. Yhdysluokilla järjestetään 
vuorokurssiopetusta. Opettajat opettavat myös muita kuin omia luokkiaan. Tukiopetusta järjestetään 
tarvittaessa.  Valinnaisaineet ovat: Digiteekki, Pikkuyrittäjät, Kädentaidot tai Liikunnallisia ulko- ja 
sisäpelejä. 4.-6. luokilla opiskellaan valinnaisia yksi oppitunti viikossa. Valinnaisissa syvennetään 
oppiaineen sisältöjä, opiskellaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja tehdään erilaisia tuotoksia tai 
projekteja. Kirjastoauto käy koululla n. 7 kertaa lukuvuodessa. Ruokailu on päivittäin klo 10.45-11.15, 
ruoka tulee Kirkkojärven koululta ja ruokailun organisoi Siskon siivous oy. Seurakunta pitää 
lukuvuoden aikana aamunavauksia etänä; erilaisia juhlia ja koko koulun tapahtumia esim. kevät- ja 
joulujuhlat järjestetään pandemiatilanteen niin salliessa.

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

mimmu.hellsten@opetus.espoo.fi, tanja.pekkarinen@opetus.espoo.fi

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

senja.saisa@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.

*

23.4.2022 koulupäivänä, 27.5.2022 olisi vapaapäivä

3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

1. 8.15-9.00 2. 9.00-9.45 3. 10.00-10.45 4. 11.15-12.00 5. 12.15-13.00 6. 13.15-14.00 7. 14.15-15.00 
A2- saksan kielen tunnit järjestetään yhteistyössä Karhusuon koulun kanssa Karhusuon koululla.  �

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

-

4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Nuuksion koululla toimii kaupungin järjestämä iltapäiväkerho. Kerho alkaa heti koulupäivän päätyttyä. 
Kerhon toiminta-aika on 13.00-17.00. Koulun opettajien pitämistä kerhoista ilmoitetaan koulun 
nettisivuilla ja wilmassa.



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.

*

Opintoretkiä järjestetään pääkaupunkiseudun alueella, lähimetsää hyödynnetään ahkerasti. Koko 
koulu opiskelee liikuntaa Karhusuon koululla n. 6-10 krt lukuvuoden aikana. 1.-4.lk + tekniikkaryhmien 
uinnit ovat tammikuussa ja 5.-6.lk uinnit (vesipelastus) kevätlukukaudella. Kuudesluokkalaiset 
menevät Yritys-kylään 18.1. Koulun on mahdollista vastaanottaa TET-harjoittelijoita.

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.

Toimimme edellä mainitulla tavalla.

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"?

Jokainen luokka vierailee mahdollisuuksien mukaan kulttuuri- ja liikuntapoluilla kerran syksyllä ja 
kerran keväällä. Kirjastopoluilla luokat voivat vierailla useammin.

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

mimmu.hellsten@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.

Koululla on syyskuussa yhteinen vanhempainilta. Tarvittaessa vanhempainiltoja voidaan järjestää 
myös kevätlukukaudella. Huoltajille varataan mahdollisuus tavata luokanopettaja vähintään kerran 
lukuvuodessa ns. arviointikeskustelussa.  Muita tapaamisia järjestetään tarvittaessa. Vanhemmat ovat 
tervetulleita kouluun seuraamaan opetusta. Koululla toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka 
kanssa opettajat ja koulu ovat yhteistyössä. Wilma-viestinnästä on keskusteltu opettajien kanssa 
elokuussa. Yhteistyön toimivuutta arvioidaan huoltajapalautekyselyn avulla. Kysely tehdään 
kevätlukukaudella. �

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

Koululla toimii omana toimintana iltapäiväkerho, jota ohjaavat Maria Pulkkinen ja Anni Hiltunen. 
Kerhoaika on 12-17. Kerhossa tarjoillaan välipala, ulkoillaan, askarrellaan, pelataan ja leikitään. 
Lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun. �
Kirjastoauto vierailee koululla säännöllisesti. Espoon Tuomiokirkkoseurakunta järjestää seurakunnan 
päivänavauksia. Nuori Espoo Paku, Kierrätyskeskus, Ämmässuo, Solvallan urheiluopisto, 
Perinneleikit ry, Heureka, Villa Elfvik ja Haltia ovat myös mahdollisia yhteistyötahoja.

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

emmi.siltakorpi@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:

Monialaisena, oppiaineita yhdistävänä oppimiskokonaisuutena on Metsä ja hyvinvointi- projekti. 
Oppilaat pohtivat metsän hyvinvointia lisääviä puolia, suunnittelevat tapahtumapäivän ja ovat mukana 
oppimisen suunnittelussa. Monialaista oppimisprojektia toteutetaan pitkin lukuvuotta.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Ei vastauksia

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)

*

Oppilaskysely 4.-6. luokkalaisille toteutetaan marraskuussa 2021, henkilökuntakysely tammi-
helmikuussa 2022. Hyvinvointikysely tehdään lokakuussa ja huhtikuussa. Opettajakokouksissa 
käsittelemme kyselyjen tulokset, niistä keskustellaan oppilaiden kanssa luokittain ja huoltajille 
tiedotetaan tuloksista.

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

Koulun aikuisten vahva oppilaantuntemus on keskeistä. Tähän päästään oppilaiden ja opettajien 
välisillä henkilökohtaisilla keskusteluilla ja säännöllisellä huoltajayhteistyöllä. Huolehditaan, että 
tavoitteet ovat selkeät oppilaille ja huoltajille. Lukuvuoden aikana toteutetaan jatkuvaa, formatiivista 
arviointia. Samalla oppimista peilataan lukuvuoden tavoitteisiin summatiivisesti, jotta ei tule yllätyksiä 
lukuvuoden päätteeksi.  Asetetaan sopivan tasoiset, saavutettavissa olevat, (lähi)tavoitteet 
lukuvuoden aikana motivaation säilymiseksi ja lisääntymiseksi. Tuen tarve huomataan riittävän 
ajoissa ja tukea annetaan yhteistyössä, moniammatillisesti eri toimijoiden kanssa. Oppilaat ja 
huoltajat otetaan mukaan tukitoimien suunnitteluun. Poissaoloja seurataan ja runsaisiin poissaoloihin 
puututaan.

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

Kaikki opettajat osallistuvat tuen suunnitteluun, järjestämiseen ja arviointiin. Tarvittaessa tuen 
suunnittelussa konsultoidaan erityisopettaja Anni Murtokangasta Karhusuon koulusta. Ohjaajien 
tukea on koulupäivän aikana etenkin tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden apuna.

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.

Oppilas kuuluu erilaisiin ryhmiin: harjoitellaan toimimaan ja työskentelemään niissä. Kaikessa 
toiminnassa huomioidaan ryhmän muodostuksen perustekijöitä ja aktiivisesti pyritään vaikuttamaan 
ryhmän ilmiöihin. Kummitoiminnassa ja välituntikerhoissa eri-ikäiset oppilaat toimivat yhdessä, 
yhdysluokat tuovat lisää kaverimahdollisuuksia. Pienestä oppilasmäärästä johtuen koulussa voidaan 
reagoida nopeastikin erilaisiin ryhmän ilmiöihin.

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:

Kaikkeen kiusaamiseen puututaan välittömästi ja kaikkien koulun aikuisten toimesta.

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:

*

Tarvittaessa ja tapauskohtaisesti hyödynnetään erilaisia sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistamiseen 
tarkoitettuja ohjelmia.

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.

Oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia harjoitellaan monin eri tavoin. Osallisuutta ja 
vaikuttamista harjoitellaan luokan sisällä tapahtuvan toiminnan avulla, esim. erilaisissa äänestyksissä 
ja oppilaiden järjestämissä tapahtumissa. Luokissa pohditaan omalle ryhmälle sopivia osallistumisen 
ja vaikuttamisen tapoja, oppilaiden mielipidettä asioihin kysytään, oppilaiden kehitysideat kuullaan ja 
pohditaan, miten tai mikä osa niistä voidaan toteuttaa. Oppilaskuntatoiminnalle annetaan aikaa.

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?

Laitekantaa ylläpidetään ja huolehditaan, että se on monipuolinen. Huolehditaan, että kaikkien 
tunnukset ovat kunnossa. Kummioppilaat auttavat nuorempia tietoteknisten taitojen harjoittelussa. 
Opettajat jakavat osaamista ja ideoita toimivista sovelluksista ja tietotekniikan käyttömahdollisuuksista.



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

Kannustetaan huoltajia käyttämään wilmaa ja ohjataan huoltajia tarvittaessa henkilökohtaisesti.

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

Tehdään kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen tilannetta kartoittava kysely ja tehdään suunnitelma 
sen pohjalta.

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

-

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

Uusien ryhmien toiminnan varmistaminen

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

rehtori Mimmu Hellsten p. 043 8245896, apulaisrehtori Tanja Pekkarinen p. 0503615666, Emmi 
Siltakorpi



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

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä marraskuu 2021

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä) marraskuu 2021

Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan
kanssa

elokuu 2021

Riskien arviointi tehty tai päivitetty lokakuu 2021

Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin rehtori

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa -

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä
saaneet:

hätäensiapukoulutus tammikuussa
2022

Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: MImmu Hellsten

Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? sijaisen vastaanottava henkilö

D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma_vuosiluokat 1_10Nuuksio.docx

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

Syksy 2021 Liite lukuvuosisuunnitelmaan Valmistauminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihinNuuksio.docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=a56eacfe-eee8-40d6-91b7-b6a5f59b4847
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=4adfb402-67b0-479c-9d82-0b03addc5900

