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A.   LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA  
 

 
1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN   

 
a) Opetuksen järjestäminen 

Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat opetus-
järjestelyt, lukuvuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt, esiopetuk-
sen määrä, maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen, koulun kir-
jastotoiminta, kouluruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat. 

Hansakallion koulussa on 585  oppilasta. Oppilaat sijoittuvat koulukiinteistöihin seuraavasti: ensimmäi-
set luokat B-siiven 0-kerrokseen, kakkosluokat A-siiven 1-kerrokseen. Kolmosluokat sijoittuvat B-siiven 
ykköskerrokseen. Neljänsistä luokista kaksi luokkaa sijoittuu paviljonkiin ja luokat sijoittuvat B-käytävän 
ykköskerrokseen. Kaikki viidennet luokat sijoittuvat paviljonkiin. Kaikki kuudennet luokat sijoittuvat Kauk-
lahden kouluun samalle käytävälle (luokat 103, 104, 105, 107, 108,). Kielten opetus tapahtuu A-siiven 
ensimmäisessä kerroksessa (A 149) ja  (A 140). Kolmas kieliluokka on ns. kiertävä kieliluokka. Osa ope-
tuksesta tapahtuu monitoimitilan luokkatilassa ( ATK A 131). 

 
Ensimmäisellä vuosiluokalla on neljä yleisopetusluokkaa ja oppimisen vaikeuksia kuntouttava erityis-
luokka. Toisella, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla on viisi yleisopetuksen luokkaa ja kullakin yksi 
oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Viidennellä ja kuudennella vuosiluokilla on neljä 
yleisopetuksen luokkaa ja yksi oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Koulussa on siis 
yhteensä  33 luokkaa. Maahanmuuttajataustaiset  on sijoitettu kahdelle, kolmelle, neljälle tai viidelle eri 
luokalle kullakin vuosiluokkatasolla. Sijoittumiseen vaikuttaa näiden oppilaiden määrä ja tuen tarve kulla-
kin luokkatasolla, myös tarkoituksenmukaisen tuen järjestämiseen liittyvät seikat. Lisäksi oppilassijoitte-
luun vaikuttaa yleisopetusluokilla olevien tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden määrä. Osa maa-
hanmuuttajataustaisista oppilaista on statukseltaan tehostetun tuen oppilaita. 

 

Ensimmäinen luokkataso aloittaa lukuvuoden alussa ns. avoimella alulla. Tämä tarkoittaa sitä, että  
kaikki yleisopetusluokkien oppilaan muodostavat yhden ryhmän, jonka sisällä oppilaat järjestäytyneesti 
kiertävät neljän eri opettajan vetämän ns. kotiluokan ryhmissä. Avoimen alunjälkeen oppilaan sijoitetaan 
omiin kotiluokkiinsa ja tavoitteena on tehdä ryhmistä mahdollisimman tasapainoiset kokonaisuudet. Ta-
voitteena on edetä arvioiden oppilaan kotiluokkaa koko alkuopetuksen ajan. 

 
Koulussa on lukuvuoden aikana kaksi resurssiopettaja, Hintriika Helemäe ja Jemina Backman ja noin 
kahdeksan koulunkäyntiavustajaa. Erilaisia tuen muotoja eri luokille on monia, kuten resurssiopettaja- ja 
avustajatuki, jakotuntien määrä, laaja-alaisen erityisopettajan tuki ja kieli- ja kulttuuriopettajan tuki. Tuen 
jakautumiseen vaikuttaa esimerkiksi tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä luokissa. Opettajia 
tuetaan lisäksi luomalla olosuhteet mahdollisimman sujuvalle luokkatasoyhteistyölle,  

 
Kuusi koulunkäyntiavustajaa on ns. virkasuhteessa.  Kahden tai kolmen avustajan työnantaja Seure.  
Laaja-alaisia erityisopettajia on yhteensä kolme. Maritta Smolander toimii luokkatasoilla yksi ja neljä. 
Emma Sillanpään luokkatasot ovat kaksi ja viisi. Leena Vesterisen luokkatasot ovat kolme ja kuusi. 

 

Koulussa toimii noin kolme kieli- ja kulttuuriryhmien opettajaa, Saana Kortesalmi, Anu Ahonen ja Pau-
liina Riipinen. Saana Kortesalmelle tulee opetettavaksi 1. luokat ja 4. luokat.. Anu Ahonen ottaa hoidet-
tavakseen 3. ja 6. luokat. Pauliina Riipinen toimii toisella ja viidennellä vuosiluokalla kieli- ja kulttuuriryh-
mien opettajana. Lisäksi hänelle voidaan ohjata resurssiopetustunteja lähinnä kuudennelta vuosiluo-
kalta. Työnjako tarkennetaan syksyn kuluessa. Et-opetuksesta vastaavat Eeva Mattila, Vili Väisänen, 
Jari Koukkumäki, Sari Hepola, Pinja Herttovuo ja Essi Kosonen. Kielten opetuksesta vastaavat kielen-
lehtori (en, ru ja sa) Leila Halpin ja  vakinaiset  päätoimiset tuntiopettajat Heta Yli-Kohtamäki (en, ru, sa) 
ja Amira Saouri (en,ru). Luokanopettajista Jenni Moilanen opettaa myös englantia. Ensimmäisellä ja toi-
sella vuosiluokalla toteutettavasta varhennetusta englannin kielen opetuksesta (0.5+1.5 vvt)  vastaavat 
luokkatason opettajat. Englantia ja/tai ruotsia opettavat niin ikään erityisluokanopettajat Riikka Lindholm, 
Kristiina Tynkkynen, Katja Partanen, Sari Hepola, Riikka Jernfors ja Eeva Tanttinen. Pääosasta teknisen 
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työn opetusta vastaa Kauklahden koulun teknisen käsityön lehtori Arto Sahramaa. Opetus tapahtuu pää-
osin Kauklahden koulun teknisen työn luokassa. Ville-Matti Tokola toimii teknisen käsityön opettajana 
maanantaisin (kuusi vvt). Jarno Kukkonen ja Helka Haipus-Everi opettavat myös teknistä käsityötä. Niin 
ikään käsityön opetusta tapahtuu myös Kauklahden koulun tekstiilityön luokassa. Kauklahden koulussa 
olevat koulun kuudesluokkalaiset opiskelevat kaikki mahdolliset oppilaineet sijoituskoulussaan, paitsi 
osan kielistä (A1 ja A2-kielet), musiikista, käsitöistä ja vapaavalintaisista oppiaineista.  

 
Hansakallion koulu on saanut opetushallitukselta ns. tasa-arvorahaa (10). Raha on tarkoitettu tueksi in-
tegroiduille oppilaille ja muille tuentarvitsijoille erilaisiin opetusjärjestelyihin. Opetustuntiresurssia voi 
koulu vapaasti muuttaa avustajapalveluresurssiksi. Sen sijaan avustajaresurssi on kokonaisuudessaan 
käytettävä avustajapalveluihin. 

 
Neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisille suunnatut vapaavalintaiset aineet, yksi vuosiviikkotunti, on esitelty 
johtokunnalle keväällä erikseen 31.5.2022). Vapaavalintaisten oppiaineiden opetus voi tapahtua kurssin 
sisältöä mukaillen myös koulun rajojen ulkopuolella, tästä esimerkkinä Luontokurssi. Valinnaisaineen 
sisällä on suunnitteilla yön yli kestävä luontoretki/telttaretki metsään syyslukukaudella 2022 ja kevätluku-
kaudella 2023.  

 
Seurakunta tai vastaava yhteiskunnallinen toimija voi pitää koulussa päivänavauksen. Asiasta on sovit-
tava koulun kanssa erikseen (aihe/teema). Seurakunta järjestää omassa tilassaan joulu- ja pääsiäiskir-
kon. Vaihtoehtoinen tapahtuma koululla on sisällöltään samankaltainen ja/tai perustuu koulun Hansikas-
ohjelman kuukausiteemaan. Tapahtumista tiedotetaan koteja. Koti yhdessä oppilaan kanssa valitsee 
tapahtumista toisen. Uimaopetusta järjestetään kaupungin ohjeiden ja sopimusten mukaisesti 1-4 -luo-
kille. 5-6- luokan oppilaille opetus on ns. tukiopetuspainotteista/opetussuunnitelman mukaista. Kaikilla 
vuosiluokilla ns. välitodistus on tänäkin lukuvuonna arviointikeskustelu. Arviointikeskustelun osana oppi-
las arvioi itseään koulun valitseman Oppimisen talon portfolion tukemana. Luokkien 1-3 osalta lukuvuo-
siarviointi on sanallinen, 4-6 -luokkien osalta arvioidaan numeroin. Arviointikeskustelut käydään joulu - 
tammikuussa, viimeistään helmikuussa hiihtolomaan mennessä. Alkavia oppiaineita; varhennettu eng-
lanti keväällä (1.lk) ja koko lukuvuosi 2.lk, ru,sa A2 (4.lk) ja  historia (4.lk) ja yhteiskuntaoppi (5.lk). Koulu 
käyttää Espoon kaupungin arviointi- ja todistusmalleja. Allu -testit tehdään kaupungin ohjeiden mukai-
sesti sovituille luokille (kakkos- ja nelosluokat). Koulu osallistuu kansallisen arviointineuvoston Karvi-
testeihin suomenkielisen perusopetuksen ohjeiden mukaisesti. Valinnaiset aineet alkavat neljännellä, 4-
6 -luokat, (1 vvt).  

 
Opettajille on YS (yhteissuunnitteluaika) aikaa laskennallisesti 3 h/viikko. Ys-aikaa on yhteensä 114+6 
tuntia. Näistä tulee yhteensä 120 tuntia, joista ys-aikana käytetään vuositasolla joustavasti120 tuntia.   

 
Lukujärjestykseen on merkittynä kiinnitettynä keskiviikko -ys klo 14.30-16.30. Käytännön rakenne on 
joustava. Yksi tunti on varattu kodin ja koulun yhteistyöhön. Ensimmäisillä luokilla ys -ajan mukainen 
huoltajatapaaminen käydään syksyllä. 

 
Johtamisrakenne  lukuvuonna 2022-23 on  joustava. Tarkoituksena on, luokkatasot käyttävät viikossa 
120 min yhteissuunnitteluun. Koulun vastuualuetehtävät on sovittu luokkatasoille ja ne tehdään osana 
viikon yhteissuunnitteluaikaa. Lisäksi luokkatasoille on sovittu yhteisesti joitakin ns. ylläpitotehtäviä, ku-
ten varastovastuita. Niistä huolehditaan joustavasti työviikon aikana. Keskiviikoksi on varattu mahdolli-
suus työpaikkakokoukselle tai pedacafeelle. Asiasta sovitaan lukuvuoden aikana.  

 
Info on perjantaisin, tarvittaessa sähköisessä muodossa oleva viikkotiedote. Johtoryhmä (Jory) kokoon-
tuu tiistaisin klo 8.05 -9. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa samana päivänä. Oppimisen tuen ryhmä 
(otr) tai luokka- ja/tai yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (yhr) kokoontuu maanantaisin iltapäivällä.  Syk-
syn vanhempainillat järjestetään elo - syyskuun aikana luokkatasojen päättäminä ajankohtina esimer-
kiksi siten, että 1-2.lk, 3-4lk ja 5-6lk pitävät tilaisuuden samaan aikaan. Syksyn yleistilanteen mukaan 
vanhempainilloista, pitotavasta ja ajankohdista sovitaan koulutasolla erikseen. Oppilaiden liikkumista 
edistetään yhteistyössä alueen eri toimijoiden, kuten muiden koulujen ja urheiluseurojen kanssa. Tässä 
yhteydessä erilaiset tapahtumat ja tempaukset eri tahojen, kuten Kauklahden Pyrintö esim. yhteiset ur-
heilutapahtumat tai muu liikuntaa tai yhteisöllisyyttä edistävä toiminta päivän aikana tai illalla ovat mah-
dollisia. Koulu osallistuu erilaisiin kunnan tai muun vastaavan tahon järjestämiin esitys- tai kilpailutapah-
tumiin, kuten esim. jääkiekko-, jalkapallo- tai tanssitapahtumiin/turnauksiin, erilaisiin taide- tai/ja tieto- ja 
viestintätekniikkaa esitteleviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 
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Koulussa toimii luokkatasotiimit. Koulun eri vastuutehtävät on jaettu luokkatasotiimeille. Keskeisiä vas-
tuualueita koulun tasolla ovat Avoin alku, Lukemisen edistäminen, Kestävä Kehitys, koulun Hansikas-
toiminta, Työhyvinvointi ja Liikuntatapahtumat. Tiimiorganisaatio edistää toiminnassaan myös suomen-
kielisen perusopetuksen (supe)  kehittämistavoitteita ja koulun omia painopistealueita.  

  
Joryn kokoonpano on rehtori, apulaisrehtorit ja vastuutehtävävastaavat: Jarmo Jääskeläinen, Katja Par-
tanen, Heidi Sorvari, Anniina Kyllönen, Jenni Moilanen (1.8. - 31.12.2022), Helka Haipus-Everi (1.1 - 
31.7.2023) ja Leena Mattinen. Ohessa koulun päivittäinen työjärjestys yleisellä tasolla:   Päivittäinen työ-
järjestys, Pääkoulu Luokat 1-2, neljä 4-luokkaa, (neljännet luokat), kieliluokat ja 6- luokat (Kauklahden 
koulu),    8.15 – 9.00  1. tunti  8.15 – 9.00   9.00 – 9.45  2. tunti  9.00 – 9.45   9.45 – 10.15  PITKÄ VÄLI-
TUNTI  9.45 – 10.15   10.15 – 11.15  3. tunti + ruokailu  1.lk  2.lk  3.lk ja (4.lk)  3. tunti  10.15 – 11.15   
VÄLITUNTI  11.15 – 11.30   4. tunti + ruokailu  4.lk 5.lk  6.lk  11.30 – 12.15   11.15 – 11.30  VÄLITUNTI   
11.30 – 12.15  4. tunti   12.15-12.30  VÄLITUNTI  12.15-12.30   12.30-13.15  5. tunti *)  12.30-13.15   
13.15-13.30  VÄLITUNTI  13.15-13.30   13.30-14.15  6. tunti *)  13.30-14.15   14.15-14.30  VÄLITUNTI  
14.15-14.30   14.30-15.15  7. tunti *)  14.30-15.15. Paviljongin (C-siipi) luokat; kaksi 4-luokkaa, 5-luokat 
ja pääkoulun 4-luokat, 8.15 - 9.00 1. tunti, 9.00 - 9.15 välitunti, 9.15 - 10.45 2. ja 3. tunti,  10.45 - 11.30 
välitunti ja ruokailu. Loppupäivä on pääkoulun kanssa yhteneväinen. 

 

HANSAKALLION KOULUN VALINNAISET AINEET 2022-2023 

Oppilaille on tarjolla neljännestä kuudenteen luokkaan asti koulun esittämiä valinnaisia aineita (1 vvt). 
Lukuvuoden aikana oppilas osallistuu kahteen valinnaiskurssiin, toiseen syyslukukaudella ja toiseen ke-
vätlukukaudella. Oppilaat saavat mahdollisuuksien mukaan myös vaikuttaa kurssien sisältöihin. Valin-
naisainetta on lukujärjestyksessä yksi tunti viikossa, mutta kurssin sisällön niin edellyttäessä tunteja voi-
daan myös yhdistellä. Valinnaisaineen suorittamisesta annetaan sanallinen arvio lukuvuositodistukseen. 
Ryhmistä tehdään mahdollisimman tasakokoiset ja/tai kooltaan oppiainekseen soveltuvat. Kursseja pe-
rustetaan, jos halukkaita on riittävästi. Ryhmien koko voi vaihdella, ja oppilas ei välttämättä pääse juuri 
ensisijaisesti valitsemaansa valinnaisaineeseen. Valinnaisaineiden ja osallistujien määrää voivat rajoit-
taa tilat sekä opettajaresurssit. 

 
Kurssit, valinnaisaineet ja sisältökuvaukset on esitelty johtokunnalle tarkemmin keväällä johtokunnan 
kokouksessa 31.5.2022. Liitteenä valinnaisaineet ja kuvaus. (linkki) 

 
b) Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt osaamisen kehittämisen asioissa  

(Koulun johtoryhmän jäsen/jäseniä) 
anniina.kyllonen@opetus.espoo.fi ja eeva.tanttinen@opetus.espoo.fi   
 

c) Oppilaskuntatoiminnan ohjaava opettaja/opettajat 
anniina.apell@opetus.espoo.fi ja miina.lummelahti@opetus.espoo.fi    
 

d) Koulukirjastoa hoitava(t) opettaja(t)                                                                                                                    
tiia.kamarainen@opetus.espoo.fi ja eeva.maki@opetus.espoo.fi   

 
2. TYÖAJAT  

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

Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen 
työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2022-2023 seuraavat: 
Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022 
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (viikko 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 (viikko 8) 
Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy 9.2.2023. 

mailto:anniina.kyllonen@opetus.espoo.fi
mailto:eeva.tanttinen@opetus.espoo.fi
mailto:anniina.apell@opetus.espoo.fi
mailto:miina.lummelahti@opetus.espoo.fi
mailto:tiia.kamarainen@opetus.espoo.fi
mailto:eeva.maki@opetus.espoo.fi
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Suomenkielisillä peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäi-
vällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi. 
Lauantaityöpäivä pidetään 10.12.2022 ja sitä vastaava vapaapäivä on 19.5.2023.  
 

 
3. OPETUSTUNNIT 
 

a) Oppituntien alkamis- ja päättymisajat 
Päivittäinen tarkka työjärjestys Luokat 1-2, kolmannet luokat, pääkoulun kieliluokat ja 6-luokat 
(Kauklahden koulu) Pääkoulun aikataulu,  5-luokat ja kaksi 4-luokkaa ja pääkoulun 4-luokat Pavil-
jongin aikataulu  8.15-9.00 1. tunti 8.15-9.00 8.15-9.00 1. tunti  9.00-9.45 2. tunti 9.00-9.45 9.00-9.15 
VÄLITUNTI  9.45-10.15 PITKÄ VÄLITUNTI 9.45-10.15 9.15-10.45 2.-3. tunti  10.15-11.15   3. tunti ja 
ruokailu 1.lk (10.20 alkaen) 2.lk (11.00 alkaen) 3.lk (11.20 alkaen) 10.15 -11.00 3. tunti 10.45-11.30 
VÄLITUNTI ja ruokailu    11.00-11.15 VÄLITUNTI      11.15-12.15  4. tunti ja ruokailu  5.lk  (11.45 
alkaen) 6.lk  (12.00 alkaen)    11.15-11.30 VÄLITUNTI      11.30-12.15 4. tunti   11.30-13.00 4.-5. 
tunti  12.15-12.30 VÄLITUNTI 12.15-12.30    12.30-13.15 5. tunti *) 12.30-13.15    13.15-13.30 VÄLI-
TUNTI 13.15-13.30 13.00-13.30 VÄLITUNTI  13.30-14.15 6. tunti *) 13.30-14.15 13.30-14.15 6. op-
pitunti  14.15-14.30 VÄLITUNTI 14.15-14.30 14.15-15.00 7. oppitunti  14.30-15.15 7. tunti *) 14.30-
15.15    *) Kaksi viimeistä oppituntia voidaan yhdistää, mikäli ne ovat op-pilaan viimeiset oppitunnit 
tuona päivänä. Poikkeusta voidaan noudattaa myös silloin kun oppilaalla on oman äidinkielen tun-
teja myöhemmin illalla. Opettaja ilmoittaa käytännöstä huoltajille lukuvuoden alussa. Yllä mainittui-
hin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus on koulun ulkopuolella. Jos koulun työaika 
poikkeaa yllä mainitusta, se kuvataan alla. Vapaavalintaisten tuntien (4.-6.lk) yksi vvt, järjestelyt voi-
vat aiheuttaa poikkeamia työjärjestyksiin, kuten retkivalinnainen Nuuksiossa. Vapaavalintaiset ovat 
kuvattuna, linkki aiemmin. Samoin tehtävät koulun retket, kilpailuihin osallistuminen yms.   

 
b) Yllä mainittuihin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus on koulun ulkopuolella. 

Jos koulun työaika poikkeaa yllä mainitusta, se kuvataan alla. 
Vapaavalintaisten tuntien (4.-6.lk) yksi vvt, järjestelyt voivat aiheuttaa poikkeamia työjärjestyksiin, ku-
ten retkivalinnainen koulun lähialueella tai Nuuksiossa tai muussa retkikohteessa. Vapaavalintaiset 
ovat kuvattuna, linkki aiemmin. Samoin tehtävät koulun retket, kilpailuihin osallistuminen yms.  

 
 
  

4. KOULUN KERHOTOIMINTA  
Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen  
koulun kerhotoiminnassa. Kerhotiedot täsmennetään koulun nettisivuilla kohdassa Kerhotoiminta / 
Iltapäivä- ja kerhotoiminta. 
Koulun kerhotoiminnassa ja sen suunnittelussa kuullaan lukuvuoden aikana oppilaita (oppilaskunta, 
luokkavaltuusto) ja huoltajia. Valtiovallalta (opetushallitus)/kaupungilta saaduilla kerhoresursseilla 
järjestetään ensisijaisesti opettajien ohjaamaa kerhotoimintaa. Kerhotuen edellytyksenä on koulun 25 
% oma osuus. Myös muut kerhojen järjestämistahot voivat olla mahdollisia. Koululla toimii maanantai-
sin klo 14.30 - 15.15 Westend Indiansin salibandy -kerho ja perjantaina klo 14.15 - 15 alkaen Wau –
kerho, järjestäjänä Espoon telinetaiturit. Omana toimintana tarkoituksena on liikunnan, satujen, kirjal-
lisuuden, kädentaitojen, musiikin (ml. bändit), tanssin, ilmaisutaidon, tunteiden hallinnan, tieto- ja 
viestintä –aiheen (innokastoiminta, robotiikka), alkuopetuksen oppilaille ja huoltajille suunnatut Perhe 
–kerhojen ja kielikerhojen mukainen toiminta. Kerhotyyppinen aamukerho lähinnä ensimmäisen ja 
toisen luokan oppilaille on lukuvuoden aikana mahdollinen. Koulu osallistuu Suomen harrastamisen -
mallin mukaisen kerhotoiminnan järjestämiseen keskiviikkoisin iltapäivällä myöhemmin annettavien 
ohjeiden mukaisesti.  Koululla jatkuu kerhoyhteistyö Kauklahden Nuokun kanssa, aiheena on kokki- 
ja askartelukerhotoiminta. Lisäksi tavoitteena on järjestää yhteistyössä ns. kohdennettuja kerhoja. 
maahanmuuttajaperheen parempi integrointi Hansakallion koulun yhteisöön on tavoitteena (Cafe-
Hansis). Nuokun kanssa jatkuu edelleen ns. päihteettömän koulun mukainen toiminta, tästä esimerk-
kinä kaikille luokille suunnattu draamayhteistyö, onnellisuusviikko ja kuudesluokkalaisille suunnattu 
valintojen stoori -toiminta sekä keväällä 4.-6 luokkalaisille järjestettävä Koulutus elämään-toimijan 
räätälöimä päihdekasvatus koulun päihdesuunnitelman mukaisesti. Muuta ulkopuolisten toimijoiden 
järjestämää kerhotarjontaa arvioidaan aina erikseen.  Koulun kerhotarjonta ilmoitetaan wilman kautta 
huoltajille ja oppilaille haettavaksi elo-syyskuun vaihteessa. Kerhot esitellään wilmassa (tiedote).    
 
5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS 
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a) Opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolella 
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 kou-
lun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. 
Syyslukukaudella yksi  kolme leirikoulua, 6E (johtokunta 31.5.2022.) Toteutunutta yhteistyötä Omnia- , 
Luksia- ja AminEdu -harjoittelijoiden kanssa jatketaan. Luokat tekevät luokka- ja kotiseuturetkiä koulun 
ulkopuolella pääkaupunkiseudun seurakunnissa, museoissa, teattereissa, näyttelyissä, konserteissa ja 
muissa kulttuuri- ja liikuntapaikoissa. Tarkoituksena on varmistaa, että jokainen oppilas saa mahdolli-
suuden tutustua valittuihin Kulps -kohteisiin. Kolmannen tai neljännen luokan oppilaat käyvät Villa Elfvi-
kin luontokoulussa. Uutena mahdollisena retkikohteena on Haltia -luontokeskus. Koulun oppilaat voivat 
osallistua Espoon kaupungin tai muun vastaavan tahon järjestämiin koululiikunta- ja urheilutapahtu-
miin. Koulun kuudesluokkalaiset osallistuvat kaupungin järjestämään yrityskylätoimintaan ja kuuden-
sille vuosiluokille järjestettävään itsenäisyyspäiväjuhlaan Opinmäen koululla. Liikuntatunneilla liikutaan 
Kauklahden lähimaastoissa, kuten lähimetsissä, Palolammella, Hansavalkaman ja Mankin urheiluken-
tillä. Liikunta-, musiikin- ja käsityötunteja järjestään koulun ahtauden vuoksi myös Kauklahden koulun 
tiloissa. Luokan on mahdollista järjestää leirikoulu, joka suunnitellaan ja valmistellaan oppilaiden sekä 
huoltajien kanssa. Suunnitelmassa selvitetään leirikoulun aika, paikka, valvojat, rahoitus, ohjelma ja 
päiväjärjestys. Tieto leirikoulusta viedään johtokunnalle tiedoksi. Luokan kaikki oppilaat ovat aina oi-
keutettuja osallistumaan leirikouluun. Opettaja selvittää, miten järjestetään niiden oppilaiden opetus, 
jotka eivät osallistu leirikouluun. Lisäksi opettaja selvittää, miten ratkaistaan hänen toisille luokille leiri-
koulun takia mahdollisesti pitämättä jäävät oppituntinsa. Edelleen opettajan on selvitettävä, kuinka hän 
on sopinut hoidettavaksi välituntivalvonnat ja muut oppituntien ulkopuoliset vastuutehtävät. Koulussa 
voidaan järjestää ns. yö-/iltakouluja kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Yö-koulua seuraava 
koulupäivä on kolmen oppitunnin pituinen. Oppilaskunta voi käydä tutustumiskäynneillä aiheeseen liit-
tyvissä kohteissa. Kulps antaa mahdollisuuden Espoon tai koko pääkaupunkiseudun kohteiden tutustu-
miseen. Espoon kaupunki on vakuuttanut oppilaat retkien ja leirikoulun ajaksi tapaturman varalta.   
 
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-opinto-
paikkoihin 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 ta-
pahtumia, kuten esimerkiksi pesäpallo-, salibandy- ja jalkapallo-otteluita. Tilaisuuden/tapahtuman 
aika, paikka ja sisältö (esim. laji, osallistujat ym.) määritellään erikseen ennen tilaisuutta/ohjelmaa. 

Koulun perinne on pelata pesäpallo-ottelu tai ns. kaupunkisota -kisailu tai vastaava yhteistoiminnal-
linen kuudesluokkalaiset vastaan opettajat. Peli pelataan lukukausien loppupuolella. Oppilaat valit-
sevat oman joukkueensa ja opettajat ilmoittautuvat peliin erikseen sovittavalla tavalla. Peli pela-
taan perinteisesti koulun vieressä olevalla Kauklahden koulun liikuntakentällä. Koulun luokista useat 
saapuvat opettajan johdolla seuraamaan peliä. Pelissä voi olla mukana huoltajaedustus. Kahden eri 
koulun henkilökunnan ja oppilaiden välinen peli- ja harrastustoiminta on myös mahdollista.   

 
c) 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"? 
Koulu varmistaa erilaisin tukijärjestelmin, että tavoite toteutuu. .  
 

d) Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): 
KAKKOSLUOKAT, vili.vaisanen@opetus.espoo.fi ja hanna.horko@opetus.espoo.fi  

 

mailto:vili.vaisanen@opetus.espoo.fi
mailto:hanna.horko@opetus.espoo.fi
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6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  

a) Kodin ja koulun yhteistyö 
Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, yh-
teistyökäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakentei-
den 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. 
Koulun kasvatustyötä tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus 

tavata oppilaan opettaja. Marras – helmikuussa järjestetään arviointikeskustelut. Keskusteluissa ta-
voitteena on kaupungin arviointiohjeiden ja oppilaan sekä opettajan seuraaman oppimisen talon -
arviointityökalun avulla arvioida oppilaan syksyn koulunkäyntiä. Opettajan rooliin kuuluu kuluvan luku-
kauden aikana opetussuunnitelman keskeisistä tavoitteita kertominen. Hansakallion koulun Opetus-
suunnitelman mukaisesti luokilla tavataan huoltajia myös perhekerho -mallin kautta. Teemaan sidotun 
toiminnan kautta kohdataan huoltajia ja saatetaan huoltajat kohtaamaan toisensa. Koulun arjessa 
yhteistyötä tehdään ennen kaikkea Wilma -järjestelmän, puhelimien ja sähköpostin välityksessä. 
Huoltajilla on mahdollisuus tavata oppilashuoltohenkilökuntaa, rehtoria, erityisopettajia ja kielenopet-
tajia. Luokkatasot ovat sopineet wilma –viestinnän ns. minimitason, ts. ne asiat ja aiheet, jotka aina-
kin viestitään koteihin. Opetussuunnitelmassa linjattu painotus vahvuuspedagogiikkaan ohjaa myös 
wilma-viestintää. Syksyllä vanhempainillat järjestetään luokkatasottain etänä ja lähi-iltoina. Kevään 
vanhempainilta toteutetaan myöhemmin sovitulla tavalla etä- tai lähivanhempainiltana. Syksyllä luok-
katasot sopivat ajankohdan ja tapaamisen sisällön sekä rakenteen. Ajankohta ja teema tiedotetaan 
vanhemmille. Lisäksi luokat voivat järjestää omia vanhempainiltojaan. Koulun maahanmuuttajataus-
taisten perheiden integroimiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta koulun ja huoltajien yhteistyö 
paranee (Cafe-Hansis). Halutessaan luokat voivat perustaa luokkatoimikuntia, esimerkiksi leirikoulu-
jen järjestämiseen varautumiseksi. Luokkatoimikuntien tehtävänä on sopia luokan varojen keräämi-
sen säännöt. Tärkeä yhteistyökumppani on Hansakallion koulun koti- ja kouluyhdistys. Koti- ja koulu-
yhdistys ja luokkatoimikunnat voivat järjestää koulussa erilaisia luokkatapahtumia, kuten koulun oppi-
laille suunnattuja musiikki-, liikunta ja käsityötapahtumia. Myös erilaisten myyjäisten, diskojen ja mui-
den vastaavien tapahtumien/juhlien järjestäminen on mahdollista. Oppilashuoltolain velvoittaman 
koulun oppilashuolto-suunnitelman mukaisesti haetaan uusia yhteistyömuotoja kodin ja koulun välille. 
Opettaja tai opettajat osallistuvat tapahtumiin koulun tiloissa valvojina. Koti- ja kouluyhdistys vastaa 
siitä, että eri tapahtumissa on paikalla riittävästi oppilaiden huoltajia. Johtokunta toimii yhdyssiteenä 
kodin ja koulun välillä. 
 
Henkilöstökyselyn mukaan opettajat käyvät lukuvuoden aikana keskustelua oppilaan oppimisen edis-
tymisestä ja arvioinnista huoltajien kanssa.  Lukuvuotta 2022-23 suunnitellessa pitää edelleen huomi-
oida hyvä huoltajayhteistyö, ja sen osana huoltajien pitäminen tietoisina opetuksen tavoitteista, sisäl-
löstä ja arvioinnista.    
 

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

Koulussa toimii esi- ja alkuopetuksen työryhmä, johon kuuluvat alueen esi- ja alkuopettajat. Koulusta 
on mukana laaja-alainen erityisopettaja Maritta Smolander. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. Yhteisen toimintasuunnitelman avulla on tarkoituksena tutustuttaa esikoululaiset tulevaan 
kouluunsa. Käytettyjä toimintamuotoja ovat  esikoululaisten vierailut koululla erilaisissa tapahtumissa, 
alkuopetusyhteistyö ja erityisopettajien vierailut esikouluryhmissä. Väestövastuujärjestelmä ja lähi-
kouluperiaate, joka lähtee oppilaan oikeudesta käydä lähikouluansa, ohjaa entisestään tiivistämään 
yhteydenpitoa alueella toimiviin esiopeturta järjestäviin tahoihin. Supen strategia ohjaa esi- ja al-
kuopetuksen syvenevää kehittämistyötä kohti käytännön joustavia opetusratkaisuja. Koulussa aloittaa 
tänä lukuvuonna varhaiskasvatuksen hallinnoimana neljä esiopetusryhmää.  Eskarit käyttävät koulun 
tiloja joustavasti. Koulu ottaa lukuvuoden alussa iltapäiväkerhotoiminnan vetovastuun. Tämä tarkoit-
taa koulussa työskentelevien koulunkäyntiavustajien työkuvaan tarkennuksia. Näistä sovitaan syk-
syllä 2022. Kerhossa on n. 100 ensimmäisen ja toisen luokan ja joitakin erityisen tuen oppilasta. 
Kauklahden alueen eri sidosryhmistä koostuva aluepalaveriryhmä, nuorisotoimi, seurakunta, sosiaali-
toimi, poliisi ja lähikoulut ovat yhteistyökumppaneita. Kohdennettua kerhotoimintaa jatketaan Kauk-
lahden Nuokun kanssa.   
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c) Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa  
Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kiinteä osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Koulu huo-
lehtii, että toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/ 

 
d) Koulun yhteyshenkilö: 

KOLMANNET LUOKAT katja.partanen@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 op-
piaineet 
Luokkatasot suunnittelevat uudet oppimiskokonaisuudet alkavan lukuvuoden  vesopäivillä tai syyslu-
kukauden aikana luokkataso - ys-ajalla. Suunnittelun osana aiempi palaute otetaan huomioon ja oppi-
laita kuullaan osana suunnittelua.   
 
 
 

f) Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  
Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytän-
nöt lukuvuosisuunnitelmassaan. -Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja 
Koululla on erillinen suunnitelma poikkeustilanteen opetusjärjestelyistä.   
 
 
7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA 
Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja henkilöstö-
kyselyt tai huoltajakyselyn.  
Mitä muita kyselyjä tai arviointeja on tiedossa lukuvuodelle 2022-2023?  
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?  
Ketkä osallistuvat käsittelyyn? 
Koulu toteuttaa itsearviointimalliin kuuluvat kyselyt Sukon antaman aikataulutuksen mukaisesti. Oppi-
las- ja henkilöstökysely toteutettiin 2021-22. Kuluvana lukuvuonna ovat vuorossa huoltaja- ja oppilas-
kysely.. Koulussa on rakenne tulosten käsittelyyn.  Käymme tulokset läpi yhteisissä kokouksissamme 
ja hyödynnämme tuloksia kuluvan lukuvuosiarvioinnin yhteydessä sekä seuraavaa lukuvuosisuunni-
telmaa suunniteltaessa.    
 
Linkki perusopetuksen arviointikalenteriin: 
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–p5pddEr-
CWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT 
 

 
 
 
 

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? 

- luokkatasotiimin yhteinen käsittely ja näkemys 

https://sitoumus2050.fi/
mailto:katja.partanen@opetus.espoo.fi
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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- oppiainekohtainen yhteissuunnittelu luokkatasotiimissä ja vastuualueista sopiminen. Lukuvuoden 
aikana seurataan säännöllisesti oppiaine-/jaksosuunnitelmien toteutumista ja arvioidaan sitä.  

- yhteiset tavoitteet, yhteiset kokeet, yhteiset arviointikriteeristöt ja arviointitapa sekä -perusta. 
   

 
b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen oppimisympäristöjä, ope-

tusjärjestelyjä ja toimintatapoja soveltamalla? 

- joustavat ryhmittelyt luokan sisällä ja useamman luokan välillä, kuten ensimmäisen vuosiluokan 
avoin alku. 

- joustava ryhmittely oppiainekohtaisesti ja palkkituntiratkaisut. 
- ensimmäisen vuosiluokan avoin alku. 
- kielitietoiset toimintatavat. 
- joustavat opetusjärjestelyt, kuten eriyttäminen, yhteisopettajuus, selkoistetut materiaalit ja ha-

vainnollistavat apuvälineet. 
- monipuoliset oppimisympäristöt, kuten digitaalisuuden hyödyntäminen. 
- Oppilaiden osallistaminen tavoitteiden, työtapojen ja työskentelypaikkojen valinnassa. 
- tuen ja resurssin joustava ja tarkoituksenmukainen kohdentaminen. 
-  joita tähän  
 

c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena lähtökohtana ja var-
mistamme eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien toteutumisen? 

- erilaisten oppimistyylien huomioon ottaminen opetuksessa ja arvioinnissa.  
- yksilölliset oppimismateriaalit 
- moniammatillinen yhteistyö, ml. oppilashuoltoryhmä ja yhteisopettajuus 
- oppijoiden osallistuminen opetuksen tavoitteita, toteuttamistapoja ja arviointia suunniteltaessa. 
- kodin ja koulun yhteistyö. 
- jatkuva positiivinen arviointi.    
 

d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? 

- huomioidaan oppilaan osaamien kielten merkitys, käyttäminen ja näkyvyys koulun arjessa, kuten 
kuukauden kieli ja kulttuuripäivä 

- kieli- ja kulttuuriryhmän opettajien kouluttautuminen ja tiedon jako muulle henkilökunnalle 

- yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen, kuten kouluttajat, vierailijat, kulps. 
- kielitietoisuus monialaisten projektien osana. 
- kuvat oppimisen tukena, selkokielisyys. 
- arvioinnin monipuolisuus, kuten suulliset testit 
- erilaisten oppimisstrategioiden opettaminen 
-    

 

e) Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? 

Koulun tietostrategian mukainen toiminta.   
 

f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme tasataan oppimisvajeen aiheuttamia haas-
teita? 
- luokkatasoyhteistyö oppimisvajeen kartoittamiseksi 
- ydinsisältöihin ja perusasioihin keskittyminen 
- tukiopetus, joustavat ryhmittelyt, vahva eriyttäminen 
- paluu normaaliin kaikkien pedagogisine ratkaisuineen (ryhmäjaot, ryhmien sekoittaminen, yleis- ja 

erityisluokkien välinen yhteistyö) 
- resurssien jakaminen oppilas- ja luokkakohtaisen tarpeen mukaan 
- oppilashuoltoryhmän osaava tuki luokkiin, kuten poissaolomallin mukainen toiminta 

  
 

g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityisissä opetusjärjeste-
lyissä opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? 
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- ks. edellä. Lisäksi vahva yhteistyö kodin ja koulun kesken.   

 

2. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: HYVINVOINNIN JA KASVUN TUKI 
 
Koko kouluyhteisö voi hyvin. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Vastuu oppilai-
den hyvinvoinnin edistämisestä on koulun koko henkilökunnalla. Kouluyhteisön hyvinvointi varmiste-
taan jatkuvalla ryhmäyttämisellä, systemaattisella kiusaamisen ehkäisemisellä ja yhteisöllisyyden vah-
vistamisella. 
 

a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhteisössä? Hansakal-
lion koulussa suunnitelma käsitellään suunnittelupäivien yhteydessä ja toiminnan toteutumista arvioi-
daan lukuvuoden keväällä.  
 

b) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toimenpiteet lukuvuo-
delle 2022–23 lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjautuen? 

Koulu toteuttaa syksyllä hyvinvointikyselyn jokaisella vuosiluokalla. Tulokset käsitellään luokkatasoit-
tain ja tarvittaessa luokittain (otr), yhdessä koulun oppilashuollon kanssa. Koululla on Hansikas-suunni-
telma. Tavoitteena on oppilaiden sosiaalisten ja tunnetaitojen oppiminen sekä opettaminen. Ohjelman 
osana on Mieli ry:n ´Hyvän mielen taitomerkki` vuosiluokkatasolla sisältöineen ja tuntisuunnitelmi-
neen. Opiskeluhuolto on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Hansikas-suunnitelman 

mukaista toimintaa (oppilashuollon jalkautuminen).    
 

c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden 
tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät luokkakohtaisesti luku-
vuonna 2022–23 lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjautuen? 

Hansakallion koulun Hansikas-ohjelman mukainen toiminta. Opiskeluhuolto on mukana suunnittele-

massa ja toteuttamassa Hansikas-suunnitelman mukaista toimintaa.    
  

d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työrauha osana palau-
tumista?  

Arjen työrauha ja turvallinen koulu perustuu jatkuvaan ryhmäyttämiseen ja oppilaan turvallisen luokka-
ryhmän kokemukseen sekä osallisuuden tunteeseen. Joukkoon kuuluminen ja itsensä merkityksellisenä 
ryhmän jäsenenä ja vaikuttajana -kokemus on tärkeä. -.  
 

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

- hyvinvointitaidot, tunnekasvatus ja Hansikas-ohjelma 
- oppilaan rauhallinen ja kiireetön kohtaaminen 
- koulun yleissäännöt ovat kaikilla tiedossa ja yhteinen toiminta on niiden mukaista 
- oppilashuollon tuki ja näkyminen koulun arjessa 
- yhteiset tapahtumat ja me-hengen vahvistaminen 
- tiivis huoltajayhteistyö   
 

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

- tunne kuulluksi tulemisesta  
- tyhy -toiminta arjessa 

- työn osaava rajaaminen ja riittävyyden tunteen vahvistaminen 

- luokkataso- ja luokkatiimi -yhteistyö sekä vastuualueiden tasainen työnjako 

- etäkokousten joustava käyttö 

- fokus oppilastyöhön 

- materiaalipankkien kehittämistyö 

-   

 
  

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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3. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN 
 
a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa lukuvuonna 2022-
23? 
Sisäisen työnjaon mukaista toimintaa. 
 
b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 

 
c) Lukuvuoden 2021-22 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien pohjalta noste-
tut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-23:  
Lukuvuoden 2021-22 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta 
Oppilaiden osallisuus ja henkilöstön työhyvinvointi.   

 
 
 

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ YHTEISÖN  
HYVINVOINNIN TARKASTUS  
 
 

1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA 
Kirjataan vastuuhenkilö/-t ja yhteystiedot. 
Apulaisrehtorit katja.partanen@opetus.espoo.fi ja heidi.sorvari@opetus.espoo.fi   

   

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU  
Kirjataan päivämäärät. 

• Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 9. - 10.2022  

• Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä 8.9.2022 )  

• Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 9. - 10.8.2022  

• Riskien arviointi tehty tai päivitetty 30.10.2022  

• Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 9.- 10.8.2022  

• Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa syyskuussa 2022  

• Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet 
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapu-
koulutuksen vuosittain noin yhdelle kolmasosalle koulun työntekijöistä. 
1/3 henkilöstöstä lukuvuoden aikana.   

• Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Jarmo Jääskeläinen  

• Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Kuka, milloin, materiaali, jne.   
Sijaiskansio päivitetty syyskuussa 2022.   

 
 
 
 

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

VAHVISTETAAN TAMMIKUUSSA 2023 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSY-
MISEN YHTEYDESSÄ 

 
1. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden toteuttamiseksi luku-

vuonna 2022-2023: 

Vastuuhenkilöt: Jarmo Jääskeläinen 

Aikataulu: Johtokunta 27.9.2022. 

 

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

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
mailto:katja.partanen@opetus.espoo.fi
mailto:heidi.sorvari@opetus.espoo.fi
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Vastuuhenkilöt: Jarmo Jääskeläinen 

Aikataulu: Johtokunta 27.9.2022 

 

E. Lukuvuosisuunnitelman liitteet  

• Koulun ohjaussuunnitelma 

• Muut mahdolliset liitteet 
 
 

 

 

 


