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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.

*

Opetus tapahtuu opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukuvuonna 2021-2022 pääasiassa 
perusopetus-ryhmissä ja koronatilanteen mahdollistaessa erikseen muodostetuissa pienryhmissä 
tuntikehyksen käyttösuunnitel-man mukaisesti. Opetus noudattaa koulun opetussuunnitelman 
mukaista tuntijakoa. Perusopetusryhmiä koulussa on 15, joista kaksi toimii yhdistettynä 3 T-luokkana. 
Koulun oppilasmäärä on 346, joka jakaantuu seuraavasti eri luokkatasoille: 1. lk 49 oppilasta, 2. lk 68 
oppilasta, 3. lk 46 oppilasta, 4. lk 61 oppilasta, 5. lk 65 oppilasta ja 6. lk 57 oppilasta. �
Mikäli koronatilanne sallii, hyödynnetään joustavia opetusjärjestelyjä kaikilla luokka-asteilla käyttäen 
hyväksi kou-lun laaja-alaisen erityisopetuksen ja resurssiopetuksen tunteja. Lukuvuoden alussa 
perusyksikkö on oma opetus-ryhmä. Osa koulun tuntikehyksestä on osoitettu tukiopetukseen, jota 
opettajilla on mahdollisuus antaa tukiopetus-ta tarvitseville. Maahanmuuttajataustaisille annetaan 
suomi toisena kielenä -opetusta (S2) ja heidän on mahdollis-ta osallistua oman äidinkielen 
opetukseen. S2-kielen opetus järjestetään pienryhmässä sekä osana suomen kielen tunteja. �
Rehtori ja oppimisen tuen ryhmä koordinoivat oppimisen ja hyvinvoinnin tukea. Tukea suunnataan 
osoittamalla eri-tyisopettajan sekä resurssiopettajien työpanosta ja koulunkäynnin ohjaajien tunteja 
juuri niihin luokkiin, joilla tuen tarvetta ilmenee. �

Oppilaita tutustutetaan tietokoneen käyttöön oppimisen apuna ja tiedonhankinnassa. TVT-taitoja 
opetetaan kou-lun opetussuunnitelman ja kunnan TVT-taitotasojen mukaan. Opetuksessa 
hyödynnetään koulujen käytössä olevia O365- ja Google-verkko-oppimisympäristöjä. Lukuvuoden 
alussa varmistetaan oppilaiden tunnusasiat ja sähköis-ten oppimisympäristöjen tuntemus. Kaikkiin 
perusopetuksen luokkiin on asennettu Smartboard-taulu, joka auttaa tietotekniikan sovellusten 
käyttöä normaalin opetuksen lomassa. Ylemmillä luokkatasoilla opintoprojekteihin liittyy myös 
itsenäisiä tiedonhankintajaksoja, joissa käytettään koulun kirjaston kirjallisia materiaaleja sekä 
sähköisiä tie-donhankintamenetelmiä. Koululla on myös useita tablettitietokoneita sekä kannettavia 
tietokoneita, joita voidaan käyttää opetuksen monipuolistajina. Lukuvuoden aikana syvennetään 
sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä opetuksessa. Tieto- ja viestintätekniikassa tukena ovat 
TT-opettaja, digitiimi ja -oppilaat. �
Lukuvuoden aikana toteutetaan opetussuunnitelman mukaiset valinnaiset aineet 4.-6. luokkien 
oppilaille. Syyslu-kukaudella valinnaiset aineet toteutetaan luokkatason sisällä. Lopullinen 
toteutustapa ja kevään valinnaisten jär-jestelyt mukautetaan vallitsevaan koronatilanteeseen. 
Varsinainen opetus toteutetaan joko kokonaisina koulupäi-vinä noin kerran kuukaudessa tai 
muutaman tunnin tuokioina sopivana periodina. Valinnaisina aineina tarjotaan opetussuunnitelmassa 
määriteltyjä aineita suomen kieli ja kirjallisuus, liikunta, musiikki, käsityö, kuvataide sekä vie-raat 
kielet. Oppilaat tekevät valinnan syksyllä luokkatason mukaan joko kolmesta aineesta tai kaikista 
kuudesta ai-neesta. Syksyllä ja keväällä toteutettavat aineet riippuvat valinnoista.  Valinnaisen 
kurssilla syvennetään ja laajen-netaan kyseisen oppiaineen luokkatasoisia tavoitteita. Valinnaisen 
aineen tarkempi sisältö ja teema kuvataan va-linnaisiin ilmoittautumisen yhteydessä. Kevään 
valinnaisten osalta seurataan vallitsevaa koronatilannetta ja rat-kaistaan, toteutetaanko valinnaiset 
syksyn tapaan vai luokkatasoja ja ryhmiä yhdistäen. �
Erilaisia teemapäiviä ja –viikkoja toteutetaan harkinnan ja vallitsevan koronatilanteen mukaan (mm. 
kirjallisuus- ja hävikkiviikot, alkuopetuksen pajatoiminta, ympäristötapahtumat, jouluvalmistelut, 



Liikkuva koulu). Samoin osallis-tutaan kaupungin järjestämiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin, mm. 
KULPS-toimintaan, joissa suositaan yhdelle luokalle suunnattuja tapahtumia. �
Vuodenaikoihin liittyvät tapahtumat ja juhlat sekä Espoon yhteiset tapahtumat huomioidaan koulun 
toiminnassa (mm. joulu, pääsiäinen). �

Lukuvuoden aikana jatketaan Arvokas-toimintamallin käyttöä. Arvokkaan teemoja käydään läpi 
säännöllisesti �
 luokissa.  Arvokas- ja KiVa-toimintamallit vahvistavat oppilaiden sosiaalisia taitoja ja auttavat heitä 
tunteiden tun-nistamisessa. �

Uinnin opetus järjestetään Espoon kaupungin uimaopettajien järjestämänä uimaopettajien antaman 
aikataulun ja linjausten mukaisesti. �
 Seurakunnan edustajat tarjoavat mahdollisuutta lukuvuosittaisiin tavoitteisiin liittyviin etäoppitunteihin. 
Yhteistyö-tä seurakunnan kanssa toteutetaan uuden yhteistyösopimuksen puitteissa ja toteutusta 
harkitaan ja mukautetaan vallitsevaan koronatilanteeseen. �
Koululaisia tutustutetaan kaupunginkirjaston toimintaan mm. tilaamalla kirjastoauton palveluja sekä 
mahdolli-suuksien mukaan vierailemalla lähikirjastoissa. �
5.-6.-luokkalaisilla on valmius toimia 1.- ja 2.-luokkalaisten kummeina sekä 4.-luokkalaisilla 
esikoululaisten kum-meina, mutta ryhmiä yhdistelevää kummitoimintaa ei käynnistetä vielä 
vallitsevassa koronatilanteessa. �

Tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita (esim. lähipoliisi, 
hammashoitaja, päihdevalistus, palotarkastaja) monipuolistamaan opetusta. �
Kaksi koulun henkilökunnan omistamaa koiraa on läpäissyt koulukoirilta vaadittavan 
soveltuvuustestin. Koirat vie-railevat omistajiensa luokissa ja luokkatason rinnakkaisluokissa 
opetukseen soveltuvissa tilanteissa. �
Koulussa vahvistetaan yhteisöllisiä ja osallistavia toimintatapoja. Koulussa toimivat 
oppilasparlamentti, ruokaraati, estetiikkaraati ja ympäristöraati, joissa on jäsenet kaikista luokista. 
Lukuvuoden alussa kokoontumisia järjestetään Teamsin avulla ja myöhemmin mahdollisesti 
lähitapaamisin. Raadit ovat mukana suunnittelemassa lukuvuoden toimintapäiviä ja toteuttavat niitä 
yhdessä luokkiensa oppilaiden kanssa. Raatien lisäksi koululla toimivat LOL -oppilaat, jotka 
toteuttavat ja organisoivat erilaisia liikunnallisia välituntiaktiviteetteja. Kullakin luokka-asteella on 
muutaman kerran vuodessa vaihtuva vastuualue tai -tehtävä. Yhteisellä koulun viihtyvyyden 
lisäämisellä pyritään edistämään vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä yhteisen koulumme asioissa. 
Koulun yhteisöllisyyttä vahvistettaan myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisillä tapahtumilla 
kuten 6.-luokkalaiset vs. henkilökunta -pesäpallo-ottelulla kevään viimeisellä kouluviikolla. �
 1. luokat aloittavat koulun ns. avoimella alulla. Varsinaiset luokat muodostetaan vasta elokuun 
viimeisellä viikolla. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman tasaiset ja toimivat luokat.

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

marja.h.nieminen@opetus.espoo.fi piia.koskinen@opetus.espoo.fi anna.ylikantola@opetus.espoo.fi 
miihkali.haverila@opetus.espoo.fi



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

ville.hietala@opetus.espoo.fi laura.koskinen@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.

*

Koululla ei ole lauantaityöpäivää lukuvuonna 2021 -2022.

3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

Koulun oppitunnit on aikataulutettu seuraavasti: 1. tunti klo 8.15 - 9.00, 2. tunti klo 9.00 - 9.45, välitunti 
30 min, 3. ja 4. tunti klo 10.15 - 12.00 sisältäen ruokailun, välitunti 30 min, 5. tunti klo 12.30 - 13.15, 
välitunti 15 min, 6. tunti klo 13.30 - 14.15, välitunti 15 min, 7. tunti klo 14.30 - 15.15. Aiheesta ja 
luokasta riippuen ilta-päivän kaksi viimeistä oppituntia voidaan myös pitää yhtäjaksoisina ilman 
välituntia. Tällöin koulu loppuu 15 minuuttia normaalia tuntirytmitystä aiemmin. Näissä tapauksissa 
luokanopettajat tiedottavat koteja ilta-päivän poikkeavasta aikatauluista.

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

Koronatilanteen vuoksi oppilaiden sisääntuloa koulun alkaessa ja välituntien päättyessä on 
porrastettu hie-man. Oppilaat kokoontuvat sovittuihin paikkoihin ja tulevat vuorotellen sisälle kouluun.  
Erilaiset retki- ja teemapäivät saattavat muuttaa normaalia päivittäistä aikataulua. Näistä joko 
luokkaa, luokkatasoa tai ko-ko koulua koskevista aikataulumuutoksista tiedotetaan aina kohderyhmää 
ja heidän vanhempiaan. Valin-naisten aineiden ja monialaisten opintojen aikana kohderyhmien 
päivittäistä aikataulua yhtenäistetään. Näistä aikataulumuutoksista tiedotetaan koteja.



4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Koululla toimivat ulkopuolisten järjestäjien pitämät maksuttomat WAU liikuntakerho ja maksulliset 
4Kids-englannin kerho, Esport Oilersin salibandykerho sekä Tapiolan kuoron kuorokerho. Edellisten 
lisäksi akatee-miset muusikot järjestävät koululla pianotunteja.

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.

*

6. luokkalaisten syksylle suunniteltu leirikoulu on siirretty kevätlukukaudelle koronatilanteen ja 
kaupungin retkiohjeistusten mukaisesti. Koulun johtokunta on hyväksynyt leirikoulun suunnitelmat 
kokouksessaan tou-kokuussa 2021. 3. luokat osallistuvat Villa Elfvikin luontokouluun ja 6. luokat 
vierailevat Yrityskylässä. Va-linnaisiin opintoihin voi sisältyä vierailuja tai retkiä valinnaisten päivien 
aikana. Myös tavallisen koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää 
koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. Li-säksi kouluvuoden aikana järjestetään 
opintokäyntejä, retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä ta-valla (esim. Weegee, Espoo 
Cine, liikuntatapahtumat). Näistä huoltajia tiedotetaan erikseen.

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.

Oppilaiden ja opettajien välinen mahdollinen pesäpallo-ottelu on mainittu esimerkkinä koulun 
toiminnan yleisessä kuvauksessa.



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"?

Luokkatasot suunnittelevat osallistumisen KULPS -toimintaan lukuvuoden aikana. Palveluita 
hyödynnetään sekä tilaamalla KULPS-tapahtumia koululle että vierailemalla KULPS -kohteissa 
koulun ulkopuolella. Ko-ronatilanteen vuoksi lukuvuoden alussa painopiste on toiminnoissa, joissa ei 
käytetä julkisia kulkuneuvoja ei-kä yhdistellä opetusryhmiä eri luokkien tai koulujen välillä.

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

pauliina.stenholm@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.

Vanhemmille kerrotaan koulun toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedottein sekä 
vanhempainilloissa.  Ajankohtaiset tulossa olevat tapahtumat on mainittu myös koulun kotisivuilla. 
Syyskuussa koulun kotisivuilla julkaistaan koulun lukuvuosiopas. Heti lukuvuoden alussa järjestetään 
1. -luokkalaisten vanhempainilta, jossa esitellään henkilökunnan lisäksi koulun toimintaa ja kerrotaan 
käytännön asioista niin koko koulun kuin luokankin tasolla. �

2. – 6. luokkien vanhempainillat järjestetään alkusyksyllä. Vanhempainillat järjestetään 
lähtökohtaisesti etä-vanhempainiltoina sähköisiä ympäristöjä hyödyntäen. �

Koteihin lähetetään kuukausittain tiedote koko koulun yhteisistä ja ajankohtaisista asioista. 
Luokanopetta-jat informoivat koteja ajankohtaisista asioista niin ikään keskimäärin kerran 
kuukaudessa joko luokkatason yhteisellä tai luokittaisella viestillä. Kukin luokka sopii vanhempien 
kanssa käytännöllisimmän yhteydenpito-tavan päivittäistä viestintää varten (sähköpostit, soitot, 
reissuvihot, Wilma-järjestelmä). �

Lukuvuoden vanhempaintapaamiset toteutetaan arviointikeskusteluina joulu-helmikuussa sekä 
muuten tar-vittaessa joko koulun tai huoltajien aloitteesta. 1. luokkien opettajat tapaavat vanhemmat 
myös syys-lokakuussa. Tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden vanhempien kanssa käydään 
keskusteluja pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman tiimoilta. Maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden kanssa käytäviin yhteistyö-palavereihin kutsutaan tarvittaessa tulkki. Keskustelut 
toteutetaan olosuhteiden salliessa lähitapaamisina vallitsevat turvallisuusohjeet huomioiden. �

Koulun juhlien järjestämistapa mukautetaan vallitsevaan koronatilanteeseen ja ajankohtaisiin 
suosituksiin. �

Useimmilla luokilla on vanhempien muodostamat luokkatoimikunnat, jotka järjestävät luokille yhteistä 
toi-mintaa ja saattavat kerätä varoja esim. opintoretkiä tai leirikouluja varten. �

Koulun vanhempainyhdistys TAKOVA järjestää tapahtumia ja tempauksia yhdessä koulun kanssa ja 
avustaa esim. erilaisten vierailujen tai muiden hankintojen rahoituksessa.



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

Mikäli mahdollista ja koronaolosuhteet sallivat lukuvuoden aikana tehdään yhteistyötä koulun 
läheisyydessä toimivan muistipalvelukeskuksen kanssa esim. järjestämällä liikuntatuokioita tai pieniä 
esityksiä muistipalve-lukeskuksen asukkaille. Koulun yhteydessä toimivien esiopetusyksiköiden 
kanssa yhteistyö on päivittäistä mm. ruokailujen ja koulun tilojen käytön tiimoilta. Koulun tiloissa 
(pienryhmätila, luokkatiloja sekä erikoisluok-kia) toimii iltapäivisin yksityinen iltapäiväkerho. H&S 
International School Oy järjestää iltapäivätoimintaa 1.- ja 2.-luokkalaisille. �
Kerhotoimintaa järjestävien tahojen kanssa suunnitellaan toiminta mahdollisimman sujuvaksi.

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

elina.haara@opetus.espoo.fi �
hanna-leena.herola@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:

Monialaisten opintojen teemana on Espoon koulujen lukuvuoden 2021-2022 toimintakulttuurin 
kehittämisen peri-aate vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely. Lisäksi monialaisiin opintoihin 
sisällyte-tään globaalikasvatusteemaa, jota Espoossa tänä vuonna painotetaan. Haluamme korostaa 
myös ryhmään kuu-lumista ja erilaisuuden hyväksymistä.  �

Varsinainen monialaisten opintojen jakso toteutetaan maaliskuussa viikoilla 12 ja 13. Viikko 12 on 
kansainväli-nen rasismin vastainen viikko ja ajankohtaan osuvat myös kansainvälinen rasismin 
vastainen päivä 21.3. ja Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 19.3.2022 �

Oppimiskokonaisuuteen sisältyvät erityisesti seuraavat oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, 
ympäristöop-pi, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide ja liikunta. Mikäli mahdollista, jakso toteutetaan 
luokkapareissa 1. ja 2. luokat, 3. ja 4. luokat sekä 5. ja 6. luokat. Poikkeustilanteet huomioidaan 
suunnittelussa ja toteutukses-sa. Oppilailla on mahdollisuus syventyä omiin mielenkiinnon 
kohteisiinsa teeman puitteissa sekä yrittää päästä parhaimpaansa

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Sähköisten oppimisympäristöjen tarjoamia etäyhteysmahdollisuuksia kokeillaan, kerrataan ja 
hyödynnetään opetuksellisesti luontevina hetkinä. Sähköisten oppimisympäristöjen monipuolinen 
käyttö on tullut tutuksi kevään 2020 etäopetusjakson sekä mahdollisten erityisten opetusjärjestelyjen 
aikana. Lukuvuoden alussa var-mistetaan oppilaiden valmius käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä, 
jos lukuvuoden aikana tehtäisiin pää-töksiä joidenkin oppilaiden opiskelun rytmittämisestä 
etäopiskelun ja lähiopiskelun välillä tai erityisten ope-tusjärjestelyjen aikana.



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)

*

Varsinaisista perusopetuksen arviointikalenterin kyselyistä lukuvuonna 2021-2022 koulussa 
toteutetaan huoltajapalaute-kysely tammi-helmikuussa. Tämän lisäksi koulun oppilaat vastaavat 
KiVa-kyselyyn keväällä sekä luokkatasosta riippuen Oppika-, tai kouluterveyskyselyyn. Koulu 
oppilashuoltoryhmä toteuttaa luokissa ilmapiirikartoituksia lukuvuoden aikana.

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

Koulussamme opettajien yhteistyö, hyvä oppilastuntemus sekä tiedonsiirto nivellyksineen eri aineiden 
opettajien kesken luovat tärkeän pohjan oppilaiden parissa tehtävälle työlle. �
 �
Lukuvuoden alun OHR-tapaamisessa arvioidaan luokan tilanne. Jos luokassa on mahdollisia 
koulupudokkaita, niin puututaan tilanteeseen välittömästi ja toimitaan tiiviissä yhteistyössä kodin 
kanssa. Tilanteen niin vaaties-sa tehdään myös yhteistyötä muiden tahojen kanssa. �
 �
Lukuvuoden alussa kirjataan oppimistavoitteet oppimissuunnitelmaan ja arvioidaan tuen toteutuminen 
kevääl-lä. Varmistetaan oppilaiden tuen riittävyys lukuvuoden aikana tukipäätöksen mukaisesti, 
erityisesti kuudennella luokalla. Tukiverkoston ja tuen tarpeen tulee olla tiedossa kuudennen luokan 
lopussa, jotta pystytään siirtä-mään tukitoimia sujuvasti yläkoulun puolelle. Samoin oppilaiden 
vaihtaessa koulua kesken alakoulun huoleh-ditaan asianmukaisesta nivellyksestä.  �
 �
Jos oppilas joutuu etäopetukseen, pyritään hänelle järjestämään opetusta ja tarvittavaa tukea ko-tiin 
mahdollisimman kattavasti vallitsevien resurssien mukaisesti, jotta oppilas saavuttaisi hänelle asetetut 
ta-voitteet. Hyödynnetään aiempien lukuvuosien kokemusta etäopetuksesta ja sen rytmittämisestä.



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

Huolehditaan tuen henkilöstön riittävyydestä ja panostetaan ammattitaitoiseen henkilöstöön. 
Koulussamme työskentelee kolme erityisopettajaa, kaksi resurssiopettajaa ja kaksi 
koulunkäyntiohjaajaa. Lähes kaikki tuen henkilöstöstä ovat työskennelleet koulussa useampia vuosia, 
jolloin oppilaantuntemus on hyvä ja työs-sä on jatkuvuutta. �
 �
OHR-tapaamiset: Tuen henkilöstön lisäksi osallistetaan huoltajia luokan OHR-toimintaan eli kutsutaan 
haluk-kaat huoltajat luokan OHR-tapaamiseen. Kuullaan myös oppilaita luokan tilanteesta. Näin 
varmistetaan, että huomioidaan ja kuullaan monipuolisesti koulun eri osapuolien mielipiteitä. �
 �
Pidetään resurssikatsauksia useamman kerran lukuvuodessa eli resurssin (laaja-alaiset 
erityisopetta-jat, resurssiopettajat ja koulunkäyntiohjaajat) tarvetta arvioi-daan säännöllisesti ja 
resurssia sijoitetaan uudelleen tarpeen mukaan. Näin tuen toiminta on joustavaa ja sitä kohdennetaan 
sinne, missä tukea kulloinkin eniten tarvitaan. Lisäksi kaikkien oppilasta opettavien henkilöiden avoin 
yhteistyö edistää tuen saamista ja oppilaan oppimista.  �
 �
Tuki suunnitellaan yhteistyössä kotien kanssa ja se tehdään näkyväksi Wilman tukikortteihin. Näin 
tuen määrä ja sisältö on kaikkien, myös huoltajien, helposti luettavissa.   �
 �
Lukuvuonna 2020-2021 tuen riittävyydessä oli haasteita, koska oppilasryhmiä ei saanut muodostaa 
eri luokan oppilaiden kesken tuen tarpeen mukaan. Tämän lukuvuoden alussa eri luokan oppilaita ei 
edelleenkään voi yhdistää, joten haasteet tuen riittävyydessä jatkunevat koronan aiheuttamien 
poikkeustoimien myötä.



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.

Luokkien sisäinen yhteishenki on tiivistynyt entisestään, koska luokkien välinen toiminta on 
vähenty-nyt. Oppilaat kuitenkin kaipaavat entistä enemmän yhteistoimintaa rinnakkaisluokkien kuin 
myös eri ikäisten oppilaiden kanssa. �
 �
Koska koko koulun yhteiset tilaisuudet salissa jouduttiin perumaan, koulussa kokeiltiin viime 
lukuvuon-na yhteisiä aamunavauksia, tempauksia ja juhlia Teamsin välityksellä. Nämä koettiin 
mukaviksi ja näitä jatke-taan tänäkin vuonna. Myös vanhempainiltaan on suunniteltu rehtorin 
tervehdystä vanhemmille näytettäväksi, kun aiemmin rehtori on saattanut vierailla paikan päällä. 
Yhteiset ulkotapahtumat (mm. metsä-, kevät- ja hiih-toretket turvavälein) rinnakkaisluokkien kanssa 
ovat olleet tärkeitä oppilaille, ja näitä tullaan järjestämään ti-lanteen niin salliessa. Koulun ulkopuolelle 
suuntautuvat retket ovat jääneet viime vuonna pois. Tänä vuon-na näillä näkymin joitain retkiä 
voidaan toteuttaa rajoituksin mm. koulun pihapiirissä, polkupyörillä kohtee-seen liikkuen sekä 
etävierailujen ja -opastusten puitteissa. Raatien toiminta oli viime vuonna tauolla, mutta tä-nä vuonna 
toimintaa pyritään käynnistämään etä- ja mahdollisin ulkotapaamisin. Raatien toimintaa suunni-tellaan 
ja toteutetaan yhteistyössä koulumme Hyvinvointi-tiimin kanssa. �

II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI

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

Luokan opettaja tai opiskeluhuoltoryhmän jäsen tai jäsenet toteuttavat vuosittain luokille 
ilmapiirikyselyn, jot-ka käsitellään luokkakohtaisessa yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.  �
Erilaiset säännöllisin väliajoin toteutuvat kyselyt kuten Oppilaskysely (4.–6. lk.), Kouluterveyskysely 
(4.–5. lk.), KiVa-kyselyt, Hyvinvointikartta (5. lk.), Move-mittaukset (5. lk.) käydään läpi (oppilashuolto, 
opettajat ja oppilaat) ja kyselyistä nouseviin asioihin mietitään ratkaisuja.

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


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:

*

Lukuvuoden alussa luokissa on käyty läpi koulun järjestyssäännöt, sekä kerrattu Taavinkylän koulun 
Kiva-säännöt ja -sopimus, jotka ovat esillä jokaisessa luokassa. Opettajia on ohjattu katsomaan 
luokissa oppilaiden kanssa valtakunnallinen Koulurauhan julistus.   �
Luokissa ylläpidetään säännöllistä sosiaalisia- ja tunnetaitoja vahvistavaa kasvatusta. Käytössä on 
KiVa-koulu ja Arvokas –materiaali. KiVa -koulumateriaali käydään kattavasti läpi vuosiluokilla 1 ja 4. 
Oppilaille ja huoltajille esitellään lukuvuoden aikana koulun toimenpidemalli kiusaamistilanteessa. 
Kuukausittain vaihtu-vat Arvokas-teemat näkyvät koulun yhteisissä tiloissa sekä luokissa.   �
Syksyn aikana koululla toteutetaan Koulutus Elämään säätiön toteuttaman terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvät opetustuokiot. �
Käytössä olevien ohjelmien lisäksi koulussamme lapsia ohjataan kohtaamaan ja kohtelemaan 
oppilastovereita ja koulun aikuisia arvostavasti. Aikuiset toimivat mallina ja esimerkkinä lapselle 
toisten arvostavasta ja erilai-suutta hyväksyvästä kohtaamisesta. Myönteisen minäkuvan kehittymistä 
tuetaan luonteenvahvuuksiin tutus-tumalla ja kiinnittämällä huomiota kunkin oppilaan onnistumisiin.

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.

Koulussa toimii useita eri raateja, joissa on oppilaita kaikilta luokilta ja luokka-asteilta (TOP, 
Ympäristöraati, Ruokaraati, HKT). Vallitsevan tilanteen takia raatien toiminta oli rajoitettua lukuvuonna 
2020–2021. Kuluvana lukuvuotena raatien toimintaa käynnistellään uudelleen etäyhteyksiä 
hyödyntäen. Koronatilanteen helpottaes-sa muutkin kuin raadin jäsenet pääsevät osallistumaan 
raadin toimintaan esimerkiksi osallistumalla avoimiin raateihin sekä jättämällä ehdotuksia 
idealaatikoihin.  �
Luokkien opettajat ja raatien vetäjät huolehtivat raatilaisten vaihtuvuudesta lukuvuosittain. Vaalit 
pyritään jär-jestämään tammikuussa 2022. Raatien jäsenet tai opettajat kertovat luokan muille 
oppilaille raatien toiminta-periaatteista.  Luokissa oppilaiden osallisuutta lisätään luokkien sisäisillä 
vastuualueilla tai -tehtävillä ikätaso huomioiden. Luokissa järjestetään yhteisistä päätettävistä asioista 
kyselyitä ja äänestyksiä. Oppilaat saavat tuoda omia ehdotuksiaan ja ideoitaan idealaatikkoihin tai 
yhteisiin keskusteluihin.

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?

Toteutetaan Taavinkylän digiportaita (liitteenä kuvana ja jaettuna TEAMs kansiossa) resurssien 
puitteissa.  �
Jatketaan oppilaiden osallistamista digitutortoiminnan kautta omassa luokassaan.  �
Sähköisten oppimisympäristöjen käytön vahvistaminen luokkatasoilla.  �
Tiimin toiminta keskittyy tukemaan käyttöönotettujen pilvipalveluiden (O365 ja GSE) pedagogista 
käyttöä. Li-säksi tiimi panostaa lukuvuonna 2021-2022 opettajien kollegiaaliseen tukeen digitaalisissa 
ympäristöissä. Di-gitalisaatio- ja oppiminen tiimi jatkaa myös koulun toimintakulttuuriin sisällytettyä 
tiimin ja tutortoiminnan yhdistävää tasa-arvotyötä digipedagogiikan tuomiseksi kaikille Taavinkylän 
oppilaille. Tiimi tarjoaa digitukea arjessa tuntien sisällä tuomalla asiantuntijan toiseksi opettajaksi 
tunnille sekä digitutoreiksi mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Tukea voidaan tarjota luokalle 
sopivaan aikaan järjestelemällä tiimin jäsenten kesken ai-kaa joustavasti.

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

Koulu tukee huoltajia digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä ohjeistamalla ja kannustamalla 
sähköisten oppimateriaalien ja sovellusten käyttöön, kun se on opetuksen ja oppimisen kannalta 
hyödyllistä. Lukuvuoden ja mahdollisen etäopiskelun aikana koulu tarjoaa mahdollisuuksien mukaan 
opetukseen tarvittavia laittei-ta sekä tarvittaessa ohje- ja videolinkkejä Wilman välityksellä, jotta 
digitaalisessa ympäristössä toimiminen on-nistuu parhaalla mahdollisella tavalla niin oppilailla kuin 
huoltajilla.

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

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen tavoitteita toteutetaan erityisesti monialaisten opintojen yhtey-
dessä. Teemoja tuodaan arkeen myös muissa sopivissa yhteyksissä esim. osana oppiaineita.

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Ei ajankohtaista



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

Osana monialaisten viikkoa keväällä 2021 kaikki koulun oppilaat vastasivat KiVa-kyselyyn. Kyselyn 
perusteella kiusaamista esiintyi hieman enemmän kuin vastaajajoukossa kokonaisuudessaan. 
Merkille pantavaa oli, että oppilaat kokevat huomattavasti enemmän kiusaamista kuin itse 
kiusaavansa. Myös marraskuussa toteutetusta oppilaskyselystä oli havaittavissa sama kiusatuksi 
tulemisen ja itse kiusaamisen ero, joskin kiusaamista koettiin vähemmän kuin kevään 
kiusaamiskyselyssä. Omaa vastuuta on hyvä käsitellä tulevana lukuvuonna ja kuinka kukin voi itse 
vaikuttaa muiden hyvän ja turvallisen olon tunteeseen. Riidan ja kiusaamisen eroa on hyvä käsi-tellä 
edelleen sekä keskustella jokaisen oikeudesta fyysiseen koskemattomuuteen. Kyselyn perusteella on 
ilah-duttavaa havaita, että vaikka kiusaamista koetaan olevan enemmän kuin otoksessa yleensä, 
opettajien koe-taan suhtautuvat kiusaamisen torjuvasti ja tekevän enemmän asian eteen kuin koko 
otoksessa. Oppilaiden vastauksista ilmeni myös, että KiVa-tunteja pidetään ja että oppilaat ovat hyvin 
tietoisia siitä, että ohjelma on koulussa käytössä. �

Lukuvuoden 2020 – 2021 aikana kaikissa kouluissa laadittiin kiusaamisen vastainen toimintaohjelma. 
Koska yleisesti koulua koskevien kyselyiden tulokset olivat rohkaisevia ja hyviä, voidaan kehittämisen 
voimavaroja suunnata nimenomaa kiusaamisen vastaisen toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

Apulaisrehtorit Piia Koskinen 043-8272974 ja Marja Nieminen 050-4100868 �
Koulun kriisiryhmään kuuluvat: rehtori Antti Ylä-Rautio, apulaisrehtorit Marja Nieminen ja Piia 
Koskinen, erityisopettajat Kirsi Laitinen-Jokela, Marjo Heino, Anna Ylikantola, sekä koulukurattori 
Maija Jones, ter-veydenhoitaja Kati Leppänen ja mahdollinen koulupsykologi. �



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

Pelastussuunnitelma käsitelty
työyhteisössä

15.9.2021

Palo- ja pelastusharjoitus
pidetty (30.8. mennessä)

Pidetty luokittain elokuun aikana

Suojautuminen rakennukseen
käsitelty henkilökunnan
kanssa

9.8.2021

Riskien arviointi tehty tai
päivitetty

lokakuu 2021

Uudet työntekijät perehdytetty
turvallisuusasioihin

syyskuu 2021

Turva-asiat käsitelty
vanhempainilloissa

elo-syyskuu

Hätäensiapukoulutuksen
lukuvuoden alkuun mennessä
saaneet:

2 / 2017 Anna Ålander, Kati Lohikoski, Hanna Herola, Annika
Pellonpää, Pauliina Stenholm, Miihkali Haverila, Piia Koskinen,
Marjo Halonen, Elina Haara, Mira Tissari, Ville Hietala, Jere Päivölä,
Jenni Rusama, Anna Mattila, Antti Ylä-Rautio Ensiapukoulutuksen
ovat myös aiemmissa tehtävissään saa-neet Kirsi Laitinen-Jokela,
Pauliina Mikkola, Marja Nieminen, sekä Maria Ventovuori

Poliisin vuosittain järjestämän
turvakoulutuksen saaneet:

Antti Ylä-Rautio, Marja Nieminen

Miten sijaiset perehdytetään
turvallisuusasioihin?

Apulaisrehtori ensimmäisen sijaisuuspäivän aluksi

D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Taavinkylän koulun ohjaussuunnitelma 2021 valmis.pdf

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=d8d8f934-bdcd-4bad-9fd0-f894162765c9


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

Taavinkylä Syksy 2021 Liite lukuvuosisuunnitelmaan Valmistauminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin.pdf

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=23502187-ae19-4dcf-86a4-ab48460af691

