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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.

*

Koulumestarin koulussa on 283 oppilasta ja opetusryhmien (POR) lukumäärä on 20. Koulumestarin 
koulun 1.vuosiluokalla opiskelee 34 oppilasta, joista 8 opiskelee lievästi kehitys-vammaisten 
ryhmässä (Lieke-emu1) ja 26 yleisopetuksen ryhmässä. Toisella vuosiluokalla opiskelee 46 
opiskelijaa yleisopetuksen luokissa, joihin on inklusoitu 6 erityisen tuen oppilasta. Kolmannella 
vuosiluokalla opiskelee 47 oppilasta kahdessa yleisopetuksen luokassa, joihin on inklusoitu 10 
erityisen tuen oppilasta. 3-4 yhdistelmäerityisluokassa (EVY 3-4) opiskelee 8 erityisluokkaa 
tarvitsevaa oppilasta ja luokka tekee vahvaa yhteistyötä muiden 3.- ja 4. -luokkien kanssa.  
Neljännellä vuosiluokkatasolla opiskelee 35  oppilasta yleisopetuksen luokassa ja luokkiin on 
inklusoitu 5 erityisen tuen oppilasta.  Viidennellä vuosiluokalla opiskelee 52 oppilasta yleisopetuksen 
luokissa ja 9 oppilasta  erityisluokalla (EVY). Kuudennella vuosiluokalla opiskelee 43 oppilasta 
yleisopetuksen luokissa, 2 eritysen tuen oppilasta inklusoituna toiseen yleiseopetuksen ryhmään ja 9 
oppilasta erityisluokalla. Erityisen tuen oppilaan opiskelevat vahvasti yhdessä yleisopetusluokkien 
kanssa. Englannin kielen lehtori opettaa englantia ja ruotsia yhdessä oppilaan oman vuosiluokan 
aikuisten kanssa. �

Vuosiluokan aikuiset toimivat tiimiaikuisina ja opettavat kaikki oman vuosiluokan oppilaita joustavin 
opetusjärjetelyin eri oppiaineissa. �

4. -6. -luokkien 1vvt:n valinnainen oppitunti pidetään lukuvuoden aikana neljässä eri jaksossa: �
1. jakso: 21.9. - 2.10.21(4vkoa),2.jakso 9.11.-7.12.21(5vkoa), 3.jakso 18.1.-15.2.22 (5 vkoa) ja 4.jakso 
15.3.-12.4.22 (5vkoa). 4.luokan teemoina ovat: Luonto & liikkuminen sekä Taito & taide, 5.luokan 
teemoina: Luonto & liikkuminen sekä Tiede & tutkiminen ja 6.luokan teemoina: Luonto & liikkuminen 
sekä Kieli & kulttuuri. �

Maahanmuuttajaoppilaita koulussa on 56 kpl. Heidän Suomi2 (S2) -opetus toteutetaan paitsi omien 
luokkien tunneilla myös S2-opetusta antavan opettajan sekä laaja-alaisten erityisopettajien antamien 
tehostettujen tuntien avulla. Tukiopetusta annetaan, mikäli luokkiin jaettu resurssi (jakotunnit, 
avustajapalvelu, laaja-alaisen erityisopettajan tunnit, timanttitunnit, läksykerho jne.) osottautuvat 
riittämättömiksi tai oppilas jää jälkeen esimerkiksi korona- tai sairauspoissaolojen takia eikä koulun 
päivittäistä resurssia pystytä kohdentamaan riittävästi oppilaan tukemiseksi. �

Eri vuosiluokille on jaettu kirjastovälitunnit klo 9:45 - 10:15 eri viikonpäiville: maanantaisin 
1.-luokkalaisille, tiistaisin 2.-luokkalaisille, keskiviikkoisin 6. -luokkalaisille, torstaisin 5.-luokkalaisille, 
ja perjantaisin 4.-luokkalaisille. Kolmasluokkalaisten kirjastovälitunti on torstaisin klo 12 - 12:30. 
Kirjaston käyttöä ohjaavat kirjaston toiminnasta vastaavat opettajat. �

Kouluruokailu tapahtuu porrastaen seuraavasti: 1.-luokkalaiset syövät klo 10:20 ruokalassa, 
2.-luokkalaiset 10.30 alkaen omissa luokissaan, 3. - luokkalaiset syövät klo 10:45 ruokalassa, 4. 
luokkalaiset klo 11 omissa luokissaan, 5. luokkalaiset ko 11:30 ruokalassa ja 6. luokat klo 11.35 
omissa luokissa. Kaikki luokat hakevat ruoan Espoo Cateringin ruokalapalvelun Koulumestarin 
keittiössä valmistamasta ruokalinjastosta. �



Jokaisessa luokassa järjestetään oma aamunavaus päivittäin. Yhteisiä päivänavauksia/esityksiä 
voidaan pitää keskusradion tai teknologian keinoin seuraamalla niitä/ osallistumalla niihin omissa 
luokissa. Seurakunnan/ seurakuntien järjestämät aamunavaukset pidetään mahdollisuuksien mukaan 
tiistaisin uskontotuntien aikana. �
Juhlista ja tapahtumista ja informoidaan huoltajia etukäteen. �
Joulujuhlat ja koulun päättäjäiset järjestetään toistaiseksi etäyhteyksin tai omissa 
vuosiluokkatasoissa. Helmikuussa järjestetään talviriehapäivä ylimääräisenä lauantaityöpäivänä 
12.2.2022. �

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

pirjo.tornberg@espoo.fi �
maarit.lumiaho@opetus.espoo.fi �

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

satu.manninen@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 järjestetään talviriehapäivä 12.2.22 ja sillä korvataan kiirastorstai 14.4.



3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

1.oppitunti klo 8:15 - 9:00 �
2.oppitunti klo 9:00-9:45 �
Välitunti klo 9:45 - 10:15 �
3.oppitunti klo 10:15 - 11 �
4.oppitunti klo 11-12 ( 3.ja 4.oppituntien ohessa ruokailu) �
Välitunti klo 12:-12:30 �
5.oppitunti klo 12:30 - 13:15 �
(Välitunti klo 13:15 - 13:30):  �
6.oppitunti klo 13:30 - 14:15 �
Välitunti klo 14:15 - 14:30 �
7.oppitunti klo 14:30 - 15:15 �
Mikäli välitunteja ei pidetä esim.liikuntatuntien välissä klo  13:15-13:30 tai 14:15 - 14:30 voi oppitunti 
loppua klo 14:00 tai 15:00.

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

Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohtiin voi tulla muutoksia esimerkiksi retkipäivien, uintien, 
tms.takia. Silloin opettajat informoivat hyvissä ajoin huoltajia poikkeavista koulupäivistä.

4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Kerhotoimintaa tarjotaan matalalla kynnyksellä kaikille oppilaille. Kerhojen vastuuopettaja 
suunnittelee eri vuosiluokkien oppilaille yhteistyössä vuosiluokan muiden aikuisten kanssa 
kohdennettua kerhoa oppilaiden tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös toiveiden mukaisesti. 
Oppilaskerhot voivat toimia ti -to välitunnilla klo 9:45 - 10:15 ja koulun jälkeen järjestettävistä 
kerhoista tiedotetaan huoltajia wilmaviestillä niin, että oppilaat voidaan ilmoittaa sitä kautta kerhoihin. 
Korona-aika on asettanut omat rajoitteensa kerhojen oppilaskerhojen pitämiselle eikä oppilaat itse ole 
järjestäneet toistaiseksi kerhoja. Wau-kerho 2. - 4. -luokkalaisille toimii maanantaisin klo 14:30 - 15:30 
koulun liikuntasalissa.



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.

*

Leirikouluja ja yökouluja ei pidetä toistaiseksi. Mahdollisuuksien mukaan 6.luokan leirikoulu pidetään 
keväällä 2022. Päivän retkiä voi tehdä mahdollisuuksien mukaan. Opettajat hyödyntävät erilaisia 
oppimisympäristöjä opetukseen: lähimetstä, - suot, kirjastot ym.paikat ovat oivallisia 
oppimisympäristöjä. Kuudennet luokat osallistuvat yrityskylätoimintaan. Urheilukisoihin ei ainakaan 
syksyn aikana osallistuta Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaan.

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.

Koulun aloitusjuhla pidettiin koulun pihalla ja kentällä pe 20.8., jolloin luokat ja aikuiset esittäytyivät. 
Tämän jälkeen jatkettiin  ryhmäytysten ja grillauksen merkeissä niin, että puolet oppilaista oli ensin 
ulkona ja puolet sisällä ja päin vastoin. �
Musiikkiradio- toiminta korvaa Mestarit lavalla tapahtumat. Luokat valmistelevat ohjelmaa 
musiikkiradioon ja luokat voivat seurata ohjelmaa joko keskusradion tai teknologisten välineiden 
avulla luokista. �
Urheilukisoihin ei toistaiseksi osallistuta. �
Oppilaskunnan suunnittelema Halloween-päivä pidetään pe 29.10.21. �
Joulujuhla pidetään joulukuussa 2021  �
Talviriehapäivä järjestetään la 12.2. �
Keväällä koulun siivoustalkoissa grillataan siivouksen ohessa. �
Lukuvuoden päättäjäiset järjestetään 4.6.22.

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"?

Mahdollisuuksien mukaan jokainen luokka/oppilas pääsee vähintään kerran kulttuuripolulle, 
liikuntapolulle ja kirjastopolulle. Koulun Kulps-vastuuhenkilö jakaa tietoa eri mahdollisuuksista ja 
vuosiluokissa suunnitellaan toimintaa mahdollisuuksien mukaan.



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

paula.laitila@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.

Huoltaja ja opettaja viestivät päivittäiset asiat Wilman kautta. �
Vanhempien lukuvuosi-info pidettiin 31.8.niin, että huoltajille lähetettiin tallenne rehtorin pitämästä 
esityksestä, jossa painopiste oli hyvinvoivan työyhteisön esittelyssä, kiusaamisen vastaisen 
suunnitelman esittelyssä ja oppilasarvioinnin esittelyssä. �

Ensimmäiset luokat ovat pitäneet huoltajavartit heti elo-syyskuussa sekä ensimmäisen Siltaillan 
8.9.etäyhteyksin. Kaikki luokat pitävät vanhempainillan marraskuun puoleen väliin mennessä ja 
avaavat huoltajille vuosiluokkien opetussuunnitelmaa sekä käytänteitä. �

Arviointikeskustelut pidetään joulukuun 21 - hiihtoloman -22 välisenä aikana. Kuudensilla luokilla 
arviointikeskustelut pidetään tammi-helmikuussa 2022. �
Talviriehapäivä voidaan pitää kodin ja koulun päivänä, mikäli se koronan takia on mahdollista. �
Rehtori lähettää kuukausikirjeen huoltajille Wilmassa. �
Tunnekas-tiimistä yksi aikuinen osallistuu vuorollaan vanhempainyhdistyksen kokouksiin. �
Johtokunta on yksi kodin ja koulun väylä oppia ymmärtämään koulun toimintaa ja toimintakulttuuria. �

Huoltajakyselyjä ei toteuteta tulevana lukuvuonna Koulumestarin koululla Espoon kaupungin 
suunnitelman mukaan.

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

Iltapäiväkerhotoimijana on Juha Gustafsson. Koulun koulunkäyntiavustajia toimii iltiksessä ohjaajina 
ja linkki kouluun on näin vahva. �
Nuorisotyö ja koulu tekevät hyvää ja säännöllstä yhteistyötä. �
Kaikkien koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä, mikäli se palvelee oppilaiden 
etua.



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

iita.puustinen@opetus.espoo.fi �
leena.laine@opetus.espoo.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:

MOK-viikot syyslukukauden ja kevätlukukauden aikana. �
Syyslukukauden MOK-viikon teemana tunnekasvatus, hyvinvointi ja sosiaaliset taidot. �
Kevätlukukauden MOK-viikon teemana teknologian hyödyntäminen opetuksessa oman luokkatason 
OPS:ia hyödyntäen. �
Teemat, tavoitteet ja sisällöt kootaan OPS:n mukaan sekä ryhmän tarpeen mukaan. �
Arviointikäytänteet sovitaan luokkatasokohtaisesti hyödyntäen monipuolisia arviointimenetelmiä 
harjoittaen itse- ja vertaisarviointia ikätason mukaan.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Etäyhteyksiä hyödynnetään tarvittaessa, mikäli oppilas on estynyt tulemaan kouluun. Jokaisessa 
vuosiluokassa tehdään suunnitelma etäyhteyksin toteutettavaa opetusta varten. �
Aikuispalaverit pidetään pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

https://sitoumus2050.fi/


7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA
 

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

*

Oppilaskyselyt 4. -6. -luokkalaisille toteutetaan marras-joulukuussa 2021. �
Henkilöstökyselyt tehdään tammikuussa 2022. �
Kyselyjen tulokset käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja johtoryhmässä sekä esitellään 
johtokunnalle. Nostetaan esiin niin hyvät asiat kuin haasteetkin ja pyritään löytämään konkreettrisia 
toimenpiteitä eli käännetään haasteet tavoitteiksi. �
Move-mittaukset viidesluokkalaisille elo-syyskuussa 2021. �
Terveydenhoitajan hyvinvointi- ja terveyskysely viidesluokkalaisille. �
Kiusaamiskyselyt lokakuussa 2021 �
Luokkien hyvinvointikartoitukset loka-marraskuussa 2021. �
Sosiogrammit keväällä -22. �
Koulun henkilöstön tiimiarvioinnit joulukuussa- 21 ja huhti-toukokuussa -22. �

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ja koulun johtoryhmä käsittelee kyselyjen tulokset. Nostetaan esiin 
hyvät tulokset ja mietitään toimenpiteitä parannusta vaativiin tuloksiin. Johtoryhmässä jaetaan 
opetussuunnitelmaan liittyvien asioiden pohdinta Opikas-tiimin työstettäväksi, digitalisaatiota vaativat 
asiat Innokas-tiimin työstettäväksi ja hyvinvointiin liittyvät asiat Tunnekas-tiimin työstettäväksi. Myös 
YHR:ssä tehdään suunnitelma koko koulua koskevaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyen. 
Haasteet muutetaan tavotteiksi, joiden toteutumista arvioidaan säännöllisin väliajoin. �

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

Seurataan oppilaiden poissaoloja ja oppimista säännöllisesti YHR:ssä ja oppimisen tuen ryhmässä 
sekä vuosiluokkatiimin kokoontumisissa maanantaiaamuisin. Oppilaiden yleisen, tehostetun ja 
erityisen tuen toteutumista arvioidaan säännöllisesti.



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

Resurssi jaetaan tarkoituksenmukaisesti ja sen toimivuutta seurataan säännöllisesti YHR:ssä ja 
OTR:ssä. Vuosiluokkiin jaettu resurssi suunnitellaan vuosiluokkatiimin kokoontumisissa 
maananantaisin, jotta se käytetään juuri niiden oppilaiden tukemiseen, jotka tukea tarvisevat. 
Yhteisopettajuus ja tiimi mahdollistaa opetuksen eriyttämisen eri oppitunneilla. �
Hyödynnämme jatkuvasti joustavia ryhmittelyjä oppilaiden tuen tarpeen mukaan. �
Aikuisresurssi ei ole luokkatasoihin kiinnitetty vaan tarpeen mukaan siirrettävissä. �
Avoin keskustelukulttuuri ja osaamisen jakaminen henkilöstössä edistävät kolmiportaisen tuen 
toteutumista. �
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeä osa oppilaan tukea suunniteltaessa. Jatkuva yhteistyö 
laaja-alaisen erityisopettajan kanssa edistää sitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen 
resurssien sallimissa puitteissa. �
Henkilöstön osaamista kartoitetaan ja koulutuksiin hakeudutaan mahdollisuuksien mukaan.

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.

Elokuussa panostetaan luokkien ryhmäyttämiseen ja sitä jatketaan pitkin vuotta. Samalla käydään 
läpi koulun ja luokan yhteiset pelisäännöt ja niitä peilataan oppilaiden kanssa luotuun käyttäytymisen 
nelikenttään. Vuorovaikutustaidot ovat syyskuun teema: arvostava kohtaaminen ja kielenkäyttö 
vuorovaikutuksessa. Osallistetaan oppilaita ja ohjataan heitä vahvuuksien kautta. Yhteisopettajuuden 
kautta erilaiset oppilaat tekevät yhteistyötä keskenään. Lukuvuoden aikana järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tapahtumia ja vahvistetaan me-henkeä (esim. koko koulun radio).

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:

Koulumestarin koulu on esittänyt Hyvinvointi ja turvallinen arki Koulumestarin koulussa - 
suunnitelman huoltajille huoltajainfossa 31.8. Jokainen opettaja tietää, kuinka kiusaamista ennalta 
ehkäistään huolehtimalla kouluyhteisössä jokaisen sosiaalisesta- , fyysisestä-, pedagogisesta- 
psyykkisestä - ja terveysturvallisuudesta. Suunnitelmassa on otettu huomioon tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusssuunnitelma, järjestyssäännöt, aikuisen vastuutt puuttumiseen, kurinpito- ja 
puuttumisen keinot sekä käytännön toimenpiteet, joilla toteutetaan ja seurataan hyvinvointia 
vuosiluokissa. Kiusaamiseen puuttumisen portaat ovat �
1. Luokissa tehtävä ennalta ehkäisevä työ (mm. Ryhmäyttäminen, järjestyssäännöt, tunnekas tunnit, 
kiireetön kohtaaminen, joustavat ryhmittelyt, oppilaiden osallistaminen, kaverikerhto, kyselyt, yhteistyö 
huoltajien kanssa) �
2. Riitaan tai mahdolliseen kiusaamistapaukseen puuttuminen (mm. aikuinen puuttuu välittömästi 
riitaan tai kiusaamisepäilyyn, ohjauskeskustelut, huoltajayhteistyö, seuranta, kaveritaitoryhmä, 
seuranta) �
3. Kiusaamiseen puuttuminen: Kiva-tiimin toiminta ja seurannat ja yhteistyö kotien kanssa, kuraattorin 
konsultointi �
4. Jos kiusaaminen jatkuu. Huoltajayhteistyön tiivistitäminen, oppilashuoltohenkilöstön mukaan tulo, 
lastensuojelun tms.toimijoiden konsultointi, kurinpitotoimet. �
5. Jos kiusaaminen jatkuu edelleen. Rehtorin puhuttelu ja tehostettu seuranta, tiukat kurinpitotoimet, 
monialainen asiantuntijaryhmän muodostaminen, jossa huoltajat muiana, sovittelu, lastensuojelun, 
poliisin jne. mukaan ottaminen.

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:

*

Ryhmäyttämiset ja vuorovaikutustaidot sekä tunnetaidot lukuvuoden aikana vuosiluokissa sekä 
Rovaniemen mallin hyödyntäminen viikoittaisilla Tunnekas-tunneilla. �
Henkilökunta on käynyt lukuvuoden 2020-2021 aikana Mieli ry:n koulutuksen, jonka materiaaleja 
hyödynnetään opetuksessa. �
Hyvinvointikartoitukset ja kiusaamiskyselyt  (syksyllä -21) sekä sosiogrammit (keväällä -22) luokissa. 
Tulokset käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja suunnitellaan tarvittavat interventiot.



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.

Oppilasvaltakunta kokoontuu pari kertaa kuukaudessa. Oppilassa valtakunnassa on jokaisen ikätason 
edustajia. He suunnittelevat koulun yhteisiä tapahtumia, käsittelevät oppilaiden ajankohtaisia asioita 
ja edistävät kouluviihtyvyyttä. Avoin keskustelu luokissa oppilaiden ja aikuisten kesken opetuksen 
toteutuksesta ja arvioinnista ikätasoisesti. Luokissa oppilalle annetaan vastuutehtäviä.

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?

Koulullamme on oma digi-OPS, jota jokainen luokkataso noudattaa. Digitaitoja kehitetään 
ikätasoisesti tarpeiden mukaan oppimissisällöt edellä. Kehittämisen kohteena etenkin sähköisten 
oppimisympäristöjen hyödyntäminen opiskelussa koululaitekannan mahdollisuuksien mukaan. 
LUkuvuoden 2021-2022 aikana luokkatasoille tehdään Digi-toimintakortit, jotka takaavat jatkumon 
oppilaan digitaitojen kehittymiselle.

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

Ohjataan huoltajia käyttämään Wilmaa. Koulusihteeri auttaa henkilökohtaisesti tunnusten luomisessa. 
Tiedoitettaan huoltajia erilaisista oppimisen digitaalisista apuvälineistä. Annetaan tarvittaessa teknistä 
tukea etäopetuksessa.

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

Sen mukaan, mikä on mahdollista korona-epidemian takia. Arjen toiminnoissa ja valinnoissa 
kannustetaan oppilaita kestävään kehitykseen. Kunnioittava ja arvostava sekä tasavertainen kohtelu 
kaikkia kohtaan.



b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Yhteistyöhankkeet ovat toistaiseksi jäissä koronan takia.

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

Yhteisöllisyyden vahvistaminen korona-vuoden ja etäopetuksen jälkeen. Hyvinvoinnin turvaaminen ja 
toisista huolehtiminen koko koulun tasolla. Henkilöstön puolella aikatauluista kiinnipitäminen 
tärkeässä roolissa. Samalla puolella - kiusaamisen vastainen kampanja käyntiin. Kolmiportainen tuki 
ja inkluusio vahvaksi.

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

Apulaisrehtori Iita Puustinen; iita.puustinen@opetus.espoo.fi �
Maarit Lumiaho: maarit.lumiaho@opetus.espoo.fi �
Paula Laitila: paula.laitila@opetus.espoo.fi �

Johtoryhmän jäsenten poissaollessa rehtori määrää väliaikaiseksi, lyhyen aikavälin sijaiseksi 
parhaaksi katsomansa kokeneen opettajan, joka tuntee hyvin koulun käytänteet.



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

Pelastussuunnitelma käsitelty
työyhteisössä

30.8.21

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty
(30.8. mennessä)

10.9.21

Suojautuminen rakennukseen
käsitelty henkilökunnan kanssa

keväällä -22

Riskien arviointi tehty tai päivitetty päivitetään 31.10.21mennessä.

Uudet työntekijät perehdytetty
turvallisuusasioihin

25.8.21

Turva-asiat käsitelty
vanhempainilloissa

syksyllä 21

Hätäensiapukoulutuksen
lukuvuoden alkuun mennessä
saaneet:

Kaikki muut ovat saaneet hätäensiapukoulutuksen 2019, paitsi
uudet, tänä syksynä koulussa aloittaneet opettajat.

Poliisin vuosittain järjestämän
turvakoulutuksen saaneet:

Pirjo Tornberg, Iita Puustinen, Sari Rantala, Pia Puupponen

Miten sijaiset perehdytetään
turvallisuusasioihin?

Jokaisesta luokasta löytyy turvatasku, jossa on tärkeimmät
turvallisuusohjeet. Sijaisen saapuessa kouluun ohjeistetaan
sijaiset tutustumaan luokan seinällä oleviin turvaohjeisiin.

D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma_vuosiluokat 1_10 13.9.21.docx

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

Syksy 2021 Liite lukuvuosisuunnitelmaan Valmistauminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin.docx

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=df91f2fd-d7fa-47b4-96c0-5d98b8e1ced2
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=0d0cd1a5-ec3d-4725-9fa7-6a72be39d393


Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!


