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Lukuvuosisuunnitelma laaditaan Webropol-työkalussa 30.9.2021 loppuun mennessä 

Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia. 

Lukuvuoden 2021–2022 arviointi lähetetään Webropol-työkalussa 14.6.2022 mennessä. 

Arviointikysymykset voivat täsmentyä lukuvuoden aikana. 

 

A.   LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA  
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1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN   
Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat opetusjärjestelyt, luku-
vuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt, esiopetuksen määrä, maahanmuuttajien 
opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen, lisäopetuksen järjestelyt, koulun kirjastotoiminta, koulu-
ruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat. 

Mikkelän koulussa on lukuvuonna 2021-22 kahdeksan opetusryhmää: viisi yleisopetuksen luokkaa, 
kaksi lieke-ryhmää ja yksi autisminkirjon luokka. Luokissa 1-2 ja lieke- ja autismiluokissa on yhdysluok-
kaopetusta. Opetusta pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan joustavin opetusjärjestelyin eri 
opetusryhmien välillä koronatilanne huomioiden. S2-opetuksesta vastaavat luokanopettajat ja erityis-
opettajat yhteistyössä.   
Oppilasmäärät:   
  
1-2: 26  
3: 19  
4: 15  
5: 19  
6: 12  
Lieke: 15  
Autismi: 8   
Yhteensä 114 oppilasta.   
  
Yhdysluokalla 1.-2. äidinkieltä ja matematiikkaa opiskellaan oman vuosiluokan opetussuunnitelman 
tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Muut oppiaineet opiskellaan vuorokurssiperiaatteen mukaisesti ja 
tänä vuonna opiskellaan 2. vuosiluokan opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.   
Kuudes luokka opiskelee 2021—2022 lukuvuonna ympäristöopissa, uskonnossa, historiassa 5.luokan 
oppisisältöjä. Lukuvuonna 2020—2021 kuudes luokka opiskeli kuudennen luokan oppisisältöjä yhdys-
luokkaopetuksen takia.  

Valinnaisaineet kuuluvat 4.-6.-luokkalaisille. Jokainen oppilas saa yhden kurssin syksyllä ja yhden ke-
väällä ja ne arvioidaan sanallisesti lukuvuoden päätteeksi. Vallitsevan koronatilanteen takia pyrimme 
välttämään ryhmien sekoittumista myös valinnaisaineissa.   
  
Valinnaiskurssit ovat seuraavat: 1. Ilmaisu 2. Tiede ja teknologia 3. Taito ja taide  

Tänä lukuvuonna järjestämme valinnaiset aineet Mikkelän koulussa kolmessa teemassa ja 11 viikon 
jaksoissa. Oppilaat ovat saaneet esittää toiveita ja kertoa kiinnostuksen kohteistaan. Koska emme se-
koita ryhmiä, 4., 5. ja 6. luokan oppilaat tutustuvat kaikkiin valinnaisaineiden teemoihin oman luok-
kansa kanssa. 

Tieteessä ja kokeissa oppilas oppii ja kokeilee tieteellisiä ilmiöitä ja teknologiaa sekä hyödyntää ongel-
manratkaisutaitoja erilaisissa tehtävissä, kokeissa ja tutkimuksissa. 

Ilmaisussa opitaan ilmaisun eri muotoja draamaharjoitusten avulla ja käytetään ilmaisun tapoja erilai-
sissa työskentelymenetelmissä yksilönä, parityöskentelyssä sekä ryhmätyössä. 

Koodauksessa opitaan ohjelmoinnillista ajattelua, ohjelmoidaan koodikielellä koodikirja Turtle Royn 
avulla sekä tutustutaan Scratch- ohjelmointiympäristöön. 

Syys- ja kevätlukukauden kurssit ovat seuraavat: 

4. lk. syksy: Tiede ja kokeet sekä Ilmaisu  4. lk. kevät: Ilmaisu ja Koodaus 
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5. lk. syksy: Ilmaisu ja Koodaus  5. lk. kevät: Koodaus sekä Tiede ja kokeet 

6. lk. syksy: Koodaus sekä Tiede ja kokeet  6. lk. kevät: Tiede ja kokeet sekä Ilmaisu 

Valinnaisaine arvioidaan sanallisesti sekä syys- että kevätlukukauden osalta. 

  
Tukiopetusta annetaan oppilaille tarvittaessa.    
  
Koulun kirjastosta vastaa kirjasto-opettajat. Oppilaiden on mahdollista käydä koulukirjastossa kirjasto-
välituntien aikana.   
  
Kouluruokailu järjestetään klo 10.30-11.30 välillä porrastaen ryhmien ruoka-ajat.   
  
Lukuvuoden aikana järjestetään seurakunnan aamunavauksia koko koulun oppilaille. Toimimme uuden 
seurakuntasopimuksen mukaan. 
  
Joulukuussa järjestetään koulupäivän aikana itsenäisyyspäivän tapahtuma esim. keskusradion välityk-
sellä. 6.luokkalaiset osallistuvat kaupungin itsenäisyysjuhlaan, mikäli se järjestetään. Joulujuhla pyri-
tään järjestämään iltajuhlana. Mikäli emme saa kokoontua, järjestämme koulun sisäisen jouluohjelman 
hyödyntäen keskusradiota.  
Kuudes luokka osallistuu Yrityskyläopetukseen 31.1. silloiset koronarajoitukset huomioon ottaen. Lisäksi 
Mikkelän koulun kuudennen luokan leirikoulu on varattu 27.4.- 29.4. Ilorantaan Hämeenlinnaan. Oppi-
laat osallistuvat leirikouluun ajankohtaiset koronarajoitukset huomioiden. 
 
Keväällä lukuvuoden päätteeksi on kevätjuhla. Oppilaiden osallisuuteen liittyviä ja heidän järjestämiään 
tapahtumia ja tempauksia toteutetaan lukuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan. Osallistumme 
myös mahdollisuuksien mukaan koululla järjestettäviin liikunta-, teatteri- ja musiikkiesityksiin.  

 

  

 
Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt OPS- ja OPS-agenttityöskentelyssä  
(Koulun johtoryhmän jäsen/jäseniä) 
pirjo.craig@opetus.espoo.fi 
erja.oila@espoo.fi 
 
Oppilaskuntatoiminnan ohjaava opettaja/opettajat 

anu.wacklin@opetus.espoo.fi 
hanne.heimonen@opetus.espoo.fi 
marika.risikko@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. Lukuvuo-
den työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä,  
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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. 

 
Emme järjestä lauantai-työpäivää. 
 

 
3. OPETUSTUNNIT 
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat 
Oppitunnit pidetään seuraavasti: klo 8.30-9.15, 9.15-10.00, 10.30-11.30 sisältäen ruokailun, 

11.45-12.30, 12.45-13.30 ja 13.30-14.15.  Välitunnit ovat klo 10.00-10.30, 11.30-11.45 ja 

12.30-12.45. Lisäksi tukiopetusta voi olla myös klo 8.00-8.30 välisenä aikana tai klo 14.15-

15.00 välisenä aikana.  

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

Retkipäivänä koulupäivä on retken ajankohdaksi ilmoitettu aika. Tästä ilmoitetaan hyvissä ajoin huolta-
jille. Myös mahdollinen leirikoulun ajankohta ja aikataulut ilmoitetaan erikseen. Kuudennen luokan lei-
rikoulu pidetään mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella ja vallitseva koronatilanne huomioon 
ottaen. Espoon kaupungin antamia määräyksiä ja säädöksiä seurataan tarkasti ja ne otetaan huomi-
oon ennen leirikouluun osallistumista. Leirikoulun järjestämisessä noudatetaan SUPE:n antamaa ja lau-
takunnan hyväksymää ohjeistusta. 
 
Mitkä ovat tärkeimmät opetuksen yleiseen järjestämiseen, koulun työaikoihin ja opetustuntien ajoittamiseen liittyvät huomiot luku-
vuoden 2022-2023 suunnittelun kannalta? 

  
4. KOULUN KERHOTOIMINTA  
Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen  
koulun kerhotoiminnassa. Kerhotiedot täsmennetään koulun nettisivuilla kohdassa Kerhotoiminta / Iltapäivä- ja 
kerhotoiminta. 

 
Mikkelän koulussa järjestetään lukuvuoden aikana erilaisia kerhoja esim. kansainvälisyys- ja kokki-
kerho. Ajatuksena on, että kansainvälisten yhteyksien ja kontaktoinnin toteuttamista voitaisiin harjoi-
tella mahdollisen kansainvälisyyskerhon toiminnassa. Eri maiden ruokakulttuuri pyritään tekemään nä-
kyväksi mahdollisessa kokkikerhossa lukuvuoden aikana.  
 
Keväällä on mahdollista osallistua Mikkelän koulussa bändikerhoon. Kerhossa opiskella bändisoittimien 
alkeita: rumpuja, bassoa, kitaraa, pianoa. Oppilaista on tarkoitus muodostaa bändi, valita yhteisym-
märryksessä kappale ja opetella se yhdessä soittamaan.  
 
Koulun omat kerhot ovat oppilaille maksuttomia ja ulkopuolisten tahojen kerhot pääsääntöisesti mak-
sullisia lukuunottamatta Wau-kerhoa. Kerhotarjonnassa huomioidaan eri sisällöt sekä luokka-asteet. 
Koulun omat kerhot kokoontuvat iltapäivisin ja kerhoista ilmoitetaan etukäteen Wilmassa sekä koulun 
verkkosivuilla. 
 
 
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. 
 

Tutustumis- ja opintokäyntejä tehdään lähialueille, korona-aikaan suositaan kohteita kävelyetäisyy-
dellä. Oppilaat osallistuvat koulujen välisiin erilaisiin turnauksiin Espoossa, mikäli niitä järjestetään. 
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Normaalin koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella, 
esimerkiksi lähimetsässä, ilman, että asiasta tiedotetaan erikseen.   
  
Lähtökohtaisesti koulu alkaa ja päättyy koululta. Opetuspaikkana voi toimia myös muu paikka kuin 
koulu, jolloin oppilaan koulupäivä voi 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 ja esimerkiksi Teamsin väli-
tyksellä. Huoltajia tiedotetaan koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen. 
 
Huoltajat toivovat retkien tekemistä. Myös oppilaille on mielekästä oppia myös muualla kuin luokassa. 
 
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-opintopaikkoihin 
sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Huoltajia tiedotetaan koulun ulkopuolella annet-
tavasta opetuksesta tarkemmin erikseen. 

 
Mitkä ovat tärkeimmät koulun kerhotoimintaan ja koulun ulkopuolella annettavaan opetukseen liittyvät huomiot lukuvuoden 2022-
2023 suunnittelun kannalta?  
Arvioinnissa huomioidaan myös  
- Oppilaskyselyn tulokset väittämissä ”Oppitunteja pidetään usein muualla kuin luokassa” ja ”Retkiä ja opintokäyntejä tehdään 
sopivasti”  
- Huoltajakyselyn tulokset väittämässä ”Retkiä ja opintokäyntejä järjestetään sopivasti” 

 
Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet 
Lukuvuoden aikana järjestetään myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ja tapah-
tumia, kuten esimerkiksi pesäpallo-, salibandy- ja jalkapallo-otteluita. Tilaisuuden/tapahtuman aika, 
paikka ja sisältö (esim. laji, osallistujat ym.) määritellään erikseen ennen tilaisuutta/ohjelmaa. 

 
Mikkelän koulussa on perinteisesti pelattu lukuvuoden aikana erilaisia otteluita oppilaat vastaan henki-
lökunta. Näitä ovat olleet jalkapallo, sähly ja pesäpallo. Näistä tapahtumista ja niiden mahdollisesta 
toteutumisesta tekee koulunjohtaja päätökset erikseen.   
 
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"? 

 
Opettajat varaavat oppilailleen ikätaso huomioiden sopivaa KULPS-toimintaa siten, että toiveena on 
jokaisen oppilaan pääsevän lukuvuoden aikana sekä kulttuuri-, liikunta- että kirjastopolulle. Kulps-ta-
pahtumia on mahdollisuus varata myös etänä toteutettavina. 
 
Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): 

 
hanne.heimonen@opetus.espoo.fi 
 
Kuvailkaa KULPS-toiminnan suunnitelman toteutumista. 
Toteutuiko Espoon opetussuunnitelmaan kirjattu tavoite oman koulunne kohdalla: 
"Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja kirjastopolulle"? kyllä/ei 

 
 

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  
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Kodin ja koulun yhteistyö 
Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, yhteistyökäy-
tänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakenteiden sekä niiden mene-
telmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan kanssa on keskusteltu Wilma-vies-
tinnän tavoitteista ja sisällöistä.  
Jos koulussa tehtiin huoltajakysely lukuvuonna 2020-21, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden 2021-22 
suunnittelussa. 
 

Mikkelän koulun vanhempainilta järjestettiin Teams-kokouksena 31.8.2021. Yhteisessä osuudessa käy-
tiin läpi tietoiskuja turvallisuudesta, poissaolokäytänteistä, opetussuunnitelmasta, oppilaskunnan ja 
Vihreän lipun toiminnasta, Arvokas-ohjelmasta, Versosta ja KiVa koulusta. Lisäksi luokilla oli omat van-
hempainiltansa, jossa opettaja ja huoltajat keskustelivat luokan asioista ja käytänteistä. Maahanmuut-
tajataustaisten perheiden kulttuuriohjaajat ovat tarvittaessa mukana tukemassa opettajan ja perheen 
välistä vuorovaikutusta. 
  
Kaikille oppilaille tehdään koulunkäyntisuunnitelmat syys-lokakuussa yhdessä oppilaiden ja huoltajien 
kanssa. 
  
Yhteistyötä pyritään tekemään säännöllisesti koko lukuvuoden aikana Mikkelän Koti- ja Kouluyhdistyk-
sen kanssa ja pyrkimyksenä on aktivoida yhdistyksen toimintaa yhdessä koulun henkilökunnan kanssa, 
mikäli tapahtumien järjestäminen on koronaturvallista. 
  
Lukuvuoden aikana huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulun toimintaan, mikäli ne ovat 
mahdollista toteuttaa korona -rajoitusten aikaan. Kodin ja koulun päivää 27.9. emme voineet pitää ns. 
avoimen ovien päivänä. 
  
Lukuvuoden aikana päivitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Wilma on aktiivisessa käy-
tössä opettajien ja huoltajien välisessä viestinnässä. Opettajakunnan kanssa keskustellaan Wilma-vies-
tinnän tavoitteista ja sisällöstä ja esiin on nostettu esimerkiksi positiivisen palautteen merkitys. Wilma-
viestinnästä keskustellaan myös aina erikseen erilaisten tilanteiden ja tapausten yhteydessä. Arviointi-
keskustelut, joihin osallistuvat oppilas, huoltaja(t) ja opettaja, järjestetään joulu-helmikuussa. 
  
Huoltajakysely toteutettiin tammi-helmikuussa. Kokonaisarvosanaksi saimme hyvän tuloksen 8,88. Hy-
vää palautetta tuli yhteisöllisestä, pienestä ja turvallisesta lähikoulusta. Valtaosin oltiin tyytyväisiä 
myös yhteistyöhön lapsen opettajan kanssa ja että opettajaan ja koulunjohtajaan saa helposti yhtey-
den. Monessa maininnassa koettiin, että lapsista välitetään. Tämä lämmitti henkilöstön mieltä erityi-
sesti. 
 
Osa huoltajista koki, ettei saa tarpeeksi tietoa lapsensa oppimisen edistymisestä tai opetuksen tavoit-
teista ja arvioinnista. Nämä kohdat on nyt nostettu kehittämisen alle. 
 
Huoltajapalautteissa toivottiin retkiä ja opintokäyntejä lisää. Mikäli kouluretket ja muut vierailut onnis-
tuvat paremmin tänä lukuvuonna, huomioimme tämän asian. Opiskella voi mm. ulkona ja lapset pitä-
vät ulkona oppimisesta.  
 
Oppilashuollolliset palvelut koettiin heikosti saataviksi. On totta, että tässä on ollut haasteita Keski-
Espoon alueella. Oppilashuoltoryhmämme on kuitenkin pystynyt toimimaan hyvin ja nyt hyödynnämme 
aluekuraattoreiden konsultaatioaikoja ja ohjeistuksia. 
 
Mitä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuoden 2022-2023 suunnittelussa? 
Arvioinnissa huomioidaan myös  
- Huoltajakyselyn tulokset kokonaisuutena  
- Oppilaskyselyn tulokset osiossa KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ  
- Henkilöstökyselyn tulokset osiossa KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ sekä osiosta TYÖN KUORMITTAVUUS kohta "Yhteistyö 
huoltajien kanssa".  
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Sidosryhmäyhteistyö 
Kuvataan perusopetuksen iltapäivätoiminta ja esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö. 
 

Mikkelän koulussa on iltapäivätoimintaa, jota toteuttaa Siberian Jay, vastuuhenkilönä on Timo Vartiai-
nen. Mikkelän koulussa on myös lievästi kehitysvammaisille oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivä-
hoito. Mikkelän koulun Koti- ja Kouluyhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyö on ollut niukkaa, koska yh-
distys ei ole voinut juurikaan toimia korona-aikana. 

Kansainvälinen oppilasvaihto Erasmus+-organisaation kautta on kansainvälistymistoimintamme kor-

kein taso. Olemme olleet aktiivisia toiminnan käynnistämisessä ja oppilailta tiedusteltiinkin kiinnostu-

neisuutta vaihtoprojektiin keväällä 2021. 

Mahdollinen pienimuotoinen Erasmus+-vaihtoprojekti on käynnistymässä syksyllä 2021 ja tiedotamme 

kiinnostuneille tilanteen edistymisestä ja opiskelijavaihdon realisoitumisesta projektin ja sen aikataulun 

varmistuessa.   

 
Mitä sidosryhmäyhteistyöhön liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuoden 2022-2023 suunnittelussa? 

Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa  

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

 
Koulun yhteyshenkilö: 
 

anu.wacklin@opetus.espoo.fi 
hanne.heimonen@opetus.espoo.fi 
marika.risikko@opetus.espoo.fi 
 
Kuvataan, miltä osin koulun oma tavoite saavutettiin ja mitä haasteita tavoitteen saavuttamisessa ilmeni.  
 
Monialaiset oppimiskokokonaisuudet 

Oppilaiden opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jonka suunnit-
teluun 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 oppiai-
neet 

Kansainvälisyys- ja globalisaatioteema tulee näkymään myös keväällä ns. MOK-viikolla eli kun toteu-
tamme vuosittaisen monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikon. Mahdollisuuksien mukaan tulemme 
toteuttamaan MOK-viikon luokkapajatyöskentelynä eli eri luokat esittelevät ja avaavat valitsemansa 
maan kulttuuria, perustietoja, musiikkia, taidetta ja tapoja omassa luokkapajassaan. Tätä valmistel-
laan MOK-viikkoa edeltävällä viikolla ja luokat avautuvat muiden luokkien vierailuja varten MOK-viikon 
aikana. Teemaa voidaan toteuttaa jo ennen MOK-viikkoa eri luokka-asteilla läpäisyperiaatteella useissa 
oppiaineissa. Teema tehdään näkyväksi koulun käytävillä ja toiminnassa lukuvuoden aikana. 

Pyrimme myös toteuttamaan kansallisten yhteistyötahojen kanssa mahdollisia kouluvierailuja. 

 

Miten oppilaiden osallistuminen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun onnistui? Oliko jakson/jaksojen pituus ja mu-
kana olevien oppiaineiden lukumäärä sopivia? Mitä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyvää on syytä ottaa huomioon lukuvuo-
den 2022-2023 suunnittelussa?  
 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  

https://sitoumus2050.fi/
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Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytännöt lukuvuosi-
suunnitelmassaan. -Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja 

 
 
Espoossa on mahdollista järjestää opetusta käyttämällä etäyhteyksiä esimerkiksi harvemmin opiskeltu-
jen kielten ja uskontojen opetuksessa. Mikkelän koulussa etäyhteyttä hyödynnetään esimerkiksi orto-
doksisen uskonnon opetuksessa. Mikäli on tarvetta siirtyä lähi- ja etäopetuksen vuorotteluun tai koko-
naan etäopetukseen, on se toimiva ratkaisu, jota on jo harjoiteltu edellisten lukuvuosien aikana. Kaikki 
opettajat ja oppilaat varautuvat mahdolliseen etäopetukseen harjoittelemalla vaadittavia taitoja kou-
lussa. Etäyhteyksiä otetaan Teams- ja Meet -työkaluilla. 
 
Jos opetuksessa käytettiin etäyhteyksiä, mitä siihen liittyvää tulee huomioida lukuvuoden 2022-2023 suunnittelussa? 
 
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? 

 

Mikkelän koulun oppilaskysely on marras-joulukuussa 2021. Keväällä 2022 on 5.-luokkalaisten ns. Hy-
vinvointikartta -kysely. 5.-luokkalaiset tekevät myös Move-testit. 
Allu-testit pidetään keväällä 2022. Keväällä 2022 on myös Karvi-kysely historiaan ja yhteiskuntaoppiin. 
Henkilöstökysely tehdään tammikuussa 2022. 
Arviointien tuloksia käydään läpi henkilöstön kesken ja tehdään niiden perusteella tarvittavia toimenpi-
teitä. 
 
Linkki perusopetuksen arviointikalenteriin: 
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT 
 
Mitkä olivat koulunne kannalta tärkeimmät oppilas- ja henkilöstökyselyn tai huoltajakyselyn 2021−2022 tuloksista tekemänne ha-
vainnot? Mitkä asiat nostetaan kehittämiskohteiksi? 
Mitkä olivat tärkeimmät koulua koskevien muiden arviointien tuloksista tekemänne havainnot? Mitkä asiat nostetaan kehittämis-
kohteiksi? 

 
 
 

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 suo-
rittaminen etenee? 
Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistetaan, että kaikki saavat 
päätökseen perusopetuksen". 

 
Opettaja seuraa oppilaiden opiskelua ja auttaa oppimiseen ohjaamisessa. Otamme erilaiset oppijat 
huomioon opetuksessa. Mikäli oppilaan perusopetuksen suorittamisessa havaitaan ongelmia tai 
puutteita, suunnittelevat oppilasta opettavat opettajat, miten oppilasta tuetaan eteenpäin. Var-
mistamme, ettei kukaan putoa tai jos oppimisessa on haasteita, voidaan suunnitella vaihtoehtoisia 
osaamisen näytön mahdollisuuksia esim. suullinen koe tms. tai joustavat opetusjärjestelyt otetaan 
käyttöön. Kodin ja koulun yhteistyöllä on suuri merkitys. Oppilaalle annetaan arjessa jatkuvaa pa-
lautetta. Huoltaja saa palautetta lapseltaan ja opettajalta suullisesti, kokeita ja tuntimerkintöjä 
voidaan merkitä Wilmaan.   
  

https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EQxV--p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT
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Vähintään kerran vuodessa pidetään arviointikeskustelu, johon osallistuvat oppilas, huoltaja/huol-
tajat ja opettaja/opettajat. Oppilailla ja perheillä on tarvittava tieto opiskelun tavoitteista. Opet-
taja voi konsultoida oppilaidensa asiaa oppilashuollon henkilöstöltä nimettömästi matalalla kyn-
nyksellä. Moniammatillinen yhteistyö mahdollisten koulupudokkaiden ennaltaehkäisyyn on tär-
keää. Poikkeusolosuhteita esim. karanteenia varten varmistamme huoltajilta kotona olevat laitteis-
tot. Varmistamme myös, että kaikilla on toimivat tunnukset ja tarvittavat osaaminen erilaisten säh-
köisten alustojen käyttöön. Tällaisessa tilanteessa pidämme yhteyttä aktiivisesti oppilaisiin esim. 
puhelimella päivittäin. Poissaoloja seurataan huolellisesti esimerkiksi siten, että varmistetaan oppi-
laan läsnäolo Teams-opetuksessa. Oppitunnin jälkeen ope voi soittaa oppilaalle esim. Teamsissa. 
  
Kevät 2020 toi osalle oppilaista aukkoja oppimiseen, joten asioita kerrattiin lv 2020-21. Koronara-
haa kohdennettiin mm. avustajapalveluihin ja tukiopetuksen järjestämiseen. Esimerkiksi laaja-alai-
selle erityisopettajalle maksettiin lisätunti.  
  
Koululla ei ole ollut viime lukuvuonna omaa koulupsykologia ja nyt tilanne on sama. Tarvittaessa 
konsultoimme aluepsykologeja ja hankimme tarvittavat psykologi-tapaamiset ostopalveluna. Oppi-
lashuolto tulisi saada toimivaksi, jotta moniammatillinen yhteistyö toteutuu ja mahdollisia koulupu-
dokkaita saadaan ennaltaehkäistyä. 
  
Lieke -oppilaiden tuen tarve ja muoto tulee kartoittaa tarkemmin, mikäli etäopetukseen joudutaan 
uudestaan. Laitteistoa päivitämme, sitä tulee olla riittävästi. 
  
Pidetään huolta, että nivellykseen yläkouluun panostetaan kunnolla. Kaikki tieto ei siirry Wilman 
kautta. Myös siirtymävaihe esiopetuksesta kouluun on tärkeä. 
 
 
b) Lähikoulusta saa laadukasta kolmiportaista tukea 
Millä toimenpiteillä ja järjestelyillä varmistamme, että koulustamme saa laadukasta kolmiportaista 
tukea?  

Opettajat seuraavat säännöllisesti oppilaidensa osaamista ja kehittymistä eri oppiaineissa. Yleistä 
tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä.  Tukitoimet suunnitellaan ja kirjataan huolellisesti luo-
kanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan yhteistyönä. Tuen tehokkuutta arvioidaan säännölli-
sesti ja tarpeen mukaan tukimuotoja vaihdetaan. 

Tehostettuun ja erityiseen tukeen siirryttäessä aikaisemmin saadut tukimuodot sekä tuesta saatu 
apu kartoitetaan tarkasti. Koulun oppilashuoltotyöryhmä on tiiviisti mukana erilaisten tukitoimien 
suunnittelussa. 

 
 
Mitä huomioita teitte toimenpiteiden ja järjestelyjen riittävyydestä?   

c) Varmistamme erilaisuuden huomioimisen ja ryhmään kuulumisen 
Tavoitetta tukee lukuvuoden 2021-22 Toimintakulttuurin kehittämisen periaate Vuorovaikutus ja monipuoli-
nen työskentely. Millä toimenpiteillä kehitämme kaikkien oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen 
tunnetta tänä lukuvuonna?  
Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistamme erilaisuuden huomi-
oimisen ja ryhmään kuulumisen" sekä oppilaskyselyn tuloksia. 
 
Jokainen lapsi on ylpeästi Mikkelän koululainen ja tuntee kuuluvansa yhteisöön. Yhteenkuuluvuu-
den tunteeseen auttavat yhteiset tilaisuudet, joita järjestämme mahdollisuuksien mukaan. Mikokon 
toimintaa pyritään aktivoimaan ja järjestämään tilanteen salliessa erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia 
ja tempauksia. Jokainen oppilas tekee työtä yhteiseen hyvään esim. Oppilaskunta-, Verso- ja Vihreä 
Lippu -toiminnan kautta. Kummiparitoimintaa eri luokkien välillä toteutetaan mahdollisuuksien 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428618
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428618
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mukaan pandemia huomioiden. Mikkelän koulussa kaikki oppilaat osallistuvat yhteiseen toimin-
taan. 
  
Koska yhteisiä kokoontumisia emme voineet järjestää lv. 20-21 esimerkiksi salissa, toimi oppilas-
kunta aktiivisesti järjestäen luokkakohtaisia tempauksia, joihin koottiin oppilaiden ja luokkien töistä 
kaikkien nähtäville. Syyslukukauden lopuksi jokainen luokka teki videon, joista koottiin antoisa vir-
tuaalinen joulujuhla oppilaiden ja kotiväen iloksi. Oppilaat kertoivat keskusradion välityksellä koko 
koululle erilaisista merkki- ja teemapäivistä. Luokat taiteilivat vuorollaan käytävän liitutaulusei-
nään vuodenaikaan sopivan tervehdyksensä kaikkien iloksi. 
  
Yhteisölliset tilaisuudet: Koulun henkilökunta järjesti yhteisiä lukutempauksia. Mikoko, Vihreä Lippu 
ja Kummiparitoiminta olivat tauolla. Tänä vuonna oppilaat vastasivat KiVaKoulu -kyselyyn. Näistä 
tuloksista teimme keskusteluja ja nostoja henkilökunnan kanssa. 
  
Em. tapahtumien kaltaisia yhteisöllisyyteen vaikuttavia asioita ja mm. tempauksisa järjestämme 
myös tänä lukuvuonna. 

Miten toimenpiteissä onnistuttiin? Mitä teemme erilaisuuden huomioimiseksi ja ryhmään kuulumisen tunteen vahvistamiseksi 
jatkossa toisin? 

 
II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI  

 
a) Kiusaamista ehkäisevä kaupunkitasoinen malli on käytössä 

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman toi-
menpiteet:  

 
1. Hyvinvoinnin mittarit  

Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman mukaiset, yhteisöllisessä oppilashuoltoryh-

mässä sovitut toimenpiteet lukuvuodelle 2021-22:  

 

Koulukuraattorin Kukka-malli luokan hyvinvoinnin mittaamiseksi. Kuraattori kiertelee luokassa 

kertomassa työstään.  

Luokanopettajat tekevät halutessaan sosiogrammeja omissa luokissaan. 

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat 

Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja tuntei-

den tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät luokkakohtaisesti luku-

vuonna 2021-22: 

Ei kiusaamiselle-suunnitelmaan kuuluu edelleen jatkuva ryhmäyttäminen ja koululla on toi-

mintamalleja, joita käytetään oppilaiden tunnetaitojen vahvistamiseksi ja kiusaamisen ehkäise-

miseksi. 

Hyvä minä-tunteja pidetään koulussamme 4-5 kertaa/luokka-aste ja tunneilla harjoitellaan 

itsesäätelyä sekä tunne- ja sosiaalisia taitoja. 

Mikkelän koulu kuuluu Kiusaamisen vastaiseen kouluohjelmaan eli toteutamme KiVa-koulu 

toimintamallia koulumme vuosikellon mukaisesti ensimmäisellä ja neljännellä luokalla säännöl-

lisesti. Tunneilla perehdytään keinoihin kiusaamisen vastustamiseen ja ehkäisemiseen. KiVa-

koulu näkyy koulun arjessa myös siten, että Kiva-tunneilla käytetään kiusaamisen estämiseen 

tuotettua KiVa-materiaalia muun materiaalin ohella. KiVa-Koulu näkyy koulun käytävillä esim. 

julisteina ja välituntivalvojilla on KiVa-liivit. Kiusaamistapauksissa otetaan yhteyttä kouluun, 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/tietopankki-sito/YhteisetDokumentit/Liite5%20Yhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20-Ei%20kiusaamiselle.pdf
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jotta tilanteisiin voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Koulussamme toi-

miva KiVa-tiimi selvittää kiusaamistapaukset yhteistyössä luokanopettajan kanssa. 

Keväällä (maaliskuussa) kartoitetaan oppilaiden näkemyksiä KiVa-työskentelyn toteutumisesta 

koulussamme. Mikkelän koulun Teamsistä löytyvät KiVa-vuosikello ja Power Point-esitys KiVa-

koulun teemoista. 

Espoon Arvokas-mallia toteutetaan vuosiluokilla 2, 3, 5 ja 6. Arvokas- tunteja toteutetaan kou-

lumme Arvokas-vuosikellon mukaisesti kaksi kertaa kuukaudessa. 

Arvokas-tunneilla harjoitellaan mm. sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja itsesäätelyä. Ohjelmaan 

kuuluvat Arvokas-taitotaulut ja Mikkelän Arvokas-vuosikello löytyvät Mikkelän koulun Team-

sistä. Koulun Arvokas-seinälle on koottu kunkin kuukauden teemat ja taitotaulut myös oppilai-

den nähtäväksi. 

Arvokas-tunteja toteutetaan Mikkelän koulussa kaksi kertaa kuukaudessa ja opettajakun-
nan kesken on todettu, että Arvokas-tunnit tulisi lisätä kalenteriin niiden säännönmukaista-
miseksi.  
 

KiVa on toiminut hyvin ja toimintamalli on huomattu toimivaksi. KiVa-tuntien ajankohdan löy-
täminen on saattanut olla ajoittain haasteellista.  
Verso-sovittelijat ovat Mikkelän koulussa olleet erittäin innostuneita toimijoita ja haluavat ak-

tiivisesti toteuttaa sovittelijan taitojaan. Verso-tilauksia toivottaisiin henkilökunnalta jatkossa 

enemmän, jotta oppilaat saavat kokemusta Verso-sovittelijan tehtävästä ja oppilaita aktivoi-

daan kouluyhteisön jäseninä.  

 
Versoa eli Vertaissovittelua jatketaan Mikkelän koulussa lukuvuonna 2021-2022. Koulussamme 

toimivat koulutetut Verso-sovittelijat pääasiassa kuudennelta luokalta ja Verso-opettaja kou-

luttaa tarpeen mukaan uusia Verso-sovittelijoita alemmilta luokka-asteilta. Verso-sovittelussa 

käsitellään pienempiä ristiriitoja ja erimielisyyksiä ja Verso-tilauksen voi tehdä jokainen koulu-

yhteisön jäsen. Verso- toimintaa toteutetaan kaikilla luokka-asteilla. 

Näistä toimintamalleista on informoitu huoltajia vanhempainillassa 1.9.2021. 

 
Kiusaamista ehkäisevä kaupunkitasoinen malli oli lukuvuonna 2021-22 koulussamme käytössä: 

a) kokonaisuudessaan b) osittain c) ei lainkaan. 

 

Mitkä toimenpiteet ja menetelmät olivat vaikuttavia? Mitä tulisi jatkossa tehdä toisin?  

  

 

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?  

 
Oppilaat ovat mukana vaikuttamassa koulun arkeen teemapäivien ja oppilaiden hyvinvointiin liitty-
vien teemojen (mm. kiusaaminen, välituntitekemiset, kouluviihtyvyys) kautta. Oppilaskunta ja Vih-
reä lippu toimivat tänä lukuvuonna yhtenä yksikkönä. Jokaisesta luokasta on jäsen ja varajäsen 
sekä kuudennelta luokalta puheenjohtaja. Jäsenet toimivat yhteyshenkilönä luokan ja raadin välillä. 
He tuovat ehdotuksia luokasta ja kehittävät yhdessä koulun toimintaa. Vihreä lipun arvot, tavoit-
teet ja toimintakulttuuri näkyvät koulun arjessa. Yhteisten asioiden suunnittelussa hyödynnetään 
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lukuvuoden 2020-21 arviointia ja oppilas- sekä henkilöstökyselyn tuloksia. 
 
Oppilaat osallistuvat oman oppimisensa suunnitteluun esim. syksyllä koulunkäyntisuunnitel-
man/HOJKS:in muodossa sekä yhdessä omassa luokassa. Luokissa annetaan vaihtoehtoja tehtävä-
tyyppien ja välineiden välillä. Oppilaille annetaan mahdollisuus esim. projektien toteutustavan va-
lintaan ikätason mukaan.  
 
Kuvailkaa suunnitelmanne toteutumista ja vaikuttavuutta. 
Jos koulussa tehtiin oppilaskysely tai muu oppilaiden osallisuutta mittaava kysely, miten tulokset huomioidaan kaikkien oppi-
laiden osallisuuden vahvistamisessa? 

 
III DIGITAALISUUS JA OPPIMINEN  

 
a) Kehitetään oppilaan digitaitoja aikaisempien vuosien koulukohtaisesti saatujen mittaustulosten 
perusteella (OPPIKA/OPEKA) 

Suunnitelmassa hyödynnetään myös lukuvuoden 2020-21 arviointia. 
 
Mitkä osa-alueet oppilaiden digitaidoista nostatte erityisesti kehittämisen kohteiksi? 
Millä toimin varmistetaan, että opettajat tukevat omassa opetuksessaan ko. taitojen kehittymistä? 
 

Pyrimme kehittämään digitaitoja Mikkelän koulun TVT-suunnitelman mukaisesti ja syventämään 
osaamista taitotason mukaan. Mikkelän koulun TVT- suunnitelma käydään läpi yhteisesti opettaja-
kokouksessa ja keskustellaan sen toteutuksesta sekä jaetaan osaamista.  
Ohjelmointikoulutusta opettajille (katsotaan vielä tvt portaat ja mietitään niiden pohjalta) 
Erityiseksi kehittämisen kohteeksi nostamme tietotekniikan käyttötaitojen kehittämisen osana op-
pimista. Mikkelän TVT-portaissa on asetettu tavoitteet kullekin luokka-asteelle ja portailla liikutaan 
joustavasti taitotason mukaan ja syvennetään jo opittuja taitoja. 
 
Kuvailkaa missä määrin taitojen kehittymisessä onnistuttiin? OPPIKAn ja OPEKAn tuloksi voi hyödyntää jo vuoden 2021 
lopulla.  
Jos koulussa tehtiin henkilöstö- ja oppilaskysely tai muu oppilaiden digitaitoja mittaava kysely, miten tulokset huomioidaan 
oppilaiden digitaitojen kehittämisessä jatkossa? 
(Oppilaskyselyn tulokset osiosta OPPIMINEN, OPETUS JA ARVIOINTI väittämät k, l ja m 
Henkilöstökyselyn tulokset..)  

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

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi? 

 
Mikkelän koulussa oppilaiden huoltajia tuetaan oppilaiden oppimiseen liittyvässä digitaalisten pal-
veluiden hyödyntämisessä, kuten sähköisten oppimisympäristöjen käytössä. Wilma toimii pääasial-
lisesti kodin ja koulun yhteydenpitokanavana. 
 
Kuvailkaa tarjoamanne tuen riittävyyttä? Mitä vaikutuksia tarjoamallanne tuella oli? 
 

 
2. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN 

 
a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa luku-
vuonna 2021-22? 

Kansainvälisyys- ja globalisaatio on vahvasti esillä Mikkelän koulun toiminnassa lukuvuonna 2021-
22. Olemme Espoon kaupungin toimintamallin mukaisesti täydentäneet koulujen ja lukioiden it-
searviointikyselyn aiheena yhdenvertainen, vastuullinen ja osallistava globaalikansalaisen polku. 
Itsearviointikysely ja reflektointi täydennettiin syyskuun 2021 aikana. 
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Syyskuussa 2021 neljäsluokkalaiset osallistuivat Espoon alakouluille tarkoitettuun globalisaatiotyö-
pajaan, jossa he tarkastelivat omia käsityksiään ystävyydestä, ennakkoluuloista ja taidoista, joita 
tarvitaan, jos heidät lähetettäisiin asumaan eri maihin. Jatkamme lukuvuoden aikana yhdenvertai-
nen, vastuullinen ja osallistava globaalikansalaisen polku-aihepiirin parissa Espoon toimintamal-
lin mukaisesti. 

Pyrimme toteuttamaan koulussamme tilanteen mahdollistaessa kansainvälisiä kouluvierailuja esi-
merkiksi Erasmus+-kouluvierailijoiden ja SvenskaNu-organisaation avulla. Syyskuussa 2021 Svens-
kaNu järjestää koulullamme mm. Hoppa rep-liikuntatapahtuman ruotsiksi. 

Kansainvälinen oppilas-ja/tai opettajavaihto Erasmus+organisaation kautta on kansainvälistymi-

semme korkein taso. Olemme olleet aktiivisia toiminnan käynnistämisessä ja oppilailta tiedusteltiin-

kin kiinnostuneisuutta vaihtoprojektiin viime keväänä. Mahdollinen pienimuotoinen Erasmus+-vaih-

toprojekti on käynnistymässä syksyllä 2021 ja tiedotamme kiinnostuneille tilanteen edistymisestä ja 

opiskelijavaihdon realisoitumisesta projektin ja sen aikataulun varmistuessa. 

Kansainvälisyys- ja globalisaatioteema tulee näkymään myös keväällä ns.MOK-viikolla eli kun to-

teutamme vuosittaisen monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikon. Mahdollisuuksien mukaan 

tulemme toteuttamaan MOK-viikon luokkapajatyöskentelynä eli eri luokat esittelevät ja avaavat 

valitsemansa maan kulttuuria, perustietoja, musiikkia, taidetta ja tapoja omassa luokkapajassaan. 

Tätä valmistellaan MOK-viikkoa edeltävällä viikolla ja luokat avautuvat muiden luokkien vierailuja 

varten MOK-viikon aikana. Teemaa voidaan toteuttaa jo ennen MOK-viikkoa eri luokka-asteilla lä-

päisyperiaatteella useissa oppiaineissa. Teema tehdään näkyväksi koulun käytävillä ja toiminnassa 

lukuvuoden aikana. 

Pyrimme myös toteuttamaan kansallisten yhteistyötahojen kanssa mahdollisia kouluvierailuja. 

Kansainvälisyys- ja globalisaatiotoiminta tulee näkymään myös mahdollisuuksien mukaan kerhotoi-

minnassamme. Kansainvälisten yhteyksien ja kontaktoinnin toteuttamista voidaan harjoitella mah-

dollisen Kansainvälisyyskerhon toiminnassa. Eri maiden ruokakulttuuri pyritään tekemään näky-

väksi mahdollisessa kokkikerhossa lukuvuoden aikana. 

 

 
b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet 

Erasmus+-vaihtohanke on parhaillaan käsittelyssä ja jos pääsemme mukaan projektiin, saamme 
rahoitusta Erasmus+-organisaatiolta kustannusten kattamiseen. 
 
 

Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman toteutuksessa onnistuttiin? 
Projekteihin ja muihin yhteistyöhankkeisiin liittyvät huomiot.  

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

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

 

Osa huoltajista koki, ettei saa tarpeeksi tietoa lapsensa oppimisen edistymisestä tai opetuksen ta-
voitteista ja arvioinnista. Asiasta puhuttiin vanhempainillassa ja huoltajat on ohjeistettu olemaan 
kouluun yhteydessä, mikäli kokevat, etteivät saa tästä tarpeeksi tietoa. 
 
Retkiä ja opintokäyntejä toivottiin lisää. Mikäli kouluretket ja muut vierailut onnistuvat, akti-
voidumme niiden tekemisessä. Voimme myös tehostaa esim. ulkonaoppimista. 
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Kunta10 tulosten perusteella on tärkeätä huomioida työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja työmää-
rän hallinta. Kehittämiskohteena voimme yhteisesti sopia paremmasta työnjaosta ja vastuualuei-
den tasaisesta jakautumisesta, jotta yksittäisen opettajan kuormittuminen helpottaa. 
  
 
Miten kehittämistyössä onnistuttiin? 
 

 
C.  OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ  

YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS  
 
 

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

Varajohtaja Miia Kivivuori sijaistaa tarvittaessa koulunjohtajaa. Mikäli Miia on estynyt, ovat vastuuvuo-
rossa johtoryhmän jäsenet 1. Pirjo Craig ja 2. Mari-Minna Wiljanen 

   

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU  
Kirjataan päivämäärät. 
• Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 15.9. 
• Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä 18.8. ja 31.8.2021)  

• Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 15.9. 
• Riskien arviointi tehty tai päivitetty syys-lokakuu 2021 

• Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin Veso 9.8. ja muun perehdytyksen yhteydessä 

• Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa 31.8.2021 

• Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet Erja Oila 
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapukoulutuksen 
vuosittain noin yhdelle kolmasosalle koulun työntekijöistä. 
Järjestämme ensiapukoulutusta mahdollisuuksien mukaan tammikuussa 2022. 

• Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Erja Oila 

• Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Kuka, milloin, materiaali, jne.   
Sijaiselle annetaan opastus työhön tullessa. Luokkakohtaisessa sijaiskansiossa on työhön tarvittavaa 
tietoa. 

 

 
a) Lukuvuosisuunnitelman liitteet  

• Koulun ohjaussuunnitelma 

• Muut mahdolliset liitteet 
 
Miten ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttiin? 


