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A. LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA
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13.10.



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.

*

Lukuvuonna 2021-2022 Kivimiehen koulussa on kolme opetusryhmää. Ensimmäisellä luokalla on 11 �
oppilasta, toisella ja kolmannella 13.  Teemme paljon yhteistyötä ja pidämme joustavasti ryhmiteltyjä 
oppitunteja.  Tukiopetusta järjestetään tarpeen mukaan. Kivimiehen koululla ei ole omaa �
kirjastoa, mutta teemme tiivistä yhteistyötä Otaniemen kirjaston kanssa. Vietämme vuodenkiertoon �
liittyviä juhlia oman koulun oppilaiden ja henkilökunnan kesken. Luokanopettaja hoitaa �
päivänavaukset. �

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

elina.jauhiainen@opetus.espoo.fi �
outi.ojanen-ruha@opetus.espoo.fi �
lotta.l.tuominen@opetus.espoo.fi

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

elina.jauhiainen@opetus.espoo.fi �
outi.ojanen-ruha@opetus.espoo.fi �
lotta.l.tuominen@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.

*

Tänä vuonna ei ole lauantaityöpäivää.

3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

1. tunti 8.30-9.15 �
2. tunti 9.15-10.00 �
3. tunti 11.00-11.45 �
4. tunti 11.45-12.30 �
5. tunti 12.45-13.30 �
6. tunti 13.30-14-15

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

Poikkeustilanteissa vanhemmille ilmoitetaan aikataulumuutoksista.

4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Koulussa järjestetään periodeittain kerhoja, kuten musiikkikerho ja draamakerho.



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.

*

Teemme lukuvuoden aikana erikseen ilmoitettavina aikoina erilaisia opintoretkiä. Retket suuntautuvat 
mahdollisuuksien mukaan muun muassa lähiluontoon, kirjastoon, Korkeasaareen, Aalto Junioriin, 
lähialueen museoihin ja Tapiolan Kulttuurikeskukseen sekä muihin kohteisiin. Kouluvuoden aikana 
järjestettävät �
opintokäynnit, retket ja tapahtumat täsmennetään myöhemmin, ja huoltajia tiedotetaan niistä 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.

Koulumme tekee tiivistä yhteistyötä säännöllisesti. Viikottaisten yhteisten opetustuokioiden lisäksi 
huomioimme kalenterivuoden tapahtumia.

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"?

Kaikki koulun luokat osallistuvat kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopolun tapahtumiin mahdollisuuksien �
mukaan. Takana on jo sirkustelutyöpaja ja tulossa kirjavinkkauksia.

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

lotta.l.tuominen@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.

Vanhempainilta järjestettiin kaikilla luokilla 8.9.2021. Ensimmäisen luokan �
tutustumistapaamiset pidetään syyskuussa, arviointikeskustelut pidetään 1. ja 3. luokalla joulu-
helmikuussa ja 2. luokalla tammi-helmikuussa. �

Koululla on vanhempainyhdistys. Huoltajat ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja visioimassa 
koulumme �
kehittymistä. �

Wilman välityksellä ollaan aktiivisesti yhteydessä huoltajiin suomeksi ja englanniksi. Tarvittaessa �
huoltajiin ollaan yhteydessä myös puhelimitse.

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

Huvikumpu ry järjestää iltapäiväkerhotoimintaa koulullamme joka arkipäivä. Teemme aktiivista �
yhteistyötä lähikirjaston kanssa. Mahdollisuuksien mukaan teemme yhteistyötä myös Tapiolan �
seurakunnan kanssa. �

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.jauhiainen@opetus.espoo.fi �
lotta.l.tuominen@opetus.espoo.fi �
outi.ojanen-ruha@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:

Lukuvuoden 2021-2022 monialainen oppimiskokonaisuus nivoutuu peliteeman ympärille. Aloitimme 
projektin ikäryhmiin sitoutumattomilla pienryhmillä, joissa pelataan erilaisia lautapelejä. Oppilaat 
harjoittelevat vuorovaikutustaitoja, ohjeiden lukemista, ilmaisua ja loogista päättelyä. Projekti 
huipentuu oman pelin luomiseen valitun teeman ympärille. Monialaiseen oppimiskokonaisuuteen 
sisällytetään seuraavat oppiaineet: suomen kieli ja kirjallisuus, ympäristöoppi, kuvataide, 
matematiikka ja käsityö.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Kaikilla koulumme oppilailla on Google-tunnukset. �
Etäopetuksessa hyödynnetään Google-ympäristöä ja muita sähköisiä oppimisympäristöjä (esimerkiksi �
eri kustantajien sähköiset oppimateriaalit). Google-ympäristöä ja etenkin Classroomin käyttöä �
harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan. �

kts. varautumissuunnitelma.

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)

*

Arvioinnit: �
1.-2. luokille LukiMat -testit syyskuussa 2021 ja huhti-toukokuussa 2022 �
Huoltajakysely tammi-helmikuussa 2022 �
2. Allu -testit keväällä 2022. �
OPPIKA syys-marraskuussa 2021 �

Tarvittavat opettajat osallistuvat tulosten käsittelyyn. �



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

Seuraamme ja arvioimme päivittäin jokaisen oppilaan edistymistä. Oppilailla on mahdollisuus saada �
tarvitsemaansa tukea. Mahdollisia tukitoimenpiteitä ovat tukiopetus, joustavat ryhmittelyt, eriyttäminen 
sekä henkilökohtainen ohjaus.

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

Kivimiehen koulun luokat ovat oppilasmääriltään pieniä, mikä mahdollistaa oppilaiden yksilöllisen 
huomioimisen. Tukitoimenpiteitä ovat tukiopetus, joustavat ryhmittelyt, eriyttäminen sekä 
henkilökohtainen ohjaus.

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.

Huolehdimme oppilaiden hyvinvoinnista luomalla kouluun rauhallisen, turvallisen ja kannustavan �
ilmapiirin. Huolehdimme että jokainen koulumme oppilas tulee kuulluksi. Pyrimme selvittämään kaikki �
ristiriitatilanteet mahdollisimman pian. Järjestämme luokan ja koko koulun yhteisiä retkiä ja �
tapahtumia, jotka lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta. �

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:

Koulussamme on käytössä hyvinvoinnin mittareita: Opettajat seuraavat oppilaiden hyvinvointia ja 
luokan ilmapiiriä keskustelemalla oppilaiden kanssa ja tekemällä tarvittaessa kyselyitä.  Tämän lisäksi 
käytetään erilaisia kyselyjä. Oppilaita rohkaistaan kertomaan mielipiteitään. �

Oppilashuollon jäsenet vierailevat luokissa lukuvuosittain. Heidän avullaan kartoitetaan mm. 
kaverisuhteista, kiusaamisesta, työrauhasta ja luokan yhteishengestä. Kyselyiden tuloksia käydään 
läpi ja hyödynnetään. �

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:

*

Koulumme kasvatuskäytänteitä tukevat KiVa-, Lions Quest- ja Huomaa hyvä -ohjelmat. Opettajat ovat 
saaneet valita, mitä ohjelmaa hyödyntävät opetus- ja kasvatustyössään. Positiivinen kasvatus ohjaa 
opettajien toimintaa. Myös oppilastovereita tulee sitouttaa yhä enemmän kiusaamiseen puuttumiseen. �

Pohjana ovat järjestyssäännöt ja luokkakohtaiset säännöt.  �

Koulussamme tavoitteena on säännöllinen ryhmäyttäminen. �

Sähköinen palautekanava on tulossa käyttöön.  Palautesähköposti tarkoittaa sitä, että kaikille 
tiedotettuun osoitteeseen voi laittaa matalalla kynnyksellä kiusaamiseen liittyviä huolia. Posteihin 
reagoidaan tarvittavalla tavalla. �

Kiusaamisen vastaisen toimien vastuuhenkilöt: Kiusaamista ehkäisevä toiminta on kaikkien koulun 
aikuisten vastuulla. �

Tukevan oppilastoiminnan vahvistaminen: mm. oppilaskunnan toiminta ja yhteiset tapahtumat tukevat 
yhteisöllisyyttä, turvallisuuden tunnetta, osallisuutta ja hyvinvointia. �

Niveltäminen ja siirtymätilanteet: Tehdään yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja työntekijöiden kanssa 
nivelvaiheissa. (Esikoulusta kouluun, alakoulusta yläkouluun, valmistavalta luokalta integroinnin 
kautta yleisopetuksen luokalle  ja koulun vaihtojen yhteydessä.) �

Huoltajien osallistaminen: Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. Säännöllinen ja positiivinen 
viestintä luo hyvän pohjan kotien kanssa tehtävälle yhteistyölle. �

Puuttumisen portaat: Ennaltaehkäisevä työ, aikuisen puuttuminen, tiedottaminen luokanopettajalle, 
huoltajan informoiminen, seuranta ja tarvittaessa ulkopuolisen tahot, kuten poliisi tai lastensuojelu.



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.

Jokainen koulun oppilas on oppilaskunnan jäsen. Kokouksissa lapset saavat vaikuttaa yhteisiin 
asioihin, esimerkiksi kerhoihin ja välituntikäytänteisiin. Lasten mielipidettä kuunnellaan tapahtumien 
suunnittelussa ja työstämisessä. �

Opetus järjestetään monipuolisin metodein, joten jokainen oppilas voi löytää itselleen parhaan tavan 
oppia. Oppilaat arvioivat omaa oppimistaan säännöllisesti opettajan tukemana.

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?

Digilaitteita käytetään koulussa oppimisen tukena. Koulussa opiskellaan monipuolisesti erilaisia �
digitaitoja. Harjoittelemme mm. kirjoittamista, tiedonhakua, esityksen tekemistä ja koodausta. Oppilaita �
opetetaan vastuulliseen internetin käyttöön. �

Keskitymme erityisesti monilukutaitoon ja lähdekriittisyyteen. Teema on läsnä koko lukuvuoden. �

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

Tuemme vanhempia tarvittaessa. �

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

Koulumme osallistuu kaupungin järjestämään Globaalikasvatus ja kansainvälisyys -hankkeeseen.



b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Olemme kummiluokka Siisti Biitsi -ohjelmassa. �

Tartumme mielellämme vuoden aikana ilmaantuviin koulun toimintaa kehittäviin yhteistyöhankkeisiin!

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

Kehittämiskohteemme lukuvuodelle 2021-2022 on monipuolisten oppimisympäristöjen 
hyödyntäminen myös koulun ulkopuolella.

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

Hanna Miettinen �

hanna.miettinen@opetus.espoo.fi

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

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä lokakuu

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä) 24.9.

Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa lokakuu

Riskien arviointi tehty tai päivitetty lokakuu

Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin syyskuu

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa 8.9.2021

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet: Lotta Tuominen

Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Kimmo Vallenius

Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Apulaisrehtori perehdyttää



D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma_vuosiluokat 1_10.docx

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

Varautuminen .docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=c48980ff-07b8-4e3f-ad40-7efe178c346d
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=45ff01e2-2bbd-4996-b179-4f2d73528eb9

