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A. LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA



1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 

a) Opetusryhmien lukumäärä ja oppilasmäärät vuosiluokittain, jaksojärjestelmät, joustavat
opetusjärjestelyt, lukuvuoden valinnaisuudet, kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen järjestelyt,
esiopetuksen määrä, maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen, tukiopetuksen järjestäminen,
koulun kirjastotoiminta, kouluruokailu, päivänavaukset sekä lukuvuoden aikana järjestettävät
juhlat.

*

OPETUSRYHMÄT �
● 7. luokka: 7 ryhmää, joista yksi luma-luokka, yksi kielikylpyluokka, yksi erityisopetuksen pienryhmä  
yht. 143 oppilasta. �
● 8. luokka: 7 ryhmää, joista yksi luma-luokka, yksi kielikylpyluokka, yksi erityisopetuksen pienryhmä, 
yht. 133 oppilasta. �
● 9. luokka: 7 ryhmää, joista yksi luma-luokka, yksi kielikylpyluokka, yksi erityisopetuksen pienryhmä, 
yht. 130 oppilasta. �

Luma-luokalla tarkoitetaan matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen ryhmää. �

JOUSTAVAT OPETUSJÄRJESTELYT �

Joustavien opetusjärjestelyjen avulla tuetaan ja huomioidaan oppilaiden yksilöllisiä oppimis- ja 
kehitystarpeita tilanteissa, joissa oppilas ei omassa ryhmässä pysty etenemään taitojensa ja kykyjensä 
mukaan. Ensisijaisesti pyritään tukemaan oppilaan opiskelua hänen omassa oppimisympäristössään 
siten, että opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan. �

LUKUVUODEN VALINNAISUUDET �
Kaikilla luokka-asteilla voidaan opiskella valinnaisaineita, joiden määrä lisääntyy 8. ja 9. vuosiluokilla. 
Yläkoulun aikana valittavien valinnaisaineiden määrä oppilaan opinto-ohjelmassa riippuu hänen 
kielivalinnoistaan ja painotettuun opetukseen kuulumisesta. Seitsemänsien luokkien oppilaat 
opiskelevat valintansa mukaan yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaineena lukuvuonna 2022-2023 
kotitaloutta, kuvataidetta, käsityötä (tekninen) ja tietotekniikkaa. �

8.- 9. luokkien valinnaisaineiden valinta tehdään kevätlukukaudella. �

2016 opetussuunnitelman perusteissa oppiaineiden valinnaisuus on jaettu kahteen 
valinnaisainetyyppiin: �
1. Taide- ja taitoaineille varattuihin valinnaisaineisiin �
2. Vapaasti valittaviin valinnaisaineisiin. �

Opetussuunnitelman perusteet mahdollistavat seuraavien oppiaineiden tarjoamisen taide- ja 
taitoaineiden kiintiöstä: kotitalous, kuvataide, käsityö, musiikki ja liikunta. Käsityö tarkoittaa tekstiilityötä 
ja teknisiä töitä. �

Koulut voivat tarjota vapaasti valittavien valinnaisaineiden kiintiöstä kaikkia koulussa opiskeltavia 
oppiaineita, mukaan lukien myös taide- ja taitoaineita. Vapaasti valittavina valinnaisaineina voidaan 
tarjota myös niin kutsuttuja soveltavia valinnaisaineita. Soveltavissa valinnaisaineissa käytetään ja 
täydennetään useamman oppiaineen tietoja ja taitoja. �

Koulussamme jokainen oppilas valitsee 7. luokan keväällä kaksi (2) pitkää 8. ja 9. luokilla �
opiskeltavaa, yhteensä kahden vuosiviikkotunnin (1+1 vvt) ja yhden (1) lyhyen 9. luokalla opiskeltavan 
yhden vuosiviikkotunnin (1 vvt) taide- ja taitoaineiden kiintiöön kuluvaa valinnaisainetta. Näiden 



valinnaisaineiden on oltava eri oppiaineista. �

Vapaasti valittavien valinnaisaineiden (val) opiskeluoikeus ja -velvollisuus vaihtelee oppilaan 
alakoulussa tekemien kielivalintojen ja hänen yläkoulussa opiskelemansa painotuksen perusteella. �

Matemaattis- luonnontieteellisessä painotuksessa vuosiluokittain opiskeltava matemaattis- 
luonnontieteellinen lisätunti vähentää yhden vapaasti valittavan valinnaistunnin kultakin vuosiluokalta. 
A2-saksa ja A2-espanja vähentävät  yhden vapaasti valittavan valinnaistunnin kultakin vuosiluokalta. 
A2-englanti vähentää yhden vapaasti valittavan valinnaisainetunnin kultakin vuosiluokalta, paitsi silloin, 
jos oppilaan kokonaistuntimäärä vähenisi opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistaman 
minimikokonaistuntimäärän alle. �

Vapaasti valittavia valinnaisaineita opiskellaan maksimissaan yhden vuosiviikkotunnin (1 vvt) 7. luokalla, 
kolme vuosiviikkotuntia (3 vvt) 8. luokalla ja kaksi vuosiviikkotuntia (2 vvt) 9. luokalla. Minimissään niitä 
opiskellaan yksi vuosiviikkotunti (1 vvt) 8. luokalla. �

PAINOTETUN OPETUKSEN JÄRJESTELYT �

Espoonlahden koulussa ruotsinkielistä kielikylpyopetusta annetaan seuraavissa oppiaineissa: A1-ruotsi, 
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, terveystieto, biologia ja maantieto sekä kotitalous. Lukuvuonna 
2022-2023 biologian ja maantiedon opetus annetaan suomen kielellä. �

LUMA-painotteisessa opiskelussa painottuvat matemaattis-luonnontieteelliset aineet kunkin 
vuosiluokan aikana yhden vuosiviikkotunnin enemmän kuin muilla luokilla. �

Lukuvuonna 2022-2023 luma-painotusaineiden sisällöt jakautuvat eri vuosiluokilla seuraavasti: �

7.lk - Tieto- ja viestintäteknologia sekä ohjelmointi �
Opintokokonaisuuden ensimmäinen tavoite on varmistaa oppilaiden tietokoneen peruskäyttö taito 
LUMA-aineiden teemojen kautta. �
Koulun oppimisympäristö, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka. �
Lisäksi opintokokonaisuuden tavoitteena on oppia algoritmisen ajattelun alkeet sekä ohjelmoinnin 
perusteet. Ohjelmointiympäristönä käytetään graafisen ohjelmointiympäristön lisäksi tekstipohjaista 
editoria �

8.lk - Luonnontieteiden laborointityöskentely �
Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan monipuolisesti fysiikan mittauksiin ja kemian laboratoriotöihin, 
työtapoihin, tulosten käsittelyyn, raportointiin ja esittämiseen. Pääpaino kokeellisissa laboratoriotöissä, 
tutkimuksissa ja retkissä. Retkikohteina voivat olla esimerkiksi Heureka, Helsingin yliopiston fysiikan 
laitos, vedenpuhdistamo ja luontoretki. �

9.lk - Elämän biokemiaa �
Syvennetään ihmisen biologian ja orgaanisen kemian oppisisältöjä. �
Pääpaino kokeellisessa laboratoriotyöskentelyssä. �

MAAHANMUUTTAJIEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN �
Suomi toisena kielenä (S2)opetusta annetaan sekä omassa ryhmässä että samanaikaisopetuksena 
muun luokan opiskellessa suomea äidinkielenään. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus saada osa-aikaista 
erityisopetusta, resurssiopettajan samanaikaisopetusta ja/tai pienryhmäopetusta joustavina 
opetusjärjestelyinä, tukiopetusta ja avustajapalveluja tarvittaessa ja olemassa olevien resurssien niin 
mahdollistaessa. �



TUKIOPETUS �
Tukiopetusta järjestetään tarpeen mukaan. Tukiopetusta voi antaa oma aineenopettaja, erityisopettaja, 
resurssiopettaja tai joku muu opettaja. Aloitteen tukiopetukseen voivat tehdä oppilas, hänen huoltajansa 
sekä opettaja tai moniammatillisen oppimisen tuen ryhmän edustaja. �

KOULUKIRJASTO �
Espoonlahden koulukirjasto toimii koulun jokaisen oppilaan oppimisympäristönä. Koulukirjasto on auki 
jokaisena koulupäivänä. Oppilaat voivat lainata kirjastosta kaunokirjallisuutta. Kirjastossa on 
mahdollisuus tehdä erilaisia projektitöitä ja saada ohjausta tiedonhaussa. Kirjastossa on käytössä 
PrettyLib -kirjastojärjestelmä. �

KOULURUOKAILU �
Koulussa on oma keittiö, jossa tarjotaan koululounas klo 11:00 alkaen. Ruokailuvuorot on porrastettu 
vuosiluokittain klo 11:00-11:40 välille. Lisäksi koulusta on mahdollisuus ostaa välipalaa iltapäivällä. �

Ruokailu on valvottu ja valvontavelvollisuudella syövät opettajat osallistuvat syödessään ruokailun 
valvontaan. Koulussa toimiva ruokaraati kokoontuu pari kertaa lukuvuoden aikana keskustelemaan ja 
antamaan toivomuksia koskien kouluruokaa ja ruokailua. Aamu- ja iltapäivän välitunnilla oppilailla on 
mahdollisuus ostaa koulun ruokalasta välipalaa. Espoonlahden lukion oppilaskunta pitää myös 
välipalaautomaattia koulussa. �

PÄIVÄNAVAUKSET �
Ensimmäisen oppitunnin opettaja pitää päivänavauksen opetusryhmänsä oppilaille. Päivänavauksia 
voivat pitää myös rehtori, tukioppilaat, oppilaskunta, yksittäiset oppilaat ja koulun sidosryhmiin kuuluvat 
tahot. �

JUHLAT �
Lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat ovat seuraavat: �
• Itsenäisyysjuhla 05.12.2022 �
• Joulujuhla 22.12.2022 �
• Koulun 100-vuotisjuhlaviikko, vko 16 (17.-21.4.2023) �
• Ysien juhla (ajankohta tarkentuu lv aikana) �
• Lukuvuoden päättäjäiset 03.06.2023 �

Muita pienempiä tilaisuuksia voidaan järjestää tarpeen mukaan koulun juhlasalissa tai auditoriossa. 
Näistä tiedotetaan erikseen Wilmassa. �

Koko koulun yhteiset juhlat järjestetään turvallisuusohjeet huomioiden. Mikäli yhteisiä kokoontumisia ei 
voida toteuttaa, järjestetään juhlat mahdollisuuksien mukaan videoyhteyden välityksellä. �



b) Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt osaamisen kehittämisen asioissa (koulun johtoryhmän
jäsen/jäseniä): *
Kirjoita työsähköpostiosoitteet (ei nimiä)

henri.anttila@opetus.espoo.fi �
elli.hakavuori@opetus.espoo.fi �
krista.jylha@espoo.fi �
suvi.kananen@espoo.fi �
annika.pottonen@opetus.espoo.fi �
erika.ruutu@opetus.espoo.fi �
marikka.korhonen@espoo.fi �

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

suvi.kananen@espoo.fi �
marja.alftan@opetus.espoo.fi

d) Koulukirjastoa hoitava(t) opettaja(t): *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimiä)

sanna.salovaara@opetus.espoo.fi

2. TYÖAJAT

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

Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022  
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (vko 42)
Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023 
Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (vko 8)

Suomenkielisillä peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä
lauantaityöpäivällä. 
Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

*

Espoonlahden koulussa ei pidetä lauantaityöpäivää lv 22-23.



3. OPETUSTUNNIT

a) Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

1.tunti 8.30– 9.15 �
2.tunti 9.15–10.00 �
välitunti �
3.tunti 10.15–11.00 �
ruokavälitunti �
4. tunti 11.40–12.25 �
siirtymä �
5.tunti  12.30–13.15 �
välitunti �
6. tunti 13.30–14.15 �
välitunti �
7. tunti 14.30–15.15 �
8.tunti 15.15–16.00 �

Ruokailut: 11.00–11.20 9lk, 11.10–11.30 8lk, 11.20–11.40 7lk �

Jaksot lukuvuonna 2022–2023 �
1. to 11.8. – pe 14.10.2022 �
2. ma 24.10. – to 22.12.2022 �
3. ma 9.1. – pe 17.3.2023 �
4. ma 20.3. – la 3.6.2023 �

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

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. Eri oppiaineissa tehdään retkiä pääkaupunkiseudun erilaisiin 
kohteisiin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kouluvuoden aikana järjestetään opintokäyntejä, 
oppilaiden tutustumiskäyntejä jatko-opintopaikkoihin sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin 
täsmennettävällä tavalla. Huoltajia tiedotetaan koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta tarkemmin 
erikseen.



4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Espoonlahden koulussa toimii aktiivinen tukioppilaskerho. Tukioppilaskerhon ohjaajina toimivat Silja �
Peippo ja Erika Ruutu. Tukioppilaskerhossa oppilaat saavat koulutuksen tukioppilaana toimimiseksi. �

Tukioppilaiden tehtävänä on tukea uusien oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia sekä järjestää koulu- �
viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia ja tempauksia. Tukioppilaat osallistuvat 7. luokkien 
ryhmäytyspäiviin. �

Muista mahdollisista lukuvuoden aikana käynnistyvistä kerhoista tiedotetaan Wilman kautta. Oppilas- �
kunnalta kysytään kerhotoiveita. �

Läksykerho keskiviikkoisin klo 14:30-15:30. �



5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
 

a) Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa myös koulun ulkopuolella toteutetun opetuksen ja
toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivän, yökoulut, opintoretket, opiskelun Yrityskylässä,
TET-jaksot sekä myös sen, että tavallisen koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista
voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä.

*

LEIRIKOULUT: Espoonlahden koululla ei järjestetä lukuvuonna 2022-2023 leirikouluja. �

TAKSVÄRKKIPÄIVÄT: Koulumme taksvärkkipäivä järjestetään torstaina 6.4.2023. Oppilaskunnan 
hallitus päättää Taksvärkkikeräyksen kohteen. �

YÖKOULUT: Espoonlahden koulu ei järjestä yökouluja. Yön yli kestävät tukioppilaiden �
ohjaavien opettajien järjestämät tukioppilaiden koulutustilaisuudet tosin kuuluvat koulun toimintaan �
ja kouluaikaan. Nämä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja niistä tiedotetaan erikseen ky- �
seisten oppilaiden huoltajia. �

OPINTORETKET: Opetusryhmät pyrkivät entistä enemmän tekemään opintoretkiä koulupäi- �
vän aikana. Opintoretket tehdään opetussuunnitelmaa täydentäviin ja syventäviin kohteisiin. �
Koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella. �
Esim. biologiassa tehdään luontoretkiä koulun lähiympäristön metsiin tai meren rannalle. Eri- �
tyisopetuksen pienryhmäopetuksen koulupäivään voidaan tilanteen mukaan lisätä ulkoilua liikkuvan 
koulun teemaan soveltuen. �

YRITYSKYLÄ: Yhdeksännen luokan oppilaat osallistuvat koulun ulkopuolella tapahtuvaan Espoon 
yläkoulujen yrityskylä-opetukseen. Tästä tiedotetaan huoltajia Wilman kautta. �

TET-JAKSO: Yhdeksänsillä luokilla on työelämään tutustumisen TET-jakso: Koulumme 9. �
luokkalaisten työelämään tutustumisjakso on 21.11. - 2.12.2022. 8G:n TET-jakso on keväällä 2023. �

LIIKUNTA: Liikuntatunteja pidetään koululla tapahtuvan toiminnan lisäksi Espoonlahden uima- �
hallissa, jäähalleissa ja muissa espoolaisissa ja/tai Espoon kaupungin liikuntatiloissa. Liikun- �
taa järjestetään myös luonnossa kuten rannalla tai metsässä, jossa mm. suunnistetaan. Lii- �
kuntatunneilla voidaan vierailla myös joissain pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa liikuntakoh- �
teissa. Liikuntapäiviä voidaan järjestää lukuvuoden aikana koulun ulkopuolella. Näistä tiedote- �
taan erikseen huoltajia Wilman kautta. �

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS: Elokuva- ja teatteriretket (esim. Koulukino) sekä kirjasto- �
vierailut toteutetaan tänä lukuvuonna mahdollisuuksien mukaan. �

KIELTEN RYHMÄT: kielten ryhmät tekevät kulttuurivierailuja pääkaupunkiseudun kohteisiin, �
esim. teatteri-, elokuva-, museovierailut mahdollisuuksien mukaan. �

KIELIKYLPY: Ruotsinkielisen kielikylvyn 9. luokat tekevät IV-jaksossa päiväretken kotimaassa �
sijaitsevalle ruotsinkieliselle paikkakunnalle. �

LUMA-LUOKAT: Luma-luokkien opinto-ohjelmaan kuuluvat vierailut matemaattis-luonnontie- �
teellisen sivistyksen kohteisiin, kuten Heureka. Mahdollisuuksien mukaan LUMA-luokille jär- �
jestetään myös yritysvierailuja. �



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
annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen.

b) 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.

Perinteisiä koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ovat olleet liikunta- tai muuna 
toimintapäivänä toteutettavat norsufutis- ja pesäpallo-ottelut. Näistä ja muista mahdollisista 
tapahtumista tiedotetaan erikseen Wilman kautta.

c) Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! *

KULPS on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

Koulun KULPS-toiminnan suunnitelma lukuvuodelle 2022-2023: Millä tavoin pyritte toteuttamaan Espoon
opetussuunnitelmaan kirjatun tavoitteen "Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran
kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja kirjastopolulle"?

Koulussamme hyödynnetään KULPS!:in tarjoamia kulttuuri- ja liikuntapalveluja eri oppiaineissa. 
Vierailuja tehdään mahdollisuuksien mukaan seuraavasti: �
kirjastoon tutustuminen (7-luokkalaiset) �
Helsingin kirjamessut �
Espoossa järjestettävät elokuvafestivaalit �
teatterivierailut �
taidenäyttelyt �
konsertit �
liikunnan Kulps!-kohteet �

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

otso.mikkonen@opetus.espoo.fi �
krista.jylha@espoo.fi �



6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

a) 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 2021-22, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden
2022-23 suunnittelussa.

Vanhempainillat lv 22-23: �

7. luokat: ke 24.8. klo 18:00 (yhteinen osuus auditoriossa + luokkakohtaiset tapaamiset) �
8.-9. luokat: 7.9. klo 18.00 (yhteinen osuus auditoriossa + luokkakohtaiset tapaamiset) �
9. luokkien yhteishakuvanhempainilta joulukuu 2022 �
Aineenopettajailta syyslukukaudella 2022 �
Alueellinen tulevien 7. luokkien vanhempainilta 29.11.2022 �
6. luokkien ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen info-ilta, tammikuu 2023 �
6. luokkien LUMA-opetuksen info-ilta, tammikuu 2023 �
Luokkakohtaiset ja/tai koko koulun vanhempainilta kevätlukukaudella 2023 �
7. luokkien valinnaisainevanhempainilta maaliskuussa 2023 �
6. luokkien (7.lk lv. 2023-2024) vanhempainilta toukokuussa 2023. �

Vanhempaintapaamiset järjestetään tilanteen mukaan joko paikan päällä tai etäyhteydellä. 
Arviointikeskustelut pidetään paikan päällä. �

Luokilla voi olla omia luokkatoimikuntia ja luokkakokouksia. Näitä järjestetään, kun suunnitellaan luokan 
yhteisiä tapahtumia. �

Monikulttuuristen perheiden kohdalla sovitaan yksilöllisesti kodin ja koulun yhteistyön muodoista. 
Tarvittaessa hyödynnetään tulkkipalveluja. �

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

Jatketaan yhteistyötä nuorisotoimen, seurakunnan ja kirjastotoimen kanssa. Elvytetään 
välituntitoimintaa sidosryhmien kanssa. �
Yhteistyö toisen asteen kanssa, Taitaja9, HSY, lukiovierailijat

c) Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

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

https://sitoumus2050.fi/


d) Koulun yhteyshenkilö: *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimeä)

suvi.kananen@espoo.fi �
marikka.korhonen@espoo.fi



e) Monialaiset oppimiskokokonaisuudet *

Oppilaiden opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jonka
suunnitteluun he osallistuvat. Jakson pituuteen vaikuttaa muun muassa käsiteltävän teeman laajuus,
mukana olevien oppiaineiden lukumäärä ja oppimiskokonaisuuteen osallistuvien oppilaiden osaaminen ja
ikä. Teemat ovat ajankohtaisia ja oppilaita kiinnostavia. Myös arviointikäytännöistä sovitaan etukäteen.
-Espoon OPS 4.4

Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin sisällytettävät
oppiaineet:

7. luokan monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheena on Ympäristö ja vaikuttaminen. MOK 
toteutetaan syyslukukaudella. �
7.lk MOK-projektissa pohditaan omien tekojen vaikutusta omaan lähiympäristöön. �
Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat MOK-jakson aikana jonkin konkreettisen teon, joka liittyy 
ympäristönsuojeluun tai ympäristövaikuttamiseen. Lopuksi pohditaan, miten oma suunnitelma toteutui 
ja esitellään projekti muulle ryhmälle. �
7.-luokan monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan fysiikan/kemian, biologian/maantiedon, 
käsityön, kotitalouden, kuvataiteen ja musiikin oppitunneilla. �

8. luokan monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheena on Hyvinvointi. MOK toteutetaan 
kevätlukukaudella. �
Hyvinvointi-projektissa pohditaan säännöllisen arkirytmin ja elintapojen vaikutusta hyvinvointiin. 
Oppilas  tutustuu uni-, ruutuaika-, liikunta- ja ruokasuosituksiin. Hän seuraa omaa arkirytmiään 
päiväkirjan avulla ja kirjoittaa lopuksi raportin. �
Tavoitteena on, että oppilas syventää ymmärrystään elintapojen merkityksestä fyysiselle, psyykkiselle ja 
sosiaaliselle hyvinvoinnille. Hän osaa kuvata elintapoihin liittyviä suosituksia ja käyttää niihin liittyviä 
käsitteitä asianmukaisesti. Oppilas kehittää itsetuntemustaan sekä harjoittelee tunnistamaan ja 
arvioimaan terveyteen liittyviä tottumuksiaan ja valintojaan. �
Tavoittena on, että oppilas harjoittelee taulukkolaskentaohjelman käyttöä, asiatekstin  kirjoittamista. Hän 
myös harjoittelee asiallisen palautteen antamista. �
Hyvinvointi-projekti on terveystiedon, suomen kielen, matematiikan ja liikunnan monialainen 
oppimiskokonaisuus. �

9. luokan MOK toteutetaan Yrityskylä-opintokokonaisuutena kevätlukukauden aikana. �
Yrityskylän oppimiskokonaisuus on toiminnallinen tapa tutustua työelämään. Digitaalisuutta ja 
vuorovaikutusta hyödyntävässä pelissä johdetaan yritystä kansainvälisillä markkinoilla. �
Tavoitteet: kehittää nuorten talousosaamista �
Oppilas kokee olevansa valmiimpi työelämään sekä tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksiaan �
Oppilas ymmärtää liiketoiminnan perusperiaatteen ja oppii yritysten toiminnasta kansainvälisessä 
toimintaympäristössä. Oppilas ymmärtää myös vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnassa. �
Oppilas oppii yritysten roolista yhteiskunnassa ja oivaltaa yksilön vaikutusmahdollisuuksia. �
Oppilas saa itsevarmuutta ja uskaltaa haastaa itseään. Oppilasta kannustetaan sietämään 
epäonnistumisia ja jatkamaan sinnikkäästi eteenpän. �
Toimintasuunnitelma: �
Yrityskylä koostuu koululla pidettävistä Yrityskylä Yläkoulu -oppitunneista ja jokaisen luokan omasta 
Yrityskylä Yläkoulu  -pelitapahtumasta, jolloin oppilaat johtavat peliareenalla kilpaa yritystä 
kansainvälisillä markkinoilla. �
Yrityskylä on yhteiskuntaopin, opon, ruotsin ja englannin monialainen kokonaisuus. �



f) Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Espoonlahden koulu käyttää Googlea digitaalisen opiskelun oppimisympäristönä. Etäyhteyksiä 
hyödyntävä opetus perustuu Google Suite for Education -ratkaisuun. Etäopetusta annetaan tarvittaessa 
Classroomiin luotavien tehtävien ja Meet-videoyhteyden välityksellä. �

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 2022-2023?
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?
Ketkä osallistuvat käsittelyyn?
(Alla on linkki arviointikalenteriin)

*

Huoltajakysely toteutetaan 9.1.2023-20.1.2023 �
Luokkakohtaiset ilmapiirikyselyt toteutetaan lukuvuoden puolivälissä. �
KiVa kysely kevät 2023 �
Oppilaat vastaavat käyttäytymisen itsearviointikyselyyn jaksojen vaihtuessa LO-tunnilla. �
Oppimista koskevia itsearviointeja tehdään säännöllisesti mm. kokeiden yhteydessä. �

Kyselyjen tuloksia tarkastellaan koulun johtoryhmän, oppilashuoltoryhmän, oppilaskunnan ja 
opettajakunnan kesken. Huoltajakyselyn tuloksia käsitellään kevään vanhempainillassa. �

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 
1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: OSAAVA JA OPPIVA YHTEISÖ

Opetussuunnitelman toteuttaminen luo laadukkaan opetuksen perustan. Vahva oppimisen tuki, ohjaus
sekä kieli- ja kulttuuritietoinen opetus vahvistavat jokaisen oppilaan perustaitoja.

a) Miten varmistamme opettajien opetussuunnitelmaosaamisen vahvistumisen? *

Käydään aineryhmissä ja koko kouluyhteisössä keskustelua opetussuunnitelman mukaisesta ja 
yhtenäisestä toimintakulttuurista. Aineryhmissä huolehditaan, että arviointi on yhtenäistä kaikissa 
oppiaineissa ja noudatetaan päättöarvioinnin kriteereitä. �
Henkilöstön oman osaamisen kehittäminen ja kouluttautuminen. �



b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen
oppimisympäristöjä, opetusjärjestelyjä ja toimintatapoja soveltamalla?
*

Opetusta ja tuntityöskentelyä suunnitellaan siten, että se vastaa oppijan tuen tarpeisiin. Eriyttämällä, 
yhteissuunnittelulla ja samanaikaisopetuksella, joustavilla ryhmittelyillä, koulunkäynninohjaajien, 
resurssiopettajien ja laaja-alaisten erityisopettajien tuella. �

c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena lähtökohtana
ja varmistamme eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien toteutumisen? *

Luokanohjaajan tiivis yhteistyö huoltajien kanssa, perhetapaamiset 7. lk alussa, oppilaiden kanssa 
käytävät kahdenkeskiset keskustelut lisäävät oppilaantuntemusta. Luokanohjaajat niveltävät tietoa 
luokkaa opettaville aineenopettajille oppilaiden tuen tarpeista ja muista opetuksen suunnitteluun 
vaikuttavista tekijöistä. �
Aineenopettajien tulee tutustua opetusryhmiensä pedagogisiin asiakirjoihin ja suunnitella ja toteuttaa 
opetusta tuen tarpeen mukaisesti. �
Oppilaiden toiveita ja tarpeita oppimistilanteisiin ja -tapoihin kartoitetaan oppitunneilla ja kysytään 
toiveita erilaisten menetelmien käyttöön. �

d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? *

Koulutukset ja tiedon jakaminen työyhteisössä, osaamisen jakaminen eri aineryhmien välillä, hyväksi 
havaittujen käytänteiden jakaminen työyhteisössä ja yhteissuunnittelulla. �

e) Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? *

Pyritään suunnittelemaan vuoden aikana digitaitopaja, jossa harjoitellaan päivittäin tarvittavia tvt-taitoja. 
Digitaitopaja on tarkoitus kohdentaa tulevaisuudessa aina uusille seitsemäsluokkalaisille. Tämän 
lukuvuoden aikana on tarkoitus testata digitaitopajan toimintaa. �

Koulutetaan digituutoripari jokaiselle luokalle. Digituutorien on tarkoitus auttaa vertaisiaan digitaitoihin 
liittyvissä haasteissa. Digituutorit koulutetaan yhtenä iltapäivänä koululla. Digituutorit osallistuvat 
jatkossa 7lk digitaitopajaan. �

Käytetään säännöllisesti digitaalisia laitteita eri oppiaineissa oppimisen välineenä. �



f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoilla koulussamme tasataan oppimisvajeen aiheuttamia
haasteita?

Huomioittehan oppimisvajeen kartoittamisessa ja lukuvuoden suunnittelussa myös
uinninopetuksen siltä osin, kuin se on pandemian vuoksi jäänyt edellisinä lukuvuosina
toteutumatta. *

Kartoitetaan ja seurataan oppilaiden opinnoissa edistymistä ja järjestetään tarvittaessa tukiopetusta ja 
osa-aikaista erityisopetusta. Järjestetään lisätukea oppitunneille samanaikaisopettajan, 
resurssiopettajan ja koulunkäyntiavustajan toimesta, käytetään joustavia opetusjärjestelyjä ja 
pienryhmätyöskentelyä oppimisen tukemiseksi. �
Koulun SKY-ohjaaja tukee oppilaiden kiinnittymistä kouluyhteisöön ja tekee koulupoissaoloja 
ennaltaehkäisevää työtä. �

g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityisissä
opetusjärjestelyissä opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? *

Kartoitetaan ja seurataan oppilaiden opinnoissa edistymistä ja järjestetään tarvittaessa tukiopetusta ja 
osa-aikaista erityisopetusta. Järjestetään lisätukea oppitunneille samanaikaisopettajan, 
resurssiopettajan ja koulunkäyntiavustajan toimesta, käytetään joustavia opetusjärjestelyjä ja 
pienryhmätyöskentelyä oppimisen tukemiseksi. �
Koulun SKY-ohjaaja tukee oppilaiden kiinnittymistä kouluyhteisöön ja tekee koulupoissaoloja 
ennaltaehkäisevää työtä. �

2. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: HYVINVOINNIN JA KASVUN TUKI

Koko kouluyhteisö voi hyvin. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Vastuu
oppilaiden hyvinvoinnin edistämisestä on koulun koko henkilökunnalla. Kouluyhteisön hyvinvointi
varmistetaan jatkuvalla ryhmäyttämisellä, systemaattisella kiusaamisen ehkäisemisellä ja
yhteisöllisyyden vahvistamisella.

a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhteisössä? *

5.10.2022

https://espoo365.sharepoint.com/sites/SITO-yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSITO%2Dyhteiset%2FJaetut%20asiakirjat%2FHyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n%2FKiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta%2FYhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20%2DEi%20kiusaamiselle%20KOKONAISUUS%2003%2E12%2E2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSITO%2Dyhteiset%2FJaetut%20asiakirjat%2FHyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n%2FKiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta


b) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toimenpiteet
lukuvuodelle 2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin pohjautuen?
*

Koulumme noudattaa ja toteuttaa Espoon kaupungin “ Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle” 
-suunnitelmaa. �

Lukuvuonna 22-23 toteutettavia teemoja ja toimenpiteitä: �
Otetaan someturva käyttöön, �
opettajat kouluttautuneet syyskuun aikana �
oppitunnit oppilaille 3.10. �
Luokkien sähköiset ilmapiirikyselyt lukuvuoden puolivälissä �
7. luokat: kuraattorin ja psykologin  Mielenterveyden käsi -teematunnit syyslukukauden aikana �
8. luokat: YHR:n jäsenten pitämät Meidän luokka-teematunnit marras-joulukuussa �
9. luokat: yksilö- ja pienryhmätyötä tarpeen mukaan �

SOPU-tiimin aamunavaus kiusaamisen selvittelystä ja mallista ja sopu-tiimin säännöllinen  toiminta �
Kiusaamisen kohteena olevalle oppilaalle nimikkoaikuinen oppilaan toiveen mukaan, esim. 
YHR-jäsenet ja/tai luokanohjaaja/aineenopettajat �
Oppilaskunnan hallitus, tukioppilaat, Verso-oppilaat, ympäristö- ja digi-agentit tukevat hyvinvointityön 
toteuttamista �
Vertaistukitoiminta: verso-oppilaat, tukarit, tapauskohtaiset pienryhmät ja niiden antama vertaistuki �
Nivelvaiheissa ja siirtymätilanteissa toimitaan ohjaussuunnitelman mukaisesti �
Huoltajien osallistaminen: vanhempainillat, säännöllinen yhteistyö LO:n ja aineenopettajien kanssa �
Huoltajakysely 9.1.-20.1.2023 �
Puuttumisen portaat ovat käytössä �
Oppilashuollon yhteinen “avovastaanotto” tai jalkautuminen välitunneille. �
Oppilaita osallistava viikoittainen “ikuisuuskysymys”-haaste �
Toiminnallinen kohtaaminen oppilaiden kanssa �
Hyvinvointityötä tukevia koulutuksia, joihin lukuvuoden aikana osallistutaan: �
Someturva (kaikki opettajat) �
Moi mä oon - nuorten mielenterveys rakentuu vertaissuhteissa - seminaari (YHR) �
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy kouluissa ‑hankkeen koulutukset (OPOt osallistuneet) �
Koulu merkityksellisenä kasvuympäristönä (opettaja ja SKY-ohjaaja) �
Nepsy-koulutus (ap.rehtori ja kuraattori) �
Muut perusopetuksen järjestämät koulutukset �

c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja
tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät
luokkakohtaisesti lukuvuonna 2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin pohjautuen? *

Luokkien sähköiset ilmapiirikyselyt �
7. luokat “mielenterveyden käsi” �
8. luokat Meidän luokka-teematunnit  �
9. luokat yksilö- ja pienryhmätyötä tarpeen mukaan esim. �
Tyttö/poikaryhmiä �
Ahdistus, koejännitys �



d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työrauha osana
palautumista? *

Koulussamme toimii hyvinvointitiimi, jonka tavoitteena on suunnitella ja järjestää oppilaille sekä 
opettajille yhteisöllisyyttä, jaksamista ja virkistystä edistävää ohjelmaa. Monipuolisen toiminnan kautta 
tiimi pyrkii vaikuttamaan positiivisesti kouluyhteisön jäsenten psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen 
hyvinvointiin ja vahvistamaan oppilaiden osallisuutta koulun arjessa. Hyvinvointitiimi pyrkii säilyttämään 
aiemmin hyväksi havaitut käytännöt ja lisäksi luomaan uusia hyvinvointia tukevia käytänteitä. 
Hyvinvointitiimi jalkauttaa Hyvinvoinnin vuosikellon kiinteäksi osaksi koulun arkea. �

Hyvinvointia vahvistavat mm.: Hyvä arjen rytmitys, kiireen välttäminen, koeruuhkien välttäminen, 
kokeiden korvaaminen muilla näytöillä, mielekkäiden työtapojen valinta, yhteiset tapahtumat ja 
tilaisuudet, retkipäivät, Taitaja9, oppilaiden osallistuminen erilaisiin kilpailuihin yms., välituntitoiminta 
(liikunta, karaoke, pelivälkät, rauhoittuminen, läksykerho…) �

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

Koulussamme toimii SOPU-tiimi. Tiimin toimin toiminnan ydin on luoda turvallisuutta ja hyvinvointia 
kouluumme. Tiimi koordinoi ja toteuttaa ristiriitojen sovittelutyötä ja konfliktien selvittelyä (sähköiset 
ilmoituskanavat, raportointityökalut), kehittää Verso-toimintaa ja vahvistaa restoratiivista 
toimintakulttuuria koulumme arkeen. Restoratiivisen kohtaamisen taito auttaa tukemaan oppilaiden 
kykyä vuorovaikutuksen oppimiseen, vastuunottoon ja tarvittaessa käytöksen muutokseen. 
Restoratiivinen ajattelutapa ja osallisuus tuottavat ymmärryksen jokaisen yhteisön jäsenen 
asiantuntijuudesta ja kyvykkyydestä, sekä jokaisen osallisuuden mahdollistamisen merkityksestä, kun 
yhteisön hyvinvointia vahvistetaan. �
Konfliktitilanteissa restoratiivinen sovittelu parhaimmillaan purkaa ennakkoluuloja, lisää ymmärrystä ja 
vastuunottoa, sekä tuo kunnioitusta yhteisön jäsenten välille eri näkemyksistä huolimatta. �
Ristiriitatilanteiden selvittely, ongelmatilanteisiin puuttuminen ja kokemus siitä, että asiat ratkeavat ja 
apua on saatavilla, lisää uskoa tulevaisuuteen ja auttaa selviämään vaikeidenkin tilanteiden yli. �



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

Edellä kuvatun hyvinvointityön lisäksi: �
Tukioppilastoiminta on aktiivista ja tavoitteiden mukaista. �
Koulussa aloittaville 7.-luokkalaisille järjestetään ryhmäytyspäivä ja muillekin luokille jatkoryhmäytystä 
tarpeen mukaan. �
Luokkien omat projektit esim. luokkien vahvuudet ja luokkien omat säännöt edistävät osaltaan 
me-henkeä. �
VERSO- eli vertaissovittelukoulutus järjestetään vapaaehtoisille oppilaille. �
Yhteiset tapahtumat, juhlat ja erilaiset välituntitempaukset ja viikoittain pidettävät yhteiset 
aamunavaukset. �
Koulun SKY-ohjaaja tukee oppilaiden kiinnittymistä kouluyhteisöön (mm. osallisuuden, 
ryhmäänkuulumisen ja lähikoulumallin vahvistaminen) ja tekee koulupoissaoloja ennaltaehkäisevää 
työtä. �
Yhteisöohjaajan tehtävänkuvaus: �
LAPSEN SEKÄ NUOREN KASVUN JA OPPIMISEN TUKEMISEEN OSALLISTUMINEN. Yksilö- ja 
ryhmäohjaus, tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Koulumotivaation tukeminen. �
KOULUUN SITOUTTAMISEN VAHVISTAMINEN YHTEISTYÖSSÄ MUUN HENKILÖSTÖN KANSSA. 
Osallisuuden, ryhmäänkuulumisen ja lähikoulumallin vahvistaminen. �
KASVATUSKUMPPANUUS huoltajien sekä koulun henkilöstön kanssa. �
YHTEISÖLLISEN TOIMINTAKULTTUURIN EDISTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ MUUN HENKILÖSTÖN 
KANSSA. Esimerkiksi välituntitoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen �
MONIALAISESSA YHTEISTYÖVERKOSTOISSA TOIMIMINEN JA PALVELUOHJAUS. Opettajat, 
opiskeluhuolto, koti, lastensuojelu, poliisi, etsivä nuorisotyö, nuorisotyö, kolmas sektori. �
KOULUPUDOKKAIDEN JA SYRJÄYTYMISEN ENNALTAEHKÄISY YHDESSÄ MUUN HENKILÖSTÖN 
KANSSA. Poissaolot, pudokkaiden tukeminen, harrastuksiin ohjaaminen.

3. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN

a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa
lukuvuonna 2022-2023? *

Tänä vuonna meillä on kaksi tärkeintä tavoitetta: kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet ja 
lajitteluhankkeen toimivuuden kehittäminen sekä monikulttuurisuuskasvatus. �

Lajitteluhanke: oppilaiden kouluttaminen ja kasvattaminen lajitteluun, sekä ympäristöagenttien 
hankkiminen ja heidän kouluttaminen. 2 oppilasta per vuosiluokka. �

Tiimin oma kouluttautuminen maailmankansalaisuus-, kestäväkehitys ja monikulttuurisuusteemojen 
parissa. �

Hyvinvoinnin vuosikellosta ystävyys-teemaa helmikuulle. �

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

HSY:n lähioppitunti lajittelusta koko koululle loka-marraskuussa. �
Osallistamme oppilaskunnan hallitusta ympäristöagenttitoimintaan. �
Svenska Nu -hankkeen tarjoamat ruotsinkieliset vierailijat koulussa. �
Kummikoulutoiminta Lippulaivan kanssa.

https://espoo365.sharepoint.com/sites/kasvujaoppiminen-suomenkielinenperusopetus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents%2FSUKO%2DKansainv%C3%A4lisyys%2Dja%2Dglobaalikasvatussuunnitelma%5F91047%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents


c) Lukuvuoden 2021-2022 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien
pohjalta nostetut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-2023: *

Katso lukuvuoden 2021-2022 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta

Henkilöstö- ja oppilaskyselystä esiin nousseet kehittämiskohteet: jaksaminen ja hyvinvointi, 
monipuoliset menetelmät ja opiskelutavat, koulun ulkopuolella tapahtuva opetus ja oppimisen riittävä 
tukeminen, kuvataan lukuvuosisuunnitelmassa osana perusopetuksen yhteisiä tavoitteita. �

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

Vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori Krista Jylhä-Länsmans, krista.jylha@espoo.fi, 043 825 7603 �
Molempien poissaollessa, vastuuhenkilö nimetään erikseen johtoryhmän jäsenistä. �



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

Pelastussuunnitelma käsitelty
työyhteisössä

10.8.2022

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty
(30.8. mennessä)

26.8.2022

Suojautuminen rakennukseen
käsitelty henkilökunnan kanssa

10.8.2022

Riskien arviointi tehty tai päivitetty 10.10.2022

Uudet työntekijät perehdytetty
turvallisuusasioihin

10.8.2022

Turva-asiat käsitelty
vanhempainilloissa

24.8.2022 ja 7.9.2022

Hätäensiapukoulutuksen
lukuvuoden alkuun mennessä
saaneet (SUPEn ohjeen mukaisesti
koulut järjestävät
hätäensiapukoulutuksen vuosittain
noin 1/3:lle koulun työntekijöistä):

Koko koulun henkilöstö on saanut koulutuksen kevään 2022 ja
syksyn 2022 aikana

Poliisin vuosittain järjestämän
turvakoulutuksen saaneet:

Marikka Korhonen

Miten sijaiset perehdytetään
turvallisuusasioihin (kuka, milloin,
materiaali jne.)?

Pitkäaikaiset sijaiset hankkii rehtori. Opettajat hankkivat sijaiset
harkinnanvaraisten virkavapaidensa sekä koulutusten ajalle.
Sijaisen hankkinut apulaisrehtori, rehtori tai opettaja ohjeistaa
sijaisen turvallisuusasioihin. Sijaiselle annettaan kansliasta
paperille tulostettu sijaisohje, jossa on tärkeimmät
turvallisuusohjeet. Liikunnan sijaisille on lisäksi oma ohje, jonka
he saavat samassa yhteydessä. Vaarallisten aineiden: Teknisten
töiden, tekstiilitöiden, kotitalouden, fysiikan ja kemian sijaiset
opastaa turvallisuusasioissa itse sijaistettava opettaja tai hänen
saman aineen kollegansa. Yleisohjeena on, että vaarallisimpia
töitä tehdään vain pätevän opettajan läsnä ollessa.

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

*Täydennetään tammikuussa 2023 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä"



1. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden
toteuttamiseksi lukuvuonna 2022-2023:

Koulussa kaikilla on samat säännöt ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. �
Oppilaat voivat osallistua valitsemiinsa valinnaisaineisiin sukupuolesta tai taustasta riippumatta. 
Liikuntatunnit ovat koko luokan tunteja, eikä oppilaita jaeta ryhmiin esim. sukupuolen mukaan. Koulussa 
on ns. unisex wc:t ja koulun tiloihin on esteetön kulku.

Vastuuhenkilöt ja aikataulu

Vastuuhenkilöt: Koulun johtoryhmä ja globaalikasvatustiimi

Aikataulu: lv 2022-2023

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

Kaikki koulumme oppilaat ovat yhdenvertaisia ja yhtä tärkeitä kouluyhteisön jäseniä.  Kiinnitetään 
huomiota oppilaiden yhdenvertaiseen kohteluun ja kohdellaan kaikkia oppilaita ystävällisesti ja 
arvostavasti. Innostetaan oppilaita osallistumaan yhteisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mm. 
osallistumalla oppilaskunta ja tukioppilas-toimintaan. Pidetään yhteisiä aamunavauksia viikoittain 
Meet:n kautta ja järjestetään välitunti-toimintaa, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua. Noudatetaan 
koulun järjestyssääntöjä ja velvoitetaan kaikki toimimaan niiden mukaisesti. Kiusaamisen ja 
ristiriitatilanteiden vastainen ja sitä ennalta estävä toiminta on suunnitelmallista ja jatkuvaa. 
Varmistetaan, että kaikki tietävät miten kiusaamisesta ja/tai epäasiallisesta kohtelusta voi koulussamme 
ilmoittaa ja miten kiusaamistilanteiden selvittelyprosessi etenee.

Vastuuhenkilöt ja aikataulu

Vastuuhenkilöt: Koulun johtoryhmä ja globaalikasvatustiimi

Aikataulu: lv 2022-2023

E. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma_vuosiluokat 7-9, Espoonlahden koulu.docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

Hyvinvoinnin vuosikello.pptx

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=930b19ca-29db-411c-a24c-2a5d6028d70b
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=757f2bd5-f2e4-4ffd-8c6a-0355e8cb0908

