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A.   LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA  
 
 

1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN   
OPETUSRYHMIEN LUKUMÄÄRÄ SEKÄ OPPILASMÄÄRÄ VUOSILUOKITTAIN SOUKAN KOULUSSA 2020-2021 
 
LUOKKATASO RYHMIÄ  OPPILASMÄÄRÄ 

Esiopetus   2  26          
1. lk.  4  63     
2. lk  5  86           
3. lk  4  77           
4. lk  5  79         
5.-6.  lk  1    6         
5. lk  4  77        
6 lk.   4  73         
YHT.  29  487 

 

Ruotsinkielinen kielikylpyopetus: 
Kielikylpyopetusta on 1.-6.-luokilla. Koulussa on lukuvuonna 2022 - 2023 kuusi kielikylpyluokkaa. 
 
Suomenkielinen esiopetus: 
Soukan koulussa toimii kaksi suomenkielistä esiluokkaa, joilla on integroitua valmistavaa opetusta (17 IVAL-oppilasta). Esope-
tusta annetaan 20 tuntia viikossa (IVAL - oppilaalla on 23h/vko). 
 
Erityisluokat: 
Pääasiassa oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavaa opetusta on kaikilla luokka-asteilla 1-6. Ryhmiä on kuusi. Niistä yksi on   
on yhdysluokka.  
 
Joustavia opetusjärjestelyjä: 

Pienryhmäluokkien jotkut taito- ja taideainetunnit järjestetään yhdessä rinnakkaisluokan kanssa mahdollisuuksien mukaan. 

Lisäksi koulussa on sovittu pienryhmäoppilaiden integraatioperiaatteista. 

 

Ryhmäkoot Soukan koulussa on pyritty pitämään oppimista ja lapsen kehitystä tukevana. Tätä mahdollistavat 

Tasa-Arvo 9 ja 10-hankerahoitukset. 

 

Luokat työskentelevät pääasiassa kotiluokissaan.  Erilaisia ryhmiä on kielivalintojen perusteella ja liikuntaryhmien toimivuu-

den vuoksi järjestetty sekä rinnakkaisluokkien, että luokka-asteiden sisällä. Opettajat voivat jakaa oppilaita ryhmiin pedagogi-

sin perustein oppimista tukevalla tavalla (joustavat opetusjärjestelyt). 

 
Käsitöissä oppilaat vuorottelevat pääsääntöisesti lukukausittain teknisen ja tekstiilityön luokissa. 
 
Tukiopetusta annetaan tarvittaessa. Tukiopetusta pyritään lisäresurssoimaan mahdollisella COVID-rahalla lukuvuodeksi 2022-
2023 (Päätökset eivät olleet vielä saapuneet suunnitelman valmistuessa). 
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 Valinnaisuus 
Soukan koulussa valinnaisuus toteutuu 4. luokalla suomen kielessä ja kirjallisuudessa, jossa oppilaalla on kestoltaan yhden 
vuosiviikkotunnin aikana mahdollisuus valita työskentelytapa / - työskentelytapoja, joiden avulla käsittelee sovittua aihetta. 
Kuluvana lukuvuonna valinnaisuus toteutetaan todennäköisesti periodina. 
 
5.-6. luokilla järjestään kaksi puolen vuosiviikkotunnin laajuista valinnaiskurssia (ei kielikylpyopetuksessa), jossa 2 jaksoa:  
kaksoistunteina perjantaisin klo 12.45-14.15: 
- syyslukukaudella 16.9.- 2.12.2022 (ei ennen syyslomaa 14.10. eikä sen aikana 21.10.)  
- kevätlukukaudella 13.1.-31.3.2023 (ei ennen talvilomaa 17.2 eikä sen aikana 24.2.) 
- Lukuvuoden 2022-2023 valinnaisaineet ovat ilmaisutaito, I love Espoo, kivaa langasta, kuvataide, lukupiiri, media, tutkin ja 
testaan sekä ulkoliikunta ja kuntoilu. 
 
Koulun juhlat ja tapahtumat 
Juhlia ja tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Syyslukukaudella juhlapäivä on lauantai 3.12.2022, joka korvaa 
työpäivänä kiirastorstai 6.4.2023. Koulumme 6. luokkalaiset osallistuvat Espoon koulujen itsenäisyyspäivän juhlaan, joka jär-
jestetään videotervehdyksenä. Alustava juhlapäivä on 1.12.2022. 
 
Koulun yhdyshenkilö OPS- ja OPS-agenttityöskentelyssä: 
tuuli.koiranen@opetus.espoo.fi; anniina.harkonen@opetus.espoo.fi; velijussi.kyllijoki@espoo.fi 
 
Oppilaskunnan ohjaavat opettajat: 
lore.luts@opetus.espoo.fi; elli.ylinen@opetus.espoo.fi  

 

2. TYÖAJAT  
 
Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista on päätetty Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 24.11.2021 § 121 
mukaan seuraavasti:  
 
Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat 
lukuvuonna 2022-2023 seuraavat: 
 
Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022 
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (viikko 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 (viikko 8) 
Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy 9.2.2023. 
 
Suomenkielisillä peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivänä 
noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi. Syyslukukaudella Soukan koulun lauantaityöpäivä (juhla- 
ja yhteistyöpäivä) on 3.12.2022, joka korvaa työpäivänä kiirastorstai 6.4.2023. 
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3. OPETUSTUNNIT SOUKAN KOULUSSA 
- Koulun aloitus aamulla klo 8.30 mahdollistaa aamulla huoltaja- ym. palavereita.  
 
Esiluokat 
* Esiluokkien toiminta-ajat oppilaille ovat klo 8.30-12.30 tai 9.15-13.15 päivästä riippuen.  
(Esiluokkien valmistavilla oppilailla on kolmena päivänä viikossa opetusta 8.30-13.15).  Koulussa toimii esiopetukseen liittyvä 
(maksullinen) varhaiskasvatus aamu- ja iltapäivisin. Siitä vastaa Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus.  
 
1.-6.-luokat 
* 1-6 luokilla ensimmäinen oppitunti alkaa kello 8.30 ja toinen kello 9.15.  
* Ensimmäinen välitunti on kello 10.00 - 10.30.  
* Tämän jälkeen on kaksi oppituntia klo 10.30 - 12.30 joiden aikana on luokittain porrastetusti  
    ruokailu.  
* Iltapäivisin välitunnit ja oppitunnit vuorottelevat. (12.30-12.45 /12.45-13.30 / 13.30-13.45 / 13.45-14.30/  
14.30-14.45 /14.45-15.30) 
 
* Taito- ja taideaineissa (liikunta, käsityö, musiikki) oppitunteja pidetään kaksoistunteina. Iltapäivätuntien osalta on monesti 
tarkoituksenmukaista pitää kaksoistunti yhteen. Tällöin oppilaan työaika päättyy 15 minuuttia aikaisemmin kuin siinä tapauk-
sessa, että oppituntien välissä olisi välitunti (12.45-14.15 / 13.45 – 15.15 / 14:30-16:00).  Opettajat tiedottavat järjestelystä 
oppilaan huoltajille. 
 
* Keskiviikkoisin oppitunnit 12.45-13.30 ja 13.30-14.15 pidetään yhteen. Opettajien yhteissuunnitteluaika alkaa 14.30. 
 
* 5.-6.-luokkalaisten (ei kielikylvyssä) 0,5 vvt laajuiset valinnaiskurssit järjestetään syksyllä 17.9.-3.12.2021 välisenä (pois lu-
kien 14.10. ja 21.10 aikana perjantaisin klo 12:45-14:15. Kursseja ovat ilmaisutaito, I love Espoo, kivaa langasta, kuvataide, 
lukupiiri, media, tutkin ja testaan sekä ulkoliikunta ja kuntoilu. Keväällä kurssit pidetään 13.1.-31.3.2022 (pois lukien 17.2 ja 
24.2.). Kurssikertoja on 9 + 1 tunnin arviointikerta / kurssi. 
 
Yllä mainittuihin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus tapahtuu koulun ulkopuolella.  
Jos koulun työaika poikkeaa yllä mainitusta, siitä tiedotetaan erikseen. 
 
 
4. KOULUN KERHOTOIMINTA  
* OPPILASVETOISET VÄLITUNTIKERHOT ON PERUTTU TOISTAISEKSI. 
 
* ULKOPUOLISTEN TAHOJEN PITÄMÄT KERHOT ILTAPÄIVISIN 
ma klo 13.30-14.30  Wau!-liikuntakerho 2. luokkalaisille isossa liikuntasalissa (ilmainen) 
ma klo 14.30-15.30 Wau!-liikuntakerho 3.-6. luokkalaisille isossa liikuntasalissa (ilmainen) 
 
ma klo 14.30-15.30 Suomen sarjakuvaseuran kerho 3.-9.-luokkalaisille, ryhmä 1 (Espoon harrastamisen malli) 
ma klo 15.30-16.30 Suomen sarjakuvaseuran kerho 3.-9.-luokkalaisille, ryhmä 2 (Espoon harrastamisen malli) 
 
ti klo 14:45-16.00  Miekkailukerho Soukan neloskuutoset 4.-6. -luokkalaisille, Espoo Miekkailijat  
                                                  (ilmainen, Espoo liikuntatoimi) 
 
to klo 14.30-15.30 Monsterin (Pokemon) metsästystä ja aarteenetsintää 3.-9.-luokkalaisille ulkona , ryhmä 1 
  (Espoon harrastamisen malli) 
to klo 15.30-16.30 Monsterin (Pokemon) metsästystä ja aarteenetsintää 3.-9.-luokkalaisille ulkona , ryhmä 2 
  (Espoon harrastamisen malli) 
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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 voi-

daan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. 

 

Lähtökohtaisesti koulu alkaa ja päättyy koululta. Opetuspaikkana voi toimia myös muu paikka kuin koulu, jolloin oppilaan 

koulupäivä voi huoltajan aktiivisesta 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 tar-

kemmin erikseen. 

 

Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet (koronaohjeistuksen sallimissa puitteissa) 

Lukuvuoden aikana voidaan järjestää (koronaohjeistuksen sallimissa puitteissa) myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden 

yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia, kuten esimerkiksi pesäpallo-, salibandy- ja jalkapallo-otteluita. Tilaisuuden/tapahtuman 

aika, paikka ja sisältö (esim. laji, osallistujat ym.) määritellään erikseen ennen tilaisuutta/ohjelmaa. 

 

Koulun ulkopuolella annettava opetus Soukan koulussa  

Soukan koulun ulkopuolella annettavaa opetusta ovat opintoretket lähialueille, pääkaupunkiseudulle tai Etelä-Suomeen. 

Lisäksi koulumme 6. luokan oppilaat osallistuvat opiskelujaksoon Espoon Yrityskylässä. Kaikki luokat osallistuvat KULPS-käyn-

teihin koronarajoitusten puitteissa. 

 

Koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. Li-

säksi kouluvuoden aikana järjestetään opintokäyntejä, retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Näistä 

huoltajia tiedotetaan erikseen. 

 

Leirikouluja järjestetään pääsääntöisesti 6. luokilla. Suunnitelman 6B oli pitänyt leirikoulun 22-.26.8.2022  

Leiri- ja yökoulujen määrä voi täydentyä lukuvuoden aikana.  Johtokunta saa tiedoksi kunkin leirikoulun leirikoulusuunnitel-

man, ja leirikouluissa noudatetaan Espoon suomenkielisen opetuksen leirikouluohjeistusta. Yökouluista tiedotetaan Länsi-

Uudenmaan pelastuslaitosta, ja majoittuminen tapahtuu koulun yöpymistä varten palotarkastetuissa luokissa 

 

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"? 

Soukan koulun yhteysopettaja tiedottaa ja muistuttaa säännöllisesti KULPsin mahdollisuuksista. Palvelujen käyttöä seura-

taan pitkin lukuvuotta. 

b) Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): 

tuuli.koiranen@opetus.espoo.fi 

juha.juutila@opetus.espoo.fi 

  

mailto:tuuli.koiranen@opetus.espoo.fi
mailto:juha.juutila@opetus.espoo.fi
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6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  

a) Kodin ja koulun yhteistyö 

Syksyn ensimmäiset vanhempainillat järjestetään luokkatasoittain. Tavoitteena on järjestää lukuvuoden aikana koulun yhtei-

nen vanhempainilta alueen kannalta tärkeästä kasvatusteemasta. Lisäksi harkitsemme ns. Koulutori-tapahtuman järjestä-

mistä monikielisille vanhemmille.  

Koulun kieli- ja kulttuuriryhmien opettajat sekä laaja-alaiset erityisopettajat vastaavat yhdessä luokanopettajan kanssa yh-

teistyöstä suomi toisena kielenä oppilaiden huoltajien kanssa. Huoltajayhteistyössä hyödynnetään tarvittaessa kulttuurioh-

jaajien apua. Oppilaiden oppimiseen ja oppimiseen tukeen liittyvistä asioista keskustellaan yhdessä huoltajien kanssa, ja 

tarpeen mukaan järjestetään seurantapalavereita. Erityisen tuen oppilaat tavataan lokakuun loppuun mennessä HOJKS-

palaverin merkeissä. 

Oppilaat tapaavat opettajan yhdessä huoltajan kanssa vähintään kerran vuodessa (arviointikeskustelu). Ekaluokkalaisille 

järjestetään arviointikeskustelun lisäksi alkutapaaminen oppilaan huoltajien kanssa lukuvuoden alussa. Arviointikeskustelut 

ajoittuvat luokka-asteesta riippuen syyslomanjälkeen 24.10.2022 - hiihtoloman alku 17.2.2023.  Nivelvaiheiden arviointikes-

kustelut (2. ja 6. luokka), jotka ovat hieman laajempia, käydään Espoon ohjeistuksen mukaisesti tammi-helmikuussa. Es-

poonlahden alueen tuleville 7. luokkalaisille eli 6. -luokkalaisten huoltajille järjestetään Teamsin välityksellä vanhempainilta 

15.11.2022.  

 

Koululla toimii Soukan koti- ja koulu -yhdistys (SYKKY), jonka toimintaa pyritään aktivoimaan koronan ja huoltajasukupolven 

vaihdoksen myötä. Yhdistys tekee kodin ja koulun välistä yhteistyötä pyrkien tukemaan kaikkia koulun oppilaita. Monilla 

koulun luokilla on ollut vanhempaintoimikuntia, jotka järjestävät luokan yhteistä toimintaa sekä mahdollisesti tulevien leiri-

koulujen tai retkien rahoitusta tukevaa talkootoimintaa.  

Wilmaa käytetään koulun pääasiallisena tiedottamisen välineenä. Wilmaan kirjataan poissaolot. Muita tuntimerkintöjä voi-

daan käyttää opettajan kasvatuskäytäntöihin sopivimmalla tavalla. Lisäksi on sovittu, että 3.-6.-luokkia opettavat opettajat 

merkitsevät kokeet ja niiden arvioinnin näkyville wilmaan. 

Viestinnässä pääsääntönä on olla yhteydessä kotiin aktiivisesti sekä varmistaa tiedon perille meneminen.  Tarvittaessa on 

hyvä käyttää muita viestintäkanavia.  Palautteen tulee olla positiivista ja kannustavaa, oppilaan vahvuuksiin keskittyvää, ja 

tarvittaessa myös korjaavaa. Viestinnällä kotien kanssa pyritään edesauttamaan kasvatuskumppanuutta, ja se on asiakasläh-

töistä ja asiallista.   

Wilman omistaja Visma on laatinut yhdessä Ben Furmanin kanssa wilma-viestinnästä oppaan, johon henkilökunnan on hyvä 

tutustua: https://bit.ly/2kMJcRA 

 

Luokat voivat käyttää yhteistyössä kodin kanssa myös vapaamuotoista ja yhteisöllistä viestintää, välineenä esimerkiksi säh-

köposti / verkkopohjaiset pilvipalvelut ja työkalut (esim. Google Classroom tai Teams).  

b) Sidosryhmäyhteistyö 

Esiopetusta täydentävää maksullista varhaiskasvatusta (aamuisin ja iltapäivisin) järjestää koulun tiloissa Espoon suomenkie-

linen varhaiskasvatus. 

Yksityinen palveluntuottaja Tmi Teija Jousi Viikarit järjestää koulullamme lakisääteistä maksullista iltapäivätoimintaa, jossa 

on mukana yli 50 koulumme oppilasta, ja ryhmät tulevat täydentymään lukuvuoden kuluessa. 

Muita yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Espoonlahden seurakunta, Soukan alueen päiväkodit ja Espoonlahden 

alueen koulut, Lippulaivan kirjasto, Soukan asukaspuisto (Puropuisto), kaupungin nuoriso- ja sosiaalitoimi, MLL/Soukka, 

Soukka-seura, Soukan palvelutalo, Soukan Martat ja Espoon Pohjola Norden. 

  

https://bit.ly/2kMJcRA
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c) Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa  

Kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen tehtävätiimi ohjaa ja koordinoi kestävää kehitystä edistävää opetusta ja toimen-

piteitä koulussamme. Kuluvana lukuvuonna tiimi pyrkii nostamaan esille kestävän kehityksen kansallisia ja kansainvälisiä 

teemapäiviä pienin kuulutuksin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään ohjeistamaan lapsia tekemään kestäviä valintoja ja osal-

listamaan myös koteja mukaan ilmastotekoihin. Ruokalan aulassa olevan keke-ralli-ilmoitusseinän tarkoituksena on pitää 

kestävän kehityksen aiheita säännöllisesti esillä oppilaille ja koko koulun väelle. 

HSY-kummikoulun materiaaleja hyödynnetään kuluvanakin lukuvuonna. 

Soukan koulun kevään 2020 yhteiskuntasitoumuksen mukainen ruokahävikkiseuranta jäi koronasulun vuoksi tekemättä. Se 

toteutetaan korona-ajan jälkeisessä ajassa. Koulu huolehtii, että toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/ 

d) Koulun yhteyshenkilö: 

heli.malila@opetus.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 Soukan 

koulussa 

* Monialaisuutta voidaan toteuttaa yksittäisissä luokissa teemakokonaisuuksina pitkin lukuvuotta. 

* Oppilaat osallistuvat kokonaisuuksien suunnittelemiseen. 

* Koko koulun monialaisen viikon (MOK-) yläkäsite lukuvuonna 2022-2023 on Vesi. Jakso jakautuu kahteen, jolloin kevättal-

vella aihe on lumi ja jää, ja keväällä vesi. Oppiaineita ovat mm. YM, KU, SU, HI, YH,  MA, MU, LI. 

f) Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  

Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytännöt lukuvuosisuunnitel-

massaan. -Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja 

* Soukan koulussa ei lukuvuonna 2022-2023 hyödynnetä etäyhteyksiä, ellei koronatilanne edellytä erityisiä opetusjärjeste-

lyjä  

  

mailto:heli.malila@opetus.espoo.fi
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7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA 

Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja henkilöstökyselyt tai huoltajaky-

selyn.  

Soukan koulussa suoritaan taulukon (Supen arviointikalenterin mukainen, täydennetty) kyselyjä käsitellään aiheesta riippuen 

johtotiimissä, yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, laaja-alaisten erityisopettajien sekä kieli- ja kulttuuriopettajien yhtei-

sessä tiimissä. Tiedotus kyselystä riippuen kouluyhteisölle tai laajentaen huoltajille. 

Linkki perusopetuksen arviointikalenteriin: 

https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–p5pddEr-

CWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT 

 

 

  

KYSELY 

Luokka-asteet 
Kaikki (=K), 
otos (=O) 

Kevät 2022 
Syksy 
2022 

Kevät 2023 

Kouluterveyskysely (THL) 5 K 
  

maaliskuu 
(AK);  

Hyvinvointikartta (HYTET) 5  K maaliskuun 
(5.lk) 

 
maaliskuun 
loppuun men-
nessä (5.lk) 

MOVE! Fyysisen toimintakyvyn 
seuranta (OPH) 

5  K 
 

elo-syys-
kuu 

 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -
tutkimushanke (Karvi, Turun 
yliopisto) 

5 O toukokuu jatkuu jatkuu 

IMPRES (Kiva koulu, verrokki) 1-6 K   maalis-huhti-
kuu 2023 

Ala-asteen lukutesti, ALLU 2 ja 4 K 2. ja 4. lk 
 

2. ja 4. lk 

Lukemisen ja matematiikan 
oppimisen arviointi (Lukimat) 
(Suositellaan tehtäväksi kaikille 
1.- ja 2.-luokkalaisille syksystä 
2020 alkaen) 

1 ja 2 K (suositus) huhti-tou-
kokuu 

syyskuu huhti-touko-
kuu 

Huoltajakysely (Espoonlahti, 
Keski- ja Pohjois-Espoo) 

1-9 K   tammi-helmi-
kuu 

https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT
https://espoo365.sharepoint.com/:x:/s/tietopankki-sito/EqxV–p5pddErCWY4yooysQB9CtylOLtYzWJd0L6DOH_rg?e=OeN9XT


 

 

   

 

9 
Koulun lukuvuosisuunnitelma 

 

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? 

 
* Koulun opetussuunnitelman julkaistaan syksyn 2022 aikana ePerusteet työkalussa. 

Suunnitelman rakenne ja työkalun käyttö esitellään ys-ajalla. 
* Luokkatasotiimeissä valitaan opetussuunnitelman ydinkohdat ja tehdään tarvittavaa karsintaa. Lisäksi siellä jaetaan 
luokkien välisiä hyviä käytänteitä. Sama tehdään esiopetustiimissä. 
 
* Hyödynnämme ops-agenttia mahdollisuuksien mukaan. 
 

b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen oppimisympäristöjä, opetusjärjes-

telyjä ja toimintatapoja soveltamalla? 
  
 * Kaikkien tulisi tuntea olevansa tasavertaisia riippumatta tuen tarpeen määrästä tai muista yksilöllisistä ominai-
 suuksista. Kullakin lapsella on oikeus oppia omalla tasolla ja omaan tahtiinsa. Tähän päästään aikuisten hyväksy
 vällä, avarakatseisella ja sensitiivisellä toimintatavalla. Toimintaa sopeutetaan kunkin oppilaan lähtökohdat  
 huomioiden.  
 
 * Koulussamme on olemassa hyviä käytänteitä eriyttämisen ja erilaisen tukemisen muotoina.  
 * Kaikki oppijat ovat osana erilaisia oppimisympäristöjä oman luokan lisäksi (esim. taito- ja taideaineet).  
 
 * Tiivistämme yhteistyötä pien- ja yleisopetuksen luokkien välillä ja käytetään joustavia ryhmittelyjä (palkkitunnit) 
 * Teemme aktiivisesti yhteistyötä luokanopettajien, erityisluokanopettajien, aineopettajien sekä laaja-alaisten 
 erityisopettajien, kieli- ja kulttuurityhmien opettajien sekä s2-opettajien kesken.  
 
 * Eriytämme opetusta mahdollisuuksien mukaan esim. oppilaskohtaisia ratkaisuja oppilaan taitotaso huomioiden 
 ja hyödyntäen selkeät struktuurit luokassa.  
 
 * Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja, tiloja ja ympäristöä.  
 * Teemme yhteisiä retkiä ja esim. yhteistä pajatyöskentelyä mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena lähtökohtana ja varmistamme 
eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien toteutumisen? 
  
 * Koulutulokkaiden, uusien tai luokkaa vaihtavien oppilaiden kohdalla huolehditaan niveltämisestä (luokanopet 
 taja, ela, kiku). Luokanopettaja huolehtii aineen- ja vierasopettajien tiedottamisesta koskien oppilaiden erityistar
 peita yms. 
 * Pyritään tarjoamaan jokaiselle oppilaalle sopivia työtapoja, materiaaleja, oppimissisältöjä sekä käyttämään 
 itsessään eriyttäviä tehtävätyyppejä.  
 * Joustavat ryhmittelyt: Oppilaiden jakaminen erilaisiin kokoonpanoihin esimerkiksi pari- ja ryhmätehtävissä. 
 * Pienet ryhmäkoot antavat enemmän aikaa kohtaamisille ja mahdollistaa oppilaantuntemuksen kehittymisen. 
 
 * Eri opettajien ja avustajien tiimityö auttaa ja tukee eriyttämistä ja eheyttämistä. MOK-viikko tukee eheyttä
 mistä ja monipuolisia menetelmiä koko koulun tasolla. 
 
 * Eskariopettajat ovat aamuisin vastaanottamassa lapsia sekä jäävät muutaman kerran lukukaudessa viiteen asti 
 pihalle kohtaamaan vanhempia muiden tapaamisten lisäksi. 
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 d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? 
  
 * Huomioimme eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevien oppilaiden erilaiset tarpeet  
 * Hyödynnämme kieli- ja kulttuuriryhmien opettajien asiantuntemusta. Tämä vaatii yhteisopettajuuden kehittä
 mistä ja ennalta sovittua suunnittelua.   
 
 * Avaamme sanojen ja käsitteiden merkityksiä. 
 * Huomioimme ja hyödynnämme oppilaiden kulttuuritaustoja 
 
 * Aloitetaan päivä kolmella eri kielellä (kielisuihkuttelu). Digitaalinen sanakirja, käydään keskustellen auki sanoja. 
 * Vältetään sosiaalista ”häpeää” käymällä sanoja läpi yhteisesti.  
  - pelit (Alias).  
  - tarkoituksenmukainen opetusmateriaali  
 
 * Oppilaat voivat opettaa toisiaan.  
 * Lähiympäristön hyödyntäminen.  
 
 * Oman ammattitaidon kehittäminen aiheeseen liittyvillä koulutuksilla ja webinaareilla.  
 * Olisi tärkeä olla mahdollisuuksien mukaan omata perustiedot erilaisista kieli- ja kulttuuriryhmistä.  
 * Keskustelu oppilaan perheen kanssa heidän tavoistaan ja toiveistaan.  
 * Monikulttuurisuuden ja -kielisyyden luonteva esillä pitäminen arjessa.   
 
 * Huomioidaan enemmän oppilaiden kotikieliä ja tekemällä näkyväksi erilaisia kieliä arkeemme. 
 
 
e)  Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? 
 * Soukan koulun laaja laitekanta mahdollistaa oppilaille yhdenvertaisen mahdollisuuden oppia ja harjoittaa omia 
 TVT-taitoja.  
 * Oppilaat pääsevät oppimaan ja työskentelemään eri pilvipalveluja, sovelluksia oppimispelejä käyttäen. Tämä  
 mahdollistaa erilaisten oppimistapojen hyödyntämisen sekä oppilaiden oman osaamisen esilletuomisen monipuoli
 silla tavoilla.   
 
 * Soukan koulu käyttää Espoon 1-9 -luokkien tiedonhallintataitojen opetussuunnitelmaa, johon on määritelty tie
 donhallinnan ja digitaitojen vuosiluokkakohtaisia tavoitteita. (Suunnitelma tulisi päivittää kaupunkitasoisesti). 
 Lisäksi Soukan opetussuunnitelmaas on opetusa ohjaavana liitteenä 3C Soukan digipelastusrengas. 
  
 
f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme tasataan oppimisvajeen aiheuttamia haasteita? Huomioit-
tehan oppimisvajeen kartoittamisessa ja lukuvuoden suunnittelussa myös uinninopetuksen siltä osin, kuin se on pan-
demian vuoksi jäänyt edellisinä lukuvuosina toteutumatta. 
 
 * Kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen arjessa. 
 
 * Kaikissa luokissa käydään läpi koulun säännöt lukuvuoden alussa. Sopu-tiimi muistuttaa wilma-viestillä kaikkia 
 luokanopettajia luokan omien sääntöjen laatimisesta yhdessä oppilaiden kanssa. 
 
 * Välkkäri- ja kummitoiminnan käynnistäminen uudelleen. 
 
 * Kuudesluokkalaiset ottavat vastuuta työharjoittelijoina koulun ravintolassa avustamalla keittiöhenkilökuntaa ja 
 näin osaltaan auttavat arjen työrauhan ylläpitäjinä. 
 
 * Opettajien yhteistyö oppilashuollon kanssa. 
 * Yhteistyö kotien kanssa. 
 * Koulun yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
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 g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityisissä opetusjärjestelyissä 
 opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? 
 

 * Kartoitetaan erityisissä opetusjärjestelyissä olleiden oppilaiden edistyminen.  

 * Tilanne määrää taktiikan.   

 

2. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: HYVINVOINNIN JA KASVUN TUKI 

 
Koko kouluyhteisö voi hyvin. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Vastuu oppilaiden hyvinvoin-
nin edistämisestä on koulun koko henkilökunnalla. Kouluyhteisön hyvinvointi varmistetaan jatkuvalla ryhmäyttä-
misellä, systemaattisella kiusaamisen ehkäisemisellä ja yhteisöllisyyden vahvistamisella. 
 
a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhteisössä?  
 * Koulun opettajat ovat saaneet kahden tunnin esittelykoulutuksen Verso- ja restoratiiviseen lä
 hestymistapaan 9.8.2022. 
 
 * Koulun Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -menetelmä on esitelty opiskelusuunnitelman päivityksen 
 yhteydessä 2021, ja se julkaistaan huoltajille lukuvuosioppaassa. 
 * Koulu on osallistunut Turun yliopiston Impres-tutkimukseen keväällä 2022, ja tutkimuksen ra
 porttia käsitellään loka-marraskuun kokouksessa, jossa pohditaan myös koulussa käytettävien 
 kiusaamisen ehkäisemis- ja selittämiskäytänteiden päivittämistä. Koulu ei valikoitunut interven
 tiokouluksi, vaan jatkamme verrokkina. 
 * Koulun käyttämää menetelmää tukemaan tullaan Someturva-työkalun esittelyllä. 
 
d) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toimenpiteet lukuvuodelle 
2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin perustuen? 
 * Kiva-tiimin (nimi vaihtuu Sopu-tiimiksi) henkilömäärää ja resurssia lisätään. 
 * Kiva- ja sopu -toimintaa käydään läpi oppitunneilla, jotta oppilaiden tietoisuus lisääntyy. 
 * Kiva-koulun rakennetta ja toimivuutta koulussa arvioidaan ja pyritään kehittämään koulun 
 kiusaamista ehkäisevää ja sovittelevaa toimintamallia. 
 
c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja tunteiden tunnis-
tamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät luokkakohtaisesti lukuvuonna 2022–23 
lukuvuoden 2021–22 arviointiin pohjautuen? 
 
 * Koulussa on käytössä KiVa-materiaali.  
 * Kaikki opettajat ovat saaneet restoratiivinen kohtaaminen -johdannon (2h) ensimmäisenä Veso-
 päivänä.  
 * Luokanopettajat käyttävät erilaisia tunne- ja kaveritaitomateriaaleja. 
 
d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työrauha osana palautu-
mista? 
 * Selkeät yhteiset säännöt, joista kaikki pitävät kiinni. Kiireettömyys. 
 * Harjoitellaan koululaistaitoja.  
 * Yhteistyö kodin kanssa. Mielekäs työskentely ja työskentelytavat. 
 *  Onnistumisen kokemukset ja positiivinen palaute.  
 * Pettymyksen sietämisen tukeminen.  
 * Turvallinen arki. 
 
 * Yhteisistä säännöistä keskusteleminen. Erityisesti uusien välituntikäytänteiden huolellinen läpi 
 käyminen oppilaiden kanssa. Luokan omien sääntöjen laatiminen, joihin kaikki sitoutuvat.  
 
 * Eriyttäminen, pienryhmätoiminta, opettajan ja lastenhoitajan antama tuki ja ohjaus.  

  

https://espoo365.sharepoint.com/:b:/r/sites/SITO-yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Hyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n/Kiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta/Yhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20-Ei%20kiusaamiselle%20KOKONAISUUS%2003.12.2020.pdf?csf=1&web=1&e=brrCRw
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e) Millä keinoin koulussamme vahvistetaan lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuususkoa? 
 * Huomaa hyvä ja positiivinen kohtaaminen.  
 * Rutiinit, välittävä aikuinen.   
 * Jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi.  
 * Oppilaiden huomioiminen koulupäivän eri tilanteissa tervehtimällä, hymyilemällä, kuulumisten 
 kysymisellä yms.  
 * Tulevaisuudesta puhuminen luottavaiseen sävyyn oppilaan ikä huomioiden. 
 
f) Millä keinoin koulussamme lisätään kouluyhteisön - oppilaiden ja henkilöstön - hyvinvointia, osallisuutta ja 
yhteisöön kuulumisen tunnetta? 
 * MEIDÄN SOUKKA - hengen ylläpitäminen - VIERAANVARAISUUS 
 - arvostava, läsnäoleva kohtaaminen ja ystävällisyys kaikkia kohtaan  
 - hyvää mieltä kaikille pienin teoin arjessa  
 - Oppilaiden ja työkavereiden huomioiminen koulupäivän eri tilanteissa tervehtimällä, hymyile
 mällä, ja esim. kuulumisten kysymisellä.  
 -iloitaan ja nauretaan yhdessä  
 - keksitään kivoja, pieniä arjen piristyksiä  
 - mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin  
 - herkkyyttä aistia toisten jaksaminen  
 -luodaan yhteiset säännöt; sääntöjen noudattaminen luo turvallisuutta  
 -muistetaan kiireettömyys ja armollisuus   
 
 * Hyvinvointiin me kaikki olemme osallisia voimme siihen vaikuttaa.  
 * Hyvinvointi koostuu loppujen lopuksi pienistä arjen asioista ja teoista.  
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2. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN 

 
a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa lukuvuonna 2022-23? 
 * Lähtökohtaisesti kaiken opetuksen tulisi Soukan koulussa olla kielitietoista. 
 * KOTIKANSAINVÄLISYYS: Tuodaan kunnioittavasti esille päivittäin suvaitsevaisuutta erilaisuutta ja 
 erilaisia tapoja kohtaan.   
 * Huomioidaan luokassa mukavalla tavalla eri kansallisuudet, kielet (esim. tervehdykset),. 
 
 
b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet 
 - ei ole 
 
 
c) Lukuvuoden 2021-22 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien pohjalta nostetut 
koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-23: (Lukuvuoden 2021-22 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi 
ja muu arviointitoiminta) 

 *YHTEISÖLLISYYS:  
 - Oppilaiden osallistamisen ja vastuuttamisen lisääminen mahdollisuuksien mukaan: 
 Välkkäri-toiminta, oppilaiden hyödyntäminen esim. vahtimestarin avustajina (pulpettien säätäminen), 
 av-vastaavina juhlissa, käsityöluokan ja kirjaston vastuuoppilaina, jalkapallotuomareina, kummiluokkatoiminta. 

 - Kiinnostus oppilaista, mitä lapsille kuuluu? 
 - luokan yhteishenki 

 
 * PEDAGOGIIKKA 

 - luokan ulkopuoliset oppimisympäristöt 
 - tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 
 - oppilas saa vaikuttaa opiskelutapojen valintaan 
 - koulussa keskustellaan aktiivisesti opetussuunnitelman toteuttamisesta 
 
 *JOHTAMINEN 
 - esimiehen palaute työstä 
 - rohkaiseminen kyseenaloistamaan vanhaa ja kokeilemaan uutta 
 - ys-ajan tarkoituksenmukainen suunnittelu vuositasolla 

  
 * HENKILÖSTÖ 
 - henkilöstön työmäärän kuormittavuuden helpottaminen, jaksamisen tukeminen 
  

 
 

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
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C) OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ 

YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS  

 

1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA 
 

Velijussi Kyllijoki, rehtori 
 

puhelinnumero  
043-824 6050 
09-81640261 

Susanna Koivusalo, apulaisrehtori 
 

043-8272679 

Sanna Kalmari, apulaisrehtori 
 

043-8257486 

Jaana Sykäri, johtoryhmän jäsen 09-816 23352 

Anniina Härkönen, johtoryhmän jäsen 09-816 23376 

Sanna Toivonen, johtoryhmän jäsen 046-877 3943, 09-816 23378 

Christina Viinikkala, johtoryhmän jäsen 09-816 23359 

Riikka Virtaniemi, johtoryhmän jäsen 09- 816 23357 

Tuuli Koiranen, erityisluokanopettaja 
(vastuussa johtoryhmän poissa ollessa) 

050-585 5663 

Heli Malila luokanopettaja 
(vastuussa johtoryhmän poissa ollessa) 

09-816 23383 

Leena Leppäkoski, luokanopettaja 
(vastuussa johtoryhmän poissa ollessa) 

09-816 23392 

   

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU  

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä Lukukuittaus 14.10.2022 mennessä 

• Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä 30.8.2022)  

• Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa kl 2020 

• Riskien arviointi tehty tai päivitetty 31.10.2022 mennessä 

• Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 10.8.2022 

• Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa Lukuvuoden yhteinen vanhempainilta  
 

• Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet 
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapukoulutuk-
sen vuosittain noin yhdelle kolmasosalle koulun työntekijöistä. 
10.8.2022 KOULUTUKSEN SAIVAT SEURAAVAT HENKILÖT (16): 
Avustajat: Minna Bussman, Pirkko Malkki, Duha Ahmad Hashem, Albina Beka, Hilkka Sirvio, Henni Kuos-
manen-Korpela, Fitore Humolli.  
Opettajat: Tommi Heinonen, Juha Juutila, Meeri Kuokkanen, Petri Vainio, Sanna Toivonen, Tommi Heino-
nen, Juha Juutila, Jaana Sykäri. 
Vahtimestari Janne Kauranen 
 
AIKAISEMMIN 
Christina Viinikkala 5.10.2019 
Janne Junell (työterveyspalvelut, hätäensiapukoulutus) 26.5.2017 
Sanna Kalmari, lukuvuosi 2016-17,  
* 28.10.2013 koko henkilökunta 
 

• Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Velijussi Kyllijoki, Sanna Kalmari, Susanna Koivu-
salo 

• Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Kuka, milloin, materiaali, jne.   
Sijaiskansio, apulaisrehtorit perehdyttävät 
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TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TOIMENPITEET LUKUVUODELLE 2022-2023 

 

VAHVISTETAAN TAMMIKUUSSA 2023 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEN YHTEYDESSÄ 

 

1. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden toteuttamiseksi lukuvuonna 
2022-2023: 
 
TASA-ARVO:  * Tavoitteena on, että jokainen oppilas saa tulla kouluun omana itsenään. 
  * Oppilaat oppivat koulussa tiedostamaan suku-puolten välisen tasa-arvon. 
 
Vastuuhenkilöt: Ops-tiimi, johtotiimi, luokkatasotiimi 
 
Aikataulu: Lukuvuositavoitteiden muotoilu syyslukukauden 2022 aikana (edellisen suunnitelman tavoitteiden ja  
                mahdollisen kyselykartoituksen pohjalta (OPH:n malli).      
                
                Toimeenpano ja arviointi kevätlukukauden 2023 aikana. 
 
2.Toimenpiteet yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden toteutta-
miseksi lukuvuonna 2022-2023: 
  
 YHDENVERTAISUUS: *  Edistetään toimintakulttuuria, jossa erilaisuus on voimavara. 
  * Meidän Soukka: Koulu, jossa kieli, kulttuuri, yhteisöllisyys kohtaavat. 
 
        Vastuuhenkilöt: Ops-tiimi, johtotiimi, luokkatasotiimi 
 
         Aikataulu: Lukuvuositavoitteiden muotoilu syyslukukauden 2022 aikana (edellisen suunnitelman tavoitteiden ja  
         mahdollisen kyselykartoituksen pohjalta (OPH:n malli).      
                
         Toimeenpano ja arviointi kevätlukukauden 2023 aikana. 

C.  

Lukuvuosisuunnitelman liitteet  
• Koulun ohjaussuunnitelma 

• Muut mahdolliset liitteet 
 
 

 

 

 


