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A. LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA



1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 

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

*

Niittykummun koulussa on 18 perusopetusryhmää neljällä eri linjalla (yleisopetuksessa A-luokat, 
kaksikielisessä opetuksessa B-luokat, montessoriopetuksessa M-luokat ja luokkamuotoisessa 
erityisopetuksessa autismin kirjon E-luokat).  �

 Oppilaita on luokilla seuraavasti:  �

 1A 35       1B 25 �

 2A 31       2B 23  �

 3A 21       3B 26  �

 4A 33       4B 27  �

 5A 24       5B 23 �

 6A 34       6B 26  �

 1-3-5M 22    2-4-6M 19  �

 1E 9, 2E 8, 3E 8, 4E 6, 5E 5.  �

 Kokonaisoppilasmäärä on 401. Osa opetuksesta tapahtuu Uusikummun koulussa. �

  �

Niittykummun koulussa luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta järjestetään ensimmäisestä 
kuudenteen luokkaan viidessä luokassa. Lukuvuonna 2021-2022 kussakin ryhmässä opiskelee 
enintään yhdeksän oppilasta. Kullekin oppilaalle laaditaan HOJKS ja tarvittaessa oppimääriä voidaan 
yksilöllistää tai oppilas voi opiskella toiminta-alueittain järjestettävän opetusmuodon mukaan. Osa 
näiden luokkien oppilaista opiskelee yleisopetuksen ryhmässä joko osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti. 
Luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu autismikirjon lapsille, jotka erilaisten oppimis- ja 
kommunikaatiotapojen vuoksi tarvitsevat pientä erityisen tuen opetusryhmää ja yksilöllistä ohjausta 
koko koulupäivän ajan. Luokkamuotoisella erityisopetuksella tarkoitetaan opetusta, jota annetaan 
ryhmälle, jonka kaikki oppilaat kuuluvat erityisen tuen piiriin. �

  �

Niittykummun koulun montessoriopetus, menetelmällinen painotus, noudattaa koulun 
opetussuunnitelmaa. Koulussamme on kaksi montessoriluokkaa kolmen luokkatason yhdysluokkina, 
1-3-5 lk ja 2-4-6-lk. Eri-ikäiset oppilaat työskentelevät yhdessä. Ensimmäisellä luokalla aloitetut työt 



jatkuvat koko alakoulun ajan. Työvihot säilytetään koulussa ja oppilaat saavat ne mukaansa 
yläkouluun siirtyessään. Tavoitteena on käsikirjaston kokoaminen. Oppilas pystyy helposti palaamaan 
aiempaan koulutyöhönsä tutkimalla alemmilla luokilla tehtyjä töitä. Oma oppimisportfolio helpottaa 
koulutyön itsearviointia. Koulun opetusvälineiden lisäksi opiskelun apuna käytetään 
montessorivälineistöä sekä luokkatoimikunnan kustantamaa materiaalia. Liikunnassa, käsitöissä ja 
kielissä montessorioppilaat saattavat opiskella muiden luokkien kanssa luokkatasonsa mukaisesti. 
Montessoriopetukseen hakeutuvilta edellytetään montessorileikkikoulun käymistä. Oppilaita 
valittaessa ovat etusijalla lapset, joilla on sisaruksia koulumme montessoriluokilla. Loput paikat 
arvotaan, mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja. Montessoriopetus tapahtuu Uusikummun 
koulussa. �

  �

  �

In Niittykumpu school, education for children on the autism spectrum is organized in 5 classrooms for 
grades 1-6. These classrooms consist of only special needs students. For the 2021-2022 school year, 
the maximum amount of students per group is 9. Separate education for students with special needs 
follows the curricula of the mainstream education system but may have specific syllabi and 
timetables. Each student is given a special education plan (HOJKS) and these are always decided on 
an individual basis. Students may also be taught in the mainstream classroom with individual support. �

  �

Bilingual teaching at Niittykumpu Primary School seeks to provide pupils with a working fluency in 
both Finnish and English. This means that required learning goals, processes, out-puts and skills are 
developed incrementally within the individual using both languages. The objective here is to nurture 
pupils’ language skills development, to awaken their interest, and to provide them with tools for life. 
Developing familiarity with the target language’s broader culture, literature, festivals and other 
idiosyncrasies is also a feature of the bilingual program. �

In principle, bilingual teachers use only one language with their own class. The fundamental position 
is: one teacher, one language. The aim is to make the classroom an immersive environment for the 
target language wherein each child may find the encouragement required to develop their language 
skills toward comfort and fluency in all communicative situations. Planning within the timetable allows 
for the opportunity to study theme-based issues, parallel or inter-class collaborations where Finnish 
and English-language pupils might work together on given projects. �

Pupils’ skills are assessed in all language-use areas. Assessments are guided and aided with 
reference to European standards that provide a general direction to follow. Final assessments for 
English in 6th year are made with the view that good knowledge is proportionally equivalent to an A1 
language grade. The notion of a good skills level includes the prospective fact that the pupil has 
attained command of the main concepts of a given subject in English. Aims, contents and 
assessment principles with regard to bilingual provision are dealt with in depth within the draft 
appendix of Espoo’s bilingual schools language skills content. �

  �

Laaja-alaiset erityisopettajat kartoittavat tuen tarvitsijoita säännöllisesti yhteistyössä luokanopettajien 



kanssa. Yleisessä tuessa olevia oppilaita ohjataan tarpeen vaatiessa läksykerhoon, joka on kerran 
viikossa koulun jälkeen ja siesta-aikaan kolme kertaa. Luokanopettaja voi tukea oppilasta 
opinnoissaan siesta-aikaan. Resurssiopettajia on jaettu eri luokille tasaisesti. Laaja-alaiset 
erityisopettajat antavat tarvittaessa tukea samanaikaisopetuksessa tai osa-aikaisessa 
erityisopetuksessa. �

  �

Special education teachers regularly assess the need for special education for each child through 
co-operation with the classroom teachers. With general support, students are encouraged to attend a 
homework club, which is organized once a week after school and also 3 times a week during the 
siesta. The classroom teacher can support the student during siesta time. The resource teachers are 
divided into different classes. The special education teacher provides necessary support to the 
students in the classroom during regular class lessons with the class teacher or in small groups. �

  �

Alkuopetuksessa on käytössä eriyttävät palkkitunnit. Tehostetussa tuessa olevilla oppilailla on oikeus 
saada säännöllisemmin laaja-alaisen erityisopettajan, resurssiopettajan tai avustajan tukea. 
Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma, jossa kartoitetaan tuen tarve ja 
toteutus. Läksykerhoon ohjataan tarpeen mukaan. Erityisessä tuessa oleville oppilaille laaditaan 
pedagoginen selvitys ja HOJKS.  �

Koulussa toimii KiVa-tiimi kiusaamistapausten käsittelyyn ja oppilaille pidetään Arvokas-tunteja ja 
erityisesti kolmannella luokka-asteella. �

  �

In first grade students are divided into level-based groups. Students who need intensified support 
have the right to receive regular support from the special education teacher, the resource teacher or a 
classroom assistant. The guardians are closely involved. Students given a pedagogical assessment 
and a learning plan is put into place. If needed, the student is encouraged to attend the homework 
club. An extensive assessment and individual plan are given to those students who need more 
extensive support. �

  �

Maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen tukea annetaan maahanmuuttajaoppilaille. Heille 
laaditaan määräaikainen pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma, jossa määritellään tuen tarve ja 
toteutus. He saavat opetusta omassa ryhmässään ja lisäksi mahdollisesti S2-opetusta pienryhmässä, 
jossa on myös suomenkielisiä oppilaita. Luokkiin, joissa on maahanmuuttajaoppilaita, kohdennetaan 
lisäresurssia. �

  �

Special support is given for a designated amount of time for immigrants after arriving in Finland. They 
receive ped.arvio? a learning plan for this period of time, which states the amount of support needed 
and how this will be put into practice. They are taught in their regular classrooms and will receive 
Finnish as a foreign language teaching in a small group along with native Finnish speakers if 



necessary. Any class which includes immigrant students will receive extra teaching resources.   �

  �

In the school there is a team 'KiVa' that focuses on anti-bullying. Social skills 'Arvokas' lessons are 
practiced especially in third grade.. �

  �

Koulukirjasto �

Kirjastosta vastaavat Madeleine Simon-Bellamy ja Minja Weide. Käytössämme on PrettyLib 
-järjestelmä, jossa käytetään Helmet -kirjastokorttia. Kirjasto on avoinna oppilaille useana päivänä 
viikossa. Viides- ja kuudesluokkalaisista oppilaista koulutetaan kirjasto-oppilaita, jotka auttavat 
kirjaston käytössä nuorempia oppilaita. Sen lisäksi opettajat oppilaineen voivat käyttää kirjastoa aina 
halutessaan. Kirjastoa täydennetään varojen ja lahjoitusten mukaan. �

  �

  �

 Kouluruokailu �

Koulussa oppilaat ruokailevat etukäteen suunnitelluissa vuoroissa opettajien valvonnassa. Oppilaiden 
lounastoiveita pyritään kuulemaan ja toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Koulussamme toimii 
välipalamyynti kolmena päivänä? viikossa. Ostoksia välipalamyynnissä tehdään 
yhteispalvelupisteestä etukäteen hankitulla välipalakortilla. Myös omia eväitä on mahdollista syödä 
välipalan aikaan valvotusti ruokalassa. �

 �

Lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat �

Huomioimme kalenterivuoden juhlia monin eri tavoin. Esimerkiksi itsenäisyyspäivää, joulu- ja 
kevätjuhlaa sekä vappua juhlitaan koulussa. Lisäksi huomioimme esim. halloweenin ja 
ystävänpäivän.  �

  �

  �

  �

  �

 �

 �
 �



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

maria.bjorkenheim@espoo.fi, arja.rantala@espoo.fi, siiri.autio@opetus.espoo.fi, 
paula.havu@opetus.espoo.fi �

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

noora.veijalainen@opetus.espoo.fi, siiri.autio@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.

*

Ei lauantaityöpäivää.



3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

1. 8.30 - 9.15 �

2. 9.15 - 10.00 �

10.00 - 10.15 välitunti �

3. 10.15 - 11.00 �

11.00 - 12.00 siesta, mutta luokkakohtaista vaihtelua esiintyy lukujärjestyksen mukaan �

4. 12.00 - 12.45 �

5. 12.45 - 13.30 �

13.30 - 13.45 välitunti �

6. 13.45 - 14.30 �

7. 14.30 - 15.15  �

Ruokailu porrastetaan jokaisen luokan kohdalla. �

 �

 �

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

Ei vastauksia



4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Koulussamme voidaan järjestää sekä oppilaiden että opettajien vetämiä erilaisia kerhoja 
kausiluontoisesti. Tämän lisäksi tarjolla on vaihtelevasti ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä kerhoja 
(WAU-liikuntakerho/ Tapiolan Honka, WestEnd Indians-monitoimikerho, Kuvataide-kerho, 
Shakkikerho, Saksan kerho).   �

 �

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.

*

Tällä hetkellä olevan tiedon mukaan ei koronatilanteen vuoksi lukuvuonna 2021-2022 järjestetä 
leirikouluja. �
 �
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 harkitusti opintokäyntejä, oppilaiden tutustumiskäyntejä jatko-
opintopaikkoihin sekä retkiä ja tapahtumia myöhemmin täsmennettävällä tavalla. (Esimerkiksi 
historian tunteihin liittyvät museovierailut 4.-6.-luokilla). Huoltajia tiedotetaan koulun ulkopuolella 
annettavasta opetuksesta tarkemmin erikseen. �
 �
Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! �
Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma. �
Lukuvuoden KULPS-toiminnan suunnitelma: lukuvuonna 2021-2022 toteutetaan tarjonnan ja 
vallitsevien koronasäädösten mukaisesti. �



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.

Erilaisia tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien ja pandemiarajoitusten salliessa. Osa tapahtumista 
järjestetään etänä. �
Todennäköisesti tullaan järjestämään ainakin seuraavat tapahtumat: �

- Koulutus elämään �
- Rynkeby-juoksutapahtuma �
- Spelling bee -tavauskilpailu porrastetusti keväällä. �
- Oppilaskunnan hallituksen järjestämät tapahtumat, kuten Talent show. �
- Niittykumpu Broadcast -lähetykset eri aiheista



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"?

- Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan KULPS-tarjontaa sekä lähi- että etäversioina. �

Luokat hyödyntävät KULPS-tarjontaa lukuvuoden aikana korona-ohjeistukset huomioiden. �
 �

1AB �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: Käsityökoulu Robotin työpaja �

Kulttuuripolku/Mielin määrin: Tapiola Sinfonietta Avain hukassa -konsertti, Lelumuseo Hevosenkenkä �

Kirjastopolku: kirjastokäyntejä läpi vuoden, Sanataidekoulun työpaja Sanojen taikaa �

Liikuntapolku: Voimistelua, parkouria ja akrobatiaa Gymillä, Ulkoleikkejä kiertotaloudesta �

 �

2AB �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: mahdollisesti Käsityökoulu Robotin työpaja �

Kulttuuripolku/Mielin määrin: retki Glimsiin, Tapiola Sinfonietan Avain hukassa -konsertti �

Kirjastopolku: kirjastokäyntejä, avaruusaiheinen kirjavinkkaus �

Liikuntapolku: Mahdollisesti Tempputemmellys �
 �
 �

3AB �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: mahdollisesti Käsityökoulu Robotin työpaja �

Kulttuuripolku/Mielin määrin: Junior ciné -elokuva, Tapiola Sinfonietan Avain hukassa-konsertti �

Kirjastopolku: Käynti Tapiolan kirjastossa 5.10.2021 kirjamaistiaisissa lukupiiriä varten. �

Liikuntapolku:  StepUp Street ja Show tanssi, StepUp dance school Matinkylä vierailu tai oppitunti 
koululla keväällä 2022. �

 �

4AB �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: 4A:n retki Pentalaan (syyskuu 2021) �

Kulttuuripolku/Mielin määrin: 4A Junior ciné -elokuva Hiiriä ja pöllöjä (elokuu 2021) �



Kirjastopolku: 4AB:n kirjailijavierailu Veera Salmi lokakuu 2021, 4B:n kirjamaistiaiset syyskuu 2021 �

Liikuntapolku: keväällä 2022 �
 �

5AB �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: �

Kulttuuripolku/Mielin määrin: Junior ciné -elokuva �

Kirjastopolku: kirjastokäyntejä �

Liikuntapolku:  �

 �

6AB �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: mahdollisesti käsityökoulu Robotin KULPS-työpajat �

Kulttuuripolku/Mielin määrin: Junior ciné -elokuva, mahdollisesti Espoon sirkus- ja teatterikoulu Eskon 
teatteri-improvisaatio. �

Kirjastopolku: kirjastokäyntejä, mahdollisesti Kirjamaistiaiset �

Liikuntapolku: mahdollisesti Voimistelua ja parkouria (Espoon Telinetaiturit); Keilausta (Kaatolupa oy) �

 �

Mont. �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: Suomen luontokeskus, EMMA-museo, Käsityökoulu Robot, Espoon 
kuviksen kuvataidetyöpajat, �
Kulttuuripolku/Mielin määrin: Junior ciné -elokuva, �
Kirjastopolku: kirjastokäyntejä pitkin vuotta �

Liikuntapolku:  Espoon sirkuskoulu Esko, Squash, Mailapelit �

 �

E-luokat: Jokainen luokka käyttää KULPS-tarjontaa mahdollisuuksien mukaan. �

1E �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: �
Kulttuuripolku/Mielin määrin: Tapiolan sinfonietta Avain hukassa -konsertti, �
Kirjastopolku: kirjastokäyntejä �
Liikuntapolku:  keilaus Tapiolassa syksyllä, keväällä toinen liikuntapolku �



2E �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa:  Pentalan retki �
Kulttuuripolku/Mielin määrin: Tapiolan sinfonietta Avain hukassa -konsertti, �
Kirjastopolku: kirjastokäyntejä �
Liikuntapolku: keilaus Tapiolassa syksyllä, keväällä toinen liikuntapolku �

3E �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: �
Kulttuuripolku/Mielin määrin: Tapiolan sinfonietta Avain hukassa -konsertti, �
Kirjastopolku: kirjastokäyntejä �
Liikuntapolku: keilaus Tapiolassa syksyllä, keväällä toinen liikuntapolku �

4E �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: �
Kulttuuripolku/Mielin määrin: �
Kirjastopolku: �
Liikuntapolku: �

5E �
Kulttuuripolku/Kerran vuodessa: �
Kulttuuripolku/Mielin määrin: Tapiolan sinfonietta Avain hukassa -konsertti �
Kirjastopolku: kirjastokäyntejä �
Liikuntapolku: �

e-luokkien jutut lisätty LM OJa MWe MSB JT PT SH 14.9.2021 �

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

kati.kotamaki@opetus.espoo.fi �
alyssa.miikki@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.

Koko koulun yhteinen etävanhempainilta pidetään 25.8.2021 klo 17:30-18:00 Teamsissa. Jokaisen 
luokan oma vanhempainilta pidetään 25.8.2021 klo 17:30-18:00, tai muuna erikseen sovittuna 
ajankohtana, jonka opettajat itse ilmoittavat oman luokan huoltajille. �

Ensimmäisen luokan opettajat pitävät vanhempainvartit syyslukukauden aikana. �

Arviointikeskustelut toteutetaan joulukuussa, 2. ja 6. luokka voivat aloittaa vasta tammikuussa.  �

Virallisiin tapaamisiin (vanhempainillat, arviointikeskustelut, hojks-palaverit) tilataan tarvittaessa 
tulkkipalvelut. �

Kodin ja koulun yhteistyötä ylläpidetään mm. Wilman kautta. Opettajakunnan kanssa keskusteltiin 
Wilma-viestinnästä  ja käytänteistä syksyn vesossa 9.8.2021. �

Niittykummun koulun vanhempainyhdistys tapaa säännöllisesti ja jokaiselta luokalta tulee olla kaksi 
vanhempainedustajaa valittuna.

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

Perusopetuksen iltapäivätoiminta pidetään Uusikummun koulurakennuksessa. Vastuuohjaaja Virpi 
Riistama. �

Erityisen tuen oppilaiden iltapäivähoito pidetään Niittykummun koulurakennuksessa. Vastuuohjaaja 
Marjo Ollanketo. �

Koulun tiloissa järjestetään sovitusti puhe- ja toimintaterapiaa. Myös hoitava taho vierailee 
tarvittaessa koululla havainnoimassa oppilasta. �

Kuvataan 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/


Koulun yhteysopettaja kestävän kehityksen edistämisessä: *
Kirjoita opettajan työsähköpostiosoite, ei nimeä

maria.bjorkenheim@espoo.fi

Monialaiset oppimiskokokonaisuudet *

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

Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin
sisällytettävät oppiaineet:

Oppiaineet: Taito- ja taideaineet �

1.lk: Sadut ja tarinat �

2.lk  Avaruusprojekti �

3.lk: Globaalikasvatus. �

4.lk: Mielenterveyden käsi. �

5.lk: Matkusta maailman ympäri. �

6.lk: Kestävä kehitys. �

Montessorit: Saaret. �

E-luokat: �
1E: Itsenäinen työskentely ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen. Oppiaineet: äidinkieli ja käsityö. �
2E: Työskentely- ja sosiaaliset taidot. Oppiaineina kuvista, kässää, matikkaa ja äidinkieltä. �
3E: Vuorovaikutustaidot ja kohteliaat käytöstavat. Oppiaineet: äidinkieli, käsityö, ympäristöoppi. �

Oppilaat osallistuvat tavoitteiden ja sisältöjen suunnitteluun opettajien opastuksella. �



Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Tämänhetkisen tiedon mukaan, jos yksittäisiä oppilaita on karanteenissa, opettaja striimaa ainakin 
yhden oppitunnin päivässä saadakseen kontaktin oppilaaseen. Opettajat käyttävät pääasiassa 
Google Meetiä striimaamiseen. Opettajat laittavat tehtävät esimerkiksi Google Classroomiin. �

Jos koko luokka päätyy karanteeniin, opettaja järjestää heille etäopetusta tälle sovitulla tavalla, 
esimerkiksi pitäen yhden videopuhelun luokalle päivässä ja laittamalla loput päivän tehtävät 
esimerkiksi Google Classroomiin. �

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)

*

Move 5.lk Syksyllä �

Hyvinvointikartta 5.lk Kevät �

Oppika 2. ja 5. lk. Syksy �

Allut 2. ja 4./5. lk Syksy/Kevät �

LukiMat 1. Ja 2. lk Syksy/Kevät �

Kiusaamiskartoitus tammi- helmikuu �

Huoltajakysely tammi-helmikuu �

Rehtorikysely Kevät 22 �

Rehtori esittelee huoltajakyselyn tulokset henkilöstölle ja niistä lähetetään kooste vanhemmille 
Wilmassa.

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

Jatkuvalla arvioinnilla, varhaisella puuttumisella, kodin- ja koulun välisellä yhteistyöllä ja resurssien 
kohdentamisella tuen tarpeen mukaan. �

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

Laaja-alaiset erityisopettajat kartoittavat tuen tarvitsijoita säännöllisesti yhteistyössä luokanopettajien 
kanssa. Isoissa luokissa kaksi luokanopettajaa mahdollistaa sen, että toinen voi tuntien aikana auttaa 
luokassa tukea tarvitsevia oppilaita. Lisäksi joissakin luokissa on luotu kolmen opettajan malli, jolloin 
oppilas voi saada tukea monin eri tavoin, esim. joustavilla ryhmittelyillä. Laaja-alaiset erityisopettajat 
antavat tukea samanaikaisopetuksen, palkkiryhmien, joustavien ryhmittelyjen tai osa-aikaisen 
erityisopetuksen avulla. Resurssiopettajia ja kouluavustajia pyritty jakamaan eri luokille tasaisesti 
tukemaan oppilaita. Yleisessä tuessa olevia oppilaita ohjataan tarpeen vaatiessa läksykerhoon, joka 
on kerran viikossa koulun jälkeen ja sovittaessa muulloinkin. �

Oppimisen tuen ryhmässä käydään läpi pedagogiset asiakirjat jokaisen tuen tarpeen muuttuessa ja 
arvioidaan oppilaalle sopiva tuki koulussa. Kodin kanssa keskustellaan myös aktiivisesti oppilaan 
tilanteesta. �

Suomi toisena kielenä -oppilaat saavat suomen kielen opetusta samassa äidinkielen ryhmässä 
luokan kanssa ja lisäksi mahdollisesti S2 -opetusta pienryhmässä, jossa on myös suomenkielisiä 
oppilaita. Luokkiin, joissa on maahanmuuttajaoppilaita, kohdennetaan lisäresurssia. �

  �



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.

Niittykummun koulu on julistautunut syrjinnästä vapaaksi kouluksi. Meillä on 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Koulussa toimii oppilasvaikuttamisryhmät: oppilaskunnan hallitus, 
vihreä tiimi ja liikkuva koulu. Koulussa pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan 
yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Käydään luokissa keskustelua vaikuttamisen mahdollisuuksista 
jokaisen kouluarjessa osana koko koulun oppilaskuntaa.

II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI

1. Hyvinvoinnin mittarit
*
Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman mukaiset, yhteisöllisessä
oppilashuoltoryhmässä sovitut toimenpiteet lukuvuodelle 2021-22:

Suunnitelma on luettavissa lv-suunnitelman liitteenä

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:

*

Katso Ei kiusaamiselle suunnitelma ( liitteenä)

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428618


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.

Koulussa toimii kolme osallisuustiimiä, joihin kaksi edustajaa per luokka valitaan alkuvuodesta 
vaaleilla. Osallisuustiimit ovat oppilaskunnan hallitus, vihreä raati ja liikkuva koulu. Oppilaskunnan 
hallitus järjestää lukuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan erilaisia osallistavia tapahtumia, 
esimerkiksi väripäivä, toiveruokapäivä ja talent show. Tänä lukuvuonna tullaan vahvistamaan koko 
oppilaskunnan osallistamista yhteisten asioiden suunnitteluun ja lisäämään oppilaiden ymmärrystä 
vaikuttamismahdollisuuksista koulun arjesta. Oppilaskunnan hallitus tekee luokkiin julisteet ja 
perustaa idealaatikon. �

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?

Koululle on hankittu uusia tietokoneita ja jokaisella luokalla on vakituisesti käytössään useita 
tietokoneita. Lisäksi koulusta löytyy jonkin verran tabletteja oppilaiden käyttöön. �
Oppilaiden monilukutaitoa ja kymmenjärjestelmätaitoja pyritään vahvistamaan. 
Mediaturvallisuusasioita käydään läpi ikätasoisesti. Myös opettajien taitoja pyritään koulutusten kautta 
pitämään ajan tasalla, jotta he voivat tukea oppilaiden digitaitoja.

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

Vanhempainillassa käydään tarvittaessa läpi Wilman ja oppilaiden tarvitsemien digitaalisten 
oppimisalustojen (esim. Bingel, Google Classroom) käyttöä. Myös koulusihteeri auttaa parhaansa 
mukaan.



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

Niittykummun koulu osallistuu Espoon kansainvälisyys- ja globaalikasvatusprojektiin kuluvana 
lukuvuonna. Ensimmäinen työpaja 3. ja 4. luokan oppilaiden kanssa järjestettiin syyskuun alussa. �
Lisäksi koulussa huomioidaan useita eri kulttuurien ja kansalaisuuksien juhlapäiviä kun niitä tulee 
kalenterivuoden mukana. Oppimateriaalivalinnoissa kiinnitetään huomiota myös monikulttuuriseen 
tarjontaan, ja laajaan representaatioon erilaisista ihmisistä. �
Opettajia kannustetaan tutustumaan eTwinning tarjontaan, ja sen tuomiin mahdollisuuksiin 
kansainväliseen yhteistyöhön luokkien kanssa.

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Niittykummun koulu on hakemassa akkreditoiduksi Erasmus+ kouluksi, minkä myötä kansainväliset 
liikkuvuushankkeet tulisivat mahdollisksi myönnettävän rahoituksen myötä.

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

Oppilaiden osallisuuden lisääminen ja oppilaiden ymmärryksen lisääminen siitä, mitä tarkoittaa 
osallisuus.

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

Apulaisrehtori Maria Björkenheim Niittykummun koulurakennuksessa (NK) �
Apulaisrehtori Arja Rantala Uusikummun koulurakennuksessa (UK) �
Paula Havu (UK) �
Siiri Autio (NK) �
Marjo Ollanketo �
Mirja Saros (UK) �
Sirpa Piira (NK) �
Katri Storgårds (NK) �
Virkaiältään seuraava �



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

Pelastussuunnitelma käsitelty
työyhteisössä

10.8.21

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8.
mennessä)

13.9.21

Suojautuminen rakennukseen käsitelty
henkilökunnan kanssa

10.8.21

Riskien arviointi tehty tai päivitetty Lokakuun loppuun mennessä

Uudet työntekijät perehdytetty
turvallisuusasioihin

10.8.21

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa Luokkakohtaisesti

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden
alkuun mennessä saaneet:

8 + vanhentuneet koulutukset

Poliisin vuosittain järjestämän
turvakoulutuksen saaneet:

2

Miten sijaiset perehdytetään
turvallisuusasioihin?

Turvallisuuskansio on opettajanhuoneessa ja jokaisella
opettajalla on oma kansionsa, joka on sijaisen käytössä.

D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma_vuosiluokat1-6_Niittykumpulv21-22.docx

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

Syksy 2021 Liite lukuvuosisuunnitelmaan Valmistauminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin_Niittykummunkoulu.docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

Ei kiusaamiselle Niittykummun koulu.docx
Opiskeluhuoltosuunnitelma_Niittykummunkoulu_2021.docx

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=92c4394d-937e-4596-b68e-a55c13ddc97e
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=66d4b4d9-f0b5-4726-82d9-0107989cfc96
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=9adf8890-792f-457e-b35f-1eb0d4e2a2e0
https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=dc784dd6-c1bb-4112-a79d-4dcfcebd3dea

