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Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö

Koulun nimi *

Nöykkiönlaakson koulu

Ohje lukuvuosisuunnitelman tekemiseen Webropolissa 

Suunnitelmaa voi työstää osissa ja missä järjestyksessä tahansa. Kaikki, joilla on tiedossa koulun linkki, voivat työstää suunnitelmaa, mutta

vain yksi kerrallaan. Suunnitelman teon voi keskeyttää minkä tahansa kysymyksen jälkeen painamalla Tallenna ja jatka myöhemmin -

painiketta, jolloin vastaukset tallentuvat ja kysely sulkeutuu. Tallenna ja jatka myöhemmin -painikkeen painamisen jälkeen ohjelma pyytää

varmistusta sulkemiselle, ja varmistuksen jälkeen ilmoittaa, että vastaukset tallennettiin. Ohjelma tarjoaa pitkän linkin, jolla pääsee kyselyyn

takaisin. Linkin voi halutessaan ottaa talteen, mutta yhtä hyvin kyselyyn pääsee takaisin alkuperäisestä koululle lähetetystä linkistä. 

HUOM! On tärkeää, että jokainen lukuvuosisuunnitelman laatimiseen osallistuva painaa oman työstämisvuoronsa lopuksi jotakin Tallenna ja

jatka myöhemmin -painiketta. 

Kyselyn lopussa lukuvuosisuunnitelmaan liitetään ohjaussuunnitelma (erillisenä tiedostona) ja mahdolliset muut liitteet.

(Ohjaussuunnitelmapohja on lähetetty rehtoreille 28.4.2021 ja se löytyy myös Perusopetuslinjan Työtiloista kohdasta OPS-lomakepohjat.) 

Kun lukuvuosisuunnitelma on valmis, painetaan Lähetä. Lähettäminen edellyttää, että kaikkiin pakollisiin kenttiin on vastattu. Lähettämisen

jälkeenkin suunnitelmaa pääsee vielä tarvittaessa muokkaamaan koulun omasta linkistä. Muokkausten jälkeen suunnitelma lähetetään

uudestaan. 

Valmis lukuvuosisuunnitelma lähetetään 15.10. mennessä! 

Lähettämisen jälkeen aukeaa yhteenvetosivu, joka muutetaan yläkulmassa olevasta painikkeesta PDF-muotoon. PDF-version voi tallentaa ja

jakaa esimerkiksi johtokunnalle. Valmis PDF-muotoinen lukuvuosisuunnitelma tulostetaan. Ensimmäiselle yhteenvetosivulle tulevat

automaattisesti näkyviin kohdat, joihin kirjataan lukuvuosisuunnitelman käsittelyn päivämäärät sekä allekirjoitukset. Nämä kirjataan käsin

tulostettuun, valmiiseen lukuvuosisuunnitelmaan. Allekirjoitettu suunnitelma arkistoidaan.

A. LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA

1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 

Tallenna ja jatka myöhemmin

https://espoo365.sharepoint.com/sites/perusopetuslinja-sito-1/YhteisetDokumentit/Forms/BySubject.aspx?FilterField1=DocumentSubject&FilterValue1=OPS%3An%20lomakepohjat&FilterType1=Choice&viewid=e9f56cd1%2D1780%2D473a%2D8840%2D82e8d2f47f01


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.

*

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

Nöykkiönlaakson koulussa toimii 18 perusopetuksen luokkaa, 407 oppilasta:  
LK Opettajat: 
1A Minna Lillman 24, 1B Mona Mattila-Toropainen 25, 1C Karoliina Järvenpää 24 
2A Anu Vilkki 24, 2B Laura Teppo 24, 2C Hanne Meriläinen 23 
3A Elisa Pihlajamäki 6, 3B Kristiina Timonen 27, 3C Maarit Rautiainen 24 
4A Aleksi Koivisto 23, 4B Rainer Sarviaho 20, 4C Tommi Ohtonen 22  
5A Nina Bask 23, 5B Eero Haavisto 20, 5C Iira Vartiainen 22 
6A Tiina Leino 24, 6B Leena Määttänen 23, 6C Sari Riskala 23 
Koulunkäynninohjaajia on kuusi. 
Koulun tiloissa järjestetään myös suomenkielisen varhaiskasvatuksen alaista esiopetusta kahdessa eri 
ryhmässä. Kissankellot:19 lasta ja Esikot 18 lasta.Työntekijät: Taina Jansson, Anne Marttila, Kaisa 
Pellinen,Joonas Tuurala, Pilvi Lundell, Kaisa Koskinen 
Oppitunnit ovat 8.15–15.00 välillä. Välitunnit ovat 15 ja 30 minuutin mittaisia ja ne on jaksotettu eri luokka-
asteilla. Oppilaille annetaan tarvittaessa tukiopetusta ja sitä voi antaa oman opettajan lisäksi koulun toinenkin 
opettaja. Koulussa annetaan S2-opetusta. Resurssiopettajan tunteja antaa kaksi opettajaa. Laaja-alaista 
erityis-opetusta antaa kaksi opettajaa, tunteja on käytössä 48 vkt.  
Päivänavaukset aloittavat koulupäivän. Luokissa toteutetaan säännöllisesti sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen 
harjoittelua. Lisäksi taitoja harjoitellaan Tasku-tunneilla erikseen kootuille pienryhmille.  Valinnainen A-saksa 
alkaa 4. luokalla. Tukiopetusta voi antaa tarvittaessa  jokainen koulun opettaja. Tarjotaan tukiopetusta, myös 
ennakoivasti. Maahanmuuttajien opetusta järjestetään yleisopetuksessa, jossa oppilaat saavat tukea 
tarpeidensa mukaisesti. 
4.-6. lk oppilaat opiskelevat opetus- ja tuntisuunnitelmaan kuuluvaa pakollista valinnaisaineita yhden 
vuosiviikkotunnin lukuvuodessa. Jokainen oppilas opiskelee kahta pakollista valinnaisainetta. Tunnit pidetään 
luokka-asteittain kaksoistunteina maanantaisin klo 13.30–15.00.  Valinnaiskurssit ovat syksyllä 27.9.21–
22.11.21 ja keväällä 14.2.22-25.4.22. 
Ruokailu on jaksotettu välille 10.15–12.15. 6 luokat sekä yksi 4lk syö kouluruoan omassa luokassaan. 
Koulupäivän kestäessä kello 15.00 asti oppilas voi tuoda omat eväät välipalaksi iltapäivään. 
Luokat käyttävät koulun kirjastoa opettajan valvonnassa. Yhteistyötä tehdään myös Nöykkiön kirjaston kanssa. 
Lukuvuoden aikana järjestetään, mahdollisuuksien ja turvallisuus näkökohdat huomioiden retkiä ja tapahtumia, 
Kodin ja koulun päivä, joulujuhlat ja kevätjuhlat sekä oppilaiden järjestämää ohjelmaa esim. Vappu -talent. 

heidi.maki@espoo.fi 
minna.palmu@opetus.espoo.fi 
anu.vilkki@opetus.espoo.fi 
eero.haavisto@opetus.espoo.fi 
rainer.sarviaho@opetus.espoo.fi 
krista.wilska@opetus.espoo.fi
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Oppilaskunnan ohjaava opettaja/opettajat: *
Kirjoita opettajien työsähköpostiosoitteet (ei nimiä)

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.

*

3. OPETUSTUNNIT 
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

mikael.huhtakangas@opetus.espoo.fi 
hanne.marilainen@opetus.espoo.fi

Koululla on lauantaityöpäivä 30.10.2021 ja korvaava vapaapäivä on 19.4.2022.
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Yllä mainittuihin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus on koulun ulkopuolella. 
Jos koulun työaika poikkeaa yllä mainitusta, se kuvataan alla.

4. KOULUN KERHOTOIMINTA 

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

1. – 2. lk 
1. oppitunti  08.15 - 09.00 
 välitunti  09.00 - 09.15 
2. oppitunti  09.15 - 10.00 
3. oppitunti + ruokailu  10.00 - 11 
 välitunti  11 - 11.30 
4. oppitunti  11.30 - 12.15 
 välitunti  12.15 - 12.30 
5. oppitunti  12.30 - 13.15 
6. oppitunti  13.15 - 14.00 

4. – 6. lk  
1. oppitunti  08.15 - 09.00 
2. oppitunti  09.00 - 09.45 
 välitunti  09.45 - 10.15 
3. oppitunti  10.15 - 11.00 
4. oppitunti + ruokailu  11.00 - 12 
 välitunti  12 - 12.30 
5. oppitunti  12.30 - 13.15 
6. oppitunti*  13.15 - 14.00 

Koulun työaika voi poiketa oppilaiden retkien, koululaisuinnin ja yhteisten tapahtumapäivien aikana. Näistä 
poikkeuksista tiedotetaan huoltajia.
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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 voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä.

*

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.

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.

Kerhotoiminnan tavoitteena on ilo uuden oppimisesta, koulun itse järjestämien kerhojen maksuttomuus ja oppi-
laiden tasa-arvoisuus- ja yhdenvertaisuus periaate. Espoossa vuosien 2019-2022 teemaksi on nostettu 
köyhyydestä johtuvan eriarvoisuuden vähentäminen koulussa. Koulussa pyritään järjestämään kerhoja 
resurssien puitteissa.  Ulkopuolisten järjestämä kerhotoimintaa on Wau-kerho tiistaisin sekä kuorokerho 
keskiviikkoisin. Oppilaat järjestävät välituntikerhoja. Oppilailta pyydetään kerhotoiveita ja kerhoja toteutetaan 
kysynnän mukaan.

Retkien ja leirikoulujen kohteet: 1-2.lk Espoo ja lähikunnat 3-4.lk Uusimaa 5-6.lk Suomi.  Leirikoulut ovat 
tänä lukuvuonna yksipäiväisiä: 6A 25.8.21, 6B 1.9.21 Kisakalliossa ja 6C 31.8.21 Solvallassa.  Luokat ja 
opiskeluryhmät tekevät retkiä ja opintokäyntejä lukuvuoden aikana liittyen opetussuunnitelman mukaiseen 
opiskeluun, osa opintokäynneistä on Kulps-tapahtumia. Luokat tekevät opintoretkiä pääkaupunkiseudun 
museoihin ja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan urheilukisoihin ja turnauksiin sekä 4lk tekevät retken 
Villa Elfvikin luontokouluun. Luokat voivat myös tehdä kevätretkiä eri kohteisiin keväällä 2022. Kulussamme 
suositaan retkeilyä koulun lähialueella.  Kaikessa koulun ulkopuolisessa toiminnassa huomioidaan ja 
noudatetaan hygienia- ja turvallisuusohjeita ja turvavälejä. Julkisien kulkuvälineiden sijaan liikutaan jalan, 
polkupyörillä tai tilauskuljetuksilla koulun resurssien puitteissa. Koululle voidaan ottaa vastaan vierailijoita 
KOTOn:n laatimien ohjeistusten puitteissa, esim. Kulps-ohjelman. Vierailuja pyritään järjestämään myös 
etäoppitunteina (esim. Aalto-yliopisto) ja hyödynnetään virtuaaliopastuksia esimerkiksi museoihin ja 
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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"?

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

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.

Opettajat ja oppilaat voivat järjestää yhteisiä tilaisuuksia, Perinteeksi on muodostunut keväällä järjestettävä 
opettajien ja oppilaiden välinen esim. pesäpallo-ottelu. Toiminnassa huomioidaan ja nouda-tetaan hygienia- ja 
turvallisuusohjeita ja turvavälejä.

Luokat valitsevat KULPS-tarjonnasta ikätasolleen soveltuvan tapahtuman.  KULPS-tarjonnassa hyödynnetään 
virtuaalitapahtumia esimerkiksi museoihin ja kirjastoihin. Koulun ulkopuolisessa toiminnassa huomioidaan ja 
noudatetaan hygienia- ja turvallisuusohjeita ja turvavälejä. Julkisien kulkuvälineiden sijaan liikutaan jalan, 
polkupyörillä tai tilauskuljetuksilla koulun resurssien puitteissa.

laura.teppo@opetus.espoo.fi 
karoliina jarvenpaa@opetus.espoo.fi
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Sidosryhmäyhteistyö *
Kuvataan perusopetuksen iltapäivätoiminta ja esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen kanssa tehtävä
yhteistyö.

Kuvataan toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

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

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

Lukuvuoden kehittämiskohteiksi huoltajakyselyn perusteella nousivat: 
kiusaamiseen ja sääntöjen rikkomiseen puuttuminen sekä opetuksen tavoitteista ja arvioinnista tiedottamisen 
lisääminen. 
Ensimmäisten luokkien opettajat järjestivät luokkakohtaiset vanhempainillat syyskuussa 2021. Ensimmäisellä 
luokalla vanhempaintapaamiset järjestetään syksyn aikana ja myös muilla luokka-asteilla tarvittaessa. Syksyllä 
luokilla järjestetään luokkakohtaiset vanhempainillat etäyhteyksiä käyttäen. Tehostetun tuen ja erityisen tuen 
suunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään 31.10.21 mennessä. Kaikilla luokilla toimii luokkatoimikunnat. 
Vanhempainyhdistys kokoontuu kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä. Vanhempainyhdistys toimii 
aktiivisesti yhteistyössä koulun kanssa järjestäen erilaisia tapahtumia. Yhdistys tukee koulun toimintaa 
rahallisesti mm. retkiavustuksin, stipendein ja teatterivierailuin. Wilma on käytössä kaikilla luokilla tiedottamisen 
välineenä. Wilma-viestinnän käytänteistä kerrotaan huoltajille syksyn vanhempainillassa. Rehtori tiedottaa 
ajankohtaisista tapahtumista Wilman kautta. Koululla on käytössä instagram tili, jonne päivitetään kuvia esim. 
koulun ja luokkien tapahtumista ja retkistä. 

Nöykkiönlaakson koululla 1-2-luokkalaisten iltapäivätoimintaa järjestää Kim Wollsten, palveluntuottaja on 
www.liikuntailtapaivakerho.fi. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Nöykkiön kirjasto sekä Nuorisotoimi ja 
Tapiolan kuoro.  Espoonlahden seurakunnan kanssa teemme sopimukseen perustuvaa yhteistyötä. MLL:n 
kanssa yhteistyö vaihtelee vuosittain. (kirpputori, liikennepäivystys koulun alkaessa, kerhot, vanhempainillat). 
Pyrimme myös järjestämään Nälkäpäiväkeräyksen.  Nuorisotila on hyvä pitää mukana sidosryhmänä ja 
luokkakohtaisia tapahtumia ja vierailuja voidaan järjestää. Uimaopetuksen kanssa jatkuu yhteistyö 
terveysturvallisuusnäkökohdat huomioiden

rainer.sarviaho@opetus.espoo.fi 
Tiina.t.leino@opetus.espoo.fi
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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:

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Syksy 2021  
1.–2.lk  
teema: Suomi 
3.–4. lk 
Teema: Mediat ja digitaidot 
5lk 
teema: Ihminen ja unelmat   
6lk  
teema: Metsä 

Kevät 2022  
1.–2.lk  
teema: ystävyys ja kaveritaidot 
3.–4. lk 
Teema:Leikitään ja liikutaan yhdessä   
5lk 
teema: Eurooppaa ihmettelemässä 
6lk  
teema: Matkalla maailmalla: Aasia, Afrikka, Australia 

Tavoitteet: 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat opetusta eheyttäviä kokonaisuuksia ja ne tukevat oppilaiden laaja-
alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja 
oppilaat osallistuvat aiheen tavoitteiden määrittelyyn oppilasryhmän ikätason ja edellytysten mukaisesti. 
Yksittäisten oppiaineiden ja laaja-alaisten osaamisalueiden tavoitteet yhdistyvät monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa.  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteina on ajattelun ja oppimaan oppimisen, 
vuorovaikutuksen ja ilmaisun, monilukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittäminen. 

Oppiaineet: suomen kieli, matematiikka, ympäristöoppi, musiikki, liikunta, TVT, kuvaamataito, englanti 
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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)

*

Linkki perusopetuksen arviointikalenteriin

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 

1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET

Opetus järjestetään lähiopetuksena. Lähiopetukseen kuuluu opettajan antama opetus koulun osoittamassa 
turvallisessa opiskeluympäristössä lukujärjestyksessä määriteltyinä aikoina. Opetuksessa voidaan kuitenkin 
hyödyntää etäyhteyksiä esimerkiksi videon tai tietokoneen välityksellä. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen 
aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan etäopetuksena. Poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä ei 
voida käyttää 1-3 luokkien, erityisen tuen oppilaiden kohdalla. Mikäli oppilas saa tartuntatautilain nojalla 
päätöksen poissaolosta, karanteenista ja eristämisestä, näiden oppilaiden opetus voidaan kuitenkin antaa 
etäopetuksena.

Kysely:             Kohde:                 Käsittelyyn osallistujat: 
Oppilaskysely 4.–6.lk marras-joulukuu 2021 oppilashuolto, opettajat 
MOVE 5.lk syyskuu 2021 oppilashuolto ja opettajat 
Lukimat ja Makeko 1.–2.lk 3.–6.lk syyskuu 2021 ja kevät 2022 oppilashuolto ja opettajat 
OPPIKA 2.lk ja 5.lk syyskuu-marraskuu 2021 opettajat 
OPEKA loka-marraskuu 2021 opettajat 
ROPEKA syksy 2021 KOTO
Rehtorikysely  kevät 2022 KOTO 
Henkilöstökysely tammikuu 2022 henkilöstö 
ALLU 2.lk ja 4.lk maaliskuu 2022 oppilashuolto ja opettajat 
Kouluterveyskysely  4.-5.lk huhtikuu 2022 oppilashuolto, opettajat 
    
Kyselyjen tulokset käsitellään opettajakokouksissa tai tiimeissä. Huoltajakyselyn 2021 perusteella koulumme 
kehittämiskohdaksi nousi opetuksesta, tavoitteista ja arvioinnista tiedottaminen. Opettajat tiedottavat mm. 
syksyn vanhempainilloissa luokka-asteen opetuksesta, tavoitteista ja arvioinnista.
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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

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

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.

Oppilaita tuetaan heidän tuen tarvetta vastaten alkukartoitusten perusteella terveysturvallisuus ja saatavilla 
oleva resurssi huomioiden esim pienryhmätuki. Pidetään tiivistä yhteistyötä elan ja lo:n kanssa, 
samanaikaisopetus ja yhteissuunnittelu. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään palkkitunteja. 
Koulunkäynniohjaajia ohjataan oppilaan tukemiseen. opettajille ja ohjaajien yhteinen infotilaisuus miten 
yksilöllisesti huomioidaan oppitunneilla oppilaan tuen tarve. Oppilaalla on tarvittavat apuvälineiden käytössään. 
Tarjotaan tukiopetusta, myös ennakoivasti.

Oppilaita tuetaan heidän tuen tarvetta vastaten alkukartoitusten perusteella terveysturvallisuus ja saatavilla 
oleva resurssi huomioiden esim pienryhmätuki. Pidetään tiivistä yhteistyötä elan ja luokanopettajan kanssa, 
samanaikaisopetus ja yhteissuunnittelu.

Oppilaan ryhmään kuulumista vahvistetaan ryhmäyttämisellä läpi lukuvuoden sekä systemaattisella 
sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen opettamisella. Oppilaan kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta vahvistetaan 
mahdollisuuksien mukaan yhteisillä tapahtumilla, terveysturvallisuus huomioiden esim. koko koulun projektit, 
villasukkaviikko ym yhteiset teemaviikot sekä oppilaskuntatoiminta.
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II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI

a) Kiusaamista ehkäisevä kaupunkitasoinen malli on käytössä 

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle – suunnitelman
toimenpiteet:

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

1.Hyvinvoinnin mittarit 
• Luokille tehdään vuosittain ilmapiirikyselyjä, jotka käsitellään yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän ja 
luokanopettajien kanssa ja sovitaan tarvittavista tukitoimista. 
• oppilaskyselyt 
• kouluterveyskysely 
2.Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävä ohjelmat 
• Luokissa on käytössä: 
o ARVOKAS-ohjelma 
o Hyvää mieltä -ohjelma Mieli Ry 
o Vahvuus varis, Positiivisen kasvatuksen menetelmä 
o Mightyfier-ohjelma 
3.Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt 
• koululla ja luokilla on säännöt, jotka auttavat sekä ennaltaehkäisemään kiusaamista että puuttumaan 
siihen jämäkästi ongelmien jo alettua. 
• Luokat käyvät luokissa läpi koulun toimintaa koskevat järjestysäännöt 
• Luokat laativat luokalle omat säännöt 
• Yhteiset säännöt ovat esille luokan seinällä  
• Säätöjä kerrataan tarpeen mukaan 
• Koulun solujen on mahdollista laatia myös yhteiset säännöt solun yhteistyöhön ja hyvinvointiin. 
4.Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen 
• ryhmäyttäminen on arkipäivää ja jatkuvaa läpi lukuvuoden 
• Opettajat ovat sitoutuneet ennaltaehkäisevien opetusmenetelmien käyttöön 
• luokissa käytetään sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävä ohjelmia 
oppitunneilla viikoittain  
5.Opiskeluhuollon edustajat tapaavat pienryhmissä aloittavat 7. luokan oppilaat sekä toisen asteen 
koulutuksen uudet opiskelijat  
• yläkuluun siirtymisvaiheessa, tuleva yläkoulu kutsuu oppilaat tutustumiskäynnille uuteen kouluun. 
6.Sähköiset palautekanavat
• eikiusaamiselle.noykkionlaaksonkoulu@espoo.fi 
7.Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt 
• Kiusaamisen estävä toiminta on kaikkien opettajien ja koulunkäyntiavustajien vastuulla 
• Rehtori ja yhteisöllinen opiskeluhuolto johtavat kiusaamista estävää toimintaa 
• Kiusaamisen selvittelyssä tukihenkilöinä toimivat koulun laaja-alaiset erityisopettajat 
• Koulussa otetaan kaikki mukaan kiusaamisen ehkäisyyn. Näin vahvistetaan kiusaamista vähentävää 
ilmapiiriä.
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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

ilmapiiriä. 
• Oppilaskunta otetaan mukaan henkilökunnan rinnalla järjestämään kiusaamisen vastaista päivää 
koulussa. 
8.Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö 
• Koulussa koulutetaan kaksi opettajaa restoratiivisen menetelmän käyttöön. 
• Koulussa on ymmärrystä ja osaamista restoratiiviseen lähestymistapaan. Restoratiivinen 
lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, 
jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Se vahvistaa valmiutta haastavien 
tilanteiden sovitteluun rakentavasti, osallisuutta vahvistaen. 
• Restoratiivisen lähestymistavan perusarvoja ovat kunnioitus, kuuntelu, kohtaaminen sekä yksilöiden 
oman asiantuntijuuden ja kyvykkyyden vahvistaminen. 
9.Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle 
• Kiusaamisen kohteeksi joutuneella oppilaalla/opiskelijalla on nimettynä turvallinen aikuinen, joka auttaa 
ja tukee eteenpäin. 
• Joskus tarvitaan enemmän tukea. Silloin kiusatulle nimetään turvallinen aikuinen, joka auttaa ja tukee 
eteenpäin. 
• Oppilaalla on itse mahdollisuus ehdottaa/valita hänelle turvallinen aikuinen. 
10.Tukevan oppilastoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen 
• Koulussa otetaan kaikki mukaan kiusaamisen ehkäisyyn. Näin vahvistetaan kiusaamista vähentävää 
ilmapiiriä. 
• Oppilaskunta otetaan mukaan henkilökunnan rinnalla järjestämään kiusaamisen vastaista päivää 
koulussa. 
11.Vertaistukitoiminta  
• Kiusatuksi tulleella oppilaalla tai opiskelijalla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja saada 
vertaistukea muilta 
12.Niveltäminen ja siirtymätilanteet 
• Oppilas tai opiskelija saa erityisesti nivelvaiheissa ja siirtymätilanteissa tukea ja ohjausta. Siirtyminen 
kouluasteelta toiselle tai toiseen kouluun ovat aina opintopolun kriittisiä kohtia. 
• laaja-alaiset erityisopettajat kuvaavat ja  kertaavat, lukuvuosittain ja tarvittaessa, kouluntoimintamallit  
henkilökunnalle kuinka oppilaat: 
o nivelletään kouluun 
o koulun sisällä 
o uuteen kouluun siirryttäessä 
13.Huoltajien osallistaminen  
• Wilman tiedotteissa on nähtävillä koulun kiusaamisen ehkäisymalli  ja miten siihen puututaan. 
• Huoltajia pyritään tutustuttamaan toisiinsa osallistavilla menetelmillä koulutaipaleenalusta asti. 
Vuorovaikutteisuus on tärkeää. 
• Esitellään vanhemmille koulun kiusaamisen estämisen toimintamalli, kiusaamistilanteen selvittelytavat 
ja jälkihoitoprosessit (malli) ja keskustellaan. 
14.Puuttumisen portaat Nöykkiönlaakson koulussa on kuvattu kaaviossa. 

Koulun toimintamallin, yhteisesti sovittujen toimenpiteiden, mukaisesti edetään asian selvittelyissä. Kotiin 
tiedottaminen erittäin tärkeää. Selvittely pyritään järjestämään mahdollisimman pian. Luokat ovat sitoutuneet 
ennaltaehkäisevien opetusmenetelmien käyttöön: Arvokas, kaveritaitojen harjoittelu, luokan yhteiset säännöt 
ja yhteishengen luominen. Rohkaistaan oppilaita matalan kynnyksen kertomiseen opettajalle tai 
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2021-22:

*

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.

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?

Luokissa on käytössä ARVOKAS, Hyvää mieltä -ohjelma, positiivinen pedagogiikka, Vahvuus varis, Mightyfier.

Jakson alussa oppilaat asettavat omat tavoitteet, jotka voidaan esim. kirjata vihkoon tai portfolioon. 
Keskustellaan oppilaiden kanssa opiskelutapojen valinnoista esim. ryhmätöissä voi joustavasti toteuttaa. 
Vaihtoehtoisten opiskelutapojen esittely oppilaille, digitaalisuus / manuaalinen tekeminen, luottamuksen kehät 
Luokilla on luokkakohtaiset toimikunnat ja luokkakokoukset. Luokan edustaja on koulun oppilaskunnassa. 
Monialaisten oppimiskokonaisuuksia  suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Toteutetaan jo toimiviksi 
havaittuja ja nykytilanteessa mahdollisia koulun yhteisiä asioita kuten ruokaraati ja välituntikerhot ja 
välkkälainaamo. 

Oppilaille on laadittu luokka-asteittain digitaitojen tavoitteet ja opiskelusuunnitelma. Sähköisten 
oppimisympäristöjen hallintaa harjoitellaan, jotta varmistetaan sujuva etäopiskelu. Opetetaan nettietikettiä ja 
lähdekritiikkiä ja netin turvallista käyttöä.
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b) Tuetaan oppilaiden huoltajia digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä. *
(esim. oppilaaksi ilmoittautuminen) 
Miten koulu tukee huoltajia digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä?

2. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN

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

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

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

Koulussa käytössä olevien ohjelmien käytön esittely vanhempaintapaamisissa ja -illoissa tarpeen mukaan.

Kansainvälisyystiimi tekee kyselyn ja tavoitteet asetetaan sen pohjalta. Tiimi on KOTO:n ohjeistuksen 
mukaisesti laatinut koulun suunnitelman,  luokilla voi olla ystävyysluokkia  eri kouluissa esim. tänä lukuvuonna 
Sveitsissä Zurichin alueella.
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C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ 
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

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

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

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 8.9.2021

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä) 3.9.2021

Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 1.9.2021

Riskien arviointi tehty tai päivitetty 8.9.2021

Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 9.8. ja 10.8.2021

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa Elo-syyskuu 2021

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä
saaneet:

Lukuvuoden kehittämiskohteiksi nousevat  kiusaamiseen ja sääntöjen rikkomiseen puuttuminen sekä 
opetuksen tavoitteista ja arvioinnista tiedottamisen lisääminen. 

Apulaisrehtorit: Anu Vilkki 046 877 3679 Minna Palmu 050341 0418 ja rehtoreiden poissa ollessa: 
Rainer Sarviaho 050 5658754 
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Heidi Mäki, Anu Vilkki, Tiina Leino, Rainer 
Sarviaho, Minna Palmu, Laura Teppo, Jaana 
Hakkarainen, Krista Wilska, Leena Määttänen, 
Nina Bask, Mona Mattila-Toropainen, Minna 
Lillman, Saara Hämäläinen, Tommi Ohtonen, 
Mikael Huhtakangas, Eero Haavisto, Anni 
Airaksinen, Hanne Meriläinen 

Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Heidi Mäki

Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin? Rehtorin järjestämä perehdytys uusille 
opettajille 10.8.21  Lyhytaikaisille sijaisille 
annetaan sijaiskansio, johon on kirjattu luokkaa 
ja koulua koskeva tarpeellinen tieto, sijaisen 
turvasivu, pikaohje. Koulusihteeri tai aamulla 
sijaisen vastaanottava, antaa sijaiselle kansion 
ja perehdytyksen. 

D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma 2021-2022.docx 
Ei vali�ua �edostoaValitse tiedosto

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

Syksy 2021 Liite lukuvuosisuunnitelmaan Valmistauminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin.docx 

Ei vali�ua �edostoaValitse tiedosto

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!
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