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Koulun lukuvuosisuunnitelma 

 

Lukuvuosisuunnitelma laaditaan Webropol-työkalussa lokakuun 15.päivään mennessä 

A.   LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA  

 
 
1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN   

 
 

Eestinkallion koulussa on lukuvuonna 2021–2022 perusopetuksen ryhmiä 13, valmistavan opetuksen ryhmiä 
2, esiopetuksen ryhmiä 2 ja evy -opetuksen ryhmiä 4.  
  
Oppilasmäärät vuosiluokittain ovat: esiopetus / 37, 1. luokat / 60, 2. luokat / 50 , 3. luokat / 59, 4. luokat /42, 
5. luokat / 52, 6. luokat / 46  ja valmistavat luokat / 14 oppilasta, yhteensä oppilaita on 359.  
 
Koulussa työskennellään yhdessä työjärjestysjaksossa. Kevätlukukaudella työjärjestykseen lisätään 1. luokka-
laisilla varhennettua englannin kieltä 1h /vko/ ryhmä ja 2.luokilla toinen englannin kielen tunti. 
 
Joustavia opetusjärjestelyitä käytetään tarvittaessa oppilaskohtaisesti (esim. kotiopetus, erityiset opetusjär-
jestelyt) ja niistä laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma.  
 
Lukuvuoden valinnaisuus toteutuu seuraavalla tavalla:  
1) Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit,  
2) Valinnaiset aineet = valinnaiskurssit,  
3) Espoo -tunnit ja  
4) Vapaaehtoinen kielivalinta. 
   
o Taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja tarjotaan koulussamme vuosiluokilla 3-6 yhteensä 6 vuosiviikko-
tuntia. Näillä tunneilla vahvistetaan erityisesti oman suunnittelun, prosessiarvioinnin ja perustaitojen hallin-
taa eri taito- ja taideaineissa. 3. luokalla yksi tunti käytetään käsityön opetukseen, 4. luokalla yksi tunti käyte-
tään liikunnan opetukseen, 5. luokalla yksi oppitunti käytetään kuvataiteen ja yksi käsityön opetukseen sekä 
6. luokalla samoin yksi oppitunti käytetään kuvataiteen ja yksi käsityön opetukseen.  
o Valinnaisia kursseja tarjotaan 4-6 luokilla yhden vuosiviikkotunnin mittaisina. Valinnaisia kursseja varten 
oppilaille on keväällä laadittu ns. kurssitarjotin, jolta oppilaat yhdessä huoltajan kanssa valitsivat lukuvuoden 
kurssinsa (kaksi kurssia). Kurssin muodostumiseen vaikuttavat koulun tuntiresurssi, vuosiluokan oppilas-
määrä ja valinneiden oppilaiden määrä. Kurssitarjotin päivitetään lukuvuosittain. Oppilas voi osallistua sa-
maan valinnaiskurssiin vain kerran vuoisluokkien 4-6 aikana. 
o Espoo -tunteja on käytössä vuosiluokilla 1-3 yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. Espoo -tunnit käytetään kou-
lussamme seuraavasti: 1. luokalla ympäristöoppiin, 2. luokalla matematiikkaan ja 3. luokalla äidinkieleen. 
o Eestinkallion koulussa 4. luokalta alkava vapaaehtoinen kielivalinta tehdään saksan tai espanjan välillä. 
Ryhmän muodostumiselle on Espoossa omat kriteerit ja opetus järjestetään Espoon kieliohjelman ja tuntijaon 
mukaisesti. Kieltä opiskellaan 4.-6. vuosiluokilla kaksi vuosiviikkotuntia. Opetus tapahtuu pakollisten työjär-
jestystuntien ulkopuolella ja lisää näin ollen oppilaan viikkotuntimäärää.  
 
Esiopetusta annetaan kahdessa ryhmässä 20 h/vko. Esioppilailla on Eestinkallion koulussa mahdollisuus  
inklusiiviseen, valmistavaan opetukseen (IVAL). Esiopetusta tukee siihen liittyvä varhaiskasvatuksen päivä-
hoito.  
 
Maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen tapahtuu valmistavissa luokissa (VALO J ja VALO A) sekä IMMO -
opetuksena yleisopetuksen ryhmissä.  
 
Tukiopetusta annetaan oppimisessa sitä tarvitsevalle oppilaalle tai ennakoivana tukiopetuksena.  
 
Koulun kirjastotoiminnasta vastaa nimetty opettaja, joka hoitaa kirjastoa ja antaa tukea kirjallisuuden ope-
tukseen.   
 
Kouluruokailusta vastaa Espoo Catering yhdessä koulun kanssa noudattaen kouluruokailusuosituksia.  
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Päivänavaukset pidetään joko omissa ryhmissä tai koko koulun yhteisinä liikuntasalissa / Teamsin kautta 
noin kerran kuukaudessa. Myös seurakunta pitää/lähettää kouluille päivänavauksia.  
 
Lukuvuoden aikana voidaan järjestää seuraavat juhlat: joulujuhla, Lucia-juhla, kevätjuhla, kuudensien luok-
kien läksiäisjuhla / lukuvuoden päätösjuhla sekä muut mahdolliset merkkipäiviin tai liputuspäiviin liittyvät 
juhlat. 
 
 
 
Oppilaskunnan ohjaava opettaja/opettajat: 
Pia Tiainen 
 
Koulun yhdyshenkilö/-henkilöt OPS- ja OPS-agenttityöskentelyssä: 
Koulun Peda-tiimi: Laura Suonranta-Hollo, Salla Dolk, Hennariikka Syvänne ja Anja Puomi. 
 
 

 
2. TYÖAJAT  

Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoista on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakun-
nan 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. Lukuvuo-
den 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. 

 

 
Eestinkalliossa ei järjestetä lukuvuonna 2021- 2022 yhtään lauantaityöpäivää.  
 
 
 
3. OPETUSTUNNIT 
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat. 
1. oppitunti 8.15- 9.00 2.  oppitunti 9.00 - 9.45  3. oppitunti 10.15 - 11.15 (sisältäen ruokailun) TAI 10.15-11.00 
4. oppitunti 11.15–12.15 (sisältäen ruokailun) TAI 11.30–12.15 5. oppitunti 12.15- 13.00 TAI 12.30 – 13.15 6. 
oppitunti 13.15 – 14.00 TAI 13.30 – 14.15 7. oppitunti 14.15 -15.00.  Satunnaisesti poikkeavista alkamis- ja 
päättymisajoista ilmoitetaan erikseen kotiin.   Ruokailu järjestetään koulussa klo 10.30 - 12.20 välisenä ai-

kana.   
 
 

Päivän 4. ja 5. tai 5. ja 6. oppitunti voidaan pitää tarvittaessa yhteen klo 11.30-13.00 tai klo 12.30-14.00 
välisenä aikana, mikäli kyseessä ovat ns. taito- ja taideaineiden peräkkäiset tunnit.  Valinnaiskurssit 
torstaisin pidetään aina kaksoistunteina klo 13.30-15.00 välillä. 
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4. KOULUN KERHOTOIMINTA 
 
 
Maanantaisin 
 
klo 15.15–16.15 WAU -kerho 2-4 luokille, liikuntasali (ilmoittautuminen, www.espoontelinetaiturit.fi) 
 
klo 13.30-15.00 maksullinen Akateemiset muusikot piano ja kitara 
  
 
Tiistaisin 
 
klo 13.00–13.45 maksullinen Juvenalian MUSIIKKIVALMENNUS esikouluikäisille, MU-luokka 
 
klo 13.45–14.30 maksullinen Juvenalian MUSIIKKIVALMENNUS 1-2 luokkalaisille MU-luokka 
 
 
 
Keskiviikkoisin 
 
klo 12.30–14.45 LÄKSYKERHOT 1-6 luokille 
 
klo 14.30–16.00 maksullinen ESPOON KUVATAIDEKOULUN KERHO 1.–2.-luokkalaisille 
 
klo 15.00–16.00 maksullinen Westend Indiansin MONILAJIKERHO 1-4 luokille, liikuntasali  
 
klo 16.15-17.45 maksullinen ESPOON KUVATAIDEKOULUN KERHO 3.–6.-luokkalaisille 
  
 
Oppilaskunnan huomiot:  
 
 
 
5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS 
 
Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa tässä kuvatun toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivä, yö-
koulut, opintoretket, opiskelu Yrityskylässä, TET-jaksot sekä myös se, että tavallisen koulupäivän ai-
kana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä. 
 
Kaikki 6.-luokkalaiset 10.11.2021 Yrityskylä- päivä. 
6AL ja 6HR leirikoulussa Pajulahdessa 4.-6.5.2022. 
Lisäksi myöhemmin esille tuleva toiminta, joka ei ole tässä vaiheessa vielä tiedossa. 
 
 

 
Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet 
Lukuvuoden aikana järjestetään myös koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteisiä tilaisuuksia ja tapah-
tumia, kuten esimerkiksi pesäpallo-, salibandy- ja jalkapallo-otteluita. Tilaisuuden/tapahtuman aika, 
paikka ja sisältö (esim. laji, osallistujat ym.) määritellään erikseen ennen tilaisuutta/ohjelmaa. 

 
Viimeisellä kouluviikolla järjestetään Eestinkallion koulussa perinteinen kuudesluokkalaisten oppilaiden ja 
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koulun henkilöstön välinen pesäpallo-ottelu. Kodin ja koulun väliset yhteiset peli-illat pidetään koronarajoi-
tukset huomioiden keväällä. 

 
 
Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! 
Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma. 
Lukuvuoden KULPS-toiminnan suunnitelma: 

 
Koronan sallimissa rajoissa käytämme KULPS-tarjontaa kaikilla luokka-asteilla ja kaikissa ryhmissä. Toteute-
tuista retkistä ja vierailusta pidetään muistiota, jolla seurataan KULPS:n toteutumista.  Oppilaskunnan huo-
miot: Kaikki luokat eivät ehtineet koronan vuoksi keväällä KULPS-retkille. Retkiä odotetaan kuitenkin paljon. 
 
Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettaja/-opettajat (1-2 opettajaa): 
Virpi Puro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  
 
Monialaiset oppimiskokokonaisuudet 

 
Vuosittain toteutetaan vähintään yhden kouluviikon työmäärää vastaava monialainen oppimiskokonaisuus, 
jonka suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa oppilaat ovat keskeisessä asemassa.  
 
Monialainen oppimiskokonaisuus sisältää teeman, jota käsitellään eri oppiaineiden kautta. Kaikki perusope-
tuksen oppiaineet ovat edustettuina monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa oppilaan koulupolun aikana.  
 
Oppimiskokonaisuuden aikana oppilaalle annetaan palautetta työskentelystä ja oppimiskokonaisuuden arvi-
ointi on osa oppiaineiden arviointia.   
 
Opetusta voidaan eheyttää myös pienemmissä jaksoissa, oman ryhmän sisällä ja vaikkapa vain yhden oppiai-
neen teemoina. Ilmiöpohjainen oppiminen on yksi tapa opetuksen eheyttämiseen.  
 
Lukuvuonna 2021-2022 pidettävät oppimiskokonaisuudet ovat osittain vielä suunnitteluvaiheessa.  
 
 
 
Kodin ja koulun yhteistyö 
 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on luonteeltaan kasvatuskumppanuutta, jossa opettajat ja huoltajat tunte-
vat toisensa. Se kehittyy jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen kouluun. Yhteistyö on ar-
vostavaa, monipuolista ja aktiivista. Sillä tuetaan oppilaan koulunkäyntiä, lisätään turvallisuutta sekä ehkäis-
tään kiusaamista ja muita lasten ja nuorten hyvinvointia haittaavia tekijöitä. Koulu rakentaa aloitteellisesti 
yhteistyötä ja kehittää sen edellytyksiä. Koulu ja huoltajat vastaavat yhteistyön sujumisesta yhdessä. Koulu 
arvioi yhteistyörakenteiden toimivuutta ja riittävyyttä säännöllisesti, erityisesti perheiden elämää koskevissa 
muutostilanteissa.                                                                                                                                                                      
Huoltajille järjestetään koronan sallimissa rajoissa ryhmäkohtaisia vanhempainiltoja, joissa käsitellään 
ajankohtaisia teemoja ja oppimista sekä kodin ja koulun roolia oppimisen tukemisessa.  Yleis- ja esiopetuksen 
luokissa pidetään lukuvuoden alussa ryhmäkohtainen vanhempaintapaaminen. Esiopetuksen ja ensimmäisen 
vuosiluokan aikana huoltajia tavataan kahdesti lukuvuoden aikana, toinen tapaamisista on arviointikeskus-
telu. Muilla luokka-asteilla huoltajia tavataan arviointi- ja nivelvaihekeskusteluissa. Arviointikeskustelui-
hin osallistuu myös oppilas. Tapaamisessa asetetaan tavoitteita oppimiselle ja käydään läpi oppimisen vai-
heita ja arviointia.   Erityisen tuen oppilaiden huoltajia tavataan HOJKS -keskusteluissa. Tehostetun tuen 
oppilaille laaditaan pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.   Valmistavan 
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opetuksen oppilaiden huoltajia tavataan opinto-ohjelman laatimisessa. Näihin kaikkiin tapaamisiin voi liittyä 
myös arviointipalautetta.                                                                                                                                                                                   
Koulun johtokunta vahvistaa koululle toimintaraameja. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Johtokuntatyö 
on arvostettua, avointa ja keskustelevaa.   Koulussamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka kokoon-
tuu kuukausittain. Mukana vanhempainyhdistyksessä on myös yksi koulun henkilöstön edustaja.  Vanhem-
painyhdistys järjestää huoltajille suunnattua jumppaa ja sählyä viikoittain, järjestää koulun kanssa yhdessä 
tapahtumia ja tukee koulua erilaisissa oppilaille suunnattujen retkien toteuttamisessa ja välinehankinnoissa 
sekä lukuvuoden päätteeksi jaettavissa stipendeissä.  Eestinkallion koulun kehittämistyöhön rohkaistaan mu-
kaan johtokuntaa, vanhempainyhdistystä ja luokkatoimikuntia. Kehittämistyötä voidaan tehdä huoltajail-
loissa ja koulun tapahtumissa. Huoltajien esittämiä toiveita koulun kehittämiseksi huomioidaan. Huoltajille 
annetaan säännöllisesti myös mahdollisuus arvioida koulun toimintaa.   Uusille valmistavien luokkien oppilai-
den huoltajille on koottu oma materiaali vanhempainaamuun, jossa käydään läpi koulutyön onnistumisen 
kannalta tärkeitä asioita.  Kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden huoltajille järjestetään henkilökoh-
taisia tapaamisia, joissa laaditaan pedagoginen arvio ja käydään läpi oppilaan opinto-ohjelma. Keskustelussa 
kartoitetaan kodin mahdollisuuksia koulutyön tukemiseksi. Tapaamisissa käytetään tarvittaessa tulkkipalve-
lua.                                                                                                                                                  Vanhempainyhdistysten ja 
luokkatoimikuntien toiminta edistää huoltajien yhteistyötä ja koulun sekä luokkien yhteisöllisyyden kehitty-
mistä. Huoltajilla on edustajat koulun johtokunnassa. Huoltajilla voi olla edustus myös yhteisöllisessä oppi-
lashuoltoryhmässä. Huoltajia kannustetaan osallistumaan koulun opetussuunnitelmatyöhön ja opetussuun-
nitelman päivittämiseen.  Opetuksen järjestämisen arviointiin huoltajat voivat osallistua mm. huoltajakysely-
jen kautta.                                                                                                                         Eestinkallion koulussa tehdään 
avointa ja jatkuvaa yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Käytetyin viestintäkanava on Wilma. Pedagogiset 
asiakirjat laaditaan Wilmaan. Opettajat kirjoittavat Wilman kautta koteihin ajankohtaisista asioista. Rehtori 
tiedottaa koko koulua koskevista asioista Wilman kautta.  Luokka-aste ja koulukohtaiset huoltajatapaamiset 
voidaan tämän hetkisen tiedon perusteella pitää koululla tai niitä voidaan järjestää etäyhteyksiä hyödyn-
täen.   Yksilökohtaiset perheen tapaamiset voidaan järjestää koululla tai etäyhteyksin.  Oppilaskunnan huo-
miot: Oppilaat kokevat, että heidän mukanaolonsa huoltajien kanssa pidettävissä keskusteluissa on ensiarvoi-
sen tärkeää. 
 
 
Sidosryhmäyhteistyö 
 
Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista vapaa-ajan toimintaa, jossa 15 lapsen ryhmää 
ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muilla luokka-as-
teilla olevat erityisen tuen oppilaat.   Iltapäivätoiminnan lisäksi koulussa toimii koulun omia maksuttomia 
kerhoja ja muiden yhteistyötahojen järjestämää harrastustoimintaa.   Eestinkallion koulun iltapäivätoimin-
nasta vastaa Tmi Liikuntailttis Pasi Heinikari. Esikoululaisten liittyvän päivähoidon järjestäjänä toimii Es-
poon kaupungin varhaiskasvatus. 

 
Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa  
 
 

Eestinkallion koulu on kansainvälisen ympäristökasvatusohjelman - Vihreän Lipun – kestävän tason koulu. 
Koulussa on aktiivista ympäristökasvatustoimintaa ja vakiintuneita käytäntöjä. Kestävän kehityksen ylläpitä-
miseksi keskitymme jätteen vähentämiseen.  
 
Oppilaista koostuva ja opettajan ohjaama Ympäristöraati organisoi toimintaa. Oppilaat ovat myös laatineet 
kouluumme Vihreän Lipun toimintasäännöt.  
 
Eestinkallion koulu on laatinut keväällä 2018 yhteiskuntasitoumuksen ”Sitoudumme vähentämään biojä-
tettä”, jota noudatetaan kouluarjessa kiinnittämällä erityistä huomioita kouluruokailusta syntyvän biojätteen 
määrän määrään. 
 
Ympäristöraati keräsi luokista ehdotuksia tämän lukuvuoden yhteiseksi ympäristöteemaksi. Valittu teema 
on ”Kestävä kehitys”. Ympäristöraati miettii tavoitteita ja toimintatapoja teemalle. 
 
Oppilaskunnan huomioita:  
Käytävillä on nyt hiekkaa. Ratkaisuna kenkien pois ottaminen jo eteisessä. Pidetään paikat muutenkin siistinä. 
Syödään lautanen tyhjäksi. Ei heitetä ruokaa pois. 
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Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  
 
 
Käytettyjä etäopetusyhteyksiä ovat  mm. Wilma, sähköposti, Teams, Skype, Google Classroom, Meet sekä Office 
365. Oppilailla on varsin matala kynnys ottaa yhteyttä opettajaan yhteisen viestintäsovelluksen kautta.  
 
On tärkeää, että opettajilla on osaamista etäopetukseen ja oppilailla on valmiuksia käyttää etäoppimisympä-
ristöjä. Näitä harjoitellaan koulussa heti lukuvuoden alusta lähtien   ja huolehditaan siitä, että oppilailla on 
salasanat ja käyttäjätunnukset kunnossa.  
 
Oppilaiden tulee harjoitella etäyhteyden ottamista opettajiin ja toisiinsa säännöllisesti, jotta sitä voidaan hyö-
dyntää opetuksessa, jos tilanne nopeastikin vaatii sitä koronatilanteen vaikeutuessa tai koulun tai sen osan 
joutuessa karanteeniin. 
 
Oppilaskunnan huomioita: 
Oppilaskäyttöön tarkoitetuilla koneilla on välillä vaikea päästä kirjautumaan.  

 
  
 
 
 
 
 

 
7. KOULUN ITSEARVIOINTI 
 
Oppilaskysely marras-joulukuu 2021 

 
 
Henkilöstökysely tammikuu 2022 
 
 
 
 
 
 
 

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 
 

1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET:  

I OPETUSSUUNNITELMA JA OPPIVA YHTEISÖ  
 

a) Varmistetaan, että kaikki saavat päätökseen perusopetuksen 
 
Koko koulussa noudatetaan yhteisiä toimintamalleja ja koulun toimintakulttuuria, jotka tukevat koulussa 
viihtymistä ja oppimisen ilon löytymistä.  
 
Oppilailla ilmeneviin haasteisiin puututaan ajoissa.  
 
Moniammatillisen yhteistyön toimivuudesta huolehditaan ja oppilashuollon henkilöstöä tulee olla saata-
villa. 
 
Kaupungin omat oppilasta ja oppimista tukevat prosessit pitää olla selkeitä ja toimivia.  
 
Perheiden kanssa tehdään hyvää ja avointa yhteistyötä. 
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Oppilaskunnan huomioita: Oppilaat toivovat jatkuvaa palautetta, myös positiivisia Wilma-merkintöjä. 
 
 
b) Lähikoulusta saa laadukasta opetusta  
 
Koulun henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus koulutukseen ja oman ammatillisen pätevyyden kehittämi-
seen. Näin opetuksen laatua voidaan ylläpitää.  
 
Koulussa jaetaan osaamista. Hyvät käytänteet jaetaan eri ryhmien käyttöön.  
 
Uudet opettajatiimit (TVT, Hyvinvointi, Kieli- ja kulttuuri, Pedatiimi, Kestävä kehitys ja ympäristö sekä 
Toimintatiimi) toimivat OPS:n tavoitteiden suuntaisesti ja hyvinvointia ja koulun arkea kehittäen. 
 
Hyödynnetään OPS-agentin tukea OPS:n tavoitteiden saavuttamisessa.  
 
 
 
 
 
 

c) Varmistamme erilaisuuden huomioimisen ja ryhmään kuulumisen  
 
Opettajien tiimeissä aiheena kulttuurisensitiivisyys ja omien asenteiden ja arvojen pohdintaa.   Monikieli-
siä lapsia huomioidaan koulun arjessa.  Rasisminvastaista keskustelua ja tarvittaessa koulutustakin jär-
jestetään opettajille, jotta mahdollisiin tilanteisiin osataan puuttua.   Oppilaan yksilöllisyys huomioidaan 
myös oppimisessa ja oppimista eriytetään oppilaan osaamisen ja voimavarojen mukaan.  Hyvinvointitee-
mat ovat käytössä koulussa. Hyve-opettaja toimii myös luokkien hyvinvoinnin kehittämisessä tukena.  
Hyve-agenttitoiminta tuo lisänsä koulun yhteisöllisyyteen. Samoin muut oppilaita osallistavat toimintata-
vat luovat yhteenkuuluvuutta. Osallistumme Espoon yhteiseen globaalikasvatus- ja kansainvälisyystyö-
hön.   
 

II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI  
 

a) Kiusaamista ehkäisevät mallit on otettu käyttöön  
 
Kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitävät ja turvaavat toiminnot (tiimit, hyve-toiminta, KiVa, työhyvinvointi, 
turvallisuusasiat) esiteltiin ennen lukuvuoden alkua koulun henkilöstölle.   Syksyn aikana esitellään kotei-
hin koulun hyvinvointitoimintaa ja oppilashuoltoa. Hyve-agentit jatkavat työtään välitunneilla.   Ruoka-
lan käytävällä olevaa Hyve-seinää ylläpidetään, siinä on kaikkien näkyvillä ajankohtaiset asiat.   KiVa- ja 
Arvokas -materiaaleja on tarjolla ja KiVa -tiimi jatkaa toimintaansa selvittelijöinä.   Kuuntelun Keidas - 
toimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisen hyvinvointiryhmän toimesta yhteistyössä 
seurakunnan kanssa.  Yhteistyö kotien kanssa ongelmatilanteissa.  Esimiehen tuki on työssä tärkeää, sa-
moin työhyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilaskunnan huomioita: Kiusaamista on nähty ja koettu. Opet-
tajat ovat puuttuneet näihin hyvin ja apua on saatu. KiVa-selvittelyt ja aikuisten puuttuminen on tärkeää. 
Myös töykeä puhe satuttaa.  Opettajien toivottiin ohjaavan oppilasta esim. kuraattorille, jos oppilas ei 
oman opettajan kanssa koe tulleensa kuulluksi. HYVE-ohjausta odotetaan jokaiselle luokka-asteelle. Myös 
Hyve-agenttien näkyvämpää roolia kaivataan.   

 
b) Oppilaskuntien (kaikki oppilaat) roolia vahvistetaan  
 
Oppilaskunnan hallituksen edustajat kertovat esi-1.luokkalaisille toiminnasta, jotta he pääsevät mukaan. 
 
Opettajat vastaavat siitä, että hallituksen esitykset ja antamat tehtävät läpikäydään luokissa esim. po-
rinaryhmissä.  
 
Oppilaat pääsevät osallistumaan kokouksiin, kun niitä rytmitetään eri tavoin eri viikoilla. 
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Oppilaille annetaan erilaisia vastuutehtäviä koulun arjessa. Se luo näkyvyyttä oppilaiden vaikutusmah-
dollisuuksista. 
 

 
 
 
 
III DIGITAALISUUS JA OPPIMINEN  

 
a) Kehitetään oppilaan digitaitoja aikaisempien vuosien koulukohtaisesti saatujen mittaustulosten 

perusteella 
 

Digitaitojen harjoittelu aloitetaan heti lukuvuoden alkaessa.  
 
Koulun digiportaat laajennetaan esiopetukseen ja päivitetään muiden luokka-asteiden osalta.  
 
Opettajat tekevät digitaaliset alustat käyttövalmiiksi (esim. Classroom). 
 
Luokissa tutustutaan erilaisiin digitaalisiiin oppimisympäristöihin. 
 
Näppäintaitoja harjoitellaan. 
 
Oppilaskunnan huomioita: Toimivia laitteita ja hyviä yhteyksiä toivottiin. 
 
 
b) Tuetaan oppilaiden huoltajia digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä   

 
Luokanopettajat esittelevät vanhemmille käyttämänsä sähköiset palvelut.  Informoidaan huoltajia erilais-
ten alustojen käyttöönotosta. 
 
 

2. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN 

 

 
 
Koronatilanteen vuoksi kansainvälistä toimintaa ei ole suunnitelmissa tälle lukuvuodelle. Huomioimme toki kou-
lun toiminnassa monikulttuurisuuden ja ns. kotikansainvälisyyden. 
 

 
C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ  

YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS  
 
 

1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA 
 
Rehtorin varahenkilönä toimii apulaisrehtorit Aleksi Lahtinen 040-6369166 aleksi.lahtinen@opetus.es-
poo.fi ja Laura Suonranta-Hollo 0406369254 laura.suonranta-hollo@opetus.espoo.fi. Varahenkilönä toi-
mii apulaisrehtoreista se, joka sillä hetkellä vastaa sijaisten hankkimisesta. Lisäksi varalla voi olla joku 
muu rehtorin määräämä johtotiimin jäsen. 

   

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU  
Kirjataan päivämäärät. 
• Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 10.8.2021 

• Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä) 16.9.2021 ja 29.9.2021  

mailto:laura.suonranta-hollo@opetus.espoo.fi
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• Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 10.8.2021 

• Riskien arviointi tehty tai päivitetty 12.10.2021 

• Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 10.8.2021 

• Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa Kirjoita tähän 

• Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet 
Osa viime vuonna työskennelleistä opettajista ja avustajista. 

• Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Kirjoita tähän  
• Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin 

Opettaja ohjeistaa mahdollisuuksien mukaan sijaisensa luokkansa käytäntöihin. Luokan seinällä on 
mainittu, mikäli ko. luokan opettaja toimii alueensa suojeluvastaavana. Tämän tehtävän hoitaa joko 
alueen varasuojeluvastaavaksi nimitetty koulun oma opettaja tai sijainen. 

 

 
D. Lukuvuosisuunnitelman liitteet  

• Koulun ohjaussuunnitelma ja muut mahdolliset liitteet 

 


