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• Johtoryhmä: 4.8.2021, 24.8.2021, 31.8.2021, 7.9.,   
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• 7.lk:n tiimikokous 9.8. 9.8., 25.8., 1.9.21, 8.9.2021  
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• Oppilashuoltoryhmä 14.9. 28.9.  

• Koko työyhteisön kokoontumiset 10.8, 25.8., 1.9. 29.9  
  
  
Käsitelty oppilaskunnan hallituksen kanssa 24.9.2021  ja 27.9.2021  
  
Johtokunta hyväksynyt  4.10.2021  
  
  

  
  

  
  
  
  

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.  

Lukuvuosi jakaantuu neljään jaksoon. Lukuvuoden jaksot näkyvät Wilmassa. 
Erityispäivät ilmenevät koulun Google-kalentereista, joita täydennetään tarvittaessa 
lukuvuoden aikana.  
Lukuvuonna 2021–2022 Nöykkiön koulussa on 27 perusopetusryhmää, joista 7. 
vuosiluokalla opiskelee 184, 8. vuosiluokalla 183 ja 9. vuosiluokalla 175 oppilasta.  
Eri oppiaineissa annettava opetus toteutetaan osittain hajautettuna ja osittain 
jaksotettuna. Hajautettua opetusta läpi koko lukuvuoden annetaan pääsääntöisesti 
suomen kielessä, matematiikassa, vieraissa kielissä, liikunnassa ja ns. pitkissä 
valinnaisaineissa. Vähäviikkotuntisten reaaliaineiden sekä lyhyiden valinnaisaineiden 
opetus on pääsääntöisesti jaksotettu.  
Lukujärjestysteknisistä syistä eri luokkien keskinäiset jaksotukset saattavat vaihdella 
toisiinsa verrattuna: jaksotuksen lähtökohtana on ollut luokkien oppituntien 
mahdollisimman tasainen jakautuminen lukuvuoden eri jaksoihin. Jokaiselle jaksolle 
on oma lukujärjestyksensä, ja oppilaat saavat oman henkilökohtaisen 
lukujärjestyksensä ennen jakson alkua. Oppilaille on tulostettu myös jaksotuloste, 
josta ilmenevät toteutuneet valinnaiskurssit ja kaikille yhteisten aineiden jaksotus. 
Jaksotukseen saattaa tulla lukuvuoden aikana lukujärjestysteknisistä syistä 
muutoksia. Koulun toiminnan keskeiset periaatteet on esitelty lukuvuosioppaassa, 
joka on julkaistu Wilmassa ja koulun kotisivuilla.  



Lukuvuoden toimintaa ohjaa lukujärjestyksen lisäksi myös 
koulun googletoimintakalenteri, johon merkittyinä erikoispäivinä ohjelma poikkeaa 
oppilaan lukujärjestyksestä. Toimintakalenteria täydennetään tarpeen mukaan 
lukuvuoden aikana ja lukujärjestysmuutoksista tiedotetaan koteihin, mikäli koulupäivä 
päättyy tai alkaa poikkeavasti.  
PÄIVÄNAVAUKSET  
Päivänavaukset järjestetään keskusradiolähetyksinä tai koulun sisäisinä tv-
lähetyksinä joko etukäteisnauhotteina tai livenä striimaten. Opettajat ja oppilaat 
pitävät päivänavauksia vuoroillaan. Perehdytystiimi jakaa päivänavausvuorot.  
Myös Espoonlahden seurakunta pitää päivänavauksia koululla kaupungin ja 
seurakunnan tekemän sopimuksen mukaisesti.  
  
JOUSTAVAT OPETUSJÄRJESTELYT  
Rehtori laatii lukujärjestykset jaksoittain lukuvuoden aikana yhteistyössä oppimisen 
tuen ryhmän ja opettajien kanssa. Näin voidaan ryhmitellä oppilaiden opiskeluryhmiä 
joustavasti erilaisin perustein lukuvuoden aikana. Oppilashuoltoryhmä ja eri aineiden 
opettajat sekä luokanvalvoja seuraavat oppilaiden opintomenestystä ja tekevät 
tarvittavia esityksiä rehtorille opetuksen järjestämiseksi lukuvuoden aikana. 
Tarvittaessa oppilaalle osoitetaan ylimääräisiä opiskelun tukitunteja tai 
pienryhmätunteja oppimisen tueksi. Oppilaanohjaaja järjestelee tarvittavaa tukea 
yhteistyössä oppilaan, erityisopettajan, luokanvalvojan ja huoltajan kanssa.  
Koulussa on lukuvuonna 2021–2022 kolme pienluokkaa. Erityisesti heidän kohdallaan 
panostetaan opinto-ohjaukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen ja joustaviin 
opetusjärjestelyihin. Integroitujen oppilaiden kohdalla selvitetään lukuvuoden aikana 
heidän oppimisen tarpeensa ja laaditaan suunnitelmat tuen turvaamiseksi.  
Koulu voi reagoida oppilaiden lukuvuonna ilmeneviin lisätuen tarpeisiin myös 
laskutettavien tuntien turvin, mikäli kaupungin opetukseen osoittama resurssi sen 
sallii. Tuen tarpeessa oleville oppilaille voidaan sijoittaa valinnaisaineena tai 
lisätukena koko vuodeksi tai tarvittavaksi ajaksi erityistä oppimisen taito -kurssia (= 
OT1-3), jossa erityisopettaja, luokanvalvoja tai aineenopettaja ohjaa ja tukee oppilaan 
koulunkäyntiä läpi vuoden mm. avustamalla läksyjen teossa. Osa-aikaista 
erityisopetusta antavat erityisopettajan lisäksi tarvittaessa myös aineenopettajat sekä 
luokanvalvoja.  
Opetusryhmiin voidaan osoittaa avustaja tai erityisopettaja tai toinen opettaja 
tukemaan työturvallisuuden valvontaa ja tukemaan erityisesti erityisoppilaiden tai 
tehostettua tukea tarvitsevien työskentelyä. Apulaisrehtori Niina Yrjövuori vastaa 
avustajaresurssin jakamisesta. Rehtori vastaa erityisopettajien tai muiden 
samanaikaisopettajien sijoittamisesta opetusryhmiin jaksoittain opettajan tai 
oppilashuoltoryhmän esitysten perusteella.  
  
VALINNAISAINEIDEN OPETUS NÖYKKIÖN KOULUSSA  
Valinnaisaineet on esitelty koulun opetussuunnitelmassa. Toteutuneet 
valinnaisainevalinnat näkyvät oppilaiden jaksotulosteissa.  
Valinnaisaineiden opetus järjestetään pääsääntöisesti kaksoistunteina ja jaksotettuna. 
Samoissa opetusryhmissä saattaa olla oppilaita eri vuosiluokilta, näin varmistetaan 
opetusryhmien muodostuminen. Valintojen määrästä riippuen voidaan oppiaineen eri 
laajuisten kurssien opetusryhmät jaksoittain yhdistää, jolloin opetusta tarvittaessa 
eriytetään sisäisesti erikseen alkaville ja jatkaville kursseille. Näin turvataan 
opetusryhmän muodostuminen tilanteissa, joissa erillisten ryhmien muodostamiseen 
ei ole riittävää oppilasmäärää.  
  
7., 8. ja 9. luokkalaisten valinnaisuus  
7. luokalle tullessaan yhtä A–kieltä opiskeleva oppilas on valinnut 1 vvt:n laajuisen 
kurssin, joka voi olla teknistä työtä, tekstiilityötä, opiskelun taitoa tai tieto- ja 
viestintätekniikka. Kahta A–kieltä opiskelevan oppilaan valintana on kielen opintojen 
jatkaminen. Luma-luokkalaisilla on valintana science–kurssi ja kaksikielisen luokan 
oppilailla englanti. He ovat painotukseen tullessaan valinneet valmiiksi painotuksen 



mukaisia aineita myös tuleville 8. ja 9. luokille. Nämä painotusaineet arvioidaan 
sanallisesti ja ne voidaan huomioida sisältöään ja tavoitteitaan vastaavien kaikille 
yhteisten oppiaineiden osalta lisänäyttöinä. Kahden A–kielen lukijoille 
painotusvalinnat ovat lisätunteja, muille ne sisältyvät oppilaan kokonaistuntimäärään 
tehtyinä valintoina. Toteutuneet valinnat ilmenevät jaksotulosteissa sekä Wilmassa 
olevissa lukujärjestyksissä.    
  
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit  
8. luokalle siirtyessään oppilas on valinnut taide- ja taitoaineista (kotitalous, 
kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki) kaksi oppiainetta, jotka syventävät näiden 
aineiden osaamista ja jotka arvioidaan osana tätä opetusta. Molempia valittuja taide- 
ja taitoaineita opiskellaan 8. luokalla yksi vuosiviikkotunti. Käsityöopinnoissa on 
mahdollista valita valinnaiset tunnit siten, että hän syventää osaamistaan pelkästään 
yhteisessä käsityössä tai sen lisäksi tai ainoastaan teknisessä tai tekstiilityössä.   

   
Valinnaiset aineet  
A -saksaa tai A -ranskaa lukevien oppilaiden valinnaisainevalinta, on valittu kieli, 
jonka laajuus on 2 vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi he ovat valinneet 8. luokalle toisen 
2 vuosiviikkotunnin laajuisen numeroin arvioitavan aineen, mikäli eivät ole 
matemaattisluonnontieteellisellä tai kaksikielisellä luokalla. Tämän aineen on tullut 
olla eri aine kuin mistä oppilas on valinnut taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja.   
Matemaattis–luonnontieteellisellä luokalla opiskelevien oppilaiden valinnaisuuteen 
kuuluu yhden vuosiviikkotunnin laajuinen science– niminen valinnaisaine (xSC8lk) ja 
kaksikielisellä luokalla englannin valinnainen aine. Kahta A– kieltä 
opiskelevat matemaattis-luonnontieteellisen sekä kaksikielisen luokan oppilaat 
valitsevat tämän lisäksi toisen yhden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisaineen.   
Mikäli oppilas opiskelee vain yhtä A– kieltä, hän on valinnut 8. luokalla yhden 
valinnaisaineen, jota opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia (lyhenne v valinnaisaineen 
tunnuksen edessä) ja yhden valinnaisaineen, jota opiskellaan yksi vuosiviikkotunti 
(lyhenne x valinnaisaineen tunnuksen edessä). Näiden aineiden on tullut olla 
keskenään eriaineita ja lisäksi eri aineita kuin mistä oppilas on valinnut taide- ja 
taitoaineiden valinnaisia tunteja. Kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaisaineet 
arvioidaan väli- ja lukuvuositodistuksessa numerolla.   
  
9.luokkalaisten valinnaisuus  
Kahta A-kieltä lukevien oppilaiden valinnaisainevalinta, on valittu kieli, jonka laajuus 
on 2 vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi he ovat valinneet 9. luokalle yhden 1 
vuosiviikkotunnin laajuisen aineen, mikäli eivät ole matemaattisluonnontieteellisellä tai 
kaksikielisellä luokalla. Tämän aineen on tullut olla eri aine kuin mistä oppilas on 
valinnut taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja.   
Mikäli oppilas opiskelee vain yhtä A– kieltä, hän on valinnut 9. luokalle joko yhden 
valinnaisaineen, jota opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia (lyhenne v valinnaisaineen 
tunnuksen edessä) tai kaksi yhden vuosiviikkotunnin laajuista ainetta, joista toinen on 
oppimisen taito (lyhenne x valinnaisaineen tunnuksen edessä). Näiden aineiden on 
tullut olla keskenään eri aineita ja lisäksi eri aineita kuin mistä oppilas on valinnut 
taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja. Kahden vuosiviikkotunnin laajuiset 
valinnaisaineet arvioidaan väli- ja lukuvuositodistuksessa numerolla. Poikkeuksena B-
ranskan, -espanjan tai -saksan valinta, jota on jatkettava 9. luokalla.   
9. luokan oppilailla on lisäksi opinto-ohjelmassaan kahden eri oppiaineen valinnaisia 
tunteja, joista toista opiskellaan 2 vvt ja toista 1 vvt.   
Koulun painotetussa LUMAopetuksessa opiskelevat oppilaat opiskelevat käsityön 
valinnaisina tunteina teknologiaa 9. luokalla STEAM – nimisten valinnaisten 
tuntien verran. Kaksikielisen luokan oppilailla on 9.luokalla opinto-ohjelmassaan 
Media – nimiset kuvataiteen valinnaiset tunnit. Näitä molempia valinnaisia tunteja 
voivat lisäksi valita kaikki muutkin koulun oppilaat.  
  
Liikunnasta voidaan valita valinnaisia tunteja 9. Luokalle 1 vvt.  



  
Osana kaikkien valinnaiskurssien opiskelua kehitetään oppilaan tietoteknisiä ja 
itsearviointitaitoja. Oppilas voi valmistaa oppimisestaan oppimispäiväkirjaa ja 
portfoliota, jotka voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain digitaalisessa muodossa. 
Oppimispäiväkirja- ja portfoliotyöskentelyä voidaan toteuttaa oppituntien lisäksi 
kotitehtävinä. Tarvittaessa oppilas voi tehdä tietotekniikkaa vaativia osioita myös 
kotitehtävien osalta koulun laitteilla tai hänet ohjataan käyttämään kaupungin kirjaston 
tarjoamia mahdollisuuksia omaehtoiseen työskentelyyn kotitehtävien osalta.  
Valinnaiskurssien opiskelussa tutustutaan lisäksi työelämään: tarjolla oleviin alojen 
työmahdollisuuksiin ja työharjoittelupaikkoihin (erityisesti TET - harjoittelu) 
nimenomaan kyseisen valinnaisaineen näkökulmasta. sekä perehdytään 
valinnaisaineen jatko-opintomahdollisuuksiin sekä 2. asteella että 
korkeakouluopinnoissa.  
  
KAKSIKIELINEN OPETUS LUKUVUONNA 2021–2022  
Nöykkiön koulun laajamittainen kaksikielinen opetus toteutetaan kuluvana lukuvuonna 
seuraavin periaattein.  
Luokka 7F:  
Englannin kielellä opetetaan:  

▪ matematiikka 3 vvt  
▪ kemia 1 vvt   
▪ fysiikka 1 vvt  
▪ historia 2 vvt  
▪ oppilaan ohjaus 0,5 vvt  
▪ englannin kieli ja kirjallisuus 3 vvt  
▪ kuvataide 2 vvt  
▪ terveystieto 1 vvt  
▪ kotitalous 3 vvt  

Näistä kertyy yhteensä 16,5 vvt. Koska oppilaiden kokonaistuntimäärä on korkeintaan 
31, opetusta englanniksi on siis vähintään 53 prosenttia.  
Luokka 8E:  
  
Englannin kielellä opetetaan:  

▪ matematiikka 4 vvt  
▪ fysiikka 1,5 vvt  
▪ kemia 1,5 vvt  
▪ historia 2 vvt  
▪ oppilaan ohjaus 0,5 vvt  
▪ englannin kieli ja kirjallisuus 3 vvt  
▪ biologia 1,5 vvt  
▪ maantieto 1,5 vvt  

Näistä kertyy yhteensä 17 vvt. Koska oppilaiden kokonaistuntimäärä on korkeintaan 
30, opetusta englanniksi on siis vähintään 57 prosenttia.  
Luokka 9F:  
Englannin kielellä opetetaan:  

▪ matematiikka 4 vvt  
▪ fysiikka 1 vvt  
▪ kemia 1 vvt   
▪ yhteiskuntaoppi 3 vvt  
▪ oppilaan ohjaus 1 vvt  
▪ englannin kieli ja kirjallisuus 4 vvt (A2-oppilailla 3 vvt)  
▪ kuvataiteen mediavalinnainen 1 vvt  

Näistä kertyy yhteensä vähintään 15 vvt. Koska oppilaiden kokonaistuntimäärä on 
korkeintaan 30, opetusta englanniksi on siis vähintään 50 prosenttia.  
  



Oppilaan kielitaidon kehittymistä täydentää lisäksi muu oppimisessa käytettävä 
englanninkielinen materiaali sekä oppilastyöt niiden aineiden tunneilla, joilla opettaja 
opettaa suomeksi.  
Kehitämme toimintaamme kohti oppilaalle yhtenäistä kielitaidon kehittymisen 
mallia. Kehitämme lisäksi oppilaiden vuosiluokkien välistä yhteistyötä.  
Päättöarvosana englannin kielestä ja kirjallisuudesta annetaan kansallisten A-kielen 
kriteerien mukaan.  
KOULUN KIRJASTO  
Koulukirjaston toiminnasta ja kehittämisestä vastaa apulaisrehtori Niina 
Yrjövuori. Hänen lisäkseen myös muilla äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilla on 
tunnukset kirjastojärjestelmä Auroraan, johon koulukirjaston aineisto on luetteloitu.   
Kirjastoa käytetään äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla sekä 
toimintavälitunneilla. Kirjastosta lainataan kirjoja oppitunneille ja kotiin. Opettajat 
voivat kutsua opetusryhmiään kirjastoon oppituntien lisäksi välitunneilla. 
Kirjastossa voi lukea, pelata lautapelejä, tehdä koulutehtäviä sekä viettää aikaa 
kavereiden kanssa.  
Koronaepidemian erityisohjeiden vuoksi koulun kirjasto on auki oppilaille rajoitetusti.  
Oppilaita ohjataan ja opastetaan käyttämään myös Espoon kaupunginkirjaston 
Nöykkiön sivutoimipistettä, joka sijaitsee koulun vieressä.  
  

Lukuvuoden aikana järjestettävät juhlat ja muut tapahtumat sekä erikoispäivät  
Lukuvuoden tapahtumien toteuttamisessa huomioidaan koronatilanne. Osa 
tapahtumista saattaa siksi olla virtuaalisia tai voidaan joutua jättämään 
toteuttamatta tai voidaan toteuttaa toisin kuin ennakoitu.  
Lukuvuoden aikana järjestetään mahdollisesti oppilaskunnan ja 
tukioppilaiden toimesta halloween -tapahtuma ja ystävänpäivätapahtuma. Lisäksi 
järjestetään itsenäisyyden päivä 3.12.2021 sekä joulujuhlapäivä 22.12.2021 ja 
kevätjuhla 4.6.2021. Lucian päivää vietetään 13.12.2021. Silloin tutustutaan 
suomenruotsalaiseen kulttuuriperintöön. Valmistaudumme jouluun – aamunavaus 
pidetään pidennettynä perjantaina 26.11.2021.  
Lisäksi järjestetään koulukirkko yhteistyössä seurakunnan kanssa joko keväällä tai 
pääsiäisen yhteydessä. Tämä päivämäärä ilmoitetaan huoltajille ja oppilaille sen 
varmistuttua. Kaikkien seurakunnan järjestämien tilaisuuksien vaihtoehtona on 
erillinen tilaisuus oppilaille, jotka ovat lukuvuoden alkaessa pyydetyllä lomakkeella 
ilmoittaneet osallistuvansa vaihtoehtotilaisuuksiin.  
Jokainen luokka toteuttaa luokanvalvojansa johdolla hyvinvointiretken ensimmäisen 
jakson aikana. Hyvinvointiretket tehdään luonto-, liikunta- tai kulttuurikohteisiin 
koronaohjeet huomioiden. Näin voidaan harjoitella turvallista liikkumista sekä 
huomioida luokkien omat toiveet sekä osallisuus retken suunnitteluun.  
Projektiviikko 7. ja 8. luokille sijoittuu 9.luokan työelämään 
tutustumisjakson ajankohtaan 15.11.2021 - 19.11.2021. Projektiviikon 
työaikaratkaisut ilmoitetaan ennen viikon alkua erikseen.  
Kevätlukukaudella järjestetään talviurheilupäivä, alustava 
varaus 17.2.2022. Varaamme Vihti Skin 7. luokalle, Peuramaan 8. luokille 
ja Serenan 9.luokille. Varakohde Talma. Tämä päivämäärä riippuu 
laskettelukeskusten ja muiden toimintakohteiden varausaikatauluista, ja mikäli se 
joudutaan vaihtamaan, asiasta tiedotetaan erikseen.   
Kevätlukukauden viimeisellä viikolla järjestetään perinteiset luokanpäivä sekä 
oppilaskunnan päivä sekä mahdollisesti muita erityistapahtumia.  
Erikoispäivinä voimassa olevista poikkeavista työaikaratkaisuista ja ruokailuista 
tiedotetaan erikseen.  
Painavista syistä etukäteen ilmoitettuja päivämääriä voidaan tarvittaessa vaihtaa. 
Koulussa voidaan lukuvuoden kuluessa järjestää oppilaiden tai henkilökunnan 
aloitteesta myös muita erikoispäiviä, erikoisiltapäiviä tai tapahtumia, mikäli niihin 
tarjoutuu hyvä mahdollisuus Kulps -toiminnan tai muiden toimijoiden taholta, ja ne 
tukevat opetussuunnitelman mukaista opiskelua.  
  



Koulun yhdyshenkilöt OPS- ja OPS-agenttityöskentelyssä:  
Niina Yrjövuori, Päivi Harju ja Darius Pylvainen: toiminta keskittyy oppilaiden 
osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen erityisesti tukioppilastoiminnan sekä 
oppilaskuntatoiminnan kehittämisen kautta.  
  
Oppilaskunnan ohjaava opettaja/opettajat:  
Darius Pylvainen  
  
  
  

  
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.  

  

JAKSOJEN AJANKOHDAT:  
  

1. jakso 11.8.2021-15.10.2021  
2. jakso 25.10.2021-14.1.2022  
3. jakso 17.1.2022-18.3.2022  

4. jakso 21.3.2022-4.6.2022  

  
3. OPETUSTUNNIT  
  
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat. Opetusryhmän päivittäinen aikataulu näkyy wilmassa.  

  
1.tunti 8.30–9.15  
2.tunti 9.15-10.00  
3.tunti 10.15-11.00  
4.tunti 11.00 - 12.05 / 11.15-12.00 / 11.20 - 12.05 /11.15 -12.20 (ruokailujärjestelyt 
vaikuttavat asiaan) 11.00-12.00 (liikunta)  
5.tunti 12.20-13.05 / 12.00 - 13.05/ 12.05 - 13.10 / 12.10 - 13.05 (ruokailujärjestelyt 
vaikuttavat asiaan)  
6.tunti 13.15-14.00 / 13.15 - 14.10 (ruokailujärjestelyt vaikuttavat asiaan)  
7.tunti 14.30-15.15  
8.tunti 15.15-16.00  
  

Yllä mainittuihin aikoihin voi tulla muutoksia, esimerkiksi jos opetus on koulun 
ulkopuolella. Erikois- ja retkipäivinä työajat voivat poiketa mainitusta.  



  
Oppilaat ruokailevat porrastetusti 3., 4. tai 5. tunnin aikana opettajan johdolla. 
Ruokailun ja kaksoistuntien paikat vaikuttavat välitunteihin näiden tuntien 
yhteydessä. Ruokailuun on varattu aikaa 20 minuuttia, mutta tarpeen mukaan 
opettaja pidentää ruokailuun käytettävää aikaa. Tällöin lukujärjestyksessä näkyy 
ruokailuun varattu aika sekä oppitunnin päättymisaika.  
Kukin oppitunti lopetetaan aikaisintaan aikataulun mukaisesti.  Opettaja 
hakee opetusryhmänsä oppilaat koulun sisäpihalta oppitunnin alkaessa. Opettaja 
saattaa oppilaat koulun sisäpihalle oppitunnin päättyessä. Oppilaat eivät oleskele 
koulurakennuksessa sisällä ilman opettajan välitöntä 
valvontaa. Ulkoalueille lukujärjestykseen on nimetty välituntien ajaksi erilliset valvojat, 
muina koulupäivän ajankohtina oppilaat ovat lukujärjestykseen merkityn 
opettajan vastuulla välittömässä valvonnassa. Kerhoihin osallistuvat oppilaat ovat 
kerhonohjaajansa valvonnassa.  
Mikäli 1. ja 2. oppitunti ovat eri oppiainetta, 2. oppitunti kestää vähintään 45 
minuuttia.   
Mikäli 7. ja 8. oppitunti ovat eri oppiainetta, 8. oppitunti kestää vähintään 
45 minuuttia.  
 OHJAUSJÄRJESTELYT  
Lukuvuonna 2021–22 koulussa toimii kaksi oppilaanohjaajaa. Oppilaanohjaajat ja 
rehtori tapaavat säännöllisesti ja suunnittelevat yhdessä ohjausjärjestelyt sekä 
seuraavat oppilaiden opintomenestystä yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa. 
Ohjausjärjestelyjä tehdään myös osana oppilashuoltoryhmän toimintaa kokouksissa 
ilmenevän tarpeen mukaisesti.   
Arviointia koskevat täsmennykset lukuvuosisuunnitelmaan  
Mikäli oppilas on opiskellut vain vähän aikaa jotakin oppiainetta Nöykkiön koulussa 
ennen väliarviointia, arviointi voidaan tarvittaessa jättää suorittamatta ja arvioida 
oppilas vasta lukuvuoden päättyessä.   
Näissä tilanteissa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan 
oppilaskohtainen arviointikäytäntö.   
Sanallisesti arvioitavissa aineissa viisiportaista arviointia käytetään 
edelleen arvioinnin apuna ja ne näkyvät arviointiyhteenvedossa oppilaan Wilmassa. 
Välitodistukseen ja lukuvuositodistukseen tulostuu kuitenkin näiden osalta 
vain osallistunut, hyväksytty tai hylätty – merkintä. Viisiportaista asteikkoa käyttävä 
valinnaisaineen arviointi tulostetaan erikseen todistuksen liitteeksi.  
Muista kouluista kesken yläkoulun muuttavan oppilaan arvioinnissa 
hyödynnetään entisen koulun arviointia sekä mahdollisia oppilaan esittämiä 
edellisessä oppilaitoksessa tekemiä opinnäytteitä. Tarvittaessa oppilaalle 
räätälöidään riittävä määrä opintoja aineissa, joissa edeltäviä opintoja ei edellisessä 
koulussa ole ollut.  
4. KOULUN KERHOTOIMINTA  

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen   

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

Koronan vuoksi kerhoihin tulee ilmoittautua etukäteen. Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä 
laatii FORMS-kyselyn, jonka kautta kerhoihin voi ilmoittautua puolivuosittain.  
  
Lukuvuonna 2021–2022 toimivien kerhojen toimintasuunnitelmat löytyvät seuraavasta 
linkistä:  
  
Nöykkiön koulun kerhot lukuvuonna 2021-2022  
  
  
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 

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Yleinen?threadId=19%3A8d30de7852ee4bd7b2abb7aee52f7c6b%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Kerhot&rootfolder=%252Fsites%252FNykkiinkoulu%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FA%2520Yhteiset%252C%2520N%25C3%25B6ykki%25C3%25B6n%2520koulun%2520henkil%25C3%25B6kunta%252FLukuvuosisuunnitelmat%252F2021-2022%2520LUkuvuosisuunnitelma%252FKerhot
https://espoo365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sari_hakola_espoo_fi/EsErW0F3KZhNkLtYVx6BzPUBgtgoVrXLbigP8BHGQJaPgA?e=z7ooXd
https://espoo365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sari_hakola_espoo_fi/EsErW0F3KZhNkLtYVx6BzPUBgtgoVrXLbigP8BHGQJaPgA?e=z7ooXd


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

  
  
Lähtökohtaisesti koulu alkaa ja päättyy koululta: yhdessä liikkuminen retkikohteeseen 
vahvistaa ryhmäytymistä ja opettaa turvallisen liikkumisen taitoja julkisessa 
liikenteessä.  
  
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.  
Eri oppiaineiden retket sijoitetaan ensisijaisesti kyseisen oppiaineen 
lukujärjestyksessä oleville oppitunneille tai rehtorin luvalla muuhun sopivaan 
koulupäivän ajankohtaan.   
Koulupäivän ulkopuolella toteutettava retki on pääsääntöisesti osa oppilaan 
kotitehtäviä.   
Mikäli oppilaan koulupäivä oleellisesti pitenee tehdyn retken vuoksi, voidaan 
painavista syistä poikkeustapauksissa retkestä rehtorin luvalla myöntää vastaava 
aika vapaaksi retken tekemisen jälkeen oppilaille jostakin erikseen etukäteen 
määritellystä kohdasta. Muutoksista tiedotetaan oppilaita ja huoltajia Wilman kautta. 
Mikäli oppilas ei ole osallistunut retkelle, hän saapuu aina kouluun lukujärjestyksen 
mukaisesti; vain retkelle osallistuneet oppilaat ovat tehneet etukäteen opintoja, jotka 
on mahdollista hyvittää heille aikana retken jälkeen.  
Leirikoulut ja opintoretket ulkomaille  
Leirikoulujen järjestäminen on mahdollista vain, jos rahoitus saadaan 
kokonaisuudessaan koulun opetustuntiresurssin ulkopuolelta, esim. Erasmus-
rahoituksena tai muuna ulkopuolisena rahoituksena.  
Leirikoulujen tarkemmat ajankohdat sekä opinto-ohjelmat hyväksytään erikseen 
johtokunnan käymän kirjeenvaihdon perusteella: rehtori lähettää opettajalta 
saamansa ohjelman johtokunnan jäsenille sähköpostitse ja kukin jäsen hyväksyy 
ohjelman omalta osaltaan ja pyytää tarvittaessa lisätäsmennyksiä suunnitelmaan. 
Hyväksytyt ohjelmat liitetään lukuvuosisuunnitelman liitteiksi tämän jälkeen 
lukuvuosisuunnitelman muutoksina.  
Syksyllä 2020 myönnettiin tuki kahteen Nöykkiön koulun koordinoimaan Erasmus-
projektiin. Molemmat projektit jatkuvat lukuvuonna 2021–22. Toimintaa on toistaiseksi 
toteutettu vain etäyhteyksin koronatilanteen takia. Kun tilanne muuttuu, projektien 
puitteissa järjestetään myös kansainvälisiä leirikouluja.  
Kaksikielinen 9F-luokka on mukana Erasmus-hankkeessa See the beauty save the 
planet, jossa ovat mukana koulut Italiasta, Romaniasta, Kyprokselta, Portugalista ja 
Ranskasta (Martinique). Tarkoituksena on vierailla eri maissa, noin 5 oppilasta ja 
kaksi opettajaa / osallistujamaa kerrallaan. Hanke keskittyy ilmastonmuutoksen 
käsittelyyn taiteen ja median keinoin. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden myönteistä 
asennetta luontoa ja ympäristöä kohtaan. Nöykkiön koulussa hanketta koordinoivat 
opettajat Niina Yrjövuori ja Karin Björklund-Rissanen.  
Koulun toinen hyväksytty Erasmus-hanke on nimeltään Waterasmus - Mobility in 
blue. Hankkeesta vastaavat Nöykkiön koulussa opettajat Virpi Kapanen ja Janne 
Valtonen. Hankkeen toiminta alkoi joulukuussa 2020. Hankkeeseen osallistuvat maat 
ovat Suomen lisäksi Italia, Ranska ja Saksa.  
TET-jakso  
9. luokkalaisten TET-jakso järjestetään 8.-19.11.2021 sekä 8H-luokan TET-
jakso/jaksoja mahdollisuuksien mukaan lukuvuoden 2021–2022 aikana.  
Vierailut eri oppiaineissa  



Eri oppiaineissa tehdään retkiä ja opintokäyntejä Espoon kaupungin ja koulun ohjeita 
noudattaen. Matkakustannusten minimoimiseksi retkissä hyödynnetään 
oppilasryhmien oikeutta ilmaisiin matkoihin ja ne toteutetaan pääsääntöisesti 9–15 
välisenä aikana.  
Science-kurssin oppilaat saattavat vierailla Aalto Juniorissa, Kumpulan kampuksella, 
Kasvitieteellisessä puutarhassa, eläinmuseossa ja Haltiassa.  
Oppituntien puitteissa retkeillään koulun lähimaastossa, esim. Sammalvuoressa.  
Eri oppiaineiden teemoihin liittyen pyritään järjestämään yritysvierailuja, 
esim. MyTech-ohjelman yhteydessä.  
Projektiviikon yhteydessä luokat vierailevat projekteihin liittyvissä kohteissa.  
Äidinkielen tunneilla vieraillaan Nöykkiön kirjastossa ja mahdollisesti Ison Omenan 
kirjastossa ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös muiden kirjastojen 
palveluita.  
Kuvataiteen oppilaat vierailevat mahdollisuuksien mukaan Emmassa tai muissa 
taidemuseoissa.  
Liikuntatunneilla vieraillaan lähiliikuntapaikoilla, kuten Latokasken metsässä 
suunnistamassa ja hiihtämässä, sekä Puolarmaarissa pelaamassa frisbeegolfia. 
Liikunnanopetuksessa hyödynnetään esimerkiksi Espoon kaupungin uimahalleja 
sekä mahdollisesti jäähalleja, ja muita kaupungin liikuntapaikkoja sekä KULPS-
kohteita.  
Katsomusaineiden ryhmät vierailevat mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudulla 
eri kohteissa, esim. synagogassa Helsingissä.  
9. luokan oppilaita vierailee oppilaanohjaajien mukana Omniassa sekä osallistuvat 
tammikuussa 2022 lukiotutustumisiin mahdollisuuksien mukaan.  
Yrityskylävierailut 9-luokilla kevätlukukaudella.  
Kahdeksannen luokan ryhmät osallistuvat Taidetestaajat-hankkeen tarjoamiin 
vierailuihin. Luokat osallistuvat 19.4.2022 
illalla olevaan oopperanäytöskeen Seitsemän Veljestä. 24.3.2022 kaikki 8. luokat 
osallistuvat taidetestaajien järjestämään konserttiin.    
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.  
  
Kevätlukukauden viimeisillä viikoilla järjestetään oppilaiden ja opettajien pesäpallo-
ottelu koulun liikuntakentällä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.  
  
Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS!  
  
Koulu toteuttaa tarjolla olevia KULPS-kohteita kaikille vuosiluokille sekä osana 
oppiaineiden opetusta että yhteisiä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia ja monialaisia 
opintokokonaisuuksia.  
  
Kaikki opetusryhmät vierailevat useita kertoja lukuvuoden aikana Nöykkiön 
kirjastossa kirjavinkkauksissa ja työpajoissa. Osa näistä järjestetään mahdollisesti 
etäyhteyden välityksellä. KULPS-kirjailijavierailuja järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan koululla, kirjastolla tai etäyhteydellä.  
  
Oppilaat vierailevat liikuntakohteissa ja kulttuuritilaisuuksissa mahdollisuuksien 
mukaan. Koronatilanne saattaa vaikuttaa osallistumiseen ja tapahtumien 
järjestämiseen.   
  
KULPS-toimintaan osallistumista seurataan taulukoimalla luokkien osallistuminen. 
Näin pyritään takaamaan, että kaikki luokat saavat mahdollisuuden KULPS-
tapahtumiin tasapuolisesti.  



  
Koulun KULPS- ja kulttuuriyhteysopettajat:  
Niina Yrjövuori   
  
  
  

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT   
  
Monialaiset oppimiskokokonaisuudet  
Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin sisällytettävät 
oppiaineet.  
  

Monialaisten kokonaisuuksien suunnitelmat  
  
  
  

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.  

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan opetushallituksen ja Espoon kaupungin sekä 
koulun oman opetussuunnitelman mukaisesti toimintakalentereihin merkittyinä 
vanhempainiltoina tai Teams-tapaamisina, joissa on mahdollisuus opettajien 
henkilökohtaiseen tapaamiseen sekä erilaisiin luokka- ja ryhmäkohtaisiin 
keskusteluihin. Vanhempainilloista tiedotetaan huoltajia Wilman kautta.   
Tänä lukuvuonna vanhempainillat järjestetään osittain etäyhteyksiä hyödyntäen.  
Kaikilla luokka-asteilla huoltajilla on opetussuunnitelman mukaisesti oikeus 
henkilökohtaiseen tapaamiseen luokanvalvojan kanssa vähintään kerran vuodessa. 
Luokanvalvojat kutsuvat kaikki valvontaluokkansa huoltajat yhdessä oppilaan kanssa 
perhetapaamisiin, joihin on varattu aikaa vähintään puoli tuntia. Keskustelua ohjaa 
kutsu, joka lähetetään kotiin, ja jonka avulla lapsi ja huoltajat valmistautuvat 
tapaamiseen yhdessä. Pidetyt huoltaja-oppilastapaamiset kirjataan Wilmaan 
tukitoimena yleisenä tukena. 7. luokan sekä ylempien vuosiluokkien uusien 
oppilaiden huoltajatapaamiset järjestetään ensisijaisesti koulutiloissa tapahtuvina 
tapaamisina. 8. ja 9. luokan huoltajatapaamisia voidaan järjestää myös TEAMS-
yhteydellä.  
Huoltajat voivat osallistua koulun toimintaan myös Nöykkiön koulun Tuki ry:n kautta. 
Tuki ry järjestää yhdessä oppilaiden kanssa haluamiaan tapahtumia sekä myy kahvia 
koulun vanhempainilloissa. Hallituksen kokouksissa keskustellaan koulun asioista ja 
suunnitellaan erilaisia yhteisiä tapahtumia vanhemmille ja oppilaille. Virallista 
yhteistyötä toteuttaa koulun johtokunta, joka kokouksissaan osallistuu koulun 
kehittämiseen ja opetussuunnitelma ja arviointityöhön suomenkielisen opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.  
Luokanvalvojat voivat avustaa yhteisen sähköpostilistan keräämiseen vanhempien 
välisen yhteistyön parantamiseksi.  
Wilma-viestinnän osalta opettajille on jaettu opaskirjanen osana koulun 
peruskäytännöt opasta. Lisäksi viestinnästä käydään keskustelua lukuvuoden aikana 
sekä tiimeissä että muissa kokoontumisissa.  
Wilmaa toimii parhaiten selainversiona, ja koulu ohjaa kaikkia käyttämään mieluiten 
selainversiota, jossa toimivat kaikki Wilman toiminnot.  
Sidosryhmäyhteistyö  

Esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö.  

Koulu tekee yhteistyötä Espoonlahden seurakunnan kanssa monin eri tavoin 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden aikana järjestetään toimintakalenterin mukaiset 
jumalanpalvelukset kirkkoon kuuluville sekä niille kirkkoon kuulumattomille oppilaille, 
joiden huoltajat ovat tähän antaneet luvan. Koulu tarjoaa tilat tarvittaessa erilaisiin 
tapaamisiin seurakunnan työntekijöiden kanssa.  

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Yleinen?threadId=19%3A8d30de7852ee4bd7b2abb7aee52f7c6b%40thread.tacv2&ctx=channel&context=2021%2520-%25202022%2520Monialaiset%2520oppimiskokonaisuudet&rootfolder=%252Fsites%252FNykkiinkoulu%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FA%2520Yhteiset%252C%2520N%25C3%25B6ykki%25C3%25B6n%2520koulun%2520henkil%25C3%25B6kunta%252FMonialaiset%2520oppimiskokonaisuudet%252F2021%2520-%25202022%2520Monialaiset%2520oppimiskokonaisuudet


Erityisluokat vierailevat mahdollisuuksien mukaan Espoonlahden seurakunnan 
Sodessa ja mahdollisissa seurakunnan järjestämissä leirikouluissa. Tukioppilaat 
vierailevat ja kouluttautuvat mahdollisesti keväällä 2022 Sodessa.  
Yhteistyötä jatketaan myös Espoon kaupungin nuorisotyön kanssa. Nuorisotoimi 
järjestää mahdollisesti päihdekoulutusta sekä välituntitoimintaa oppilaille. Koulu 
suhtautuu myönteisesti myös muihin lukuvuoden aikana esiin tuleviin 
yhteistyömahdollisuuksiin.  
Matemaattis-luonnontieteellisissä oppiaineissa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien 
mukaan NesteOilin kanssa.  
Teknisen työn opetuksessa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä alueen 
teknologia-, konepaja- ja teollisuusyritysten kanssa.  
Latokasken, Kantokasken ja Nöykkiönlaakson koulujen 6. luokat kutsutaan 
vierailukäynnille marraskuussa 9. luokkien TET – jakson aikana. Lisäksi kutsutaan 
Meritorin 6. luokat tutustumaan painotettuun opetukseen ja Jalavapuiston 
kaksikielinen 6. luokka. Oppilaille järjestetään koulupäivä. Järjestelyissä otetaan 
huomioon koronatilanteen asettamat rajoitukset. Tutustumispäivät järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti live-tapahtuna tai vaihtoehtoisesti 
vuorovaikutteisena virtuaalisena tapahtumana.  
  
  
Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa   

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on kiinteä osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Koulu 

huolehtii, että toimenpidesitoumus on sivustolla https://sitoumus2050.fi/  
Koulun yhteyshenkilö:  

Koulu toimii Espoon strategian ja Suko:n edellyttämällä tavalla edistäessään 
kestävää kehitystä: Oppilaiden kanssa konkretisoidaan ikätaso huomioiden kestävän 
kehityksen (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen) mukaisia valintatilanteita joko 
teemapäivinä tai muun opetuksen yhteydessä.  
Virpi Kapanen ja Siri Harjuntausta  
  
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus   
Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytännöt 
lukuvuosisuunnitelmassaan. -Espoon OPS luku 5.4. Opetuksen järjestämistapoja  

  

Päivittäiset aamunavaukset järjestetään joko radiolähetyksinä keskusradon kautta 
tai etukäteen kuvatuin videoin, mutta tarvittaessa voidaan myös lähettää live tv-
lähetyksiä koulun sisällä.  
  
Koronatilanteen aiheuttamat erityiset opetusjärjestelyt ja etäopetus on järjestetty 
Google Suite for Education -alustaa hyödyntäen. Opettajat ovat pitäneet yhteyttä 
oppilaisiin videopuheluin Google Meet -alustalla. Monet opettajat käyttävät Googlen 
työkaluja ja erityisesti Classroomia päivittäin opetuksessa.  
  
Jotta jokainen oppilas varmasti tavoitettaisiin päivittäin, ja oppilaiden koulunkäynnin 
rutiini ja rytmitys säilyisi ja oppilaiden työtaakka pysyisi rajattuna, 
myös etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa oppitunnit alkavat lukujärjestyksen 
mukaisesti videokokouksella esimerkiksi Classroomin välityksellä. Oppitunnin alussa 
opettaja tarkistaa kokouksessa läsnä olevat oppilaat sekä kertoo tunnin sisällöt ja 
tavoitteet. Opettaja ohjeistaa lisäksi oppilaat tehtävien tekoon ja avaa, mitä heidän 
tulee tunnin aikana tuottaa ja mihin tuotos tulee tunnin päätteeksi palauttaa. Oppitunti 
päättyy myös yhteisellä videopuhelukanavalla. Opettaja ohjaa aktiivisesti oppilaiden 
opintoja ja on oppilaiden saatavilla videopuhelun välityksellä lukujärjestykseen 
merkityn oppitunnin ajan.   
  
Jos oppilas ei saavu tunnin alussa ryhmän videopuheluun, oppilasta tavoitellaan 
ensin Wilma-viestillä, josta lähettäjä näkee, onko oppilas saanut ja lukenut viestin vai 
ei. Jos oppilas on koko päivän poissa ilman huoltajan lähettämää selvitystä 

https://sitoumus2050.fi/


poissaolon syystä, luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin ensisijaisesti Wilma-viestillä 
ja tarvittaessa myös soittaa asiasta.  
  
7. KOULUN ITSEARVIOINTI  

  
Koulussa toteutetaan Espoon kaupungin ohjeiden mukainen itsearviointi, jonka 
käytännön toteutuksesta vastaa koulun rehtori yhdessä apulaisrehtorien ja 
johtoryhmän kanssa.   
Lukuvuonna 2021 – 22 tehdään Espoon kaupungin suunnitelman mukaiset kyselyt. 
Keskeisiä tuloksia käsitellään niiden saavuttua aikaresurssin 
salliessa kaikkien kohderyhmien kanssa sopivissa kokoonpanoissa   
  
  
  

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET  
  

1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET:   
I OPETUSSUUNNITELMA JA OPPIVA YHTEISÖ   

  
a) Varmistetaan, että kaikki saavat päätökseen perusopetuksen  
Millä toimenpiteillä tänä lukuvuonna varmistamme sen, että kaikkien oppilaiden osalta 
perusopetuksen suorittaminen etenee?  
  

Opo keskustelee kaikkien ysiluokkalaisten kanssa henkilökohtaisesti opintojen 
etenemisestä ja jatko-opintosuunnitelmista. Hän valitsee heti aluksi keskusteluihin 
ne oppilaat, joiden opinnoista on eniten huoli.  
  

Kokeita pidetään varhaisessa vaiheessa lyhyistä koealueista. Kehitetään 
osaamisen näytön monipuolisia tapoja eri oppiaineissa.  
  
Yksittäistapauksissa voidaan tehdä erilaisia opetuksen järjestelyjä oppilaan 
opintojen eteenpäin viemiseksi.  
  
Jos etäopetusta annetaan jatkossa, tunnit 
pidetään lukujärjestyksen mukaan normaalisti. Opettajilla on kiinteä kontakti oppil
aisiin lukujärjestyksen mukaisina aikoina.  
Hyvä yhteistyö erityisopettajan kanssa takaa sen, että heikosti menestyvät 
oppilaat saadaan ajoissa tuen piiriin. Lisätietoja etäyhteyksiä hyödyntävää 
opetusta koskevassa osiossa.  
  
  
  

b) Lähikoulusta saa laadukasta kolmiportaista tukea  

Millä toimenpiteillä ja järjestelyillä varmistamme, että koulustamme saa laadukasta kolmiportaista 
tukea?  

  
Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä. Yleisen tuen tukimuotoja ovat tukiopetus, 
osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, avustajan apu opetustilanteissa, 
opetuksen eriyttäminen ja opetuksen joustava ryhmittely.   
Oppilaalle voidaan laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma 
laaditaan, jos jostakin oppilaan koulunkäynnin osa-alueesta herää huoli, tai oppilaalla 
on ollut runsaasti poissaoloja. Luokanvalvoja seuraa oppilaiden tilannetta ja avaa 
tarpeen mukaan oppimissuunnitelman, jota aineenopettajat täyttävät omalta osaltaan. 
Oppimissuunnitelman laadintaan osallistuvat myös huoltaja ja oppilas itse.  
Nöykkiön koulussa lukujärjestykset laaditaan jaksoittain, mikä mahdollistaa joustavat 
opetusjärjestelyt ja nopean reagoinnin avun tarpeisiin. Avustaja-, samanaikaisopetus-
, ja erityisopetusresursseja hyödynnetään joustavasti jaksoittain tarpeen mukaan.  



Jos oppilas tarvitsee intensiivisempää ja pitkäjänteisempää tukea, hänet voidaan 
siirtää tehostettuun tukeen. Tällöin oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio yhdessä 
huoltajien kanssa. Tehostetun tuen tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasvaminen. 
Tukimuodot ovat samoja kuin yleisessä tuessa.  
Erityistä tukea annetaan oppilaille, joille yleisen ja tehostetun tuen toimet eivät riitä. 
Erityisen tuen tavoitteena on tukea oppilasta niin, että hän voi suorittaa 
oppivelvollisuutensa ja saada jatko-opintokelpoisuuden. Erityiseen tukeen 
siirryttäessä oppilaasta laaditaan pedagoginen selvitys. Sen pohjalta laaditaan 
yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma eli HOJKS. Erityistä tukea annetaan erityisluokilla, 
erityiskouluissa sekä yleisopetuksen luokissa.  
  
c) Varmistamme erilaisuuden huomioimisen ja ryhmään kuulumisen  
Tavoitetta tukee lukuvuoden 2021-22 Toimintakulttuurin kehittämisen periaate Vuorovaikutus ja 
monipuolinen työskentely. Millä toimenpiteillä kehitämme kaikkien oppilaiden ryhmään ja 
kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta tänä lukuvuonna?   

  
Lukuvuoden alussa järjestetään kaikille luokille kaksi orientaatiopäivää, jolloin ollaan 
oman luokan ja luokanvalvojan kanssa. Näiden päivien lisäksi seiskaluokille 
järjestetään muuta ryhmäytystoimintaa lukuvuoden alussa. Lukuvuoden aikana 
pidetään luokanvalvojan tunteja ja –tuokioita, joissa käsitellään luokan asioita. 
Monien erikoispäivien kuten liikuntapäivien aikana luokat viettävät aikaa oman luokan 
ja luokanvalvojan kanssa.   

  
Etäyhteyksiä hyödynnetään kouluyhteisöön kuulumisessa esimerkiksi 
aamunavauksissa, joissa esitellään opettajia sekä näytetään oppilaskunnan 
hallituksen valmistamia esityksiä ja videoita. Oppilaskunnan hallitus ja tukioppilaat 
voivat järjestää koko koululle yhteenkuuluvuutta lisäävää toimintaa kuten erilaisia 
tempauksia, teemapäiviä ja juhlia.  

  
Koulun instagram-tilillä ja blogissa viestitään koulun tapahtumista kouluyhteisön 
jäsenille ja muille koulun toiminnasta kiinnostuneille.  

  
Lukuvuonna 2021–2022 yhdeksännet luokat käsittelevät monialaisissa 
kokonaisuuksissaan hyvinvoinnin teemaa. Kaikki luokat tekevät hyvinvointiretken 
valitsemaansa kohteeseen. Luokan yhteinen suunnittelu ja retkeily vahvistavat 
ryhmään kuulumista.  

  

  
  
  

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:    
  

Koulun kiusaamista ehkäisevä malli on Wilmassa linkkinä. Se käsitellään 
vuosittain 7. luokan vanhempainillassa ja koulun henkilökunnan eri tiimeissä. 
Malliin palataan tarpeen vaatiessa lukuvuoden aikana.  
Yhteisten koulun aloitus/orientaatiopäivien lisäksi 7. luokkalaisilla on ensimmäisen 
jakson ajan luokanvalvojan tunteja sekä ryhmäytyspäivä ensimmäisen jakson 
aikana.   
8. luokkalaisille järjestetään syksyisin vuorovaikutusmessut.   

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428618
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428618
https://espoo365.sharepoint.com/sites/tietopankki-sito/YhteisetDokumentit/Liite5%20Yhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20-Ei%20kiusaamiselle.pdf
https://espoo365.sharepoint.com/sites/tietopankki-sito/YhteisetDokumentit/Liite5%20Yhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20-Ei%20kiusaamiselle.pdf


Koulussamme on tukioppilastoimintaa, ja jokaiselle 7. luokalle on nimetty luokan 
omat tukioppilaat. Tukioppilaat ovat mukana mm. ryhmäytyksessä.   
Luokanvalvojat tekevät ilmapiirikartoituksen omalle luokalleen vuosittain. Opinto-
ohjaaja tapaa 9. luokkalaiset henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa. 
Oppilashuoltoryhmä on tarpeen mukaan yksilökohtaisesti mukana ratkomassa 
kiusaamistilanteita.  

  

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:   

  
Kullekin luokalle pidetään ilmapiirikysely. Lisäksi luokat kokoontuvat luokan kokouksessa 
hyvinvointiryhmän valmisteleman kokouspohjan mukaisesti.  

  
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?    

  
Jatkamme vahvasti oppilaiden osallistamista eri tavoin koulun arjessa.   
Luokan kokouksilla aktivoidaan oppilaita eri asioissa, ja pyritään saamaan 
kaikkien ääni kuuluville.  
Oppilaita aktivoidaan mm. mukaan oppilaskuntatoimintaan panostamalla 
tiedottamiseen.  
Oppilaskunnan hallitus kokoontuu maanantaisin ja perjantaisin klo 14.00–
14.30. Ohjaajana toimii Darius Pylvainen. Hallitukseen kuuluu noin 15 
oppilasjäsentä. Oppilaskunnan hallituksen kokousten lisäksi järjestetään isoja 
kokouksia, joihin osallistuvat myös luokkien puheenjohtajat. Luokkien 
puheenjohtajat voivat tuoda oppilaskunnan hallituksen käsiteltäväksi asioita 
luokilta. Luokkien puheenjohtajat esittelevät luokille isoissa kokouksissa 
käsiteltyjä asioita. Puheenjohtajat tiedottavat okh:n toiminnasta myös viikoittaisilla 
lv-tuokioilla. Lv-tuokioilla on myös mahdollisuus tuoda puheenjohtajien kautta 
asioita okh:n käsiteltäväksi.  
Oppilaskunnan hallituksen jäsenet esittelevät hallituksen toimintaa 
seiskaluokille vuosittain. Hallitus järjestää viikoittain päivänavauksia koulun live tv-
kanavalla. Päivänavauksissa tiedotetaan oppilaskunnan hallituksen toiminnasta.  
Oppilaat osallistuvat monialaisten kokonaisuuksien suunnitteluun luokanvalvojien 
ja muiden opettajien johdolla.  
III DIGITAALISUUS JA OPPIMINEN   

  
a) Kehitetään oppilaan digitaitoja   
  
Mitkä osa-alueet oppilaiden digitaidoista nostatte erityisesti kehittämisen kohteiksi?   
Millä toimin varmistetaan, että opettajat tukevat omassa opetuksessaan ko. taitojen 
kehittymistä?   

Oppilailla on käytössään sekä Microsoftin O365:n että Google Suite for 
Educationin sähköiset oppimisympäristöt ja näihin liittyvät työkalut. Lisäksi 
oppilailla on pääsy Wilmaan omilla oppilastunnuksillaan. Ensimmäisten 
kouluviikkojen aikana varmistetaan, että oppilailla on pääsy kaikkiin kolmeen 
tiliinsä. Oppilaiden on mahdollista saada uusi salasana palveluihin joko Wilma-
viestillä tai kirjastovälitunnille tulemalla.  
Oppilaat saavat käyttöönsä koulun laitteita tarvittaessa koulupäivän aikana 
opettajan valvonnassa. Lisäksi heillä on mahdollisuus käyttää oppilaskohtaisen 
sopimuksen mukaisesti omia laitteitaan opettajan luvalla opinnoissaan. 
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana oppilaiden on mahdollista saada 
koulun yhteiskäyttölaite lainaan.  



Laajamittainen portfoliotyöskentely käsitöissä koskee jokaista koulun 7.-
luokkalaista lukuvuoden aikana. Portfoliotyöskentelyä käytetään myös 
valinnaisessa kotitaloudessa, jonka suuri osa oppilaista valitsee joko 
valinnaisaineisiinsa tai taito- ja taideaineiden valinnaisiin tunteihinsa.   
Classroom-pohjaisten portfolioiden työstäminen on harjoituttanut kumuloituvasti 
jokaisen koulumme oppilaan tekstinkäsittely-, tiedostomuoto- ja 
jakamistaitoja. Tarjoamme lisäksi tieto- ja viestintätekniikkavalinnaista sekä yhden 
että kahden vuosiviikkotunnin laajuisena valinnaisaineohjelman mukaisesti.  
Edellä mainittujen lisäksi myös muissa oppiaineissa hyödynnetään sähköisiä 
oppimisympäristöjä oppimateriaalin ja oppimistehtävien jakamiseen.  
  

b) Tuetaan oppilaiden huoltajia digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä *   
Miten koulu tukee huoltajia digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä?  
   

Syyskuun alussa 7. luokkalaisten huoltajille järjestettiin 
vanhempainilta etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi luokanvalvojien järjestämissä 
vuosittaisissa perhetapaamisissa tarjotaan mahdollisuus osallistua tapaamisiin 
niin lähitapaamisina kuin etäyhteyksiä hyödyntämällä, ja myös muut koulun 
toimijat järjestävät lukuvuoden aikana webinaarityyppisiä kokouksia.  

  

2. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN  

Kansainvälinen toiminta ja sen tavoitteet, sekä eri tahojen rahoittamat projektit ja 
muut yhteistyöhankkeet.  

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

  
  

Halukkuutensa KV-työhön ovat ilmoittaneet seuraavat henkilöt: Kukka Aho, Karin 
Björklund-Rissanen, Päivi Harju, Jussi Heinonen, Virpi Kapanen, Katja Mäki-
Kaila, Janne Valtonen ja Niina Yrjövuori.  
  
Virpi Kapanen vastaa koulun kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelmasta.  
  
   

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet   
  

Syksyllä 2020 myönnettiin tuki kahteen Nöykkiön koulun koordinoimaan Erasmus- 
projektiin. Molemmat projektit jatkuvat lukuvuonna 2021–22. Toimintaa on toistaiseksi 
toteutettu vain etäyhteyksin koronatilanteen takia. Kun tilanne muuttuu, projektien 
puitteissa järjestetään myös kansainvälisiä leirikouluja.  
Kaksikielinen 9F-luokka on mukana Erasmus-hankkeessa See the beauty save the 
planet, jossa ovat mukana koulut Italiasta, Romaniasta, Kyprokselta, Portugalista ja 
Ranskasta (Martinique). Tarkoituksena on vierailla eri maissa, noin 5 oppilasta ja 
kaksi opettajaa / osallistujamaa kerrallaan. Hanke keskittyy ilmastonmuutoksen 
käsittelyyn taiteen ja median keinoin. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden myönteistä 
asennetta luontoa ja ympäristöä kohtaan. Nöykkiön koulussa hanketta koordinoivat 
opettajat Niina Yrjövuori ja Karin Björklund-Rissanen.  
Koulun toinen hyväksytty Erasmus-hanke on nimeltään Mobility in blue. Hankkeesta 
vastaavat Nöykkiön koulussa opettajat Virpi Kapanen ja Janne Valtonen. Hankkeen 
toiminta alkoi joulukuussa 2020. Hankkeeseen osallistuvat maat ovat Suomen lisäksi 
Italia, Ranska, Tsekki ja Saksa.  
  
   

c) Lukuvuoden 2020–21 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien 
pohjalta nostetut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2021–22:    

  

Kaksikielisen opetuksen kohdekielellä opettava opetushenkilöstö kehittää toimintaansa niin, 
että kaksikielisen opetuksen eri luokka-asteiden oppilaille muodostuu mahdollisuuksia tehdä 



yhteistyötä oppituntien sekä yhteisprojektien tiimoilta. Kehitystyötä johtavat apulaisrehtori 
Janne Valtonen sekä kaksikielisen opetuksen luokkien luokanvalvojat Karin Björklund-
Rissanen, Darius Pylvainen sekä Hannu Hämäläinen.  
  
Kohdekielellä opettava opetushenkilöstö työstää myös holistisen oppimisen rakenteita, jotta 
opettajat olisivat tietoisia muissa kohdekielellä opetetuissa oppiaineissa 
käsiteltävistä oppiainesisällöistä, oppiaineisiin liittyvistä taidoista sekä ryhmätason kielitaidon 
kehittymisestä suomessa ja kohdekielessä.  

  
  

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ   
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS   

  
  

1. KOULUN JOHTAMINEN REHTORIN POISSAOLLESSA  
  
Apulaisrehtori Niina Yrjövuori 040 550 2108  

  
  

2. VARAUTUMINEN JA HARJOITTELU   
  

• Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 25.8.2021  
• Palo- ja pelastusharjoitus pidetty 30.8.2021  
• Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan 
kanssa 25.8.2021  
• Riskien arviointi päivitetty 20.8.2021  
• Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin 25.8.2021  
• Turva-asiat käsitellään lukuvuoden vanhempainilloissa  
• Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet  

Koulutus on viimeksi järjestetty 3.10.2017. Koulutukseen silloin osallistuneet 
sekä voimassa olevan hätäensiapukoulutuksen muulloin suorittaneet 
opettajat: Milla Ahtonen, Taina Halme, Päivi Harju, Siri Harjuntausta, Petteri 
Holopainen, Emilia Hämäläinen, Hannu Hämäläinen, Minna 
Ikonen (27.2.2018), Virpi Kapanen, Sanna Kiiskinen, Leena Lehtinen, Katja 
Mäki-Kaila, Outi Ollila-Spets, Jukka Pajari, Darius Pylvainen, Marja 
Storås, Piia Vaininen, Janne Valtonen ja Niina Yrjövuori  
Tavoitteena oli kouluttaa koko henkilökunta hätäensiapuun keväällä 2021, 
mutta koronatilanne esti lähikoulutuksen järjestämisen.  

• Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet:   
Sari Hakola, Taina Halme, Emilia Hämäläinen ja Niina Yrjövuori  

  
• Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin?  

  
Lyhytaikaisille sijaisille on koottu tiivistetyt kirjalliset yleiset ohjeet, jotka 
lähetetään sijaiselle etukäteen sähköpostitse, ja jotka koulusihteeri antaa 
avainten mukana sijaiselle. Koulusihteeri ottaa vastaan ja opastaa sijaiset 
aamuisin. Poissaoleva opettaja täydentää ohjepakettiin omat oppiaine- ja 
luokkatilakohtaiset ohjeensa, jotka hän lähettää apulaisrehtorille ja koulun 
sähköpostiin välitettäväksi sijaiselle.  
Pidempiaikaisilla sijaisilla on käytössä Office365, jossa on Koulun 
peruskäytännöt - opas. Heidän tulee tutustua turvallisuusasioihin lisää 
omatoimisesti. Turvallisuusasioita käydään läpi 
jatkuvasti viikoittaisissa tiimikokouksissa sekä muissa koulun henkilökunnan 
yhteisissä tilaisuuksissa.    

  
  



  
  

D. Lukuvuosisuunnitelman liitteet   
Nöykkiön koulun ohjaussuunnitelma  
Varautumissuunnitelma koronatilanteen vuoksi  
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022  
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