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A. LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA



1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 

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

*

1A 36 �
1B 25 �
1C 9 �
1-3D 12 �
1-3-5M 15 �
2A 35 �
2B 22 �
2-4-6M 21 �
3A 29 �
3B 19 �
4A 21 �
4B 25 �
5A 32 �
5B 28 �
6A 26 �
6B 22 �

13.9. SA, MV, SP, TJ �

b) Koulun yhteyshenkilö/-henkilöt osaamisen kehittämisen asioissa (koulun johtoryhmän
jäsen/jäseniä): *
Kirjoita työsähköpostiosoitteet (ei nimiä)

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

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

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



d) Koulukirjastoa hoitava(t) opettaja(t): *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimiä)

tiina.jukkala@opetus.espoo.fi �
tiina.laitakari@opetus.espoo.fi

2. TYÖAJAT

Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajoista on päätetty Kasvun ja oppimisen lautakunnan
kokouksessa 24.11.2021 § 121:n mukaan seuraavasti: 

Syyslukukausi to 11.8.2022 - to 22.12.2022  
Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 (vko 42)
Joululoma pe 23.12.2022 - su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023 
Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 (vko 8)

Suomenkielisillä peruskouluilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä
lauantaityöpäivällä. 
Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

*

Niittykummun koulussa pidetään "uuden" koulun avoimien ovien päivä la 10.9.2022. Tällöin tehdään 
sisään ma 5.12.2022.

3. OPETUSTUNNIT

a) Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

1. klo 8.30-9.15 �
2. klo 9.15-10.00 �
klo 10.00-10.15 Välitunti �
3. klo 10.15-11.00 tai klo 10.15-11.15 (sisältää ruokailun) �
klo 11.00-12.00 Siesta (sisältää ruokailun) �
4. klo 12.00-12.45 �
5. klo 12.45-13.30 �
klo 13.30-13.45 Välitunti �
6. klo 13.45-14.30 �
7. klo 14.30-15.15 �

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

Koulupäivän aikataulu saattaa muuttua retkien tai juhlapäivien takia. Näistä muutoksista ilmoitetaan 
erikseen koteihin Wilman kautta.



4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Koulussa toimii maksuton, ulkopuolisen järjestäjän Wau-kerho (3.-4. luokat). Syksyllä on tarjottu 
oppilaille lisäksi maksutonta DanceMix -harrastusta. Iltapäivätoiminnasta vastaa Tenavatähdet ja se 
pyörii koulun tiloissa koulupäivän jälkeen 1.-2.luokkalaisille.

5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
 

a) Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa myös koulun ulkopuolella toteutetun opetuksen ja
toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivän, yökoulut, opintoretket, opiskelun Yrityskylässä,
TET-jaksot sekä myös sen, että tavallisen koulupäivän aikana osa opetuksesta tai oppitunneista
voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi lähimetsässä.

*

6ABM Yrityskylä-päivä 9.12.2022 �
6A Leirikoulu Velskolassa 21.-23.9.2022 �
6B Leirikoulu Ilorannassa 16.-19.8.2022 �
6AB Yökoulu �
6M Leirikoulu keväällä 2023 �

Kaikki vuosiluokat hyödyntävät lähialueen liikunta-, kulttuuri- ja ulkoilupaikkoja. �
Käymme säännöllisesti myös alueen kirjastoissa. �
Kaikki vuosiluokat osallistuvat KULPSiin. �

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.

b) Koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset tilaisuudet: *

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

Erilaisia tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Todennäköisesti tullaan järjestämään 
ainakin seuraavia tapahtumia: Koulutus elämään, Rynkeby-juoksu, Spelling Bee, oppilastoimikuntien 
järjestämät tapahtumat, kuten Talent Show.



c) Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! *

KULPS on Espoon kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

Koulun KULPS-toiminnan suunnitelma lukuvuodelle 2022-2023: Millä tavoin pyritte toteuttamaan Espoon
opetussuunnitelmaan kirjatun tavoitteen "Jokainen oppilas pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran
kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja kirjastopolulle"?

KULPS-yhteysopettaja välittää KULPS-tiedotteet opettajille ja jakaa esitteitä opettajien nähtäväksi. 
Opettajia kannustetaan osallistumaan kaikkiin KULPS-polkuihin. Kun koululle on tulossa KULPS-esitys, 
opettajat levittävät sanaa ja saavat näin mukaan muitakin luokkia. (KK, MW, CK 20.9.2022) �

1ABC: Teatteri Taimine , Teatteri Hevosenkenkä, Kirjastoauto �
2AB: Teatteri Taimine �
3AB: Haltia, Museo Leikki, Kierrätyskeskus �
4AB: Junior Cine, kirjastokäyntejä, etäkirjavinkkaus, Teatteri Taimine, KaMu Esihistoriaa etsimässä �
5AB: Junior Cine, DocKino, Teatteri �
6AB: Teatteri Taimine, DocKino, Junior Cine �
Montessorit: Dockino, Junior Cine, Teatteri taimine, Museo Leikki työpajat, Etäkirjavinkkaus, Kamu, 
Haltia �
1-3D: Maaginen kalevala, Haltia, Gymi, Museo Leikki, Kirjasto- ja kirjastoauto �

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

kati.kotamaki@opetus.espoo.fi

6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

a) 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 2021-22, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden
2022-23 suunnittelussa.

Koko koulun yhteinen vanhempainilta pidettiin 30.8.2022 klo 17.00-17.45 liikuntahallissa. �
Luokkakohtaiset vanhempainillat olivat sitä ennen tai sen jälkeen. �
Joka luokalta on pyydetty vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilöä, jonka kautta tieto 
vanhempainyhdistyksen toiminnasta välittyy ko. luokan huoltajille. �
Opettajakunnan kanssa on keskusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista, käytänteistä ja sisällöstä 9.8.2022 
veso-päivässä ja useamman kerran YS-ajalla tiistaisin.



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

Iltapäiväkerho Tenavatähdet järjestää iltapäivätoimintaa koulun tiloissa ja pihassa 1.-2. luokkalaisille. �
Tontunmäen päiväkodin esikouluryhmä on sijoittunut koulun C-rakennukseen ja käyttää mm. koulun 
liikuntahallia, musiikkiluokkaa, kuvataideluokkaa ja käsityöluokkia niiden ollessa vapaana. �
MLL pitää harrastetoimintaa (DanceMix) tiistaisin klo 14-15 ja klo 15-16.

c) Toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

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

d) Koulun yhteyshenkilö: *
Kirjoita työsähköpostiosoite (ei nimeä)

paula.havu@opetus.espoo.fi �
mirja.saros@opetus.espoo.fi �
maria.bjorkenheim@espoo.fi

e) Monialaiset oppimiskokokonaisuudet *

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

Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin sisällytettävät
oppiaineet:

1ABC Tämä toimii! �
2A Sadonkorjuu �
2.-5. yhteinen avaruusprojekti �
3AB Arkkitehtuuri ja sisustus �
4AB Kestävä kehitys �
5AB Avaruus �
6AB Hyvinvointi �
1-6M Juhlat ja Kartat �
1-3D Tämä toimii ja sadut

https://sitoumus2050.fi/


f) Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Voidaan hyödyntää museoiden, kirjaston, tutkimuskeskusten tms. etäoppitunteja. �
Avaruus-teemasta etätunti, Siri Kolun kirjailijavierailu etänä, muita eri oppiaineiden ja teemojen 
mukaisia vierailuita järjestetään mahdollisuuksien mukaan pitkin lukuvuotta.

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 2022-2023?
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?
Ketkä osallistuvat käsittelyyn?
(Alla on linkki arviointikalenteriin)

*

1.lk alkukartoitus elokuu �
Move 5.lk syksy �
Allu-testi helmi-maaliskuu 2. ja 4. luokat �
Lukimat 1.lk harkinnan mukaan huhtikuussa �
Arviointikeskustelut kaikille luokka-asteille joulu-helmikuu �
1.Luokkien vanhempainvartit alkusyksystä 2022 �
Kiusaamiskysely kaikilla luokka-asteilla tammikuu �
Kunta10 lokakuun loppuun mennessä �
Henkilöstökysely. Rehtori esittelee kyselyn tulokset henkilöstölle ja niistä lähetetään kooste 
vanhemmille Wilmassa. �

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 
1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: OSAAVA JA OPPIVA YHTEISÖ

Opetussuunnitelman toteuttaminen luo laadukkaan opetuksen perustan. Vahva oppimisen tuki, ohjaus
sekä kieli- ja kulttuuritietoinen opetus vahvistavat jokaisen oppilaan perustaitoja.

a) Miten varmistamme opettajien opetussuunnitelmaosaamisen vahvistumisen? *

Saman luokkatason opettajatiimi suunnittelee opetusta ja jakaa osaamista tiimin kesken. �
Koulun eri linjatiimit jakavat opetussuunnitelmaosaamista linjan sisällä. �



b) Millä inklusiivisilla ratkaisuilla varmistamme moninaisten oppijoiden oppimisen
oppimisympäristöjä, opetusjärjestelyjä ja toimintatapoja soveltamalla?
*

Koululla on paljon joustavat ryhmittelyt mahdollistavia jakotiloja. �
Koulun eri kielilinjat mahdollistavat sen, että molempien linjojen oppilaat saavat opetusta molemmilla 
kielillä yhteisopettajuuden kautta. �
Valmistavan luokan oppilaat huomioidaan osana muuta koulun toimintaa ja opetusta. �
Sovellamme inkluusion periaatetta käyttämällä mm. koko ensimmäisen luokka-asteen oppitunneilla 
tukiviittomia ja selkokieltä. �
Koulussamme toimii EVY/EDY-luokka, jonka opetus tapahtuu osittain integroidusti yhteistyössä muiden 
luokkien kanssa.

c) Miten hyödynnämme ja kehitämme oppilaantuntemusta opetuksen pedagogisena lähtökohtana
ja varmistamme eriyttämisen, eheyttämisen ja monipuolisten menetelmien toteutumisen? *

Alkuopetuksesta lähtien sekä luokanopettajat että laaja-alaiset erityisopettajat kartoittavat oppilaiden 
taitotasoa. �
Opetusta eriytetään monipuolisesti mm. palkki-ryhmien kautta, joustavilla ryhmittelyillä, 
samanaikaisopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella ja tilannekohtaisella hetkittäisellä tuella. 
Luokkatasotiimit ja oppikylät ja niissä tehtävä yhteisopettajuus mahdollistavat sen, että useampi kuin 
oma luokanopettaja tuntee oppilaat hyvin.

d) Miten kehitämme kieli- ja kulttuuritietoista opetusta? *

Hyödynnämme henkilökunnan ja oppilaiden monipuolista kieli- ja kulttuurituntemusta opetuksessa ja 
koulunkäynnissä. �
Tuomme esille ja hyödynnämme oppilaiden kielikirjoa konkreettisissa opetustilanteissa ja 
jokapäiväisessä kanssakäymisessä. �
Huomioimme eri kulttuurien juhlapäiviä ja teemoja kalenterivuoden aikana.

e) Miten varmistamme digitaitojen yhdenvertaisen oppimisen? *

Jokaisella luokalla on käytössä Chromebookeja, joita opettajat ja oppilaat käyttävät oppimisen apuna 
ikätason huomioiden. G-Suite on käytössä useimmilla luokilla, mm. Google Drive ja Google Classroom. �

G-Suiten lisäksi käytössä on O365. �

Opettajilla on TVT-taitopaketti käytettävissä opetuksen tukimateriaalina.



f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoilla koulussamme tasataan oppimisvajeen aiheuttamia
haasteita?

Huomioittehan oppimisvajeen kartoittamisessa ja lukuvuoden suunnittelussa myös
uinninopetuksen siltä osin, kuin se on pandemian vuoksi jäänyt edellisinä lukuvuosina
toteutumatta. *

Jatkuvilla tukitoimilla ja eriyttämiskeinoilla tuemme kaikkia oppilaita. �

Uinninopetuksen suhteen ne oppilaat, jotka eivät ole osoittaneet osaamistaan tarpeeksi uintitunneilla, 
lähtevät 5. ja 6. luokalla tekniikkaryhmän mukana uimaan ja osoittamaan taitonsa. �

Opettajaresurssien hyödyntäminen tukiopetuksen apuna. �

g) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Miten koulussamme huomioidaan mahdolliset erityisissä
opetusjärjestelyissä opiskelevat oppilaat ja kouluun paluu? *

Suunnittelemme opetusta yhdessä kotien sekä eri tahojen kanssa hyödyntäen käytettävissä olevia 
välineitä, esim. tietokoneita etäopetustilanteessa ja yhteydenpitoa poissaolojen aikana. Kouluun paluun 
yhteydessä oppilaat saavat tukea muun opetuksen ohessa.

2. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET: HYVINVOINNIN JA KASVUN TUKI

Koko kouluyhteisö voi hyvin. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Vastuu
oppilaiden hyvinvoinnin edistämisestä on koulun koko henkilökunnalla. Kouluyhteisön hyvinvointi
varmistetaan jatkuvalla ryhmäyttämisellä, systemaattisella kiusaamisen ehkäisemisellä ja
yhteisöllisyyden vahvistamisella.

a) Milloin Yhdessä vahvaksi yhteisöksi Ei kiusaamiselle -suunnitelma käsitellään työyhteisössä? *

Suunnitelmaa esiteltiin huoltajille koulun yhteisessä vanhempainillassa ja henkilökunta käsittelee sitä 
ys-ajalla.

b) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset, YHR:ssä sovitut toimenpiteet
lukuvuodelle 2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin pohjautuen?
*

Koulun opettajien ohjausvelvoitetta korostetaan edelleen lukuvuonna 2022-2023. Ohjaussuunnitelmaa 
esiteltiin huoltajille yhteisessä vanhempainillassa 30.8.2022.

https://espoo365.sharepoint.com/sites/SITO-yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSITO%2Dyhteiset%2FJaetut%20asiakirjat%2FHyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n%2FKiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta%2FYhdess%C3%A4%20vahvaksi%20yhteis%C3%B6ksi%20%2DEi%20kiusaamiselle%20KOKONAISUUS%2003%2E12%2E2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSITO%2Dyhteiset%2FJaetut%20asiakirjat%2FHyvinvointimateriaalit%20opettajille%20ja%20nuorisoty%C3%B6h%C3%B6n%2FKiusaaminen%20ja%20v%C3%A4kivalta


c) Mitkä ovat Yhdessä vahvaksi yhteisöksi -suunnitelman mukaiset sosiaalisten tilanteiden ja
tunteiden tunnistamista sekä uusien taitojen oppimista varten käytettävät menetelmät
luokkakohtaisesti lukuvuonna 2022-2023 lukuvuoden 2021-2022 arviointiin pohjautuen? *

Laaja-alaiset erityisopettajat ovat viime vuonna esitelleet portaat, joiden mukaan kiusaamistilanteisiin 
tartutaan. Käsiteltiin myös miten opettaja voi huomata kiusaamistilanteita tai kiusaamiseen johtavia 
tilanteita luokassa. �

1ABC Arvokas-tunnit, Hyvinvointikellon mukaisia teematunteja �

2AB Arvokas-tunnit, Hyvinvointikellon mukaisia teematunteja �

3AB Arvokas-tunnit, Hyvinvointikellon mukaisia teematunteja �

4AB Arvokas, KivaKoulu, Hyvinvointikellon mukaisia teematunteja �

5AB Hyvinvointikellon mukaisia teematunteja �

6AB Hyvinvointikellon mukaisia teematunteja �

Kaikkia koskevat : Luonteenvahvuudet, keskustelut, toisen osapuolen kuuntelu, avunannon ja 
sivustaseuraamisen vakavuuden ymmärtäminen osana kiusaamistilannetta, tunteiden monipuolisempi 
nimeäminen, madalletaan kynnystä hakeutua kuraattorin/koulupsykologin/kouluterveydenhoitajan 
puheille ja normalisoidaan avun hakeminen. �

Montessorit Arvokas-tunnit, Hyvinvointikellon mukaisia teematunteja, Huomaa Hyvä - positiivinen 
toimintakulttuuri �

1-3D Arvokas-tunnit, Hyvinvointikellon mukaisia teematunteja

d) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme mahdollistetaan arjen työrauha osana
palautumista? *

Työviestintä pyritään pitämään virka-aikojen puitteissa. Tässä hyödynnetään esimerkiksi käyttämällä 
viestien lähetyksessä ajastus-toimintoa. Sama pätee myös kodin ja koulun väliseen viestintään. �

e) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme vahvistetaan lasten ja nuorten
turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuususkoa? *

Turvallisuuden tunteen vahvistaminen: Koulumme oppikylä-rakenne mahdollistaa sen, että moni 
opettaja tuntee eri oppilaiden vahvuudet ja tarpeet. Päivittäin oppilaat ovat tekemisissä useamman 
turvallisen ja tutun aikuisen kanssa. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja antaa tukea 
opettajille ja oppilaille. �

Tulevaisuususkon vahvistaminen: Oppikylittäin ja yhteistyön seurauksena isommat oppilaat auttavat 
pienempiä ja yhteistyötä tehdään moneen eri suuntaan. Koulussa kannustetaan vahvuuksien 
tunnistamiseen ja huomioimiseen. Oppilaita osallistetaan koulussamme monipuolisesti mm. 
oppilasvaikuttamisryhmien kautta (oppilaskunnan hallitus, Vihreä raati, Liikkuva koulu). �



f) PALAUTUMISSUUNNITELMA: Millä keinoin koulussamme lisätään kouluyhteisön - oppilaiden ja
henkilöstön - hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta? *

Koulussa järjestetään useita yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Perinteiksi ovat jo muodostuneet mm. 
Vapun hattuhyppelöt, keväinen retki, Halloween-viikko, ystävänpäivän tapahtumat, erilaiset juhlat. �

Luokat hyödyntävät aktiivisesti KULPS-tarjontaa ja muita lähialueen oppimisympäristöjä. �

Oppilaita osallistetaan osallisuustiimien, vastuutehtävien ja yhteistyön kautta.  Yhteistyötä tehdään 
paljon eri luokkien ja oppilasryhmien kesken ja tämä lisää yhteisöllisyyden tunnetta. �

Oppilaskunnan hallitus on kartoittanut syyskuussa 2022 koko oppilaskunnan osallistamista ja 
mahdollisuutta vaikuttaa omaan oppimiseen ja opiskeluun. Idealaatikon avulla kysyttiin tänä syksynä, 
kokevatko oppilaat, että pääsevät vaikuttamaan omaan opiskeluun. Suurin osa oppilaista koki että 
pääsevät. Idealaatikko otettiin käyttöön viime vuonna ja sen käyttöä tehostetaan tänä lukuvuonna. �

3. KOULUN MUU KEHITTÄMINEN

a) Miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan koulussa
lukuvuonna 2022-2023? *

Olemme suunnitelleet vuosikellon mukaisen Kansainvälisyys - ja globaalikasvatus- kalenterin, jonka 
avulla tutustumme kyseisen teeman mukaisiin aiheisiin. Koulussa on Kansainvälisyys- ja 
globaalikasvatus-seinä, jossa on näkyvillä vaihtuvat teemat ja aihealueet. Samat teemat ovat esillä 
myös monialaisissa opinnoissa ja koulun arjessa näkyy koko ajan Agenda 2030-tavoitteet.

b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Erasmus+ akkreditaatio 2021-2027 �

c) Lukuvuoden 2021-2022 arvioinnissa koulun itsearvioinnin ja muun arviointitoiminnan tuloksien
pohjalta nostetut koulun omat kehittämiskohteet lukuvuodelle 2022-2023: *

Katso lukuvuoden 2021-2022 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta

Kehittämiskohteiksi lukuvuodelle 2022-2023 on nostettu työssä jaksaminen ja työhyvinvointi sekä 
oppilailla että opettajilla, tiedottamisen ja kommunikoinnin selkeys sekä lukutaidon kehittäminen.

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS

https://espoo365.sharepoint.com/sites/kasvujaoppiminen-suomenkielinenperusopetus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents%2FSUKO%2DKansainv%C3%A4lisyys%2Dja%2Dglobaalikasvatussuunnitelma%5F91047%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fkasvujaoppiminen%2Dsuomenkielinenperusopetus%2FShared%20Documents


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

Arja Rantala, ap.rexi �
Maria Björkenheim, ap.rexi �
Siiri Autio �
Paula Havu �
Mirja Saros �
Katri Storgårds �

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

Pelastussuunnitelma käsitelty työyhteisössä 10.8.2022

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8. mennessä) 13.9.2022

Suojautuminen rakennukseen käsitelty henkilökunnan kanssa 9.8.2022

Riskien arviointi tehty tai päivitetty
tehdään lokakuun
aikana

Uudet työntekijät perehdytetty turvallisuusasioihin sisältyy mentorointiin

Turva-asiat käsitelty vanhempainilloissa 29.8.2022

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden alkuun mennessä saaneet (SUPEn
ohjeen mukaisesti koulut järjestävät hätäensiapukoulutuksen vuosittain noin
1/3:lle koulun työntekijöistä):

5.10.2022 koko
opettajakunnalle

Poliisin vuosittain järjestämän turvakoulutuksen saaneet: Maija Sinisalo

Miten sijaiset perehdytetään turvallisuusasioihin (kuka, milloin, materiaali
jne.)?

Turvallisuuskansio
esitellään

D. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TOIMENPITEET
LUKUVUODELLE 2022-2023

*Täydennetään tammikuussa 2023 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä"



1. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseen liittyvän koulukohtaisen tavoitteen/tavoitteiden
toteuttamiseksi lukuvuonna 2022-2023:

Päätavoite on vahvan yhteisöllisyyden luominen uudessa koulurakennuksessa jo edellä mainituin 
keinoin. Muistetaan huomioida myös C, D ja M-luokat osana Niittykummun koulun yhteisöä. �
Yhteisopettajuuden kehittäminen niin, että oppilaat tulevat kohdelluksi tasa-arvoisesti. �
Koulumme on syrjinnästä vapaata aluetta ja teemme jatkuvasti työtä tämän edistämiseksi sekä 
kiusaamisen kitkemiseksi. �
Koulussamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. �

Vastuuhenkilöt ja aikataulu

Vastuuhenkilöt: Paula Havu, Maria Björkenheim, Mirja Saros

Aikataulu: 2022-2023

2. Toimenpiteet yhdenvertaisen kohtelun edistämiseen liittyvän koulukohtaisen
tavoitteen/tavoitteiden toteuttamiseksi lukuvuonna 2022-2023:

Tuetaan jokaisen mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä omana itsenään heidän vahvuudet huomioiden. 
Meidän yhteinen koulumme on teema, johon kaikki toiminta tähtää. Luodaan kaikille mahdollisuuksia 
osallistua ja olla osa yhteisöä.

Vastuuhenkilöt ja aikataulu

Vastuuhenkilöt: Paula Havu, Maria Björkenheim, Mirja Saros

Aikataulu: 2022-2023

E. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET

Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma_Niittykummunkoulu_ lv 2022-2023.docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

https://link.webropolsurveys.com/File/GetStoredFile?storedFileId=79e09e40-e3ad-4335-81c4-f3dcf42dc150

