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A. LUKUVUODEN AIKATAULUTUS JA KOULUN TOIMINTA



1. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN 

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

*

Sunan koulu tarjoaa opetussuunnitelman mukaista, laadukasta perusopetusta �
luokka-asteille 1-6. �

Koulun opetustyössä noudatetaan Sunan koulun johtokunnan toukokuussa 2016 �
hyväksymää opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman 
perusteisiin �
sekä Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. �

Opetusta järjestetään yhdessä jaksossa. Poikkeuksen säännölliseen lukujärjestykseen lukukausien �
osalta tekee A1-kielen opetus alkuopetuksessa, jossa opetuksen tuntimäärä on eri syyslukukaudella ja �
kevätlukukaudella �

Lukuvuonna 2021-2022 koulussa on 259 oppilasta (7.10.2021) vuosiluokilla 1 - 6. �
Perusopetusryhmiä on 14. Yleisopetuksen ryhmiä koulussa on 11, pienryhmiä 3 ( sosiaalisesti ja 
emotianaalisesti tuen tarve, erityinen tuki) �

Oppilaat jakautuvat vuosiluokittain seuraavasti: 259 ( 7.10.2021) �
1A    20 �
1B   19 �
2AB 31 �
3A   22 �
3B   22 �
3-4C 6 �
4A   27 �
4B   27 �
5A   25 �
5B   23 �
5C  9 �
6A   24 �
6C   4 �

Koulussa toteutetaan tiivistä yhteistyötä luokkatasoittain. �
Luokat 1-3 toteuttavat opetusta pääosin tiiviisti yhteisopettajuutena. �

1-3. luokilla evy- oppilaat on integroitu yleisopetuksen ryhmään, kaupungin inklusiivisen 
väestövastuumallin mukaisesti. Sunassa integraatiossa on yhteensä 14 erityisen oppilasta. �

Joustava opetusjärjestelyt ovat käytössä koko koulun toiminnassa. Opetusta pyritään järjestämään �
erilaisissa, vaihtuvissa opetusryhmissä, jotta oppilas saa tarvitsemansa tuen. �
Joustavat opetusryhmien toiminta mahdollistuu, koska käytössä on opetustiloja sekä riittävä �



henkilöstöreurssi. �

 �
Suomi2- opetusta annetaan samanaikaisopetuksena sekä pienryhmässä. �
(Opettajilla on käytössä tukiopetusresurssia noin 1tunti viikossa per luokka.) �

Koulukirjasto on toiminnassa. Oppilailla on mahdollisuus lainata koulukirjastosta kirjoja omalla 
kirjastokortillaan. �
Koulumme kirjasto on osa koko Espoon yhteistä koulujen kirjastoverkkoa. �

Ruokailu toteutuu erillisen aikataulun mukaisesti porrastetusti. �
Käytännöt: �
-aikaa itse ruokailuun 20 minuuttia �
-käsipesu aina ennen ruokailua �
-oppilaat saavat itse ottaa ruuan �
-tarjolla on aina vaihtoehtoisia ruokalajeja ( kasvisvaihtoehto on kaikille saatavilla) �

Päivänavaus hoidetaan päivittäin ensimmäisen oppitunnin pitävän opettajan toimesta. �

Syyslukukauden aikana opetuksen osana järjestetään juhlia ja tapahtumia. �

Kevätlukukauden aikana järjestetään tapahtumia ja juhlia. �

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

henna.vertanen@opetus.espoo.fi

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

maritta.oksanen@opetus.espoo.fi �
Birgitta.himberg@opetus.espoo.fi



2. TYÖAJAT

Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajoista on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
kokouksessa 11.11.2020 203 §:n mukaan seuraavasti: 

Syyslukukausi keskiviikko 11.8.2021 – keskiviikko 22.12.2021  
Syysloma (viikolla 42) maanantai 18.10.2021 – perjantai 22.10.2021
Joululoma ke 23.12.2021 - su 9.1.2022
Kevätlukukausi maanantai 10.1.2022 – lauantai 4.6.2022 
Talviloma (viikolla 8) maanantai 21.2.2022 – perjantai 25.2.2022. 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuodessa on 190 työpäivää.
Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, 
loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan perusopetuksen lukuvuoden 
koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. 

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

*

* Noudatamme lukuvuoden työ- ja loma-aikoja. �
* Pidämme työpäivän la 12.2.2022 ja tätä vastaava vapaapäivä on kiirastorstai14.4.2022.

3. OPETUSTUNNIT
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat: *

Koulun oppitunnit noudattavat seuraavaa aikataulutusta. �

8.15 - 9.00 oppitunti �
9.00  - 9.45 oppitunti �
9.45 - 10.15  välitunti �
10.15 - 11 oppitunti �
11.00 - 11.15 välitunti �
11.15 - 12.00 oppitunti �
12.00 - 12.15 välitunti �
12.30 - 13.15 oppitunti �
13.15-13.30 välitunti �
13.30 - 14.15 oppitunti �
14.15 - 1430 välitunti �
14.30 - 15.15 oppitunti �

Kaksi viimeistä oppituntia voidaan pitää yhteen, ilman välituntia, jos tuntien oppiaine on sama ja 
oppiaineen sisältö tulee kaksoistuntia. �

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

Syyskaudella noudatetaan korona-ohjeistettua aikataulutusta



4. KOULUN KERHOTOIMINTA

Koulun kerhotoiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä oppilaiden osallistaminen koulun
kerhotoiminnassa.

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

*

Sunan koulun kerhorahoitus lukuvuodelle 2021-2022 on 3913 euroa ( 2739 € on valtion osuutta ja 
koulun osuus osana hankerahaa on 1174€) . Tämä tarkoittaa lukuvuodelle noin 80 laskutettavaa 
kerhotuntia. �
Syyskaudelle on jaettu käyttöön 40 laskutettavaa tuntia seuraavasti. �
kuoro 12h ( luokka-asteet 1-6) �
robotiikka 8h ( luokka-asteet 1-2) �
espanjan 10h ( luokka-asteet 1-6) �
kirjallisuuskerho 10h ( luokka-asteet 3-5) �

Kevään kerhotunnit jaetaan tammikuussa. �

Kerhotoimintaa toteutetaan yhdessä WAU-kerhon kanssa. Koululla on perjantaisin Waun liikuntakerho 
klo 14-15. �
Kerho on avoinna 3.-6. luokkalaisille. �

Sunan koulussa aloittaa myös 2-3 Suomen harrastemallin toteuttamaa kerhoa. �
Kerhot kokoontuvat Sunan koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin iltapäivästä. �
Kerhot suunnataan taidekasvatukseen. �

Sunan koulun kuoron kerhotoiminta aloitetaan turvallisuustekijät huomioiden luokkatasoissa pitkillä 
välkillä. Myöhemmin kun laulamisen todetaan olevan turvallista kuoro jaetaan kahteen ryhmään jotka 
harjoittelevat iltapäivisin. �

Lukuvuoden 2021-2022 Sunan koulun kuoron sovitut konsertit �

-Tuu mun mukaan-valistuskonsertti jaetaan pääkaupunkiseudun alakouluille lokakuussa 2021. �
Pääkaupunkiseudun kaupungit kampanjoivat kiusaamista vastaan #samallapuolella. Kampanjan ”Tuu 
mun mukaan” -valistuskonsertissa pureudutaan aiheeseen tarttuvan musiikin siivittämänä. Konsertti 
on tallennettu Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa ja jaetaan katsottavaksi pääkaupunkiseudun 
alakouluille syksyn aikana. Konsertin järjestävät Helsingin poliisisoittokunta, Sunan koulun kuoro ja 
pääkaupunkiseudun kaupungit yhdessä Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten kanssa.  �

-Sunan koulun kuorolaisista kootun ryhmän tv-esiintyminen 5.10.2021. �

-Sunan koulun ja Juvenalian puhallinorkestereiden yhteinen joulukonsertti Sellosalissa 14.12.2021 
kello 18.00. �

-Kutsu poliisi 112 -valistuskonsertit konsertit Tapiolasalissa 31.1.2022. �
Espoon kaupungin, Helsingin poliisisoittokunnan ja Sunan koulun kuoron yhteistyönä on jo 



useamman vuoden ajan järjestetty kaupunkimme päiväkotilaisille ja alakoululaisille 
valistuskonsertteja, joiden pääteemoina on liikenneturvallisuus ja kiusaaminen. �

Sunan koulun kuoron ja Juvenalian puhallinorkestereiden lastenkonsertti Sellosalissa 9.3. 2022 kello 
18.00. �

5. KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS
 

Koululaisten tapaturmavakuutus kattaa tässä kuvatun toiminnan, mm. leirikoulut, taksvärkkipäivä,
yökoulut, opintoretket, opiskelu Yrityskylässä, TET-jaksot sekä myös se, että tavallisen koulupäivän
aikana osa opetuksesta tai oppitunneista voidaan järjestää koulun ulkopuolella, esimerkiksi
lähimetsässä.

*

* 6. luokkalaiset osallistuvat Yrityskylä-koulutukseen, joka pidetään mahdollisuuksien mukaan 
yrityksen tiloissa. �
* 6. luokkalaisten leirikoulu keväällä 2022 �
* 2.-luokkien viikottaiset metsäretket (ympäristöopin opetus) lähimetsässä. �

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.

Lukuvuoden aikana järjestetään koko koulun yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. �
Tarkempi aikataulutus kirjataan myöhemmin, kun koronaohjeistus on selvillä.

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

Millä tavoin pyritte toteuttamaan Espoon opetussuunnitelmaan kirjatun tavoitteen "Jokainen oppilas
pääsee lukuvuoden aikana vähintään kerran kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja kirjastopolulle"?

Jokaiselle oppilaalle pyritään toteuttamaan Espoon opetussuunnitelmaan kirjattua tavoitetta jokaisen 
oppilaan pääsemisestä lukuvuoden aikana vähintään kerran kulttuuripolulle, liikuntapoluille ja 
kirjastopoluille.

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

marjo.pajunen@opetus.espoo.fi



6. MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

Kodin ja koulun yhteistyö *

Vanhempainillat ja -tapaamiset, arviointikeskustelut, luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset,
yhteistyökäytänteet maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa, kodin ja koulun yhteistyörakenteiden
sekä niiden menetelmien ja toimivuuden arviointi, Wilma-viestintä ja se, milloin opettajakunnan kanssa
on keskusteltu Wilma-viestinnän tavoitteista ja sisällöistä.
Jos koulussa tehtiin huoltajakysely lukuvuonna 2020-21, kyselyn tuloksia hyödynnetään lukuvuoden
2021-22 suunnittelussa.

*Koko koulun vanhempainilta Teamsin kautta 25.8 klo 18. �
* La12.2. 2022 kodin ja koulun päivä. �
* Luokkakohtaiset vanhempainillat elo-syyskuussa. �
* Arviointikeskustelut joulu-helmikuussa. �
* Vanhempainyhdistys kokoontuu tarpeen mukaan. �
* Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin Wilman välityksellä yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaan.

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

HSIS iltapäivätoiminta OY järjestää koulun iltapäiväkerhotoiminnan. �

Entressen kirjaston sekä kirjastoauton henkilöstön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. �

Pienryhmäoppilaiden moniammatilliseen yhteistyöverkkoon kuuluvat kiinteästi IceHearts- toiminnan 
työntekijät sekä Leppävaaran avokuntoutusyksikkö AVOT ja lastensuojelun palvelut. Oppilaiden 
kuntouttavaa toimintaa tuottavat palveluntuottajat kuuluvat myös sidosryhmäämme. �

Sunan koulun yhteistyökumppaneita ovat kaikki alueen lähikoulut ja päiväkodit. �

Yhteistyötahoja ovat myös Seurakunta, Eslu, WAU, Unicef, Konserttikeskus ry ja Omnian bändipaja- 
sekä audiopaja. �

Sunan koulun kuoron yhteistyökumppaneita ovat Omnian audio- ja bändipaja, Juvenalian 
musiikkiopiston Jupo-orkesterit, Lähikoulut/erityisesti Saarnilaakson koulu, jonka kanssa tehdään 
tiiviisti yhteistyötä. �
Lastenklinikoiden Kummit ry, Helsingin poliisisoittokunta ja Nallekopla, Puolustusvoimien 
varusmiessoittokunta, Mikko Pyhimys Kuoppala,Teflon Brothers, Ida Elina, Jannike Sandström, 
Tommi Läntinen. Tapiola Sinfonietta sekä  -Kyky-tori ja made with Espoo - hanke �

Kuvataan toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi koulussa

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

https://sitoumus2050.fi/


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

anu.bragge@opetus.espoo.fi



Monialaiset oppimiskokokonaisuudet *

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

Oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä oppimiskokonaisuuksiin
sisällytettävät oppiaineet:

1-2 lk Minä itse! �
Oppiaineet su, ym, ku. Toteutetaan huhtikuussa suunnittelupäivä + 4.4., 6.4. 7.4.+ purkupäivä �

3-4 lk �
Meidän töllötin �
Tehdään omaa ”TV-kanavaa”, jossa esitetään ohjelmaklippejä eri aihepiireistä. �
Päivämäärät: 21.3, 25.3, 28.-31.3, 4.4. ja 8.4. �
SU: T1, T3, T4, �
YM: T4, T5, T12 �
LI: T8, T11 �
KU: T3 �
L1, L2, L5, L7 �

5. luokka �
Oppilaat konsertin tuottajina �
Oppiaineet: su,ku,mu �
Päivämäärät: 26.1, 1.2,  2.2,   4.2,   8.2,  9.2, 11.2. �
Alustavasti on sovittu, että Värttinän konsertti järjestetään koululla 9.2. kello 9.00. �

Sisällöt ja tavoitteet �
AI:T3, S1 �
KU: T6, S2 �
MU: T6, S3 �

6.luokka �
Lastenkonsertin järjestäminen alueemme päiväkotien lapsille. �
Oppiaineet: ai,ku,mu �
Toteutetaan 8.-11.3. Konsertti sovittu alustavasti järjestettäväksi 18.3. �

Sisällöt ja tavoitteet �
AI T3, S1 �
KU, T3, S1 �
MU, T1, S1 �



Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

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

Etäopetuksen arkeen suunniteltuja käytänteitä �

Alustat käyttöön hallitusti ja sovitusti �
- Yhteisen ohjeen mukaan opettajien ja oppilaiden täytyy hallita molempien alustojen käyttö. �
- Etäopetusaikana käytämme alustoja yhteisesti sovitulla tavalla.  �

Teams=Hallinnolliset asiat �
Google=Oppimisympäristö �
Opettajille on järjestetty Teamsin ja Googlen käyttöön koulutusta 9.9.2020. �

-Opetusta annetaan lukujärjestyksen mukaan. �

Google Drivessa Sunan koulun opettajien materiaalipankki �
- Viime kevään etäaikana opettajat valmistivat etäopetukseen soveltuvaa materiaalia, josta varmasti 
olisi hyötyä muillekin.  �
- Google Drivesta löytyy kaikille jaettuna Sunan koulun materiaalipankki, johon opettajat voivat 
halutessaan laittaa valmista opetusmateriaalia kaikkien käyttöön. �
- Materiaalipankkiin kootaan jatkossa myös erilaisia koko koulun käyttöön sopivia lomakkeita 
(itsearviointi, vertaisarviointi) Yhteisten lomakkeiden käyttö helpottaa yhdenvertaista arviointia. �

Etäopetusaikana opettajan tukena helppariapu ja helpparipuhelin �

Helpparit: �

Tanja 1.lk-2.lk �
Anni 3.lk-4.lk �
Tero 5.lk-6.lk �

-Tarvittava avunpyyntö laitetaan whatsappiin Sunan koulun digituki-ryhmään, jonne kaikkien 
opettajien toivotaan liittyvän. �
-Helpparit auttavat ryhmässä tai sopivat tapaamisen opettajan kanssa. �
-Helpparipuhelinta käytetään sovitusti. Tavoista lisää myöhemmin. �

-Opettajilla mahdollisuus ostaa prepaid-liittymiä oppilaiden kanssa pidettävää yhteydenpitoa varten. �
 �
Mahdolliseen etäopetusaikaan siirryttäessä Tiina tekee oppilaille ja huoltajille yhteisen kotitiedotteen, 
jossa selvitetään koulun yhteiset käytänteet, joilla taataan yhdenvertaisempaa toimintakulttuuria. �

  �
Kotitiedoteasioita �

-Oppilaille opetusvälineenä tietokone, puhelin ei riitä tehtävien tekemiseen. �
-Tarvittaessa koneen voi lainata koululta. Luokanopettaja hoitaa koneen lainaamisen ja palautuksen 
huoltajien kanssa. Koneen lainaamisesta tehdään sopimus koululla luokanopettajan kanssa. 



Luokanopettaja säilyttää sopimukset. �
-Käytämme opetuksessa alustana Googlen oppimisympäristöä. �
-Oppitunnit lukujärjestyksen mukaan. �
-Ilmoitetuilla Meet-tunneilla on oltava paikalla. Poissaolot kirjataan ja niitä seurataan. �
-Poissaoloista ilmoitetaan luokanopettajalle ja jo aamulla myös aineenopettajille. �
-Opetukseen liittyvää materiaalia (kuvaamataito, käsityö tms.) voi hakea koululta open kanssa 
sovitulla tavalla. Koulutöitä ei jätetä tekemättä materiaalin puutteesta johtuen. �

- Helpparipuhelin käytössä koulupäivän aikana oppilaille. �

- Oppilashuolto on käytettävissä myös etäopetusaikana �

 �
Keinoja tehdä vanhemmille koulutyötä näkyväksi myös etäaikana �

-Mahdolliset vanhempien meetit �
-Koulun oma instagram �
-Mitä kuuluu? Kukkuluuruu-koulun oma podcast �
-Blogi, jossa kuvataan koulun tai luokan kuulumisia lyhyesti. �

7. KOULUN ITSEARVIOINTI JA MUU ARVIOINTITOIMINTA
 

Suunnitelma siitä, milloin koulu toteuttaa peruskoulujen itsearviointiin kuuluvat oppilas- ja
henkilöstökyselyt tai huoltajakyselyn.
Mitä muita kyselyjä tai arviointeja on tiedossa lukuvuodelle 2021-2022?
Miten koulu käsittelee kyselyjen ja arviointien tuloksia?
Ketkä osallistuvat käsittelyyn?
(Alla on linkki arviointikalenteriin)

*

* Oppilaskysely toteutetaan 4.-6.luokkalaisille oppilaille 8.11. - 19.11. 2021. �
Tulokset läpikäydään oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien kanssa. �
Henkilökunnan kanssa tulokset käydään läpi YS-ajalla, oppilaiden kanssa yhteisessä aamussa ja 
huoltajille tulokset esitellään la 12.2.22 rehtorin aamukahveilla. �
* Henkilökuntakysely toteutetaan 19.1.2022. Tulokset käydään läpi henkilökunnan kanssa ja niitä 
hyödynnetään lukuvuoden 2022-2023 suunnittelussa. Kooste vastauksista viedään johtokunnalle. �

* Allu-testit, 2lk ja 4lk, OPPIKA-testit 2lk, 5lk sekä Lukimat-testit alkuopetuksessa sekä tarvittavat 
oppilaskohtaiset testit

B. LUKUVUODEN TAVOITTEET 

1. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TAVOITTEET
I OPETUSSUUNNITELMA JA OPPIVA YHTEISÖ



a) Varmistetaan, että kaikki saavat päätökseen perusopetuksen *
Millä toimenpiteillä varmistamme tänä lukuvuonna sen, että kaikkien oppilaiden osalta perusopetuksen
suorittaminen etenee?
Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistetaan, että kaikki
saavat päätökseen perusopetuksen

Ohjaussuunnitelma �

Oppilashuoltosuunnitelma �

Kolmiportainen tuki �

Solisevan mallin  avulla vahvistetaan jatkuvaa ryhmäytymistä ja ryhmään kuulumisen tunnetta.



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

Koulussamme on lukuvuonna 2 laaja-alaista erityisopettajaa. Marilla on luokat 1,2 ja 5 ja Saralla 
luokat 3,4, ja 6. �
Elat vastaavat luokkien oppimisen tuen ryhmän toiminnasta. Yhdessä luokan aikuisten kanssa 
suunnitellaan luokan oppilaiden tarvitsema tuki. Tuen tarvetta tarkastellaan säännöllisesti ja tehdään 
tarvittavat muutokset. �
Tuen varmistamiseksi ped.asiakirjat ovat ajantasaiset. �

Henkilökunnan kanssa käydään läpi tuen portaat ja pohditaan luokkakohtaisesti sekä 
oppilaskohtaisesti mitä tuki oppilaan kohdalla on. �
Järjestetään ela-päivä, oppimisen tuen päivä ( to 19.8)., jolloin käydään elan johdolla jokaisen luokan 
tilanne. Kartoitetaan luokan tuen tarve ja tämän perusteella jaetaan koulukohtaisen avustajapalvelun 
tunnit sekä muu tukirakenne. �

Nivellykset hoidetaan kaikissa tilanteissa laadukkaasti. Koulutulokkaat, yläkouluun siirtyminen, 
kouluun saapuvat uudet oppilaat, koulusta lähtevät oppilaat sekä koulun sisäiset muutokset. �
Integraatiot sope-luokista hoidetaan OPS-kirjauksen mukaisesti. �

Järjestämme ke 29.9. YS-ajan, jonka aiheena on ped.asiakirjat sekä pedagoginen kirjoittaminen. �

Pyritään luomaan oppimisympäristö, joka tukee jokaisen oppilasta. ( sermit, kuulokkeet, kynätuki, 
kuminauha, istumajärjestys, stressilelut, kuvastruktuuri...) �

Yhteistyö huoltajien kanssa pidetään aktiivisena ja vuorovaikutteisena. �
Huoltajille kerrotaan tuen portaat ja niiden toteutus vanhempainillassa ke 25.8.2021. �
Huoltajat pidetään ajantasalla oppilaan asiakirjojen suhteen. �

Oppilaan poissaolot kirjataan Wilmaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Toteutetaan kaupungin 
ohjeistusta 30/50/70- poissaoloihin puuttumisessa. YHR seuraa kahdesti vuodessa poissaolomääriä 
yhdessä opettajan kanssa. �



c) Varmistamme erilaisuuden huomioimisen ja ryhmään kuulumisen *
Tavoitetta tukee lukuvuoden 2021-22 koulun toimintakulttuurin kehittämisen periaate Vuorovaikutus ja
monipuolinen työskentely.

Millä toimenpiteillä kehitämme kaikkien oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen
tunnetta tänä lukuvuonna?

Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia kohdasta "Varmistamme erilaisuuden
huomioimisen ja ryhmään kuulumisen" sekä oppilaskyselyn tuloksia.

Toteutetaan Soliseva-mallia, jonka pääteemat ovat työrauha (elo-syys), arvostava kohtaaminen (loka-
marras), huolenpito(tammi-helmi) ja välittäminen (huhti-maalis). Lukuvuosi alkoi orientaatioviikoilla. 
Lisäksi Soliseva-mallin avulla jalkautetaan positiivista pedagogiikkaa koulun toimintakulttuuriin. 
Henkilökunta koulutettiin syyskussa Kaisa Vuorisen johdolla vahvuuspedagogiikkaan. �

Toimintakulttuurin kehittämiskohde "vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely" on osa monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia. Lisäksi tätä toimintakulttuurin kehittämiskohdetta pidetään esillä YS-ajoilla 
sekä opettajille lähetettävillä viikkovinkeillä (sisältää ryhmäytymisideoita).  �

Ohjaussuunnitelman hyödyntäminen henkilökunnan osallisuuden vahvistamisessa. �
Koulu- ja kuntakohtaisten oppilaskyselyjen tulosten arvioinnin perusteella kehitämme koulun toimintaa.

II HYVINVOINTI JA KASVUN TUKI

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

* Orjentaatio-viikko 11.8. -20.8. koulussamme. �
* Koko koulun yhteiset kuukausiteemat �
elo/syyskuu ryhmään kuuluminen, loka/marraskuu arvostaminen, tammi/helmikuu huolenpito, 
maalis/huhtikuu auttaminen �
* Luokka YHR käynnit ja opettajan kuuleminen �
* KiVa ja soliseva-malli käyttöön �
* Hyvis-tiimi ja Verso-toiminta �
* Oppilaskyselyt ( koulun omat ja kuntatasoiset) �
* Yhteistyöverkostot mm.nuorisotoimi

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


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:

*

Tuu mun mukaan-valistuskonsertti �
Pääkaupunkiseudun kaupungit kampanjoivat kiusaamista vastaan #samallapuolella. Kampanjan ”Tuu 
mun mukaan” -valistuskonsertissa pureudutaan aiheeseen tarttuvan musiikin siivittämänä. Konsertti 
on tallennettu Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa ja jaetaan katsottavaksi pääkaupunkiseudun 
alakouluille syksyn aikana. Konsertin järjestävät Helsingin poliisisoittokunta, Sunan koulun kuoro ja 
pääkaupunkiseudun kaupungit yhdessä Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten kanssa.  �

Kutsu poliisi 112 -valistuskonsertit konsertit �
-Espoon kaupungin, Helsingin poliisisoittokunnan ja Sunan koulun kuoron yhteistyönä on jo 
useamman vuoden ajan järjestetty kaupunkimme päiväkotilaisille ja alakoululaisille 
valistuskonsertteja, joiden pääteemoina on liikenneturvallisuus ja kiusaaminen. Konsertit järjestetään 
Tapiolasalissa. �

1lk ja 4lk Kiva-koulu �
2lk, 3lk, 5lk ja 6lk Soliseva-malli �
Positiivinen pedagogiikka käytössä koko koulussa: vahvuuksien kautta tuetaan tuen tarpeita �
Orientaatioviikko elokuussa: ryhmäytyminen kouluvuoden alussa

b) Oppilaskuntien roolia ja oppilaiden osallisuutta vahvistetaan
*
Miten oppilaat ovat mukana koulun yhteisten asioiden suunnittelussa?
Miten varmistetaan, että oppilaat saavat vaikuttaa opiskelutapojensa valintaan ja oppilaat osallistuvat
oman oppimisensa suunnitteluun?

Suunnitelmassa hyödynnetään lukuvuoden 2020-21 arviointia ja oppilas- sekä henkilöstökyselyn
tuloksia.

Raadit (keke, oppilasparlamentti, hyvistiimi, ruoka- ja globaaliraati) osallistuvat koulun yhteisten 
asioiden suunnitteluun. �
Luokissa tehtävien arviointien (itsearviointi, arviointikeskustelut)  avulla oppilaat saavat vaikuttaa 
opiskelutapojen valintaan sekä oman oppimisensa suunnitteluun. �

Koulussa on käytössä aloitelaatikko ja "Sain hyvän idean"-malli. Tänä vuonna vahvistetaan mallin 
käyttöä luokissa ja koko kouluyhteisössä. �

III DIGITAALISUUS JA OPPIMINEN



a) Kehitetään oppilaan digitaitoja aikaisempien vuosien koulukohtaisesti saatujen
mittaustulosten perusteella (OPPIKA/OPEKA) *
Mitkä osa-alueet oppilaiden digitaidoista nostatte erityisesti kehittämisen kohteiksi?
Millä toimin varmistetaan, että opettajat tukevat omassa opetuksessaan ko. taitojen kehittymistä?

Koulun hyvä digiarki rakentuu oppilaiden ja opettajien oman ja yhteisen osaamisen sekä osaamisen 
kehittämisen �
hyvistä arkisista käytänteistä. �
Digiarjessa on tärkeää, että oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittyä tieto- ja 
viestintäteknologian taitojen hallinnassa. Yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi Sunan koulun 
oppilaille on tehty opsin rinnalle luokka-asteittain toimiva digioppimisen suunnitelma. Yhdessä 
huolehdimme siitä, että tämä suunnitelma on käytössä kaikilla luokka-asteilla ja että opettajilla on 
riittävät taidot opettaa oppilaita. �
Tämän lisäksi huolehdimme, että sähköiset oppimateriaalit, sähköiset oppimisympäristöt ja niiden 
käyttö vakiinnutetaan osaksi koulun digi-arkea. �
Oppilaiden ja opettajien digiosaamisen tueksi koulutetaan digi-tutoreita ja järjestetään koulutuksia 
tarpeen mukaan. �
Teemme koulun toimintaa näkyväksi ja luomme digisiltoja myös sosiaalisen median kautta. �

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

Vanhemmille tiedotetaan oikea-aikaisesti oppilaiden digioppimiseen liittyvistä asioista. �
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään tilaisuuksia, joissa vanhemmat voivat tutustua koulun 
digiarkeen. �
Vanhempien meet-kokoontumisia järjestetään tarpeen mukaan. �
Koulun toiminta tehdään näkyvämmäksi sähköisten some-kanavien avulla.

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

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteet ovat toisen kunnioittaminen ja 
arvostaminen, sovussa eläminen. Nämä tavoitteet nivoutuvat koulussa käyttöön otettuun 
Solisevamalliin. Tavoitteita toteutetaan globaaaliraadin kautta osallistamalla koko koulua erilaisten 
tapahtumien kuten esimerkiksi sovittelulupausten (=sopulupausten) tekemisen avulla rauhan puuhun. 
Kansainvälisyys- ja globaalikasvatusta tuetaan myös kekeraadin sekä lukutiimin kautta.



b) Eri tahojen rahoittamat projektit ja muut yhteistyöhankkeet *

Innovatiivinen koulu-konsepti �
Hankkeessa jatkokehitetään edellisessä Innokas-verkoston oppimisympäristöjen 
kehittämishankkeessa kehitettyä Innovatiivinen koulu -konseptia. �
Koulun toiminnan kehittäminen etenee alkutilanteen kartoituksesta koulun tarvelähtöiseen ja 
jatkuvaan osaamiseen kehittämiseen edeten. Toisena tavoitteena on edelleen kehittää digitaalisen 
oppimisen, opettamisen ja vuorovaikutuksen tavat innovatiiviseksi digipedagogisen opettamisen 
poluksi. �

Toiminta etenee Innovatiivinen koulu -konseptin mukaisesti alkutilanteen kartoituksesta koulun �
tarvelähtöiseen ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen edeten. Kouluja tuetaan Innovatiivinen �
koulu -teematarjottimien konsultaatioiden ja koulutusten avulla koulujen tarpeet huomioiden. �
Tarjottimien teemoja ovat 1) Koulun jatkuvan osaamisen kehittämisen ja arvioinnin �
toimintatavat, 2) Yhteis- ja tiimiopettajuuden mallit ja toimintatavat, 3) Innovatiiviset oppimisen �
tilat ja tapahtumat, 4) Digitaalinen teknologia oppimisen kohteena ja välineenä ja 5) �
Digitaalinen teknologia yhteistyön, vuorovaikutuksen ja johtamisen välineenä. Hanketoiminta �
tukee kouluja ottamaan käyttöön kestävän, jatkuvan ja digitaalisen osaamisen kehittämisen �
toimintatavat osana koulun arjen toimintaa. �

Kehittämistoimintaa ohjaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Innokas-tiimi �
yhteistyössä alueen Innokas-koordinaattorin ja -tiimin kanssa, jossa on mukana myös aiemassa �
hankkeessa ja konseptin kehittämisessä mukana olleita opettajia.” �

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

Lukuvuoden 2020-21 arvioinnista kohta 7 Koulun itsearviointi ja muu arviointitoiminta

Kehittämiskohteiksi nostettiin arvioinnin läpinäkyvyyden vahvistaminen �
Soliseva-mallin käytön vahvistaminen, �
lukutaidon ja lukuinnon vahvistaminen �
sekä lajittelun ylläpitäminen.

C. OPPILAITOSYHTEISÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ
YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTUS



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

Rehtori Hanna Mikkonen on Sunan koulussa tiistaista perjantaihin. �
Apulaisrehtori Elina Sulkava on vastuussa koulusta aina maanantaisin sekä aina rehtorin poissa 
ollessa. �
Rehtorin ja apulaisrehtorin poissa ollessa ovat talovastuussa koulun johtoryhmän jäsenet ( Mari 
Offermann, Henna Vertanen, Noora Leppälä, Tiina Raula). �
Johtoryhmän poissaolessa talovastuu on koulun virkavuosiltaan vanhimmalla luokanopettajalla 
Birgitta Himbergillä. �

Koulun johtamisessa painotetaan jaetun johtamisen mallia. Mallissa vastuu jakautuu johtoryhmälle 
sekä tiimien kautta koko opettajakunta pääsee vaikuttamaan koulun toimintaan.

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

Pelastussuunnitelma käsitelty
työyhteisössä

10.8. 2021

Palo- ja pelastusharjoitus pidetty (30.8.
mennessä)

24.8. 2021

Suojautuminen rakennukseen käsitelty
henkilökunnan kanssa

10.8. 2021

Riskien arviointi tehty tai päivitetty 27.8.2021

Uudet työntekijät perehdytetty
turvallisuusasioihin

6.8. 2021

Turva-asiat käsitelty
vanhempainilloissa

25.8. 2021

Hätäensiapukoulutuksen lukuvuoden
alkuun mennessä saaneet:

Hanna Mikkonen, Elina Sulkava, Tytti Haltsonen, Henna
Vertanen, Anni Laakso, Maritta Oksanen, Kirsi Mikkola,
Birgitta Himberg, Tero Sallinen

Poliisin vuosittain järjestämän
turvakoulutuksen saaneet:

Hanna Mikkonen, Tiina Raula, Elina Sulkava

Miten sijaiset perehdytetään
turvallisuusasioihin?

perehdytetään 6.8. sekä 20.8.2021

D. LUKUVUOSISUUNNITELMAN LIITTEET



Koulun ohjaussuunnitelma *
Ei muita liitteitä tähän kohtaan!

Ohjaussuunnitelma 2021 SunajaHösmäri.docx

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

SUNA Syksy 2021 Liite lukuvuosisuunnitelmaan Valmistauminen koulukohtaisiin poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin.docx

Muut mahdolliset liitteet
Korkeintaan kaksi liitettä!

vuorovaikutussopimus (1).pdf
Solisevamalli huoneentaulut.pdf
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