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Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely 

 
Perusopetusasetus (20.11.1998/852) 9 § 
Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään 
opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta 
toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta, sekä muista tarpeellisista opetuksen 
järjestämiseen liittyvistä asioista. 
 
Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä 1 momentissa tarkoitetuista 
asioista. 
 
Opetussuunnitelman perusteet 2014  

Kirkkonummen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu kaikille kouluille yhteisenä siten, että 
koulukohtaisesti määriteltävät osiot kirjataan opetussuunnitelmaan perustuviin lukuvuosittaisiin suunnitelmiin. Näillä 
suunnitelmilla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden aikana. 
Opetussuunnitelma ja siihen liittyvä koulukohtainen lukuvuosisuunnitelma toimivat opettajan työvälineinä opetuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa 

 
 
Kirkkonummen hallintosääntö 70 § 1. mom. 7. kohta 
Opetustoimen johtaja päättää opetussuunnitelmaan perustuvasta lukuvuosittaisesta suunnitelmasta. 
 
 
 
 
Lukuvuosisuunnitelman käsittely oppilaskunnan kokouksessa        kevät: ________ syksy: 13.9. 
  
 
Lukuvuosisuunnitelman käsittely koulun henkilökunnan kanssa     kevät:  29.5  syksy: 18.9. 
 
 
Lukuvuosisuunnitelma arvioitu kevät:___________ 
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 1.  Kuntatason sitovat toiminnalliset strategiset tavoitteet ja elinvoima- ja 
hyvinvointiohjelman toimenpiteet  

 
1. Osaaminen ja yhteistyö / Oppiva organisaatio: kehitetään OPS:in mukaista opetusta  

verkostoja hyödyntäen (Kunnan strategia/Hyvinvointiohjelma 7.1 ja 7.2) 
 
Opetustoimen strategiset painopisteet: 
 
- Opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen ja osaamisen jakaminen. 
- Laaja-alaisen osaamisen taitojen opettamisen ja oppimisen kehittäminen koulun arjen 

rakenteissa. 
- Oppilaiden osallistaminen oppimisprosessiin, työn jatkaminen kouluilla. 

 
2. Kehitämme positiivista Kirkkonummi-brändiä: Tuomme aktiivisesti esiin kouluissa tapahtuvia 

onnistumisia (Kunnan strategia / Elinvoimaohjelma 9.2.2) 
 
Opetustoimen strategiset painopisteet: 
 
- Kouluissa keskeisenä työvälineenä on positiivinen pedagogiikka ja vahvuuksien huomioiminen. 
- Osallistamme oppilaat onnistumisten jakamiseen eri medioissa ja koulun omilla kotisivuilla. 

 
 
3. Otamme rohkeasti käyttöön uusia digitaalisia palveluita: digitaalinen portfolio/formatiivinen 

arviointi osana yhtenäistä oppimispolkua (Kunnan strategia / Hyvinvointiohjelma 1.3) 
 
Opetustoimen strategiset painopisteet: 
 
- Digitaalisten arviointityökalujen hankinta, koulutus ja käyttöönoton aloittaminen formatiivista 

arviointia varten. 
- Tutortoiminnan jatkon varmistaminen. 
 

 
 
4. Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja toiminnallisuudesta sekä 

opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta: Korjaamme sisäilmaongelmista 
kärsivät toimitilat. Korjausten aikana järjestämme toiminnot asianmukaisissa ja toimivissa 
väistötiloissa (Kunnan strategia / Hyvinvointiohjelma 9.1) 
 
Opetustoimen strategiset painopisteet: 
 
- Yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien kanssa varmistamme oppilaille turvallisen ja 

terveellisen oppimisympäristön. 
- Muutamme oppimisympäristöjä monipuolisemmiksi ja toiminnallisemmiksi. Jaamme toimivia 

käytäntöjä koulujen ja opettajien kesken.  
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2. Kirkkonummen kunnan talousarvioon 2018 kirjatut opetustoimen tavoitteet 
 

 
Toiminnalliset tavoitteet: (Talousarviokirja s.54-55)  
 

1. Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18-vuotiaille tarjottu koulutus-, lisäopetus tai työpajapaikat. 
Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen 

2. Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja 
lukiossa 

a. kehityskeskustelujen kattavuus opetustoimen henkilöstön kanssa 100% 
b. vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja/ lukuvuosi: %-osuus (100%) 

3. Tieto- ja viestintäteknologia vastaa opetussuunnitelmien velvoitetta tehokkaasta 
hyödyntämisestä opetuksessa Hallituksen kärkihankkeen mukaisesti laajennetaan 
oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä 
 

a. Digitalisoinnin edistäminen: Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin 
seuraavilla osa-alueilla: 

       Teknologiset valmiudet 

       Toimintatavat 

       Asennoituminen 

       Opetuskäyttö 

       TVT –osaaminen 
Mittari: OPEKA-, ROPEKA- ja OPPIKA-kyselyt.  

 
4. Opetuksen hyvä laatu 

a. Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi vvt per 
oppilas / lukuvuosi 
b. Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatko-opintoihin tähtäävässä 
lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2017 taso 

 

Koulun toiminta-ajatus 

Nissnikun koulu – oppimisen iloa, suuria unelmia! 
Toisiamme arvostaen, ympäristöä kunnioittaen, yhdessä sen teemme. 
  
Nissnikun koulun oppilas kokee oppimisen iloa ja kasvaa vastuulliseksi yhteisön jäseneksi. 
Oppilas kasvaa kokonaisvaltaisesti kantamaan vastuuta omasta työstään, kunnioittamaan itseään ja 
toisia sekä ympäristöä. 
Oppilas saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja häntä tuetaan suhtautumaan tulevaisuuteensa 
toiveikkaasti. 
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Edellisen lukuvuoden kehittämiskohteiden arviointi. 
 
Esim. auditoinneista noussut kehittämiskohde / arvioi edellisvuoden koulun painopistealueita tässä 
 
Lukuvuoden 2017-2018 painopistealueena oli turvallinen oppimisympäristö. Nissnikun koulun sisäilma-
asiat nousivat vahvasti esille auditoinnissa sekä huoltaja –ja oppilaskyselyissä. 
Huoltajille pidettiin 7.9. tiedotustilaisuus sisäilma-asioissa. Nissnikun kouluun perustettiin 
kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi rehtori. Joulukuussa Kiwa inspecta 
aloitti mittavat kosteus- ja kuntotutkimukset. Huhtikuussa 2018 saatujen tuloksien 
Perusteella Nissnikun alakoulua ei kannata korjata vaan tilalle hankitaan väistötila tammikuussa 2019. 
Yläkoulun puolella tehtiin laajat sisäilmaa parantavat korjaukset kesällä 2018. 
Keväällä 2018 perustettiin Nissnikun laajennus-ja peruskorjausta varten pedagoginen 
hankesuunnitteluryhmä. Siihen kuuluu koulun johtoryhmä ja kymmenestä opettajasta koostuva 
suunnitteluryhmä.  

 
 

 
 

 
Koulun pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma 

 
Painopistealueet lv. 2018-2019  
      

 Auditoitava alue/ Henkilöstö 
 
 

 Auditoitava alue/ Koulun pedagogisen 
hankesuunnitelman laatiminen 

 
 

 TVT-strategian painopistealue 

  Uusien digitaalisten laitteiden (Chrome 
book) käyttöönotto, opetushenkilöstön 
tarpeiden tukeminen 
 
 

 Mahdollinen koulukohtainen oma 
kehittämiskohde 

 
 

 

 
Painopistealueet lv. 2019-2020  
     

 Auditoitava alue/   
Ei päätetty 
 
 

 Koulun valitsema viimevuotinen 
auditoinnin kohde/ Yhteisopettajuus 
 
 

 TVT-strategian painopistealue 

 TVT-opetussuunnitelman seuranta ja 
kehittäminen 
 
 

 Mahdollinen koulukohtainen 
omakehittämiskohde 

 Opiskelu avoimen oppimisympäristön 
       tiloissa 
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1. JOHTAMINEN  

 

Rehtori: Maarit Ritakallio 
 
 

Apulaisrehtori: Pia Kaitera, alakoulu 1/3, Saana Luotonen 2/3 yläkoulu 

Rehtorin sijaistaminen 
apulaisrehtorin poissa ollessa: 

Alakoulu, Jaana Ahokas 
Yläkoulu, Markus Rehéll 

Johtoryhmä: Maarit Ritakallio, Saana Luotonen, Pia Kaitera, Jaana 
Ahokas, Anne Aalto, Jouni Koponen 

Tiimit, niiden vetäjät ja 
vastuualueet: 

Yhdessä! (Anne Aalto) 

 Yhdessä!-toiminta (vuorovaikutuskasvatus) 

 verso-toiminta 

 tukioppilastoiminta 
Yhteisötiimi (Saana Luotonen) 

 oppilaskunta 

 kummioppilastoiminta 

 opettajien ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen 
kehittäminen 

 opettajien välisen vuorovaikutuksen kehittäminen 

 erilaiset tapahtumat 

 liikuntaraatitoiminta 
Vihreä lippu –tiimi (Jaana Ahokas)  

 terve elämä 

 kestävä kehitys 

 Vihreä lippu –toiminta 

 Vihreä lippu - raati 
Uuden pedagogiikan tiimi (Jouni Koponen) 

 uuden pedagogiikan kehittäminen 

 tvt-strategian jalkauttaminen 

 tutor-toiminta 

 kehittämiskouluhanke 

 koulun kotisivut 

 Helmi-reissuvihko 

 Vanhempainillat (yhteistyössä "Koulun ulkopuolelle 
tehtävän yhteistyön" tiimin kanssa 

Koulun ulkopuolelle tehtävän yhteistyön tiimi (Pia Kaitera)  

 koulun ja kodin välinen yhteistyö 

 vanhempainyhdistys yhteistyö 

 nuorisotoimi 

 Yrittäjyys 

 Yritysvierailut 

 Kerhot 

 Seurakunta 

 Muut yhteistyökumppanit (mm. urheiluseurat, poliisi, 
etsivänuorisotyö jne.) 

 



    
  
 
 

   

 

6 
 

Muu koulun johtamiseen liittyvä 
toiminta: 

Luokkien 1-6 opettajien luokkatasotiimit kokoontuvat 
kerran viikossa yhteiseen suunnittelupalaveriin. 
Luokkien 7-9 luokanvalvojat suunnittelevat yhdessä 
luokkatasojen yleisiä asioita. 
Keskiviikkoaamuun klo 8-9 on varattu kaikille opettajille 
tunniton kohta yhteistä suunnittelua varten. 
Virtuaaliluokkien opettajat kuuluvat erilliseen 
virtuaalitiimiin, joka koordinoi virtuaaliluokkien 
virtuaalipäiviä. 
Avustajapalaverit joka toinen keskiviikko, puheenjohtajana 
rehtori 
Muun henkilökunnan tapaamiset joka toinen viikko, 
puheenjohtajana rehtori. 
Sovittuja vastuualueita:  

 Kotisivut; Mikko Hakonen 

 Atk-luokan varauslista; Jouni Koponen 

 Ruokalistaus; Saana Luotonen 

 Opettajien työajat; Anne Aalto 

 Lukuvuosiopas; Johtoryhmä, Jouni Koponen 

 Alakoulun liikuntavastaavat; Jukka-Pekka 
Paloniemi, Saana Khalil 

 Helmi-vastaava; Mikko Hakonen , 
      -    Turvallisuusvastaavat; Markus Rehéll ja Jaana  
            Ahokas 
      -    Ensiapukaappivastaavat; Anna-Maija Kauppinen,  
           Outi Sailo  
  
Nissnikun koulussa toimii kohdekohtainen 
sisäilmatyöryhmä, jossa on edustajia, työsuojelusta, 
yhdyskuntatekniikasta sekä edustaja myös 
vanhempainyhdistyksestä. Työryhmän puheenjohtajana 
toimii rehtori. 
Lisäksi kouluun on perustettu koulu pedagogisen 
hankesuunnittelun ryhmä. Siihen kuuluu johtoryhmä sekä 
kymmenestä opettajasta koostuva ryhmä. Myös oppilaat ja 
huoltajat osallistetaan suunnitteluun. 17.8 vietettiin 
Unelmien Nissnikun koulu- päivää. Silloin aloitettiin 
pedagoginen suunnittelu. Vanhemmat osallistetaan 13.9. 
vanhempainillassa. 
  
  

 

Toimintakulttuurin kehittäminen 
koulussa: 

Johtoryhmä vastaa laajempien kokonaisuuksien 
kehittämisestä sekä koulun toimintakulttuurin perustasta. 
Opettajien tiimit kehittävät toiminnallaan koko koulun 
toimintakulttuuria. Yhteisissä Vesoissa ja 
opettajakokouksissa käydään arvokeskustelua ja päätetään 
toimintakulttuuriin liittyvistä asioista. Oppilaat pääsevät 
kehittämistoimintaan mukaan luottamustehtäviensä kautta 
sekä yhteisen pedagogisen suunnittelun kautta. 
Oppilasjäseniä on mukana koulun pedagogisessa 
hankeryhmässä 
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ARVIOINTI:  

 
2. HENKILÖSTÖ 

 

Opetushenkilöstön rakenne: 
(opettajat/avustajat):  
Opettajien ja avustajien tunnit 
liitteenä. 

Rehtori: Maarit Ritakallio 
Apulaisrehtorit: 2 
Luokanopettajat: 12 
Lehtorit: 24 
Erityisopettajat: 2 
Erityisluokanopettajat: 5 
Päätoimiset tuntiopettajat: 10 
Sivutoimiset tuntiopettajat: 3 
Koulunkäyntiavustajat: 8 
IP-toiminnan ohjaajat: 1 
Koulunkäyntiavustaja-ip-toiminnan ohjaaja: 2 

Opetushenkilöstön rakenne: 
(muu henkilöstö): 
palkkaperusteryhmien määrä: 

Koulusihteeri:1 
Vahtimestari:1 
Iltavahtimestari:1 
Koulukuraattori: 1, 3 päivää viikossa 
Koulupsykologi:1,  3 päivää viikossa 
Terveydenhoitaja: 2, toinen vain yhden päivän viikossa 
Palkkaperusteryhmien määrä: 32 

Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen: 

Kehityskeskustelujen yhteydessä luodaan henkilöstölle 
koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon 
koulun tarve sekä jokaisen henkilökohtainen tarve. 
Tavoitteena on kolme koulutuspäivää/ henkilö. Koulussa 
järjestetään myös koko henkilöstölle yhteisiä koulutuksia, 
esim. alkusammutuskoulutus.  

Työhyvinvoinnin kehittäminen: 
 
 

Sovitaan yhteisistä pelisäännöistä sekä henkilöstön 
vastuualueista, tiedonkulkua tehostetaan entisestään mm. 
Edison-oppimisalustan myötä. Edisonissa on kaikki 
perehdytys ym. materiaali. 
  
Yhteisötiimi pyrkii yhteistyössä muiden tiimien kanssa 
lisäämään opettajien henkistä ja sosiaalista viihtyvyyttä sekä 
jaksamista järjestämällä mm. erilaisia tapahtumia.  
Koulussa järjestetään perinteeksi muotoutuneita tilaisuuksia, 
joihin koko henkilöstö kutsutaan mukaan. Näitä ovat esim. 
Adventtikahvit, pikkujoulut sekä karttakepinkatkojaiset. 
  
Yhteiset keskiviikkokahvit ovat muodostuneet tärkeäksi 
opettajien kohtaamishetkeksi ja työviihtyvyyden lisääjäksi. 
Kahvit järjestetään keskiviikkoisin vuorotellen molemmissa 
opehuoneissa. 
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YS-aika suunnitelma YS-aika suunnitelma liitteenä 

ARVIOINTI:  

 
3. TALOUDELLISET RESURSSIT 

 

Taloudellisten resurssien 
painopisteet opetuksessa ja 
muussa koulun toiminnassa: 

Taloudellisten resurssien suhteen painotus on tulevalla 
lukuvuodella yhteisopettajuudessa. Yhteisopettajuutta 
toteutetaan kaikilla luokkatasoilla 1-6 ja valinnaisaineissa 
luokkatasoilla 7-9. Taloudellinen panostus tarkoittaa 
maltillisia ryhmäkokoja, alle 20 oppilasta/opettaja) 
yhteisopettajuusryhmissä. 
Tasa- arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevalla rahoituksella on 
palkattu tuntiopettajaresurssia, yhteensä 18 vvt. Painotus 
yläkoulun matemaattisiin aineisiin ja kieliin. 
Koulu kasvaa noin 50 oppilaan vuosivauhtia. Tänä 
lukuvuonna oppilaita on noin 630, joten haasteena on tilojen 
ja opettajien riittävyys. Tuntiopettajilla on pystytty 
paikkaamaan puuttuvia virkoja.  Opettaja- ja 
lukujärjestyspaineet korostuvat erityisesti käsitöissä, 
musiikissa, matematiikassa ja kielissä.  

ARVIOINTI:  

 
4. TOIMINNAN ARVIOINTI 

 

Koulun oman toiminnan 
arviointi  
(Miten koulun omaa toimintaa 
arvioidaan): 

Koulun toimintaa arvioidaan vuosittaisten laatukriteerien 
mukaan. Laatukriteerien mukaisia asioita arvioidaan myös 
auditointien yhteydessä. 
Toukokuussa pidetään koko henkilökunnan VESO-iltapäivä. 
Vesossa arvioidaan lukuvuoden toimintaa koulun vuosikellon 
pohjalta. Kesäkuun johtoryhmäpäivässä laaditaan uusi 
vuosikello arvioidun pohjalta. Johtoryhmäpäivässä 
arvioidaan keskustellen myös johtoryhmän toimintaa ja 
kehittämistä. 
Huoltajille ja oppilaille teetetään, 9B-virtuaaliluokan toimesta 
tilastotieteen jaksolla, kouluviihtyvyyskysely. Näin 
osallistamme myös oppilaita koulun 
arviointiprosessiin.Kyselyn tulosten perusteella johtoryhmä 
suunnittelee koulun tulevan lukuvuoden toimintaa.  

Opettajan arviointisuunnitelman 
laadinta arvioinnin 
vuosikellolomakkeeseen: 

Jokainen opettaja laatii oman arviointisuunnitelmansa 
vuosikellolomakkeeseen. Lomake täytetään veso-päivän 
elokuussa. Lomakkeet ovat myös koulun formatiivisen 
arvioinnin kehittämisen pohja. Opettajat esittelevät 
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lomakkeensa oppiaine- tai luokkatasotiimeissa. Näin 
mahdollistetaan jakamisen kulttuuria sekä koko koulun 
oppilasarvioinnin monipuolistumista.   

Osallistuminen koulun 
ulkopuoliseen arviointiin: 

Koulu on mukana Kirkkonummen yhteisessä 
kouluauditoinnissa. Auditoijina apulaisrehtori ja opettaja. 
Koulu osallistuu mahdollisiin valtakunnallisiin oppimistulosten 
arviointeihin.  
Huoltajat ja oppilaat vastaavat lukuvuoden aikana tehtäviin 
kyselyihin 

ARVIOINTI:  

 
5. OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN 

 

Kuntakohtaisten 
painopistealueiden 
toteuttaminen: 

 Oppilaan osallisuus 

 Kestävä tulevaisuus 

 Laaja-alainen osaaminen 

 Yhtenäinen oppimispolku 

 Oppivan yhteisön 
hyvinvointi 

Koulussamme toimii oppilaskunta, jossa jokaista luokkaa 
edustaa puheenjohtaja/varapuheenjohtaja. Oppilaskunnan 
yleiskokous valitsee keskuudestaan hallituksen, joka vastaa 
pääosin oppilaskunnan toiminnasta. Oppilaskunnan 
tehtävänä on tuoda esille oppilaiden mielipiteitä ja ajatuksia 
koulun yhteisistä asioista. Oppilaskunta järjestää 
yhteistoimintaa, juhlia ja tapahtumia sekä tekee ehdotuksia 
koulun toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi oppilaskunta 
tekee yhteistyötä kunnan kanssa. 
  
Nissnikun koulu on Vihreä lippu –koulu, joka toimii kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toiminnasta lisää 
kohdassa vaikuttaminen. 
  
Nissnikun koulu on mukana liikkuva koulu – ohjelmassa. 
Toiminnasta ja sen kehittämisestä koulussa vastaavat 
liikunnan opettajat sekä oppilaista koostuva liikuntaraati. 
  
Laaja-alainen osaaminen otetaan huomioon kaikkien 
oppiaineiden opetuksessa opetussuunnitelman mukaan. 
Erityisesti laaja-alainen osaaminen on lähtökohtana 5.-7. 
luokkien valinnaisaineissa. 
  
Yhtenäinen oppimispolku konkretisoituu yhtenäiskoulussa. 
Alkuopetus tekee kiinteää yhteistyötä esiopetuksen kanssa. 
Näin taataan joustava siirtyminen esiopetuksesta 
alkuopetukseen. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä on 
sovittu 1.luokkien opettajien ja päiväkotien esiopettajien 
kanssa syyskuussa 2018. Päivämäärät on kirjattu esi- ja 
alkuopetuksen vuosikelloon. 
 
Koulun sisällä opettajien yhteistyö ja tuntemus toisten 
työnkuvasta helpottaa yhtenäisen oppimispolun luomista. 
Erittäin tärkeässä roolissa on eri nivelvaihemallien 
opetussuunnitelman mukainen toteuttaminen.  
  
Oppivan yhteisön hyvinvointi on tärkeä osa Nissnikun 
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koulun toimintakulttuuria. Henkilökunnan johtamiselle on 
laadittu selkeät rakenteet ja tiimimallit. Vastuun jakaminen 
lisää koko työyhteisön hyvinvointia. Hyvinvoiva työyhteisö 
sekä oppilaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuuksien 
lisääntyminen ovat avainasemassa koko oppivan yhteisön 
hyvinvoinnissa. 
 

Oppilasarvioinnin toteuttaminen: Koulussa noudatetaan kunnan arviointiohjetta. 
Lukuvuoden aikana otetaan käyttöön Qridi-ohjelma. 
Arviointi on oppilasta kannustavaa ja jatkuvaa. Luokilla on 
käytössä monipuolisia arviointitapoja mahdollistamassa 
oppilaiden osaamisen näyttöä. 

Monialaiset 
oppimiskokonaisuudet ja 
opetuksen ilmiöpohjaisuus: 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan lukuvuonna 
2018-2019 eri oppiaineiden ja opettajien yhteistyössä 
suunnittelemien kokonaisuuksien muodossa. Jokainen 
opettaja ja oppiaine on mukana ainakin yhdessä 
kokonaisuudessa. Koko koulua koskevia kokonaisuuksia 
ovat Minä ja muut- teema, joka huipentuu koulurauhan 
julistukseen 26.8. sekä mediataitoviikko helmikuussa. 
Mediataito-viikko on myös koko koulun yhteinen oman työn 
viikko, johon eri luokkatasot osallistuvat oman taitotasonsa 
mukaan. Oman työn viikolla oppilaat suunnittelevat 
opiskelunsa oman aikataulunsa mukaan. Tavoitteena on 
oman toiminnan suunnittelu ja vastuun ottaminen.  
Kaikilla 7.-9.- luokilla toteutetaan myös yksi virtuaaliluokan 
testaama virtuaalipäivä, joka toteutetaan koululla 
Laaja-alainen osaaminen otetaan huomioon kaikkien 
oppiaineiden opetuksessa opetussuunnitelman mukaan. 
Erityisesti laaja-alainen osaaminen on lähtökohtana 5.-7. 
luokkien valinnaisaineissa. 
 

Yhteistyön toteuttaminen 
nivelvaiheissa: 

 Esi - alkuopetuksen 
toiminnallinen vuosikello 

 alakoulu - yläkoulu 

 yläkoulu - toinen aste 

Nissnikun koulussa noudatetaan kunnan 
opetussuunnitelmassa olevaa nivelvaihemallia. 
Esi- ja alkuopetuksen toiminnallinen vuosikello on liitteenä. 
Ala-ja yläkoulunivelvaiheessa noudatetaan 
Opetussuunnitelma 2016 mukaista suunnitelmaa. 
Yläkoulu-toinen aste nivelvaiheessa noudatetaan 
Opetussuunnitelma 2016 mukaista suunnitelmaa. Lisäksi 
oppilaat käyvät tutustumassa lähialueen toisen asteen 
kouluihin. Yhdeksäsluokkalaisille järjestetään 
koulutusmessut ysiluokan syksyllä. Järjestelyistä vastaa 
vuorovuosina Nissnikun koulu ja Kirkkoharjun koulu. 
Lukuvuonna 2018-2019 järjestelyvuoro on Nissnikun 
koululla. Messut järjestetään 15.11.2018. 
  
  

Opetushenkilöstön osallisuus 
opetussuunnitelmatyössä 
koulussa: 

Koko Nissnikun koulun opetushenkilöstö on mukana 
opetussuunnitelmatyössä. Kaikki opettajat osallistuivat 
kahteen yhteiseen suunnittelupäivään lukuvuoden alussa. 
Ensimmäinen suunnittelupäivä 7.8. koululla. Toinen 
suunnittelupäivä pidettiin 17.8 Nuuksiossa luonto-
olosuhteissa.  
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Lukuvuonna 2018-2019 myös 8. luokka opiskelee uuden 
ops:n sisältöjen mukaan. Yhteistä suunnittelutyötä 
helpottamaan on keskiviikkoaamuun varattu yhteistyötunti 
suunnittelua varten. Tänä lukuvuonna kokeillaan luokkien 
välisiä oppimiskokonaisuuksia koko koulun kokonaisuuksien 
sijaan. Tavoitteena on, että jokainen oppiaine on mukana.  

Opetussuunnitelmasta 
tiedottaminen: 

 oppilaille 

 huoltajille 

Opetussuunnitelmasta tiedotetaan oppilaita ja huoltajia. 
Huoltajia tiedotetaan opetussuunnitelmasta koko koulun 
yhteisessä vanhempainillassa 13.9.2018. Vanhempainilta 
järjestetään messumuotoisena Nissnikun koulussa tapahtuu 
-esittelynä. Teemoina lukuvuonna 2018-2019 ovat 
pedagoginen hankesuunnitelma sekä kouluviihtyvyyttä ja 
lisäävät toimet Nissnikun koulussa. Esittelyssä mukana 
avustajapalvelut ja iltapäiväkerho, oppilashuolto, 
erityisopetus, oppilaan ohjaus, tukioppilaat, oppilaskunta, 
vihreä lippu –toiminta, Yhdessä! -toiminta, verso-toiminta 
sekä koulun kerhojen esittely.  
Oppilaille opetussuunnitelmaa esitellään tavoitteiden 
asettelun yhteydessä sekä kunkin oppiaineen suunnitelmaa 
tehdessä. Oppilaat pääsevät myös suunnittelmaan ja 
ehdottamaan omalle luokalle toteutettavia monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia. 

Opetussuunnitelman 
toteuttamisen arviointi ja 
kehittäminen 

 koulujen välinen yhteistyö 

 yhteistyö huoltajien 
kanssa 

 yhteistyö muiden tahojen 
kanssa 

Oppilasvierailuista kirjataan palautetta ja kehitysehdotuksia 
sekä raportoidaan (mm. Majvik-syysvierailu kaikki 
päättöluokkalaiset osallistuvat 4.-5.10.2018). Koulussa 
tehdään säännöllistä yhteistyötä ja kommunikoidaan eri 
yhteistyötahojen kanssa, jotta asioita voidaan tehdä 
aikaisempaa paremmin ja toimivia käytäntöjä jaetaan ja 
jatketaan. Koulujen välistä yhteistyötä ovat esimerkiksi 
koulutusmessut marraskuussa (15.11.2018), toisen asteen 
tutustumispäivät, lähilukiomme Porkkalan esittelyiltapäivät 
päättöluokkalaisille, opetussuunnitelman yhteinen 
kehittäminen, koulujen väliset urheilutapahtumat, 
nivelvaiheet, auditoinnit jne. Niitä arvioidaan jatkuvasti. 
Vanhempainyhdistys antaa aktiivisesti palautetta, ja 
huoltajilla on mahdollisuus osallistua toimintamme 
kehittämiseen mm. vanhempainilloissa ja kyselyiden kautta. 

ARVIOINTI:   

 
6. OPETUS JA OPETUSJÄRJESTELYT 

 

Opetuksen työ- ja loma-ajat: 

 poikkeukset viikoittaisista 
työajoista 

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 - 2019 
 

Syyslukukausi keskiviikko 8.08.2018 - perjantai 21.12.2018 
     Syysloma lauantai 13.10.2018 - sunnuntai 21.10.2018 

      Vapaapäivä perjantai 7.12.2018  
      Joululoma lauantai 22.12.2018 - sunnuntai 6.1.2019 
Kevätlukukausi maanantai 7.1.2019 - lauantai 1.6.2019 
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      Hiihtoloma lauantai 16.2.2019 - sunnuntai 24.2.2019 
 
JAKSOT 2018 - 2019 

1. jakso 8.8. - 12.10 

2. jakso 22.10 .- 21.12 

3. jakso 7.1. - 15.3. 
4. jakso 18.3. - 1.6. 

 

Päivittäiset työajat 

 poikkeukset päivittäisistä 
työajoista 

NISSNIKUN KOULUN PÄIVÄJÄRJESTYS 2018-2019 
  
LUOKKIEN 7-10 AIKATAULU 
  

1.tunti 8.10 - 8.55 
  

2. tunti 9.00 – 9.45 
  

3. tunti 9.50 - 10.35 
  

RUOKAILU + VÄLITUNTI 10.35 – 11.25 

4. tunti 11.25 – 12.10 
  

5. tunti  12.15 – 13.00 
  

VÄLIPALA / VÄLITUNTI 13.00 – 13.15 

6. tunti 13.15 – 14.00 
  

7. tunti  14.05 – 14.50 
  

8. tunti 14.55 – 14.50 
  

  
  
LUOKKIEN 1-6 AIKATAULU 
  

1. tunti 8.10 – 8.55 
  

 2. tunti 9.00 – 9.45 
  

3. tunti 9.50 – 10.35 
  

TAUKO 10.35 – 11.05 

4. tunti, sisältää ruokailun 
vuoroissa (25 min) 

11.05 – 12.15 
  

5. tunti 12.15 – 13.00 
  

VÄLIPALA / VÄLITUNTI  13.00 - 13.15 

6. tunti 13.15 – 14.00 
  

7. tunti 14.05 – 14.50 
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Lukuvuoden toimintakalenteri: 

 teemapäivät 

 juhlatilaisuudet 

 muut tilaisuudet 

Lukuvuosisuunnitelman liitteenä on koulun vuosikello. 

Työtavat ja oppimisympäristöt: 

 tilat 

 välineet ja materiaalit 

 palvelut 
 

Nissnikun koulussa toteutetaan yhteisopettajuutta 
painotetusti vuosiluokilla 1-6. Luokilla 7-10 
yhteisopettajuutta toteutetaan yksittäisissä projekteissa ja 
valinnaisaineissa lukuvuoden aikana. Yhteisopettajuutta 
käytetään: 
- ryhmätunnilla 2 opettaja: toinen opettaa, toinen kiertää ja 

ohjaa 2/4 luokasta paikalla 
- ryhmätunti jaettuna kahteen pienempään ryhmään: 1/4 
luokasta paikalla, opettajat opettaa yhtä aikaa eri tiloissa 
kahta eri aihetta, oppilas käy molemmissa tuokioissa 
- kaikki oppilaat yhdessä: toinen opettaa, toinen ohjaa, 
vuorot saattavat vaihtua kesken tunnin 
- yhteinen suunnittelu kaiken perustana ja yhteiset 
päämäärät 
- opettajille on merkitty kiinteät suunnitteluajat 
Luokkajaot luokilla 1-6: 
1.lk jänikset , 2 opettajaa, 1 avustaja 
2. lk oravat, 2 opettajaa., 1 avustaja 
1.-2lk ketut, 1 opettaja, 1 avustaja 
3.-4. mäyrät, 2 opettajaa (luokanopettaja ja 
erityisluokanopettaja) 
3.-4.lk ilvekset ja huuhkajat, 2 opettajaa 
5.-6.lk naalit ja majavat, 2 opettajaa 
5.-6.lk lumikot ja sudet, 2 opettajaa 
Ikäintegroiduissa ryhmissä opiskella vuorolukuperiaatteella 
kaikki lukuaineet ja taito- ja taideaineet. 
Luokkien 1-6 oppilaat opiskelevat omissa kotiluokissaan. 
EN, TS, TN, MU ja S2 tunnit pidetään oppiainekohtaisissa 
luokissa. Vuosiluokat 5-10 opiskelevat yläkoulun 
rakennuksessa. Alakoulun rakennuksessa opiskelevat 
luokat 1-4 sekä valmistava opetus. 1.-2. luokan pienryhmä 
opiskelee opetustilaksi muutetussa entisessä vahtimestarin 
asunnossa. 
Tammikuussa 2019 alakoulun rakennus poistetaan käytöstä 
sisäilmaongelmien vuoksi. 240 oppilasta siirtyy silloin 
väistötiloihin opiskelemaan 
Luokat 7-9 opiskelevat oppiainekohtaisissa luokissa. 
Lisäopetusluokka (10) opiskelee pääsääntöisesti omassa 
kotiluokassaan. 
  
Luokkien 7-10 tilat ovat näkyvillä opettajahuoneen 
ilmoitustaululla. Koko Nissnikun koulussa voi tarpeen 
mukaan varata ja käyttää joustavasti eri tiloja. 
 Yläkoulun puolella on käytössä monitoimitila, jossa toimii 
kirjastotila, ATK-tila sekä ryhmätyötila. Tilasta on oma 
varauskalenteri Edisonin One drivessa. Yläkoulun 
kolmannen kerroksen aula on sisustettu oppimistilaksi 
opetusministeriön hankkeen avulla.   5.-6. luokilla on 
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käytössään ryhmätyötilat. 
Kunta hankki oppimisympäristöjen kehittämisavustuksella 
kaksi puolijoukkuetelttaa sekä 20 trangiaa. Varusteet ovat 
kaikkien koulujen käytössä. Kaikki opettajat on opastettu 
käyttämään näitä.  
 
Koulussa toimii kaksi tutoria, koulun yhdystutor ja aluetutor. 
Yhdystutorilla on torstaisin käytettävissä 4 oppituntia ja 
aluetutorilla noin kerran 4 viikossa 6 oppituntia koululla 
TVT-opetuskäytön tukemiseen. Pyritään järjestämään 
strukturoitua TVT-tukea ja erityisesti lukuvuosien alussa 
tehostettua TVT-tukea uusille opettajille ja henkilökunnan 
jäsenille.  
   
Opettajat voivat varata TVT-laitteita OneDrive-alustalla 
olevasta sähköisestä varauskalenterista.  
  
Opettajien tvt-taitojen kehittymistä seurataan Opeka-
kyselyllä. Oppilaiden tvt-taitojen kehittymistä seurataan 
Oppika-kyselyllä. 
  
Lisää kohdassa "fyysinen oppimisympäristö ja tilajärjestelyt" 

Opetusjärjestelyt: 

 valinnaisaineiden sisältö 
ja arviointi 

 katsomusaineiden opetus 

 uimaopetus 

 
Viidennellä ja kuudennella luokalla valittavista 
valinnaisaineista toteutuvat Yritetään yhdessä, Arjen 
sankarit sekä Gurut ja agentit. Kaikki valinnaisaineet 
toteutetaan laaja-alaisena oppimiskokonaisuutena.  
Valinnaisaineita opiskellaan 1. ja 2. jaksossa kaksi tuntia 
viikossa.  
 
7-8.-luokkalaisilla valinnaisaineet toteutetaan myös laaja-
alaisina kokonaisuuksina lukuunottamatta taito-ja 
taideaineiden 2vvt:n valinnaista. 
9.-luokan valinnaiset noudattavat vielä vanhaa 
opetussuunnitelmaa. 
  
5-9. luokkien valinnaisainevalinnat liitteenä. 
  
Nissnikun koulussa opetettavat katsomusaineet ovat UE, 
UO, ET, KA sekä islam. 
  
Luokkien 1-4 uimaopetus hoidetaan kunnan 
kilpailuttamien uimaopettajien avulla. Oppilailla on kolme 
uimaopetuskertaa lukuvuodessa. Luokkien 5-10 
uimaopetuksesta vastaavat koulun liikunnanopettajat 
sekä luokanopettajat yhdessä. Oppilailla on kaksi 
uimaopetuskertaa lukukaudessa. On erittäin tärkeää, että 
uimaopetus jatkuu katkeamatta koko perusopetuksen 
ajan. Kyseessä on erittäin tärkeä kansalaistaito.  

 

Monikieliset oppilaat: 

 valmistava opetus 

 S2-opetus 

Koulussa toimii valmistavan opetuksen luokka. Valmistava 
opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei 
vielä riitä opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä. 
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 oman äidinkielen opetus Opetuksessa keskitytään suomen kielen kehittämiseen 
kunkin oppilaan ikätaso huomioon ottaen. Oppilaat pyritään 
integroimaan mahdollisimman nopeasti oman ikätasonsa 
mukaiseen yleisopetuksen ryhmään.  
  
Koulussa annetaan S2-opetusta. Opetuksesta vastaa S2-
opetuksen lehtori. Sellaiset oppilaat, joiden äidinkieli ei ole 
suomi, ruotsi tai saame ja joiden suomen kielen taito ei ole 
äidinkielisen tasoinen, opiskelevat suomea toisena kielenä. 
Koulu arvioi oppilaan suomen kielen taidon.  
  
Maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat saada oman 
äidinkielen opetusta, mikäli tarvittava määrä oppilaita 
ilmoittautuu opetukseen määräaikaan mennessä. Opetus 
koordinoidaan sivistyspalvelukeskuksen kautta. Eri kieliä 
opetetaan eri kouluissa. Nissnikun koulussa järjestetään 
venäjän ja viron kielen opetusta oman äidinkielen 
opetuksena. 
 

Koulun ulkopuolinen toiminta: 

 opintoretket 

 leirikoulut 

 TET-toiminta 

 kansainvälinen toiminta 
(Lukuvuoden aikana 
lukuvuosisuunnitelmaan 
täydentyvät retket, leirikoulut ja 
opintoretket päättää ja hyväksyy 
rehtori) 

Lukuvuoden aikana järjestetään erilaisia retkiä 
pääkaupunkiseudun yrityksiin, oppilaitoksiin, museoihin, 
luontoon ja nähtävyyksiin. Oppituntien puitteissa tapahtuvia, 
koulun työpäivää lyhyempiä opintokäyntejä, vierailuja ja 
retkiä järjestetään opetuksen elävöittämiseksi ja 
havainnollistamiseksi, mikäli tällaiseen toimintaan saadaan 
kaikille rahoitus. Myös ulkopuolisia vierailijoita kutsutaan 
kouluun puhumaan erilaisista asioista. 
  
Työpäivän jälkeen tapahtuviin teatteri-, konsertti- tai 
opintokäynteihin voidaan siirtää koulun työaikaa. 
Oppitunteja voidaan siirtää pidettäväksi lukujärjestyksestä 
poikkeavana ajankohtana retkien ja tapahtumien luonteen 
vuoksi. 
  
Koulun opetussuunnitelmaan sisältyviä opintovierailuja 
tehdään eri kohteisiin. Opintoretkistä ja -vierailuista 
laaditaan suunnitelma, joka ilmoitetaan rehtorille ja kirjataan 
retkikansioon. Retkikohteet tarkentuvat lukuvuoden aikana 
opetuksen sisältöjä suunniteltaessa. Virtuaaliluokkien 
suunnitellut virtuaalipäivien retket pyritään kokoamaan koko 
lukuvuoden osalta jo syyskuun kuluessa. 
  
Kahdeksansien luokkien monialainen oppimiskokonaisuus 
toteutetaan lähimetsässä.  
  
Kaikki kahdeksannet luokat ovat mukana Suomen 
kulttuurirahaston rahoittamassa Taidetestaajat-hankkeessa. 
Hankkeen puitteissa tehdään kaksi taideretkeä.  
Ensimmäinen retki tehdään Hämeenlinnan Verkatehtaalle, 
jonne on järjestetty bussikuljetus. 
  
Virtuaaliluokan 9B kansainvälisyyskasvatukseen liittyvä noin 
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viikon mittainen leirikoulu järjestetään keväällä 2019. Matka 
suuntautuu todennäköisesti Espanjaan Barcelonaan. 
Leirikoulumatkan kohde varmistuu syksyn 2018 aikana. 
Varoja on kerätty aktiivisten huoltajien ja oppilaiden 
avustuksella. Leirikoulun sisältöä ja ohjelmaa rakennetaan 
yhdessä oppilaiden kanssa. Matkakohteessa on 
yhteistyökoulu. Tutustumme paikallisen koulun arkeen 
vieraaseen kulttuuriin ja tapoihin sekä kartutetaan 
kielitaitoa. 
 
9C lähtee leirikouluun keväällä 2019. Leirikoulumatka 
suuntautuu Budapestiin ja on kestoltaan kolme päivää. 
Varoja on kerätty aktiivisten huoltajien ja oppilaiden 
avustuksella. Leirikoulun sisältöä ja ohjelmaa rakennetaan 
yhdessä oppilaiden kanssa. Matkalla tutustutaan 
vieraaseen kulttuuriin ja tapoihin sekä kartutetaan 
kielitaitoa. Koko prosessi on vahvistanut luokan 
yhteishenkeä ja opettanut toimimaan yhteisen tavoitteen 
eteen.    
  
9E lähtee leirikouluun kevätlukukaudella. Opintomatka 
suuntautuu kotimaahan ja sen kesto on maksimissaan 3 
vuorokautta. Varoja kerätään oppilaiden ja huoltajien 
avustuksella. 
 
Alakoulun kevään opintoretket sovitaan 
luokkatasokohtaisesti huhti- ja toukokuulle. Retkikohteet 
sovitaan kevään 2019 aikana. 
 
6.luokkalaiset  vierailevat Yrityskylässä 31.1.2019 
  
Yläkoulun oppilaat tutustuvat työelämään kaikilla 
vuositasoilla. Nissnikun koulussa työelämään tutustuminen 
(TET) alkaa seitsemäsluokkalaisten päivän mittaisella 
tutustumisella koulun muun kuin opetushenkilöstön työhön. 
Tutustumisjakso alkaa ensimmäisen jakson puolivälissä. 
Kahdeksasluokkalaisten ja yhdeksäsluokkalaisten TET-
jaksot suuntaavat koulun ulkopuoliseen elinkeinoelämään.  
  
Kahdeksasluokkalaisten viikon kestävä TET on huhtikuussa 
viikoilla 14 ja 15. Luokat jaetaan puoliksi niin, että toinen 
puoli opiskelee koululla ja toinen puoli on TETissä. Koululla 
opiskeleville oppilaille mahdollistetaan näin opiskelu 
pienemmissä ryhmissä, mikä mahdollistaa paremmin 
toiminnallisen oppimisen. Yhdeksäsluokkalaisten 
työharjoitteluja on yhteensä kaksi viikkoa: ne ajoittuvat 
syksyllä viikolle 37 ja keväällä viikolle 5. Kaikki 
yhdeksäsluokkalaiset ovat samaan aikaa TETissä. 
  
Lisäopetusluokan työelämään tutustumisen ajankohdasta 
sovitaan erikseen. Kahdeksasluokkalaiset tutustuvat lisäksi 
opinto-ohjauksessa Omnian toimintaan ja Omnian 
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Kirkkonummen toimipisteeseen keväällä 2019. 
Lisäopetusluokka tutustuu toisen asteen opiskeluun 
yhdessä toisten päättöluokkalaisten kanssa. 
 
Mahdollisuuksien mukaan Käsityön valinnainen 9lk ryhmä 
“Särmää sisustukseen” lähtee tutustumaan Tuomaan 
markkinoille marras/joulukuussa. Mukaan lähtenee 
Työelämätaidot ja yrittäjyys-ryhmä sekä 7lk pienryhmä. 
Tavoitteena tutustua yrittäjän työhön. 
 
Oman työn viikolla (6/2019)  käsityössä  vierailee  
yrittäjävierailija. Koko viikon ajan tehdään yrittäjyyteen 
liittyviä tehtäviä. 
 
L6 - Työelämätaidot ja yrittäjyys kurssilla retkeillään 
erilaisiin työpaikkoihin ja yrityksiin. 
 
(V4) 8 lk Valinnaisaine Liikunta - Hyvinvointia ja virkistystä 
liikunnasta –kurssilla tehdään vierailuja lähiseudun 
liikuntapaikoissa lukuvuoden aikana.  
 
Kuvataiteen valinnaisryhmät (KU7 VR2) suunnittelevat ja 
toteuttavat Masalan kirkkoon “Nooan Arkki” -
seinämaalauksen. Ehdotus tuli Masalan kirkolta ja kirkko 
kustantaa maalaukseen tarvittavat välineet ja materiaalit. 
Seinämaalaus pyritään toteuttamaan normaalien 
oppituntien puitteissa lukuvuoden 2018-2019 aikana.  
 
Teemme kuvataiteen valinnaisten kurssien sekä design-
kurssin, taide -kurssin, sarjakuvakurssin ja 
kulttuurikylpyläkurssin ryhmien kanssa opintoihin liittyvän 
koulun ulkopuolisen vierailun johonkin taidemuseoon tai 
muuhun kurssin opintoihin liittyvään paikkaan.                              

Yhteistyö muiden tahojen 
kanssa: 

 kirjastotoimi 

 nuorisotoimi 

 liikuntatoimi 

 kulttuuritoimi 

 poliisi 

 seurakunnat 

 järjestöt 

 yritykset 

 museot, luontokoulut ym. 

Seurakunta järjestää 1.-6. -luokkalaisille kinkerit 
12.10.2018, vetävät teematunteja marraskuussa ja 
tammikuussa sekä järjestävät pääsiäisnäytelmän keväällä 
2019. Joulukirkko luokille 1-7 on 20.12. 8.-luokkalaisten 
pääsiäiskirkko on 18.4. ja 1.-6. -ja  9.-luokkalaisten 
kevätkirkko 28.5.2018. Oppilaille, jotka eivät mene kirkkoon, 
järjestetään tunnustuksetonta rinnakkaisohjelmaa.  
Seurakunnan nuorisotyöntekijät pitävät välituntiparkkia 
yläkoulun aulassa joka toinen keskiviikko. 
  
Nuorisotoimen nuoriso-ohjaajat pitävät välituntiparkkia 
yläkoulun aulassa joka torstai. Nuoritoimi järjestää myös 
seitsemäsluokkalaisten ryhmäytykset ja ovat mukana 
monissa koulun tapahtumissa esim. Talviliikuntapäivät.  
  
Kirjaston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa 
kirjastovierailujen, erilaisten työpajojen sekä 
kirjavinkkausten myötä. 
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Lisäksi koulu tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten 
urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa järjestämällä muun 
muassa harrastusviikon viikolla 37. Mukaan tulevat mm. 
Masalan nuorisoteatteri, VPK, Golfliitto, nuorisotoimi, 
Rangers, Maski, ITF Masala, MP Taito. 
  
Yhdeksäsluokkalaisille pyritään tarjoamaan viime vuoden 
tapaan "Intti tutuksi" -luento. Edustajat Kaartin 
Jääkärirykmentistä järjestivät sen tuolloin. 
  
Koulumummot ja –vaari ovat apuna luokissa 1-4 tiistaisin. 
He ovat Punaisen ristin kouluttamia ohjaajia. 
  
Koulu tekee yhteistyötä Ericssonin kanssa virtuaaliluokkien 
osalta. 8-luokka käy keväällä Ericsonilla yhden päivän 
mittaisen opetuksellinen päivän. Ericsson suunnittelee 
päivän sisällön yhteistyössä koulun kanssa. 
  
Poliisin kanssa pyritään yhteistyöhön mahdollisuuksien 
mukaan. 
  
Perinteinen Majvik- yritysvierailu 9- ja 10-luokkalaisille 
syksyllä 2018 toteutetaan luokkaryhmittäin 4.-5.10.2018. 6-
luokkalaiset osallistuvat Yrityskylään 31.1.2019. Tavoitteena 
on, että vuonna 2019-2020 myös yläkoulun olisi mahdollista 
osallistua Yrityskylään.  
  
Yhdessä! -toiminnan puitteissa hyödynnetään ulkopuolisia 
tahoja mahdollisuuksien mukaan.  
  
Yhteistyö ruotsinkielisten koulujen kanssa.  
 
Koulumme kulttuurivalinnaiskursseilla (7.-8. luokat) tehdään 
yhteistyötä Masalan nuorisoteatterin kanssa mm. 
vierailemalla teatterinäytöksissä. 

ARVIOINTI:   

 
7. OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI 

 

Tuen järjestäminen: 

 yleinen tuki 

 tehostettu tuki 

 erityinen tuki 

Nissnikun koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, 
joista toinen työskentelee yläkoulussa ja toinen 
alakoulussa. Koulunkäyntiavustajia on kymmenen. 
Avustajien tuntimäärät vaihtelevat 12-33 tuntiin. Tuntilista 
liitteenä. 
  
Koulussamme on käytössä kolmiportaisen tuen 
kuntakohtainen malli. Yleistä tukea annetaan oppilaille, 
jotka tarvitsevat sitä. Tukiopetusta järjestetään 
tarvittaessa.  Opettajien laatimien pedagogisten arvioiden 
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pohjalta selvitetään tehostettua tukea hakevien oppilaiden 
osa-aikaisen erityisopetuksen tarve.  
  
Tehostettua tukea tarvitseville oppilaille laaditaan 
oppimissuunnitelma, johon kirjataan tuen muodot. 
Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen arvioidaan 
kaikilla luokka-asteilla moniammatillisessa ryhmässä. 
Tehostettua tukea järjestetään pienryhmissä tai 
yleisopetuksen ryhmissä tarvittavat tukitoimet huomioon 
ottaen. 
  
Erityistä tukea tarvitseville oppilaille laaditaan HOJKS. 
Opetus järjestetään pienryhmissä tai integroituna 
yleisopetuksen ryhmiin tuen tarve huomioon ottaen. 
Koulussa on viisi yleisopetuksen pienryhmää. Luokilla 1-2 
pienryhmä on oppilaan kotiryhmä. 3-4-luokan pienryhmä 
on osa Mäyrä-luokkaa. Luokalla on 25 oppilasta ja 
luokassa yhteisopettajina on luokanópettaja ja 
erityisluokanopettaja.  Luokilla 7-9 oppilaat opiskelevat 
pienryhmässä oppiaineissa, joissa heillä ilmenee 
oppimisvaikeuksia. Taito- ja taideaineet opiskellaan 
pääsääntöisesti isossa ryhmässä. 
Lisäresurssina tasa-arvoa edistävällä rahoituksella 
työskentelee koululla myös 3 resurssiopettajaa, yhteensä 
24 h/vko. Resurssi käytetään oppilaille, jotka tarvitsevat 
tukea oppimiseensa tai eivät sisäilmaongelmien vuoksi 
pysty opiskelemaan koulussa 
  
Tehostetun tuen sekä erityisen tuen piiriin kuuluvien 
oppilaiden opiskelua seurataan säännöllisin väliajoin. 
 
Tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden oppimisen 
tukemiseksi järjestetään 2. jaksossa opiskelutaitokurssi, 
jossa on mukana laaja-alainen erityisopettaja ja 
koulupsykologi. 

 

Tukiopetus: Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan. Jokainen 
tukiopetusta tarvitseva on oikeutettu saamaan sitä. 

Avustajaresurssi: Nissnikun koulussa on kymmenen koulunkäyntiavustajaa. 
1.-2.-luokan pienryhmässä sekä valmistavassa opetuksessa 
ja mäyräluokassa on yksi ja sama sovittu avustaja. Ryhmät 
ovat näiden oppilaiden kotiluokkia ja on tärkeää, että siellä 
on turvallinen opettaja-avustaja-työpari. Muiden avustajien 
lukujärjestykset ja luokat vaihtelevat jaksoittain. 
Lukujärjestykset laaditaan yhdessä laaja-alaisen 
erityisopettajan ja rehtorin kanssa. 

Oppilashuollon toiminta: 
Koulukohtainen 
oppilashuoltosuunnitelma 
 

Toimintasuunnitelma on liitteenä 

Oppilaanohjaus: Ohjaukseen on varattu resurssia siten, että oppilaalla on 
mahdollisuus saada riittävästi monipuolista ja jatkuvaa 
ohjausta tarpeensa mukaan koko opintojen ajan. 
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Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus sekä 
henkilökohtaiseen että ryhmämuotoiseen ohjaukseen. 
Oppilaan oikeus ohjaukseen varmistetaan myös 
vuosiluokilla 1–6. 
Tarkennukset on kirjattu koulu ohjaussuunnitelmaan. 
Liitteenä. 

Kouluruokailun järjestäminen ja 
ruokailuvuorot: 

Ruokailuvuorot ovat 10.25 -12.15 sovitun järjestyksen 
mukaan. Ruokailuun liittyy pitkä välitunti, jolloin on 
mahdollisuus osallistua välituntiaktiviteetteihin. Aktiviteettejä 
vetävät liikunnanohjaaja ja koulutetut välkkärit. Luokille 1-6 
ruokailu on järjestetty oppitunnin sisälle. Ruokailuun on 
varattu 25 minuuttia/luokkataso. Ruokalaan on jokaiselle 
ruokavuorolle määrätty valvoja. Masalan alueen 
ruokapalvelujen tuottajana on Kirkkonummen kunnan 
ruokapalvelu. Oppilailla on mahdollisuus syödä omia 
välipaloja tai ostaa välipalaa yläkoulun ruokalasta klo 13.00 
- 13.15 välitunnilla. 
 

Kasvatuskeskustelut ja 
kurinpito: 

 vahingonkorvaus 

Ohjeet ja lomakkeet ovat koulun kansliassa olevassa 
kansiossa, jonne myös täytetyt lomakkeet arkistoidaan. 
Nissnikun koulun kasvatuskeskustelumalli liitteenä. 
Lomakkeet ovat kaikkien käytössä myös Edisonin 
perehdytyskansiossa. 
Tekemättömiä läksyjä sekä poissaoloja voidaan suorittaa 
myös läksyparkissa, jonne opettaja laittaa sopivat tehtävät. 
Tehtävät, oppilaat ja suoritukset kirjataan 
läksyparkkivihkoon. 
  
 

ARVIOINTI:  

 
8. OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 

 

Oppilaan osallisuus 
toimintakulttuurissa: 

 oppilaskuntatoiminta 

 Verso-toiminta 

 Vihreä lippu -toiminta 

 tukioppilastoiminta 

 kummiluokkatoiminta 

 oppilasparlamentti/ 

 nuorisofoorumi 

 muu vastaava toiminta 
(Millä tavalla edistetään oppilaan 
osallisuutta koulussa?) 

Koulussamme toimii oppilaskunta, johon valitaan jokaiselta 
luokalta lukuvuodeksi kerrallaan omia edustajia. 
Oppilaskunnan yleiskokouksen jäseninä ovat luokkien 1-10 
puheenjohtaja/varapuheenjohtaja. Oppilaskunnan 
yleiskokous valitsee keskuudestaan hallituksen. Hallitus 
vastaa pääosin oppilaskunnan toiminnasta. Oppilaskunnan 
tehtävänä on tuoda esille oppilaiden mielipiteitä ja ajatuksia 
koulun yhteisistä asioista. Oppilaskunta järjestää 
yhteistoimintaa, juhlia ja tapahtumia sekä tekee ehdotuksia 
koulun toimintaa koskevissa asioissa. Oppilaskunta tekee 
lukuvuoden aikana opintoretkiä mahdollisuuksien mukaan.  
  
Oppilaskunta tekee yhteistyötä kunnan kanssa 
nuorisovaltuuston järjestäytyessä. 
  
Oppilaskunnan hallituksessa on edustajia eri luokkatasolta. 
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Puheenjohtajana toimii 9. lk:n edustaja Ida Koivuselkä. 
  
Oppilaskuntaa ohjaavat opettajat ovat: Maria Huttu-Hiltunen 
ja Anu Repomäki. 
 
Koulussamme on vertaissovittelutoimintaa oppilaiden 
välisten konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi. Verso-oppilaina 
toimivat 4.-9. luokkalaiset oppilaat. Verso-ohjaajina toimivat 
Heidi Ikonen, Heli Tahvanainen, Reetta Lähdeniemi, Laura 
Merelli, Heini Meras, Maria Vähäsoini ja Ilona Nukari. 
Vertaissovittelu on menetelmänä suuresti oppilaan 
osallisuutta edistävä, koska keskiössä on nuoren tekemä 
sovittelutyö ja asioiden järjestely. Sovitteluun saa aikuisen 
apua, joten nuorten osallisuus korostuu ja sovittelutaidot 
kehittyvät turvallisesti.     
  
Yhdessä!-tuntien tavoitteena on vahvistaa oppilaiden 
sosiaalisia taitoja ja suvaitsevaisuutta sekä ehkäistä 
kiusaamista. Yhdessä!-tunteja järjestetään kaksi kertaa 
lukukaudessa.  
   
Tukioppilastoiminta on peruskoulun yläluokilla toimiva 
tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. 
Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä 
toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä 
turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Jokaiselle 
seitsemännelle luokalle on nimetty muutama tukioppilas 
ylemmiltä luokilta. Tukioppilaat järjestävät koulussa 
ryhmäytyksiä, tapahtumia ja teemapäiviä/-viikkoja, joiden 
tavoitteena on edistää yllä mainittuja tavoitteita. 8.-
luokkalaiset tukioppilaat ovat valinneet valinnaisaineekseen 
tukioppilaskurssin, jonka puitteissa he saavat 
tukioppilaskoulutuksen sekä tietoja ja taitoja tukioppilaana 
kasvamiseen ja järjestävät toimintaa.  Kurssilla tehdään 
myös yhteistyötä lähiympäristön muiden toimijoiden kanssa. 
9-luokkalaiset tukioppilaiden toiminta tapahtuu koulutyön 
ohella. Tukioppilaat tekevät yhteistyötä MLL:n 
Kirkkonummen yhdistyksen kanssa ja ovat mukana heidän 
järjestämissä tapahtumissa. Tukioppilaat ovat mukana 
keväällä 2019 tapahtuvissa yläkoulu-esittelyissä, jotka 
toteutetaan lähialueemme alakoulujen 6. luokkalaisille. 
Koulun alaluokilla järjestetään kummioppilastoimintaa. 
  
Koulumme on Vihreä lippu -koulu. Jokaiselta luokalta 
valitaan kaksi jäsentä koulumme Vihreä lippu -raatiin. 
Oppilaat kokoustavat säännöllisesti ja ovat mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa koulumme Vihreä lippu 
–toimintaa 
 
Luokkien 7-10 luokantunneilla oppilailla on mahdollisuus 
tuoda esille asioita, joita haluaisivat kehittää tai muuttaa. 
Luokantunti pidetään aina jakson vaihtuessa. 
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Opettajahaastatteluihin pyritään aina saamaan mukaan 
oppilas(kunnan) jäsen. 
 

Oppilaiden osallisuus 
lukuvuosisuunnitelman 
suunnittelussa ja arvioinnissa: 

Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua yhteisiä asioita 
koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Oppilaskunta 
saa kommentoida ja ehdottaa ideoita 
lukuvuosisuunnitelmaan. Rehtori osallistuu tarvittaessa 
oppilaskunnan hallituksen kokousiin. Rehtori esittelee 
lukuvuosisuunnitelman oppilaskunnan kokouksessa. Tänä 
vuonna erityispainopistealueena on tasa-arvo –ja 
yhdenvertaisuusasiat. 

ARVIOINTI:  

 
9. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 

 

Vanhempainyhdistysten 
yhteystiedot: 

 
Sähköposti: nissnikunvanhemmat@gmail.com 
Nettisivut: https://www.kotijakoulu.fi/nissnikun-yhtenaiskoulun-
vanhemp/ 
  
 

Kodin ja koulun välinen 
tiedottaminen: 

Kodin ja koulun välinen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa Helmi-
viesteillä, koulun nettisivujen kautta tai sähköpostilla. 

Vanhempainillat: Syksyn 2018, koko koulun yhteinen, vanhempainilta 13.9.2018. 
Aiheena unelmien koulu ja koulunkäynnintuki.  Kodin ja koulun 
päivänä avoimet ovet perjantaina 28.9.2018. Keväällä 2019 
järjestetään vanhempainilta liittyen valinnaisaineisiin ja 
kielivalintoihin.  

Luokkatoimikunnat: 
 

Yksittäiset luokat voivat perustaa itsenäisiä luokkatoimikuntia 
vanhempien aktiivisuudesta riippuen. 

Muu kodin ja koulun 
välinen yhteistyö: 

Yrittäjyysteemaan liittyvät yhteistyötavoite kodin ja koulun välille 
on kutsua huoltajia kertomaan omasta työstään tai yrityksestään 
meille koululle. Samoin harrastustoiminnan monipuolinen 
esilletuominen kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. 

Kodin ja koulun välisen 
yhteistyön kehittäminen ja 
arviointi: 

Toukokuussa kouluviihtyvyyskyselyn yhteydessä selvitetään myös 
koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Tulosten perusteella kehitetään 
ja arvioidaan toimintaa. Opettajajäsen osallistuu 
vanhempainyhdistyksen kokouksiin ja on näin mukana 

mailto:nissnikunvanhemmat@gmail.com
https://www.kotijakoulu.fi/nissnikun-yhtenaiskoulun-vanhemp/
https://www.kotijakoulu.fi/nissnikun-yhtenaiskoulun-vanhemp/
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kehittämässä yhteistoimintaa. 

ARVIOINTI:  

 
10. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

 

Oppimisympäristö ja 
työtavat: 

 opetusvälineet ja 
laitteet 

Luokkien perusvarustukseen kuuluu dokumenttikamera, älytaulun 
ja videoprojektorin yhdistelmä, tietokone ja äänentoisto. Luokissa 
ja koulun yleisissä tiloissa on käytettävissä langaton verkko.  
  
Koulussa on ATK-luokka, jossa on käytettävissä 24 
oppilaskonetta. Kannettavat tietokoneet ovat liikuteltavassa 
kärryssä, jossa on 24 konetta. Käytössä on myös kaksi iPad-
salkkua, joissa on yhteensä 32 tablettia. Alakoulun puolella on 
käytettävissä 20 oppilaskonetta. Yläkoulun pienryhmillä on 
käytettävissä kolme oppilaskonetta. Yläkoulun puolella on 80 kpl 
chromebook -tietokoneita kolmessa laitekaapissa.  
  
Koululla on lisäksi 24 kannettavaa tietokonetta, jotka ovat 
pääsääntöisesti virtuaaliluokan käytössä. 
  
Koululla on 12 opetuskäyttöön tarkoitettua Lego EV3 robottia ja 20 
ohjelmoinnin opetukseen tarkoitettua Micro:bit-minitietokonetta. 
 
Koululle on hankittu info-tv, joka koostuu 60 tuuman näytöstä ja 
chromebit -tietokoneesta. Info-tv on sijoitettu 2.krs käytävälle 
yleisiin tiloihin. 
 
Vuoden 2019 alussa valmistuu väistötilarakennus, johon on 
tulossa suuria liikuteltavia kosketusnäyttöjä. Osa chromebookeista 
tullaan todennäköisesti siirtämään väistötilaan. 
 
Tarvittaessa oppimisen tukena käytetään oppilaiden omia 
mobiililaitteita, jotka voidaan liittää koulun langattomaan guest-
verkkoon.     
  
Koulun opetuksessa käytetään sähköistä oppimisympäristöä, 
johon kuluu mm. Edison–oppimisalusta, o365-ympäristö ja 
googlen palvelut.  
  
Uudet oppilaat koulutetaan oppimisalustojen käyttöön myös 
lukuvuoden 2018-2019 aikana.  
   
Opettajille tarjotaan koulutusta TVT-laitteiden, oppimisalustojen, 
pilvipalvelun sekä sähköisten opetusmateriaalien käytössä koko 
lukuvuoden ajan mm. yhdystutorin ja alueellisen tutorin toimesta. 

Tilajärjestelyt: Kts. Kohta tilat ja opetusjärjestelyt 
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Kestävän kehityksen 
mukainen toiminta: 

Nissnikun koulu on neljättä vuotta mukana Vihreä lippu –
toiminnassa. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten 
sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen 
ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan 
ympäristömerkki. 
  
Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena 
toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Nissnikun koululle Vihreä 
lippu myönnettiin joulukuussa 2014. Vihreä lippu –toiminta on 
tavoitteellista ympäristökasvatusta ja toiminnan tulee täyttää tietyt 
kriteerit, jotta Vihreä lippu säilyy koululla.  
  
Vihreä lippu –toimintaa suunnittelee ja järjestää ympäristöraati. 
Ympäristöraadin jäseninä ovat luokkien 1-10 edustajat, Vihreä 
lippu –tiimin opettajat, rehtori sekä vahtimestari. Kaikki 
oppilasjäsenet osallistuvat yhteisiin kokouksiin. Lisäksi oppilaat on 
jaettu pienempiin ryhmiin eri projektien puitteissa. Ympäristöraati 
toimii lisäksi yhteistyössä sekä siivouksesta että ruokailusta 
vastaavien tahojen kanssa.  
  
Syksyllä 2017 aloitimme teeman Terve elämä, painopisteenä 
liikkuminen ja ravinto. Terve elämä -teema yhdistää kaksi tärkeää 
näkökulmaa: ympäristön hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen 
hyvinvoinnin. Toteutimme alkukartoitukset opettajille, 
henkilökunnalle ja huoltajille ja tulosten pohjalta asetamme uuden 
teeman tavoitteet ja Vihreä lippu –tavat. Teema jatkuu syksyyn 
2018 saakka, jolloin arvioimme toimintaa.   
  
Jokaisessa jaksossa pidämme luokittaiset Vihreä lippu –tunnit, 
joissa teemaa käsitellään. Vihreä lippu –oppilaat ja opettajien tiimi 
suunnittelevat tuntien sisällöt yhdessä. Lisäksi vietämme koko 
koulun yhteistä Vihreä lippu -päivää 1.2. ja mahdollisesti 
järjestämme yhteisiä aamunavauksia sekä muita pienempiä 
tempauksia. Oppilaat ovat mukana kaiken toiminnan 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 
  
Vihreä lippu –toimintaa koordinoivat opettajat ovat Jaana Ahokas, 
Arja Pusa, Karoliina Pispa, Tiina Tarkiainen, Jukka  
Saramäki, Laura Merelli, Silja Sotamaa, Anne Kaukinen, Heli 
Tahvanainen ja Johanna Kekäläinen. Kestävän kehityksen 
mukainen toiminta näkyy muun muassa seuraavissa toiminnoissa:  

 Jätteet lajitellaan paperi-, kartonki-, lasi- ja metallijätteisiin. 

 Käytetyt paristot kerätään keskitetysti ja viedään 
paristokeräykseen. 

 Kierrätysmateriaalia käytetään eri oppiaineissa. 

 Opetuksessa käytetään mahdollisimman paljon sähköistä 
opetusmateriaalia.  

 Monisteita käytetään mahdollisimman vähän ja monisteet 
ovat pääsääntöisesti kaksipuoleisia. 

 Lähiympäristöä hyödynnetään opetuksessa 
mahdollisimman monipuolisesti. 
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ARVIOINTI:  

 
11. OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS 

 

Välitunti- ja muut 
valvonnat: 

Välituntivalvojia on joka välitunnilla sekä ulkona että sisällä 
sovitun aikataulun mukaisesti. Aikataulut ovat nähtävillä 
koulurakennusten opettajienhuoneessa. Koulunkäyntiavustajat 
valvovat tarvittaessa opettajien mukana.  
  
Alakoulun oppilaat ulkoilevat välitunneilla. Yläkoulun oppilaat 
ulkoilevat klo 13.00-13.15 välisellä välitunnilla. Muiden taukojen 
aikana yläkoululaisten ei tarvitse mennä ulos, mutta se on 
suositeltavaa. 
Koulun läheisyydessä sijaitseva lähiliikuntapuisto on myös 
koulun välituntialuetta ja siellä on valvoja välintuntien aikana.  

 

Koulukuljetukset ja niihin 
liittyvät järjestelyt: 

 odotustuntien 
valvonta 

Oppilaat saavat odotella koulun aulatilassa kuljetuksia. 
Tarvittaessa järjestetään valvonta. Oppilaiden lukujärjestykset on 
pyritty laatimaan niin, että turhan pitkiltä odotusajoilta vältytään. 

Opetussuunnitelman 
mukaiset turvallisuuteen 
liittyvät suunnitelmat  

Lukuvuoden alussa kaikkien oppilaiden kanssa käydään läpi 
koulun lukuvuositiedote, joka on sähköisessä muodossa koulun 
kotisivuilla. Lukuvuosioppaasta löytyvät mm. koulun, opettajien ja 
koulun muun henkilöstön yhteystiedot, lukuvuoden työ- ja loma-
ajat, jaksotus, oppituntien ajat, oppilashuollon, erityisopetuksen 
sekä oppilaanohjauksen esittely, koulun käytänteet ja 
järjestyssäännöt. 
  
Lukuvuosisuunnitelman liitteenä on pelastussuunnitelmat 
molemmille rakennuksille, kriisisuunnitelma sekä 
oppilashuoltosuunnitelma. Vuosittain päivitettävät pelastus- ja 
kriisisuunnitelmat löytyvät sekä sähköisessä- että printtimuodossa. 
Henkilökuntaan kuuluvat varmistavat allekirjoituksellaan, että he 
ovat tietoisia koulun yhteisistä turvallisuuskäytänteistä. 

Oppimisympäristön 
turvallisuutta lisäävät 
toimenpiteet: 
(esim. 
poistumisharjoitusten 
ajankohdat)  

Koulun toiminnasta tiedotetaan huoltajia pääsääntöisesti Helmen 
välityksellä tai kirjeitse.  
  
Koulun keskeiset perustiedot löytyvät lukuvuosioppaan lisäksi 
myös koulun verkkosivuilta, joita kehitetään ja päivitetään 
lukuvuoden aikana.   
  
Koulun keskusradio toimii koko koulussa.  
Yleinen paloturvallisuustarkastus tehdään kerran vuodessa ja 
poistumisharjoituksia on vähintään kaksi lukuvuodessa.  
Pelastussuunnitelma ja kemikaalilista päivitetään kerran vuodessa 
Koulun turvallisuuspäälliköt Markus Rehéll ja Jaana Ahokas 
päättävät kahden poistumisharjoituksen ajankohdan. 
Poistumisharjoituksesta ei kerrota etukäteen osallistujille. 
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Henkilöstön ja oppilaiden 
turvallisuuden osaamisen 
kehittäminen. 

Henkilöstölle järjestetään alkusammutuskoulutusta kahden 
vuoden välein. Lukuvuonna 2018-2019 koulutuksen sisältönä on 
sisälle suojautuminen ja alkusammutus. Koulutus toteutetaan 
1.11. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämiin 
ensiapukoulutuksiin. Kahdeksasluokkalaiset osallistuvat No hätä -
kilpailuun ja heille pidetään myös alkusammutuskoulutus. 
Poistumisharjoitusten ja sisälle suojautumisten yhteydessä 
oppilaille annetaan tietoa turvallisuudesta. Koulu osallistuu 
liikenneturvallisuusviikkoihin. Lisäksi eri oppiaineissa on sisältönä 
turvallisuuteen liittyviä asioita. 

ARVIOINTI:  

 
12. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Toimintasuunnitelma: Toimintasuunnitelma liitteenä 
 

APIP-toiminnan ohjaajat ja 
yhteyshenkilöt: 

Vastuuohjaaja Laura Elomaa, muut ohjaajat Toni Mäkinen ja Roni 
Pekki. 

ARVIOINTI:  

 
13. KOULUN KERHOTOIMINTA 

Oppilaille tarjottavat kerhot 
ja niiden vetäjät: 

Kerhon nimi: Saksa-kerho / Deutschclub 
Vetäjän nimi: Hanne Ahola ja Ilona Nukari 
Minkä ikäisille suunnattu? 2.–3. lk 
  
Kerhon nimi: Välipalakerho 
Vetäjän nimi: Pia Kaitera ja Emmi Kaitera 
Minkä ikäisille suunnattu? 2.–4. lk 
  
ALA- JA YLÄKOULU 
 
Kerhon nimi: Parkour-kerho 
Vetäjän nimi: Mikko Puhakka 
Minkä ikäisille suunnattu: 5.–7. lk 
  
Kerhon nimi: Liikunta-, tanssi- ja kepparikerhot 
Vetäjän nimi: Martti Iivonen 
Minkä ikäisille suunnattu: 7.–9. lk (liikunta- ja tanssikerhot), 
sekä ala- että yläkoululaisille (kepparikerho) 
 
YLÄKOULU 
  
Kerhon nimi: Friends-kerho 
Vetäjän nimi: Vera Norrman ja Ilona Nukari 
Minkä ikäisille suunnattu? 7.–9. lk 
  
Kerhon nimi: Mosaiikki-paja 
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Vetäjän nimi: Annika Gummerus 
Minkä ikäisille suunnattu: 7.–9. lk 
  
Kerhon nimi: Kuntosalikerho 
Vetäjän nimi: Mikko Puhakka 
Minkä ikäisille suunnattu: 7.–9. lk 

Koulun ulkopuolisen tahon 
tarjoama kerhotoiminta: 

Mennään kotiin -sanataidekerho 3.–4. luokkalaisille (Masalan 
kirjasto) 

Kerhotoiminnan 
yhteyshenkilö: 

Hanne Ahola 
 
 

ARVIOINTI:  
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