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Kirkkonummen kunta      LUKUVUOSISUUNNITELMA 2020-2021 
Sivistyspalvelut 
 

Koulun nimi 
 

KARTANONRANNAN KOULU 

Yhteystiedot 
Koulun osoite ja rehtorin 
yhteystiedot 

Kartanonkuja 1 
02450 Sundsberg 
 
Marjo Rantanen 
050-3273734 
marjo.rantanen@kirkkonummi.fi 

 
 
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: 17.9.2020 
  
 

Lukuvuosisuunnitelman käsittely koulun henkilökunnan kanssa     kevät: ________ syksy: 16.9.2020 
 
 

Lukuvuosisuunnitelma arvioitu kevät:___________ 
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Strateginen tavoite:  
KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA TUKEVAT PALVELUT 
*Parannamme palveluiden laatua 
*Lisäämme sähköisiä palveluita 
*Edistämme ekologisia ja kestäviä ratkaisuja 
Tulevaisuuteen suuntaava oppiminen 

- Oppimisen arvioinnin kehittäminen 
- Lapsiperusteinen kuntasuunnittelu opetuspalveluissa 

 

Toimenpide Mittari Toteuma 

 
Digitalisaation antamien 
mahdollisuuksien käyttö 
arvioinnissa 

 
Arviointihankkeesta saadun 
kokemuksen ja kokeiltujen 
menetelmien ja 
toimintamallien käyttöönotto 
ja jakaminen  

 
Kirjataan käyttöönotetut 
oppimisen arvioinnin 
menetelmät 

 

Lapsiystävällinen kunta –
toiminta opetuspalveluissa: 
Lapsenoikeusperustainen 
koulu –mallin laajentaminen 
 

Lapsenoikeusperustainen 
koulu –toimintamallin 
aloittamistoimenpiteiden 
raportointi 
 
 

 

Strateginen tavoite: KESTÄVÄ TALOUS, YHTEISTYÖ JA OSAAMINEN 
*Kirkkonummen kunta on houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään 
Henkilöstö: osaaminen ja työhyvinvointi 
- Henkilöstön kouluttautuminen 
- Henkilöstön jaksamisen tukeminen 
Kehittyvä johtajuus 
-      Osallistava johtajuus 
-      Oman johtajuuden kehittäminen 
 

Toimenpide Mittari Toteuma 

 
Tutor-toiminta opettajien 
vertaistukena: arviointi, uusi 
pedagogiikka & TVT ja 
kielten opetus  
 

 
Tutor-opettajatoiminnan 
arviointi / vaikuttavuus: 
kuinka monta opettajaa on 
saanut tutorointia per 
lukukausi 
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Vastuun jakaminen, 
luottamus ja innostaminen 
 
Kunnassa meneillään olevat 
tai toteutettavat työyhteisön 
kehittämistoimenpiteet ja 
koulutukset  
 

 
Kehityskeskustelut 100% 
 
 
Raportoidaan kouluittain 
käynnissä olevat tai toteutetut 
koulutuskokonaisuudet ja 
työyhteisön kehittämistoimet 
 

 

Strateginen tavoite: KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA TUKEVAT PALVELUT 
*Ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen kehittäminen 
*Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia 
Hyvinvointia edistävä kasvu ja oppiminen  

- Lapsen ja nuoren oppimisen tuen tarpeisiin ja kasvun haasteisiin vastaaminen 
- Monitoimijainen yhteistyö 

 

Toimenpide Mittari Toteuma 

 
#Uutta koulua / #Paraskoulu 
–hanke: VIP –mallin 
kehittäminen vahvaa 
erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden 
koulunkäyntijärjestelyihin 
 
Oppilaita osallistamalla 
suunnitellut ja toteutetut 
yhteisöllisyyttä lisäävät 
tapahtumat ja toimenpiteet 
ylös Osallisuuden portaita 
 

 
VIP toimintamallin 
valmistuminen kuntaan 
 
 
 
 
Taso, jolla ollaan 
osallisuuden portailla 
 

 

Strateginen tavoite: KESTÄVÄ TALOUS, YHTEISTYÖ JA OSAAMINEN 
Huolehdimme tilojen ja oppimisympäristöjen terveellisyydestä ja 
toiminnallisuudesta sekä opetusvälineiden ja oppimateriaalien ajanmukaisuudesta 
*Tilojen toiminnallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen 
Talous ja resurssit 

- Pitkäjänteinen yhteys tehtyyn pedagogiseen suunnitelmaan 
 

Toimenpide Mittari Toteuma 

Koulurakennustilanteen 
arvioiminen 
 
 

Kuinka suuri osa % oppilaista 
/ opiskelijoista työskentelee  

a. Väliaikaistiloissa 
b. Tiloissa, joissa 

tutkitusti on 
peruskorjaustarpeita 
tai joista luovutaan 
lähiaikoina 
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Edellisen lukuvuoden kehittämiskohteiden arviointi. 
 
Esim. auditoinneista noussut kehittämiskohde / arvioi edellisvuoden koulun painopistealueita 
tässä  

2019-2020: 
Oppilaiden osallisuus: 

• Oppilaille tulee tiedottaa paremmin oppilashuollon toiminnasta ja 
lukuvuosisuunnitelmaan sisältyvistä liitteistä oppilaiden ikätaso huomioon ottaen.  

 Tiedottaminen: 

• Tiivistelmä oppilashuollon palveluista tulee lähettää erillisenä Wilma-viestinä vuosittain 
kaikille huoltajille.  

• Tiedottamista tulee lisätä niin huoltajien kuin oppilaidenkin suuntaan. 

Koulun toiminta-ajatus 

Meillä Kartanonrannassa opiskellaan turvallisessa ja kannustavassa oppimisympäristössä 
yksilölliset oppimispolut huomioiden. Lasta autetaan löytämään omat vahvuutensa 
kouluyhteisössä, jossa hän voi arvostaa itseään ja muita. Kodin ja koulun yhteistyössä pyritään 
molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Onnistuessamme lapsi kokee iloa 
oppimisesta. 
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1. JOHTAMINEN / JoRy (= lukuvuosisuunnitelman ja sen arvioinnin vastuutaho) 
 

Rehtori: Marjo Rantanen 
050-3273 734 
 

Apulaisrehtori: Leena Nordman 
040-1269 559 
 

Rehtorin sijaistaminen 
apulaisrehtorin poissa ollessa: 

Johtoryhmästä tai opettajakunnasta erikseen 
tapauskohtaisesti nimettävä henkilö. 
 

Johtoryhmä: Heidi Hyväri (lo) 
Annina Vuopala (lo) 
Essi Peuraniemi (lo) 
Sampsa Nieminen (lo) 
Leena Nordman (vieraiden kielten lehtori, apulaisrehtori) 
 
Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa kehittämään koulun 
toimintaa. 
 

Kehittämisen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma 

 
Painopistealueet lv. 2020-2021  
      

• Auditoitava alue/ 
 

• Mahdollinen koulukohtainen oma 

kehittämiskohde 
 

  

 
Painopistealueet lv. 2021-2022  
     

• Auditoitava alue/   
Ei päätetty 
 

 

• Mahdollinen koulukohtainen 
omakehittämiskohde 
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Johtoryhmän tehtävänä on opetussuunnitelmatyön 
käytännön toteutuksen koordinointi ja koulun pedagoginen 
johtaminen. 
 

Tiimit, niiden vetäjät ja 
vastuualueet: 
 
LIITE A. Organisaatio ja tiimien 
tehtävät 

Heidi Hyväri; Yhteisöllisyys ja yhteistyötiimi 
Annina Vuopala; Teknologiakasvatustiimi (tvt) 
Sampsa Nieminen; Osallisuus ja hyvinvointitiimi 
Essi Peuraniemi; Kestävän kehityksen tiimi 
Apulaisrehtori Leena Nordman ja koulunkäyntiavustajat; 
Työhyvinvointitiimi 
 
Yksityiskohtaisempi luettelo tiimien tehtävistä liitteenä A. 
 

Muu koulun johtamiseen 
liittyvä toiminta: 
 

Rehtori ja apulaisrehtori tapaavat viikoittain suunnittelemaan 
johtoryhmätyöskentelyä ja arvioimaan koulun toimintaa. 
 

Toimintakulttuurin 
kehittäminen koulussa: 

Lukuvuoden 2020-2021 erityisenä painopisteenä on 
turvallinen koulupäivä koronatilanne huomioiden. 

ARVIOINTI:  

 
2. HENKILÖSTÖ / JoRy, TYHY-tiimi 

 
Opetushenkilöstön rakenne: 
(opettajat/ohjaajat):  
Opettajien ja ohjaajien tunnit 
liite B. 

Opetushenkilöstö: 
1 rehtori 
14 luokanopettajaa 
1 erityisluokanopettaja 
1 laaja-alaisen erityisopettajan sijainen 
1 ruotsin ja vieraiden kielten lehtori (apulaisrehtori) 
1 päätoiminen tuntiopettaja (saksan ja englannin kieli) 
1 päätoiminen tuntiopettaja (ranskan ja ruotsin kieli yhdessä 
Laajakallion ja Gesterbyn koulujen kanssa)  
1 sivutoiminen tuntiopettaja (katolinen uskonto) 
1 kotikielen opettaja/sivutoiminen tuntiopettaja (englanti) 
5 koulunkäynnin ohjaajaa/iltapäiväkerho-ohjaajaa (3 
vakinaista, 1 määräaikainen, 1 hankerahalla) 
 

Opetushenkilöstön rakenne: 
(muu henkilöstö): 
 
 
 
 
 
 
 
palkkaperusteryhmien määrä: 

Muu henkilöstö: 
koulukuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja (yhdessä 
toisten koulujen kanssa) 
koulusihteeri (50% työajasta) 
vahtimestari (koko Kartanonrannan oppimiskeskuksen 
yhteinen) 
3 laitoshuoltajaa (oppimiskeskuksen yhteisiä) 
10-16 aluekeittiön työntekijää 
 
Palkkaperusteryhmien määrä: 21 
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Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen: 
 
 
 
 
 

Henkilöstö osallistuu OVTES:n mukaisesti 3 veso-
koulutuspäivään. Suunnitellut Veso-päivät lukuvuodelle 
2020–2021 ovat: 

- 10.8.2020 Lukuvuoden aloitus (1 veso) 
- 26.9.2020 Arvioinnin kehittäminen (1 

veso/kuntakohtainen) 
- 24.3.2021 (½ veso) 
- 20.5.2021 Arviointi ja uuden lukuvuoden suunnittelu 

(½ veso)  
 
Henkilökohtaiset kehityskeskustelut pidetään HR:n 
ohjeistuksen mukaan kevätlukukaudella. Henkilökunta 
tallettaa kehityskeskustelutiedot WebTallennukseen. 
 

Työhyvinvoinnin kehittäminen: 
 
 

TYHY-TIIMIN SUUNNITELMA 
Viikko 37 tutustumispiknik Porkkalanniemessä 
Teatteri, jos korona helpottaa 
Pe 27.11. Pikkujoulut väljästi koululla 
Ke 16.12. glögipiparijuttu välitunnilla/ys-ajalla opehuoneessa 
Viikko 5 “taidepläjäys” koululla joku ilta 
Ystävänpäiväviikon hauskuutus opehuoneessa 
Ma 8.3. rentoutusjooga koululla 
Viikko 16 pakohuoneeseen porukalla 
Viikko 21 kevätretki Fiskarsiin 
 

YS-aika suunnitelma 
 
LIITE C. YS-aikasuunnitelma 
 

Suunnitelma liitteessä C.  

ARVIOINTI:  

 
3. TALOUDELLISET RESURSSIT / JoRy ja rehtori 

 

Taloudellisten resurssien 
painopisteet opetuksessa ja 
muussa koulun toiminnassa: 

Taloudellisten resurssien käyttöä suunnitellaan ja arvioidaan 
johtoryhmässä sekä osavuosikatsauksissa. 
 
Kunnan säästövelvoite vuodelle 2020 Kartanonrannan 
koulun osalta on 44 850€. Velvoitteen toteuttamiseksi 
lukuvuodelle 2020-2021 opettajien ylitunnit karsittiin pois 
niin, että opetusvelvollisuudet kuitenkin täyttyvät ja 
opetussuunnitelman mukainen opetus toteutuu. 
Opintovapaalle jääneelle laaja-alaiselle erityisopettajalle 
otettiin sijainen koulun sisältä ja resurssiopettajaksi 
suunniteltu luokanopettaja siirtyi erityisopettajan sijaiseksi. 
Nämä toimenpiteet johtivat opetusryhmien suurentumiseen 
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ja tuen tarpeen lasten saaman tuen määrän vähentymiseen. 
Myös käyttötalouden kohdasta Aineet, tarvikkeet, tavarat 
karsitaan kaikki syyslukukaudelle varattu hankinta. 
Välttämättömät opetuksen toteuttamiseksi tehtävät hankinnat 
toteutetaan. 
 
Kierrätämme kaikki mahdolliset oppikirjat, 
käsityömateriaaleissa käytetään jo olemassa olevaa 
materiaalia tai kierrätysviikoilla koululle saatavaa 
kierrätysmateriaalia.  
 
Koululle myönnetty lisäresurssi Valtion erityisavustus esi- ja 
perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 11 
250€ käytetään osa-aikaisen koulunkäynnin ohjaajan 
palkkaamiseen lukuvuoden 2020-2021 koulupäivien ajalle. 
 
Koululle myönnetty lisäresurssi Erityisavustus koronaviruksen 
(COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten 
tasoittamiseksi 13 000€ käytetään mm. tukiopetuksen 
antamiseen lukuvuoden 2020-2021 aikana. 

 

ARVIOINTI:  

 
4. TOIMINNAN ARVIOINTI / JoRy 

 

Koulun oman toiminnan 
arviointi  
 

Johtoryhmä arvioi ja kehittää koulun toimintaa jatkuvasti 
viikoittaisissa kokouksissaan. Henkilökunta/tiimit arvioivat 
lukuvuoden aikana koulun toimintaa eri osa-alueilta. 
 
Lukuvuosisuunnitelmaa arvioidaan ja täydennetään 
säännöllisesti lukuvuoden kuluessa tiimien ja 
vastuuhenkilöiden toimesta. Lukuvuosisuunnitelman eri osa-
alueiden suunnitelmien toteuttaminen, arviointi ja kirjaaminen 
on annettu tiimien tehtäväksi ja merkitty 
lukuvuosisuunnitelman osa-alueiden otsikointeihin. 
 
Huoltajilta otetaan palautetta vastaan säännöllisesti ja 
kehitetään toimintaa resurssien sallimissa puitteissa. 
Edellinen huoltajakysely on tehty keväällä 2020.  
 
Kevätlukukaudella 2021 on seuraavan oppilaille osoitetun 
sähköisen kyselyn vuoro. 
 
Oppilaskyselyt oppilashuollon toiminnasta sekä tasa-arvoon 
ja syrjintään liittyvistä asioista on teetetty keväällä 2019. 
Näitä vastauksia käytetään lukuvuoden aikana toiminnan 
kehittämiseen.  
 
Rehtori osallistuu säännöllisesti vanhempainyhdistyksen 
kokouksiin ja kysyy palautetta heidän näkökulmastaan.  
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Yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan arviointipäivä 
pidetään 12.5.2021. 
 

Opettajan 
arviointisuunnitelman laadinta 
arvioinnin 
vuosikellolomakkeeseen: 

Opettajien arviointisuunnitelma laadittiin sähköisesti 
suunnittelupäivänä Opetusportaalin kautta. 

Osallistuminen koulun 
ulkopuoliseen arviointiin: 

Lukuvuonna 2020-2021 koronatilanne voi vaikuttaa 
auditointien toteuttamiseen.  
Koulumme osallistuu kouluauditointeihin kunnassa yhteisesti 
sovitun suunnitelman mukaisesti. Toinen auditoija 
koulustamme on apulaisrehtori ja toinen on vuorovuosina 
vaihtuva opettaja. Haastateltaviksi valitaan myös 
oppilaskunnan edustajia, jotta myös ulkopuolisen auditoinnin 
kautta saadaan oppilaiden näkemyksiä kuuluviin. Toisessa 
koulussa tapahtuneen auditoinnin havaintoja käytetään myös 
oman koulun käytänteiden parantamiseen. 
Kouluumme tulevat auditoijat antavat palautteessaan 
vinkkejä tuleviksi kehittämiskohteiksi.  
 

ARVIOINTI:  

 
5. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN / JoRy JA  KAIKKI TIIMIT 

 

Oppilasarvioinnin 
toteuttaminen: 

Toteutetaan kunnan yhteisten käytänteiden mukaan.  

Monialaiset 
oppimiskokonaisuudet ja 
opetuksen ilmiöpohjaisuus: 

Kaikki oppilaat osallistuvat kahteen monialaiseen 
kokonaisuuteen lukuvuoden aikana: 

1. Kahden ensimmäisen kouluviikon aikana Minä ja 
muut- tunneilla tehdään ryhmäytymisharjoituksia, 
laaditaan luokan säännöt ym. 

2. Eri luokka-asteilla toteutetaan toinen monialainen 
kokonaisuus lukuvuoden aikana luokka-asteen 
muihin suunnitelmiin sopivana ajankohtana 
esimerkiksi seuraavin teemoin: 

1lk: Kasvun ihme 
2lk: Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
3lk: Suomi 
4lk: Pohjoismaat ja Baltia 
5lk: Ihminen 
6lk: “Mä oon hyvä” 
 

Opetusta toteutetaan ilmiöpohjaisesti opettajan 
pedagogisen harkinnan mukaisesti. 
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Yhteistyön toteuttaminen 
nivelvaiheissa: 

• Esi - alkuopetuksen 
toiminnallinen 
vuosikello 

• alakoulu - yläkoulu 
 
LIITE D. Esi- ja alkuopetuksen 
toiminnalliset vuosikellot 
 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä toteutetaan 
koronarajoitukset huomioiden.  Toiminnalliset vuosikellot 
laaditaan 1.pedagogisessa kahvilassa 3.9.2020 ja ne 
löytyvät liitteestä D.  
 
Nivelpalaverit esiopetuksesta alkuopetukseen pidetään 7.4., 
14.4., 21.4. ja 28.4.2021 Teams/Meet-etäpalaverina tai 
lähipalaverina. 
 
Nivelvaihe alakoulusta yläkouluun toteutetaan 
opetussuunnitelmassa kuvatun siirtymävaihemallin 
mukaisesti. Nivelpalaveri Nissnikun koulun 7.luokalle 
pidetään 8.4.2021. 
 

Opetussuunnitelmasta 
tiedottaminen: 

• oppilaille 
 

Eri oppiaineissa OPS:n tavoitteet käydään yhdessä läpi 
ikätasoisesti esimerkiksi uuden jakson alkaessa. 
Hyödynnetään tavoitteet.fi-työkalua. 
 
Luokkien seiniltä löytyy eri aineiden tavoitteita avattuna 
oppilaille ymmärrettävällä kielellä. 
 

Opetussuunnitelman 
toteuttamisen arviointi ja 
kehittäminen 

• koulujen välinen 
yhteistyö 
 

Opetussuunnitelman toteuttamisen kehittämis- ja 
arviointityö on jatkuvaa.  

Opetuksen työ- ja loma-ajat: 

• poikkeukset 
viikoittaisista työajoista 

Noudatamme Kirkkonummen kunnan opetuksen 
työaikoja: 
Syyslukukausi 11.8.2020–18.12.2020 
Syysloma 12.-18.10.2020 
Joululoma 21.12.2019–6.1.2021 
 
Kevätlukukausi 7.1.2021–5.6.2021 
Talviloma 22.-28.2.2021 

 

Päivittäiset työajat 

• poikkeukset 
päivittäisistä työajoista 

I oppimisjakso 8.00 – 8.45 tai 8.15 – 9.00 
tauko 8.45 – 9.00 
II oppimisjakso 9.00 – 10.30 
1-2 luokkien ruokailu 10.30 –10.55  
tauko 10.55 –11.25 
3-6 luokkien tauko 10.30 –11.00 
III oppimisjakso  
1-2 luokat 11.25 –12.10 tai 11.25 –12.55 
3-6 luokat 11.00 –12.55 sisältää ruokailun 
tauko 12.55 –13.25 
IV oppimisjakso 13.25–14.10 tai 13.25–14.55 
 
Poikkeus: 
Korona-toimenpiteinä ruokailuaikoja on lukuvuodeksi 2020-
2021 porrastettu. Ruokailu toteutetaan kello 10.15 - 12.30 
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välisenä aikana. Tästä johtuen myös välituntiajoissa on 
poikkeuksia. Liite N. 
 

Lukuvuoden toimintakalenteri: 

• teemapäivät 
• juhlatilaisuudet 

• muut tilaisuudet 
 
LIITE E. VUOSIKELLO 

Teemapäivät: 
ti 11.8.2020 kello 9-12.55. Koulun aloitus 
pe 18.12.2020 joulujuhlat 8.00-12.00 
pe 30.4.2021 Wappu-markkinat 9.00-12.55 
to 20.5.2021 pihapelipäivä ja pesis 9.00-12.55  

pe 4.6.2021 kenraaliharjoitukset 9.00-12.55 
ko. päivinä lyhennetty koulupäivä oppilailla. 
 
Juhlatilaisuudet: 
Itsenäisyyspäivän lipunnosto 
joulujuhlat 
kevätjuhlat 
 
Muut tilaisuudet: 
ke 2.9.2020 HarrastusPaku 3-6 luokille klo 9-10.30  
pe 9.10.2020 Aleksis Kivi ja seitsemän veljestä -tapahtuma 
pe 4.9. ja 11.9.2020 Välkkäri-koulutukset 
ma 19.10. Kinkerit 
To 29.10.2020 TVT-messut (digiagentit ja 6.luokkalaiset 
mukana järjestelyissä) 
kevät: Verso-koulutus 4.-5.lk (5+5 opp.) 
ti 17.11.2020 Kulttuurivideot linkillä (syksy: animaatio ja 
lyhytelokuvat kestävän kehityksen aiheista)  

• Oppilaat äänestävät luokissaan kolme parasta 
ehdokasta (ääntenlaskijat 6A.lk) 

• Voittajien haastattelu video/keskusradio to 
19.11.2020 klo 10 

vko 47 Kierrätysviikko  
ma 15.2.2021 Ystävänpäivän Lava on vapaa- tapahtuma 
maaliskuu 2021: Unicef-lukuhaaste  
ma 3.5.2021 Kevätsiivous-päivä 
to 20.5. klo 9-13 pihapelipäivä 
Keväällä 2021 HSY-kestävän kehityksen oppitunnit 
koronatilanteen mukaan 
 
Koulussa on käytössä Verso (vertaissovittelu) ja Resto 
(aikuisjohtoinen sovittelu). 
 
Toimintaa toteutetaan sen puitteissa, miten koronatilanne 

antaa myöten. Oppilaiden turvallisuus on aina etusijalla 

toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

 
Opetusjärjestelyt: 

• valinnaisaineiden sisältö 
ja arviointi 

• katsomusaineiden 
opetus 

• uimaopetus 

Valinnaisaineet perustuvat opetussuunnitelman laaja-

alaisiin taitoihin. 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Kurssin nimi: Mielen ja kehon hyvinvointi 
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Tavoitteet: Löytää oman mielen voima ja vahvuus 

suuntaamalla ajatukset olennaiseen sekä muodostaa 

positiivinen suhde itseen.  

Sisältö: Tutustutaan mielen hyvää tekevään voimaan 

harjoittelemalla keskittymistä ja positiivista ajattelua. 

Etsitään keinoja hallita ja ohjata omia tunteita 

haastavissakin tilanteissa. Vahvistetaan positiivista 

minäkuvaa. Harjoitellaan rakentavia toimintamalleja 

ristiriitatilanteisiin. Vahvistetaan ja rentoutetaan kehoa 

erilaisilla joogaharjoituksilla. Tehdään omia sarjoja 

eläinjoogan avulla.  

Arviointi: hyväksytty, itse- ja vertaisarviointi 

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Kurssin nimi: Draamaa 

Tavoitteet: Ohjata oppilasta löytämään itseilmaisun keinoja 

mm. improvisoinnin, tarinoiden ja näyttelemisen perusteiden 

sekä puheilmaisun avulla. Rohkaista oppilasta 

vuorovaikutteiseen ryhmätoimintaan. Tarjota oppilaalle 

mahdollisuus myönteiseen esiintymiskokemukseen. 

Sisältö: Improvisointia, tarinoiden kertomista, näyttelemisen 

eri osa-alueita (kehollinen ilmaisu, hahmon rakentaminen, 

vuorovaikutus). Kohtausten rakentamista, harjoittelua ja 

esittämistä. Ryhmän, parin tai oma lopputuotos valinnan 

mukaan.  

Arviointi: hyväksytty, itsearviointi 

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Kurssin nimi: Tanssia ja akrobatiaa 

Tavoitteet: Ohjata oppilasta löytämään itseilmaisun keinoja 

mm. kehollisen ilmaisun ja musiikin avulla. Rohkaista 

oppilasta vuorovaikutteiseen ryhmätoimintaan. Tarjota 

oppilaalle mahdollisuus myönteiseen 

esiintymiskokemukseen. 

Sisältö: Tanssin ja akrobatian perustaitoja. 

Tanssitekniikoiden ja koreografian harjoittelua yksin ja 

ryhmässä. Akrobatiaharjoitteita oman tavoitetason 

mukaisesti. Ryhmän, parin tai oma lopputuotos valinnan 

mukaan.  

Arviointi: hyväksytty, itsearviointi 
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L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Kurssin nimi: Seinämaalausta ja keramiikkaa 

Tavoitteet: Koulun viihtyvyyden lisääminen, projektin 

suunnittelu ja toteutus, kädentaitojen vahvistaminen 

(maalaus ja keramiikka) 

 

Sisällöt: maalausta ja keramiikkaa 

Arviointi: hyväksytty 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Kurssin nimi: Sporttikurssi 

Tavoitteet: Synnyttää oppilaan kiinnostus omaan 

hyvinvointiinsa ja fyysiseen aktiivisuuteen, liikunnallisen 

elämäntavan omaksuminen, omaan kehoon tutustuminen ja 

kehon hallitseminen, ohjata oppilas toimimaan vastuullisesti 

ja turvallisesti yksin sekä yhdessä. 

Sisällöt; lajitutustumiset ja oma hyvinvointi esim. jalkapallo, 

salibandy, taekwondo, sulkapallo, gymi, aikido, crossfit, 

tanssi. 

Arviointi; hyväksytty, itsearviointi ja vertaisarviointi 

 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Kurssin nimi: Mediamestarit 

Tavoitteet: Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja 

viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja 

keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-

taitojaan omien tuotosten laadinnassa. Oppilaita opastetaan 

käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, 

turvallisesti ja ergonomisesti. Oppilaita opetetaan 

käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa 

sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Oppilaat saavat 

kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä 

vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. 

Sisältö: monipuolinen tieto- ja viestintäteknologian hallinta 

ja hyödyntäminen arjessa sisältäen mm. taulukkolaskenta, 

näppäinkomennot, kuvankäsittely, ohjelmointi, tiedonhaku, 

hakukoneiden käyttö, julkaisujärjestelmät ja projektitehtävä 
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Arviointi: hyväksytty Classroom-kurssiin pohjautuen 

 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Kurssin nimi: Vahvuudet käyttöön 

Kurssin tavoite:  

• Oppilas oppii tunnistamaan omia ja muiden 

vahvuuksia. 

• Oppilas oppii erilaisia tapoja, miten vahvuuksia voi 

hyödyntää ja käyttää omassa arjessaan. 

• Kurssin aikana vahvistetaan omia vahvuuksia ja 

lisätään tietoisuutta omista kehityskohteista. 

Kurssin sisältö:  

• Vahvuuksien opettelua 

• Via-analyysin tekeminen 

• Omien vahvuuksien tunnistaminen 

• Toisten vahvuuksien tunnistaminen 

• Vahvuuksien hyödyntäminen arjessa 

• Oman vahvuus cv:n kokoaminen 

Kurssin arviointi: hyväksytty, itse- ja vertaisarviointi 

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

Kurssin nimi: Vanhasta uutta 

Tavoitteet: 

• Kestävän kehityksen merkityksen ymmärtäminen 

• Käytettyjen materiaalien hyödyntäminen 

• Uusien tuotteiden ideoiminen vanhasta materiaalista 

Sisältö: 

• Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan 

tutustumiskäynti kierrätyskeskuksessa (myymälän 

esittelykierros ja materiaalien osto). 
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• Kiinnitetään huomiota omiin kulutustottumuksiin eli 

ei osteta aina uutta, vaan hyödynnetään vanhaa. 

• Harjoitellaan käsityötaitoja. 

• Tuunataan kierrätysmateriaaleja -> tehdään 

vanhasta uutta. 

Kurssin edellytykset: 

• Oppilaat tuovat materiaalin itse tai ostavat 

kierrätyskeskuksesta. 

Arviointi: 

• Hyväksytty 

• Itsearviointi Qridissä oppimispäiväkirjan avulla 

 
Yhteis- ja 
samanaikaisopettajuus 
 

Yhteis- ja samanaikaisopettajuus 
 
1-2A 
Luokalla toteutetaan yhteisopettajuutta. Oppilaita on 22, 
joista 
11 on ekaluokkalaisia ja 11 tokaluokkalaisia. Luokassa 
työskentelee luokanopettaja, erityisluokanopettaja ja 
avustaja. 
Opettajat jakavat vastuun opetuksen suunnittelusta, 
toteutuksesta ja arvioinnista. Noin puolet oppitunneista 
opiskellaan yhdessä kahden opettajan johdolla ja noin 
puolet 
oman luokkatason kesken yhden opettajan johdolla. 
Työskentely tapahtuu kotiluokassa ja kotiluokan yhteydessä 
olevassa pienemmässä luokkatilassa. 
 
 
1B 
Luokallamme toteutetaan yhteisopettajuutta. Oppilaita on 
37, kaksi opettajaa ja ohjaaja. Yhteisopettajuudessa me 
opettajat vastaamme yhdessä oppilasryhmän 
suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opetuksen 
resurssit kohdennetaan tavalla, mikä mahdollistaa 
monipuolisemmat pedagogiset ratkaisut oppilaiden 
yksilölliset tarpeet huomioiden. Työskentely tapahtuu 
pääsääntöisesti kahdessa eri tilassa. 
 
2B 
Luokallamme toteutetaan yhteisopettajuutta, oppilaita on 
46, kaksi opettajaa ja ohjaaja. Yhteisopettajuudessa me 
opettajat vastaamme yhdessä oppilasryhmän 
suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opetuksen 
resurssit kohdennetaan tavalla, mikä mahdollistaa 
monipuolisemmat pedagogiset ratkaisut oppilaiden 
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yksilölliset tarpeet huomioiden. Työskentely tapahtuu 
pääsääntöisesti kahdessa eri tilassa, Kotiluokassa ja 
Akvaarioluokassa. 
 
4AB 
Luokalla toteutetaan yhteisopettajuutta. Luokassa on 55 
oppilasta ja kaksi luokanvalvojaa. Opetusta suunnitellaan, 
toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Oppilaiden arvioinnista 
päätetään yhdessä. Opetusta toteutetaan pääsääntöisesti 
kahdessa eri luokkatilassa. Luokkatiloihin jakaudutaan eri 
kokoonpanoissa. Resurssiopettaja toimii osana pienissä 
ryhmissä toteutettavaa opetusta kahtena päivänä viikossa 
neljän oppitunnin ajan. 
 

Monikieliset oppilaat: 

• valmistava opetus 

• S2-opetus 

• oman äidinkielen opetus 

S2-opetustunnit pitää luokanopettaja Muusa Engberg. S2-
oppilaiden suomen kielen taso huomioidaan kaikkien 
oppiaineiden opetuksessa. 
 
Oman äidinkielen opetusta järjestetään Kartanonrannan 
koululla seuraavasti: 
englanti, torstaisin kello 16.15-17.45. Opettajana toimii 
Veronica Lehtonen-Walsh 
hollanti, opetuksen ajankohta selviää, kunhan opettaja 
rekrytoitu 
 

Koulun ulkopuolinen toiminta: 

• opintoretket 

• leirikoulut 

• TET-toiminta 

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

Suunnitelma opintoretkistä: 
1-2A: yhteensä 6 retkipäivää mahdollisuuksien mukaan 
luonto-, liikunta- ja kulttuurikohteisiin. 
1B: yhteensä 3 retkipäivää mahdollisuuksien mukaan. 
2B: yhteensä 5 retkipäivää. Opiskeltaviin teemoihin liittyviä 
retkiä lähimaastoon ja pääkaupunkiseudulle 
mahdollisuuksien mukaan. 
3A: 15 Opiskeltaviin teemoihin liittyviä retkiä lähimaastoon 
ja pääkaupunkiseudulle. 
3B: yhteensä 6 retkipäivää. Teatteriretki, museoretki 
mahdollisuuksien mukaan. 11.9.2020 retki Heurekaan. 
4AB: yhteensä 20 retkipäivää. Opetussuunnitelman 
mukaiset oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteiden saavuttamista tukevat toimintamuodot, kuten 
esimerkiksi lähialueretket. 
5A ja 5B: yhteensä 8 opintoretkeä mahdollisuuksien 
mukaan. 
6A, 6B, 6C, yhteensä 15 retkipäivää. Opintoretket 
lähialueelle. Yrityskylä-päivä 26.1.2021 
Vieraat kielet: yhteensä 10 retkipäivää. Pieniä retkiä 
kieltenopetukseen liittyen esim. teatteriretkiä, 
naapurikouluvierailuja ja mahdollisuuksien mukaan vierailu 
yhteistyökoululle Pjelaxiin. 
 
Toteutuneet: 
3B: retki Heurekaan 11.9.2020. Pellolta pöytään-työpaja, 
Tähtien tuolla puolen -elokuva ja näyttely. 
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6A: retki Upinniemeen sisällä, yltin sisällöt esim. 
Suojametsä. 
 

Yhteistyö muiden tahojen 
kanssa: 

• kirjastotoimi 

• nuorisotoimi 

• liikuntatoimi 

• kulttuuritoimi 

• poliisi 

• seurakunnat 

• järjestöt 
• yritykset 

• museot, luontokoulut 
ym. 

 

Yhteistyötä toteutetaan sen puitteissa, miten koronatilanne 
antaa myöten. 
 
Kirjastotoimi: 
Kirjastoauto käy koululla tiistaisin. (Aloitus myöhemmin 
syksyllä). Opettajat voivat pyytää kirjastohenkilökunnalta 
kirjavinkkausta. Luokat voivat käyttää Masalan 
omatoimikirjastoa. Joulukirkon vaihtoehtoinen tilaisuus 
oppilaille 14.12.2020 järjestetään Masalan kirjastossa 
yhteistyössä kirjastohenkilökunnan kanssa. 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut: 
• 2.9.2020 HarrastusPakun vierailu 
• Sosiaalisen median tunnit 5.luokille. 
• Päihdevalistus 6.luokille. 
 
Seurakunnat: 
Uskonnolliset tilaisuudet 2020-2021: 
19.10.2020 koulukinkerit ja vaihtoehtoinen ei-uskonnollinen 
tilaisuus, jonka pitävät seurakunnan edustajat.  
14.12.2020 joulukirkko Masalan kirkossa sekä 
vaihtoehtoinen tilaisuus Masalan kirjastossa yhteistyössä 
kirjastohenkilökunnan kanssa. 
Viikolla13/2021 pääsiäisvaellus Masalan kirkossa 1, 3 ja 5- 
luokkalaisille sekä vaihtoehtoinen tilaisuus koulun 
lähimetsässä.  
 
Huoltajia on tiedotettu uskonnollisista tilaisuuksista, niiden 
ajankohdasta sekä sisällöistä. Huoltajilla on ollut 
mahdollisuus valita, osallistuuko oppilas uskonnolliseen vai 
ei-uskonnolliseen tilaisuuteen. 
Muihin uskontokuntiin tutustutaan opetussuunnitelmaan 
liittyen opettajan harkinnan mukaisesti. 
Oppilasryhmät vierailevat kirkoissa OPS:n sisältöjen 
mukaisesti. 
 
Muut järjestöt ja yritykset: 
HSY-ympäristökasvatustunnit 
 
Museot, luontokoulut ym. 
Luokat vierailevat museoissa ym. kohteissa 
mahdollisuuksien mukaan OPS:n sisältöjen mukaisesti. 
 

Kestävän kehityksen mukainen 
toiminta: 
 

Kuvataiteessa ja käsitöissä pyritään käyttämään kierrätys- 
ja lahjoitusmateriaaleja mahdollisimman paljon.  
Koulussa järjestetään kierrätysviikko, jolloin kodeista on 
mahdollista tuoda koululle tarpeellisia materiaaleja.  
Osa oppikirjoista on kierrätettäviä ja niitä käytetään useampi 
vuosi.  
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Ruokailussa oppilaita kannustetaan ottamaan ruokaa sen 
verran kuin he jaksavat syödä. 
Luokissa on käytössä paperin- ja pahvinkeräys. 
Kestävän elämäntavan mukaisesti oppilaita kannustetaan 
koulumatkoilla kävelyyn tai pyöräilyyn.  
 

ARVIOINTI:  

 
6. OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI / OHR 2.9.2020 

 
Tuen järjestäminen: 

• yleinen tuki 

• tehostettu tuki 

• erityinen tuki 
 
LIITE F. OPPIMISEN TUEN 
PROSESSI 

Yleinen tuki Koulumme kehittämissuunnitelmana ollut 
oppimisen tuen prosessikuvaus toimii opettajien apuna tuen 
ennakoinnissa ja tukitoimien järjestämisessä. Kaikilla tuen 
tasoilla koulussa on käytössä mm. seuraavat tukimuodot: 
istumapaikan vaihto, häiriötekijöiden karsiminen, 
opetusryhmän joustava muuntelu, lisätyt työskentelytauot, 
tukiopetus (ennakoivaa, korjaavaa), eriyttäminen (laajuus, 
vaikeusaste, nopeus, vaihtelevat työtavat), erityiset 
materiaalit (äänikirja, Oma-kirja, tietokone), 
tietokonepohjaiset ohjelmat, ohjaajan tuki, 
samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus, 
kotitehtävämäärän eriyttäminen, koejärjestelyt (lisäaika, 
koetehtävien avaaminen), S2 -opetus. 
 
Äidinkielen ja matematiikan tunteja on luokka-asteittain 
palkitettu siten, että oppilaat voivat tarvittaessa opiskella 
näitä aineita pienemmässä ryhmässä ja/tai erityisopettajan 
johdolla. 
 
Tehostetun tuen oppilaille on laadittu oppimissuunnitelmat. 
Heillä on useita tukimuotoja samanaikaisesti käytössä ja 
tuen antaminen on pitkäaikaista. 
 
Erityisen tuen oppilaille laaditaan HOJKS ja tarvittaessa 
jokin oppiaine yksilöllistetään. Erityisen tuen oppilas saa 
tukea osittain pienryhmässä tai muun opetuksen 
yhteydessä integroituna oppilaan oppimisvalmiudet 
huomioiden. 
Kartanonrannan koulun oppimisen tuen prosessi on kuvattu 
liitteessä F. 
 
Opettajien käytössä on kuntakohtainen Opetusportaali, 
jossa on tarkasti kuvattu oppimisen tuen käytänteet ja 
ohjeistukset. 
 

Tukiopetus: Tukiopetusta annetaan oppimisen tuen prosessin ohjeiden 
mukaisesti tarvittaessa tilapäisesti oppimisen pulmien 
ratkaisemiseksi. Tukiopetusta voi antaa luokanopettaja, 
aineenopettaja tai erityisopettaja. 
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Koululle myönnettyä Korona-tukea käytetään mm. 
tukiopetuksen antamiseen. 
 

Ohjaajaresurssi: Ohjaajaresurssia on myönnetty 88,8 tuntia, käytetään 88,8 
tuntia ja iltapäiväkerhoresurssia myönnetty 52 tuntia, 
käytetään 52 tuntia.  
Lisäksi on palkattu yksi osa-aikainen ohjaaja koululle 
myönnetyllä hankeavustuksella (Tasa-arvoraha) 19 
tuntia/viikko. 
 
Resurssin jakamisessa pääpaino on alkuopetuksessa sekä 
tehostetun tuen oppilaiden tukemisessa. 
 

Oppilashuollon toiminta: 
LIITE G. Koulukohtainen 
oppilashuoltosuunnitelma 
LIITE H. Kriisisuunnitelma 
LIITE I. 
Pelastautumissuunnitelma 
LIITE J. Suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi kiusaamiselta, 
väkivallalta ja häirinnältä. 
LIITE K. Yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelma 
LIITE L. Kartanonrannan 
koulun 
päihdehuoltosuunnitelma 
 
 

Oppilashuollon info opetushenkilöstölle 12.8.2020. 
Konsultaatioajat keskiviikkoisin kello 8.15 ja 8.45. 
 
Luokkien hyvinvointiprofiilien läpikäynti YS-ajalla erillisen 
aikataulun mukaisesti. Kuraattori ja psykologi vierailevat 
syyslukukaudella kaikissa luokissa, jolloin oppilaat voivat 
esitellä luokan hyvinvointiprofiilin heille. 
 
Yhteisöllisen oppilashuollon kokoukset, joissa 
vakiosallistujina rehtori, kuraattori, koulupsykologi, 
terveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja, oppilas- ja 
huoltajajäsenet: 2.9.2020, 18.11.2020, 10.2.2021, 7.4.2021 
ja 12.5.2021. Toukokuun kokous on laajennettu, jossa 
arvioidaan kuluneen lukuvuoden toimintaa ja suunnitellaan 
uutta lukuvuotta. Mukaan kutsutaan lisäksi kirjaston, 
seurakunnan ja nuorisotoimen työntekijöitä. 
 
Nivelpalaveri Nissnikun kouluun järjestetään 8.4.2021. 
 
Nivelpalaverit esiopetuksesta Kartanonrannan kouluun 
järjestetään 7.4., 14.4., 21.4. ja 28.4.2021. 
 

Oppilaanohjaus: 
LIITE M. Koulukohtainen 
ohjaussuunnitelma 
 

Liite M. 

Kouluruokailun järjestäminen 
ja ruokailuvuorot: 
LIITE N. Ruokailuvuorot 
LIITE O. Ruokailu- ja 
käytävävalvonnat 

Ruokailuvuorot liitteessä N. Koronatilanteen vuoksi 
ruokailuja on porrastettu alkamaan ja päättymään 
aikaisemmin kuin normaalitilanteessa. Ruokailussa on vain 
yksi luokka tai luokka-aste kerrallaan. Oppilaille on osoitettu 
omat ruokailupaikat, jotta riittävä etäisyys säilyy. Oppilaat 
ottavat ruokaa linjastolta ja ottimia vaihdetaan ryhmien 
välillä. 
Kouluruokailussa tarjotaan perus- ja kasvisvaihtoehto 
Kirkkonummen ruokapalveluiden laatiman ruokalistan 
mukaisesti. 
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Erityisruokavaliot tarkistetaan vuosittain. Huoltajat 
toimittavat sähköisen erityisruokavaliokaavakkeen ja 
lääkärintodistuksen aluekeittiöön ja terveydenhoitajalle. 
 

Kasvatuskeskustelut ja 
kurinpito: 

• vahingonkorvaus 

Kuntakohtainen kurinpitoon liittyvä ohjeistus löytyy 
Opetusportaalista. Tämä on esitelty kaikille opettajille 
suunnittelupäivässä 10.8.2020. ja otettu käyttöön koulussa. 
 

ARVIOINTI:  

 
7. OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN / KAIKKI TIIMIT 

 

Oppilaan osallisuus 
toimintakulttuurissa: 

• oppilaskuntatoiminta 
• KiVa- tai Verso-toiminta 

• tukioppilastoiminta 

• kummiluokkatoiminta 

• oppilasparlamentti/ 

• nuorisofoorumi 

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

 Yhteisöllisyys- ja yhteistyötiimi: 

• Aleksis Kivi ja Seitsemän veljestä -tapahtuma 
perjantaina 9.10.2020 

o Keskusradiosta tulee aiheeseen liittyvä 

tietoisku klo 9.15, jonka jälkeen luokissa 

katsotaan musiikkinäytelmä videolta. 

o Tapahtuman tekemiseen osallistuvat 2A-, 

1B- ja 3A-luokat. 

 

• Hyvän mielen agentit: 20 kpl 3.- 6.-luokkalaisia 

o Koko koulun ilahduttamista 

ystävänpäiväviikolla 

o Koronarajoitukset huomioiden 

 

TVT-tiimi: 

• TVT-messut torstaina 29.10.2020 

• Vappumarkkinat perjantaina 30.04.2021 

• Digiagenttitoiminta 

 

 

Osallisuus- ja hyvinvointitiimi 

• Välkkärit pääsevät suunnittelemaan ja vaikuttamaan 

toimintaansa.  Välkkärit otetaan mukaan myös 

pihapelipäivän suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Osallisuus- ja oppilaskuntatoimintaa toteutetaan sen 

puitteissa, miten koronatilanne antaa myöten. Oppilaiden 

turvallisuus on kuitenkin etusijalla toimintaa suunniteltaessa 

ja toteutettaessa. 

 

Oppilaiden osallisuus 
lukuvuosisuunnitelman 
suunnittelussa ja arvioinnissa: 
 
LIITE P. Osallisuuden portaat 

Lisäämme oppilaiden osallisuutta Osallisuuden portaat-
kuviota hyväksi käyttäen. Luokkakokoukset, muu osallisuus 
luokan omaan toimintaan sekä koko koulun yhteiset 
vastuutehtävät lisäävät osallisuutta. Oppilaskunnalle 
tiedotetaan lukuvuosisuunnitelmasta oppilaskunnan 
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 hallituksen kautta. Lukuvuosisuunnitelmaa hyväksymään 
kutsutaan ainoastaan 5.-6.luokkien edustajat 
koronarajoitteiden vuoksi. 
 

ARVIOINTI:  

 
8. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 

 

Vanhempainyhdistysten 
yhteystiedot: 

Yhteystiedot: 
http://www.kartanonranta.net 
vanhemmat.kartanonranta@gmail.com 
 
Kartanonrannan vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja 
toimikaudelle 2020–2021 valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa 
16.9.2020. Koulun yhteyshenkilönä vanhempainyhdistykseen 
toimii rehtori. 
 

Kodin ja koulun välinen 
tiedottaminen: 

Tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti luokkatasolla Wilman 
välityksellä. 
 
Rehtori lähettää koteihin kuukausikirjeen, jossa kerrotaan tulevista 
tapahtumista koululla. Tiimit vastaavat omien 
vastuutapahtumiensa tiedottamisesta ja opettajat luokan 
tapahtumien tiedottamisesta. 
 
Luokanopettaja lähettää huoltajille viikkoviestin, jossa kerrotaan 
menneestä viikosta ja ennakoidaan tulevaa viikkoa. 
 
Vanhempainyhdistys viestittää pääsääntöisesti Wilman kautta 
(rehtori lähettää viestit vanhempainyhdistyksen puolesta), lisäksi 
käytetään reppupostia, vanhempainyhdistyksen sähköpostia ja 
FB-sivuston kautta kulkevaa tiedottamista. 
 

Opetussuunnitelmasta 
tiedottaminen huoltajille:  
 

Kuntakohtainen opetussuunnitelma on luettavissa Kirkkonummen 
kunnan sekä koulun kotisivun kautta. Lukuvuosisuunnitelma on 
luettavissa Wilma-tiedotteena huoltajille. Opetussuunnitelmasta 
puhutaan luokka- ja koulukohtaisissa vanhempainilloissa.  
Arvioinnin huoltajakäsikirja on linkitetty koulun kotisivulle. 
 

Vanhempainillat: 24.8.2020 ensin yhteinen osuus (rehtori), sen jälkeen 
luokkakohtaiset 5-6 luokat 
26.8.2020 3-4 luokat 
27.8.2020 1-2 luokat 
Tilaisuudet järjestettiin Meet-etäyhteyttä hyödyntäen. 
 
24.9.2020 kello 18.00 vanhempainyhdistyksen järjestämä luento 
huoltajille. Luennoitsijana Leea Mattila, otsikolla “Mielekäs 
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vuorovaikutus ja mielen hyvinvointi”. Kutsutaan mukaan Nissnikun 
ja Masalan huoltajat. Tilaisuus striimataan koulun FB-sivun kautta. 
 

Luokkatoimikunnat: 
 

Luokissa voi toimia luokkatoimikuntia ja oppilailla voi olla luokissa 
erilaisia vastuutehtäviä.  
 
Myös huoltajat voivat muodostaa luokkatoimikuntia. 
 

Muu kodin ja koulun 
välinen yhteistyö: 

Vallitsevasta tilanteesta johtuen emme osallistu valtakunnalliseen 
Kodin ja koulun päivään perinteisen avointen ovien päivän 
merkeissä. Sen sijaan mietimme vaihtoehtoisia toimintamalleja 
esimerkiksi VIP-viikko, (viikko ilman puhelinta/pelejä/padia) tai 
luokkien välinen kilpailu leikkimisen, lautapelien, ulkoleikkien 
määrästä. 
 
Vanhemmat voivat halutessaan osallistua esim. luokkien retkille ja 
käydä pitämässä esimerkiksi ammattiesittelyjä 
(opetussuunnitelma L6) koronan aiheuttamat 
kokoontumisrajoitukset huomioiden. 
 
Huoltajat kutsutaan mukaan koulun juhliin koronan aiheuttamat 
kokoontumisrajoitukset huomioiden. 
 

Kodin ja koulun välisen 
yhteistyön kehittäminen 
ja arviointi: 

Huolehditaan riittävästä tiedottamisesta. Haasteena on saada 
myös suurempi osa vanhemmista osallistumaan ja osallistettua 
oman lapsensa kouluasioihin.  

ARVIOINTI:  

 
9. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ / TVT-tiimi 

 

Oppimisympäristö ja 
työtavat: 

• opetusvälineet ja 
laitteet 

 
LIITE Q. Koulukohtainen 
tieto- ja viestintästrategia 
  

Opetustilojen varustelu: Kaikissa opetustiloissa on älytaulu tai 
interaktiivinen valkotaulu ja dokumenttikamera sekä tietokone ja 
kaiuttimet. Koulun sisätiloissa on langaton suljettu opetusverkko 
sekä avoin vierailijaverkko. 
 
Opetusvälineet ja laitteet:  
Koulussamme on hyödynnettävissä opetuskäyttöön seuraavia 
laitteita:  

• 30 Windows 10 -kannettavaa 

• 72 Chromebookia  
• 32 iPadiä yhteiskäytössä,15 luokkakohtaista iPadiä, ja 17 

opettajien henkilökohtaista iPadiä. 

• 105 Huawei-tablettia  

• 9 Lego-robottia 

• 1 Lego Education WeDo 2.0 -setti 
 
Laitteiden varauslistat ovat sähköisessä kalenterissa. 
 
Opetusvälinevarasto on kaikkien opettajien käytössä. 
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iPadit ovat etähallintaohjelma Airwatchissa. 
 
Koulukohtainen TVT-toimenpideohjelma on liitteessä Q. Löytyy 
päivitettäväksi jaetut kirjastot-kansiosta. 
 
Oppilaiden OPPIKA-kyselyt alkusyksystä lukuvuoden 2019–2020 
2. ja 5. luokille. 
 

Tilajärjestelyt: TVT-välineiden säilytys: iPadit sijaitsevat lataussalkussa 2.krs:n 
opettajainhuoneessa ja neljässä kannettavassa laukussa. 
Windows 10 -kannettavat ovat 2.krs:n Luma-varastossa. 
Chromebookit on sijoitettu alakerran monistushuoneeseen, 
yläkerran Luma-varastoon sekä mahdollisesti luokkatiloihin. 
Legorobotit ovat alakerran käytävän lukollisessa kaapissa. 
Huaweit ovat 1. ja 2. luokissa. 
 

ARVIOINTI:  

 
10. OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS / turvallisuustiimi 

 

Välitunti- ja muut 
valvonnat: 
LIITE R. 
Välituntivalvonnat 
LIITE S. Kiertävä 
välituntivalvonta tiistai-
infon aikaan 
 

Välituntivalvonnat erillisten listojen mukaisesti, liitteet R ja S. 
 
Ruokailussa opettajat valvovat oman valvottavan ryhmänsä 
ruokailun. Pienten ruokailussa yksi aikuinen valvoo ruuan 
ottamista ja allergia-annosten löytämistä, yksi aikuinen jää saliin 
valvomaan hitaammin syöviä ja yksi aikuinen menee 
käytävävalvojaksi tai valvomaan luokkaan. Ruokailulistat liitteissä 
N ja O. 
 

Koulukuljetukset ja niihin 
liittyvät järjestelyt: 

• odotustuntien 
valvonta 

Koulukuljetukset: 
Kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti myönnetyt 
koulukuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti HSL:n linjaliikenteen 
avulla. Poikkeustapauksissa, esim. jos oppilas myöhästyy linja-
autosta tai liikenteen häiriötapauksissa, oppilas voi odottaa 
kuljetusta valvotusti koulun iltapäiväkerhon yhteydessä. 
  

Opetussuunnitelman 
mukaiset turvallisuuteen 
liittyvät suunnitelmat  

Turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ovat 
oppilashuoltosuunnitelman liitteissä. 
 
Lisäksi opettajainhuoneessa on Ensiapukansio, jossa on 
huoltajien ilmoittamia terveystietoasioita opettajille tiedoksi.  
 
Jokainen henkilökuntaan kuuluva on velvoitettu tutustumaan 
kaikkiin suunnitelmiin ja kuittaamaan allekirjoituksellaan ne 
luetuiksi. 
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Oppimisympäristön 
turvallisuutta lisäävät 
toimenpiteet: 
(esim. 
poistumisharjoitusten 
ajankohdat)  
 
LIITE T. Järjestyssäännöt 
 

Henkilökunnan turvallisuuskävely pidetty 26.8.2020. 
 
Poistumisharjoitus 25.9.2020. 
Sisätiloihin pelastautumisen harjoittelu henkilökunnan kesken 
viikolla 48. 
Poistumisharjoitus viikolla 16/2021. 
 
Koulussa on käytössä järjestyssäännöt ja jokaisessa luokassa on 
luotu yhdessä luokan säännöt. Myös välitunneiksi on laadittu 
erilliset syys/kevät- ja talvivälituntisäännöt kaikkien hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden lisäämiseksi. Järjestyssäännöt ovat liitteessä T. 
 

Henkilöstön ja oppilaiden 
turvallisuuden osaamisen 
kehittäminen. 

Henkilöstö ylläpitää omaa ensiaputaitoaan käymällä 
koulutuksissa. 
 
Alkusammutuskoulutus pyydetään pelastuslaitokselta keväälle 
2021. 
 

ARVIOINTI:  

 
11. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA / Ohjaajat 

Toimintasuunnitelma: 
LIITE U. Koulun 
iltapäiväkerhon 
toimintasuunnitelma 
LIITE V. 
Yhteistyösopimus Pilke-
iltapäiväkerho 

Toimintasuunnitelmat löytyvät liitteestä. 
 

APIP-toiminnan ohjaajat 
ja yhteyshenkilöt: 

Mari Alén-Kinnunen, vastuuohjaaja 
Marianna Heini 
Hanne Romsi 
 

ARVIOINTI:  

 
12. KOULUN KERHOTOIMINTA / Heidi Hyväri 

Oppilaille tarjottavat 
kerhot ja niiden vetäjät: 

Toistaiseksi kunnan linjauksen mukaisesti, koronatilanteesta 
johtuen kerhoja ei tarjota oppilaille. Jos tilanne muuttuu, kerhoja 
tarjotaan mahdollisuuksien ja saatavan kerhoresurssin mukaisesti. 

Koulun ulkopuolisen 
tahon tarjoama 
kerhotoiminta: 

 

Kerhotoiminnan 
yhteyshenkilö: 

Heidi Hyväri  
heidi.hyvari@kirkkonummi.fi 
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ARVIOINTI:  

 
LIITE X. Varautumissuunnitelma poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä varten 
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