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KIVIJÄRVEN KUNNAN
PERUSKOULUN VUOSISUUNNITELMA
LUKUVUODEKSI
2019 - 2020

TAINIONMÄEN KOULU

Opettajakunnan hyväksyminen
7.8.2019

Lautakunnan käsittely
28.8.2019

1 Koulun kehittämisen ajankohtaiset tehtävät
Arviointi ja sen kehittäminen

2 Lukuvuoden työn painopistealueet
Samanaikaisopetus/yhteistyömuodot eri oppiaineiden välillä ja yhteissuunnittelu

3 Arvioinnin painopistealueet (laatukäsikirja)
Taloudelliset resurssit
Arviointi
Opetussuunnitelma
Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki
Kodin ja koulun yhteistyö, koulutyytyväisyyskysely
Oppimisympäristö ja sen turvallisuus
Käyttäytyminen- ja vuorovaikutustaidot

4 Projektit
Liikenneturva

5 Koulutyön yleinen järjestäminen
Päivittäinen työaika
8.55 - 9.45
9.55 - 10.40
10.40 - 11.10 vuosiluokat 1.-4., ruokailu
11.10 - 11.40 vuosiluokka 0 (esiopetus), ruokailu
11.10 - 11.55 vuosiluokat 1.-4.
10.55 - 11.40 vuosiluokat 5.-9.
11.40 - 12.10 vuosiluokat 5.-9., ruokailu
12.10 - 12.55
13.10 - 13.55
14.10 - 14.55
Pidätämme varauksen, että päivittäisiä aikatauluja muutetaan niin, että koulu alkaisi tasatunnilla klo
9.00 ja siitä samalla viiden minuutin muutoksella eteenpäin.
Koulun alueelta ei saa poistua, koska koulu ei voi vastata tällöin oppilaan turvallisuudesta. Mikäli
oppilas kuitenkin poistuu koulun alueelta, hän tekee sen omalla tai huoltajan vastuulla. Koulujen
työjärjestykset ovat liitteenä.

Vuosiluokat
0.lk
1-2.lk
3.lk
4.lk
5.lk
6.lk
7.lk
8.lk
9.lk

Tamara Kinnunen
Lotta Pekonen
Maija Häkkinen-Pigg
Mari Järvinen
Arja Niskanen
Kaisu Luomala-Toikkanen
Timo Rühlmann
Salla Raasakka
Veronika Laczkó

6 Opettajain kokoukset ja yhteissuunnittelu
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo. 7.45 n kolmen viikon välein. Kokouksia
voidaan pitää myös tarpeen vaatiessa muina viikonpäivinä. Yhteissuunnittelu painottuu projektien,
teemojen, monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja opetuksen kehittämistoiminnan kautta
joustavasti ja voi siten vaihdella eri viikoilla.

7 Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Vko 21 Ilmiöpäivät luokille 0-9 ma-ke 18.-20.5.2020

8 Päivänavaukset
Opettajat pitävät päivänavaukset luokittain ensimmäisen oppitunnin alussa. Yhteisestä
sopimuksesta voidaan kokoontua yhteen. Vuosiluokkien 0-9 oppilaat pitävät aamunavauksia
sovitun järjestyksen mukaisesti perjantai aamuisin keskusradion kautta. Luokanvalvojat huolehtivat,
että oppilaiden tekstit ja musiikki ovat asianmukaisia.

9 Ruokailu
Tainionmäen koulun 1.-5. vuosiluokkien ruokailu tapahtuu klo 10.40 - 11.10, esiopetuksen oppilaat
ruokailevat klo 11.10 - 11.40 ja 6.-9. vuosiluokkien ruokailu tapahtuu klo 11.40 - 12.10.
Vuosiluokkien 1.-5. ruokailun valvonnasta vastaavat luokanopettajat ja vuosiluokkien 6.-9. ruokailun
valvonnasta vastaa ruokailua edeltäneen tunnin pitänyt opettaja.

10 Välituntivalvonta
Opettajat hoitavat välituntivalvonnat opettajainkokouksissa sovitun järjestyksen
mukaisesti. Koulunkäynninohjaajat avustavat opettajia välituntivalvonnassa.

11 Kouluterveydenhoito
Kouluterveydenhoito ja hammashoito toteutetaan terveydenhoitajan ja hammaslääkärin laatimien
suunnitelmien mukaisesti. Vastuu oppilaan hammaslääkärillä käynnistä on huoltajalla.
Luokanopettajan/luokanvalvojan tulee saada kirjallinen ilmoitus siitä, että oppilas saa mennä
kouluaikana huoltajan vastuulla hammaslääkäriin.

12 Koululla odottavien oppilaiden valvonta
Koululla järjestetään kuljetusoppilaille valvonta. Koulunkäynninohjaaja
valvoo kuljetusoppilaita valvontalistan mukaisesti.
Koulunkäynninohjaajat valvovat oppilaita klo 8.30 alkaen koulun pihalla ja klo 13.00 ja klo 15.00
kuljetusten yhteydessä koulun pysäkillä. Koulunkäynninohjaajat hoitavat valvonnat
sovitun järjestyksen mukaisesti.

13 Koulun kerhot
Kerhot alkavat syyskuussa viikolla 36.

Käsityökerho (vaateompelu) keväällä 2020 ma klo 15.00 -17.00
Kerho alkaa aikaisintaan ma 9.3. ja kestää kevään ajan (11.5. saakka). Kerho tarkoitettu 5.9.luokkalaisille. Pitäjä Elisa Muhonen
Kotitalouskerho to klo 15.15 – 16.45 vuosiluokille 0-9. Leila Holm.
Kerho järjestetään yhteistyössä 4H:n kanssa, jonka puolesta kaksi oppilasta toimivat kerhon
pitäjinä. Kerho järjestetään vuoroviikoin oppilaille 1-4 ja 5-9. Mikäli kävijöitä esim. pienempien
oppilaiden kerhossa on vähän, voidaan nämä yhdistää yhdeksi kerhoksi.
Kerhossa valmistetaan mm. perinteisiä terveellisiä kotiruokia, leivotaan, tehdään salaatteja ja
tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin
Kerho alkaa 5.8. pienten oppilaiden kerholla. Mahdollisista ruoka-allergioista ilmoitettava suoraan
kerhon pitäjille ja vastuuopettajalle.
Luontokerho ti klo 15.00 - 17.00 vuosiluokille 0-6. Veronika Laczkó
Syyskuun alusta järjestetään 0-6 vuosiluokille oppilaille tiistaisiin klo 15.00-17.00 luonto- ja
ympäristökerhoa.
Kerhossa tutkitaan luontoa ulkona ja luokassa, esimerkiksi mikroskoopin avulla. Luvassa on
luontoretkiä, luontoelokuvien katsomista, luonnon antimista askartelua yms. Oppilaiden ideoita
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Tervetuloa!

Videokerho ma klo 15-17 vuosiluokille 5-9. Timo Rühlmann
Videokerhossa tutustutaan videokameran käyttöön ja opetellaan erilaisia kuvaus- ja äänitekniikoita,
sekä tehdään näihin liittyviä kuvausharjoituksia. Sen lisäksi oppilailla on halutessaan mahdollisuus
osallistua kerhon kautta esimerkiksi joulujuhlan tai kevätjuhlan video-ohjelman tekemiseen.
Pidätämme oikeuden muutoksiin esim. kerhon lopettamiseen tai muuttamiseen toiseksi yms.
kävijämäärän vähyyden vuoksi.
Lisäksi 4H-yhdistys tulee tarjoamaan oppilaille kerhoja, joista ei ole vielä koululle 23.8.
mennessä ilmoitettu.

14 Koulua ja koulualuetta koskevia asioita
Koulussa ja koulun alueella tupakointi on kielletty. Koulut ja koulujen alueet ovat
savuttomia. Energiajuomien ja päihteiden tuominen kouluun ja niiden nauttiminen
koulussa ja koulualueella on kielletty. Makeisten ja virvoitusjuomien
tuominen kouluun ja kouluautoon on kielletty. Opettajakunnan luvalla ohjeistusta
voidaan muuttaa koulun tapahtumissa. Koulun alueella moottoriajoneuvoilla
ajaminen kouluaikana ja vapaa-ajalla on kielletty. Moottoriajoneuvot pysäköidään
niille kuuluville paikoille. Polkupyörät laitetaan pyörätelineisiin ja potkukelkat
laitetaan niille varatulle alueelle. Matkapuhelimen käyttö oppitunneilla on kielletty.
Matkapuhelin tulee olla äänettömällä poissa näkyvistä oppituntien ja ruokailun
aikana. Jos matkapuhelimen käyttö aiheuttaa häiriötä, opettajalla on oikeus ottaa
matkapuhelin väliaikaisesti koriin. Kouluun tullaan asian ja tilanteen mukaisesti
pukeutuneina. Liian avonaiset ja paljastavat vaatteet eivät ole koulu- ja talviasusteita.
Koulussa toimitaan opettajakunnan ohjeistuksen mukaisesti.

15 Työjärjestyksestä poikkeamiset sekä teemat ja tapahtumat
TAINIONMÄEN KOULU
Tapahtumakalenteri lukuvuosi 2019-2020
Syyslukukaudella opettajilla kaksi lauantai-työpäivää (VESO): Lions Quest-koulutus (5.10.)
ja KEOS Jyväskylässä (16.11.) Lions Quest jatkokoulutus ke 30.10. klo 15-18.
Lukuvuoden ajan järjestetään koko koulun yhteisiä päivänavauksia perjantai-aamuisin eri
vuosiluokkien toimesta vuorolistan mukaisesti.
ELOKUU 2019
VKO 32
ke 7.8. Oman koulun VESO1 klo 9-15
to 8.8. Lukuvuosi alkaa: koulupäivä klo 9-13; opettajainkokous klo 13-15
pe 9.8. Lukujärjestyksen mukainen koulupäivä
VKO 33

VKO 34
ti 20.8. Koko Suomen koulurauhan julistus klo 12.00. Katsotaan yhteisesti ruokalassa.
to 22.8. Koulun yleisurheilukilpailut urheilukentällä klo 9-12; koulupäivä kaikilla klo 9-13;
opettajainkokous klo 13-15(TVA/OVTES)
VKO 35
to 29.8. Oppilaskunnan vaalit. Järjestäjänä 9.lk.
SYYSKUU
VKO 36
VKO 37
ti 10.9. alkaen klo 10.00 KLL:n Keski- Suomen piirin pohjoisen alueen yleisurheilukisat
Viitasaarella
VKO 38
ma 16.9. Retki/seikkailu (Poken eräopasopiskelijat) klo 9.30-12.30. Loppupäivä lukujärjestyksen
mukaan
pe 20.9. Nälkäpäiväkeräys (6.lk+luokanvalvoja hoitavat)
VKO 39
ti 24.9. Kodin ja koulun ilta klo 18.00 alkaen (oppilaat mukana): aiheena ”Some”. Puhujana Tarja
Salokoski
LOKAKUU
VKO 40
la 5.10. VESO2: Lions Quest- koulutus (1 osio)
VKO 41
ma 7.10 Taidetestaajat Viitasaarella (8.lk)
pe 11.10. Koulupäivä klo 9-13;
OPPK:n liikuntaturnaus klo 9-11 luokat 0-6; klo 11-13 luokat 7-9 + oppilaat-henkilökunta.
VKO 42
SYYSLOMA (14.-20.10.2019)
VKO 43
TET-viikko 9.lk (21.-25.10.2019/28.10.-1.11.2019.(Oppilaanohjaaja jakaa oppilaat puoliksi
kahdelle viikolle)
MARRASKUU
VKO 44
ke 30.10. Lions Quest- koulutus klo 15-18 (2 osio)
pe 1.11. Pyhäinpäivän huomioiminen koulun aulassa klo 9.00 (koulupäivä kaikilla klo 9-13)
VKO 45
VKO 46
ke 13.11. Luokkien 6-9 vierailu Saarijärvellä: oppilaille soveltuva elokuva ja Sammakkokankaalla
vierailu; luokille 0-5 elokuvaesitys koululla

ke 13.11. Taidetestaajat Helsingissä (8.lk)
to 14.11. Koulukuvaus
la 16.11. VESO3: KEOS Jyväskylä
VKO 47
VKO 48
JOULUKUU
VKO 49
pe 6.12. Suomen itsenäisyyspäivä – VAPAA
VKO 50
pe 13.12. Lucia-juhla koulun ala-aulassa klo 9.15; Lucia-kulkue vierailee tämän jälkeen
lähiympäristön kohteissa
VKO 51
ma 16.12. työjärjestyksen mukainen koulupäivä; joulujuhlan yhteisharjoitukset
ti 17.12. työjärjestyksen mukainen koulupäivä; joulujuhlan kenraaliharjoitukset klo 9-13;
Tainionmäen koulun joulujuhla klo 18.30
ke 18.12. työjärjestyksen mukainen koulupäivä; jouluateria
to 19.12. koulupäivä kaikilla klo 9-13; ruokailut klo 10-11 välisenä aikana: luokkien pikkujoulut klo
11-13
pe 20.12. koulupäivä klo 9-10. Koulun joulukirkko klo 9.15; todistusten jako kirkossa;
henkilökunnan joulukahvit klo 10.00
JOULULOMA la 21.12.2019 – ma 6.1.2020
TAMMIKUU 2020
Tammikuussa Feel Good- messut 6-9 luokille Kannonkoskella
VKO 2
Koulutyö alkaa ti 7.1.2020
VKO 3
VKO 4
VKO 5 tai 6 Yhteishakua koskeva tilaisuus yhdeksännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen
HELMIKUU
VKO 6
VKO 7
ti 11.2. koulun yhteinen vanhempainilta klo 18.00; Koulun hiihtokilpailut + koko koulun
ulkoliikuntatapahtuma (säävaraus)
pe 14.2. OPPK: ystävänpäivän huomioiminen klo 11.10-12.55 (luokat 0-9)

VKO 8
VKO 9 HIIHTOLOMA (24.2.-1.3.2020)
MAALISKUU
8. luokan Nou Hätä- kilpailu
VKO 10
VKO 11
pe 13.3. Koulun talviliikuntapäivä: luokat 0-4 koulu ja sen ympäristö; luokat 5-9 retki lähikuntaan
(laskettelu)
VKO 12
VKO 13 TET-viikko 9.lk (23.-27.3.2020) Puolet luokasta
VKO 14 TET-viikko 9.lk (30.3.-3.4.2020) Toinen puoli luokasta
HUHTIKUU
VKO 15
ke 8.4. Pääsiäisateria
to 9.4. Seurakunnan kerronnallinen pääsiäishartaus kirkossa klo 10.00- n 10.30 (luokat 0-4 tai koko
koulu).
Koulupäivä kaikilla klo 9-13
PÄÄSIÄISEN AJAN VAPAAPÄIVÄT pe 10.4.- ma 13.4.2020
VKO 16
VKO 17
VKO 18
to 30.4. Mahd. koulun ympäristön siivous aamupäivästä; OPPK:n vappurieha (luokat 0-9 klo 11-13)
Säävaraus
pe 1.5. vappu – VAPAA
TOUKO-KESÄKUU
VKO 19
pe 8.5. Unicef-kävely luokilla 0-6 luokanopettajat ja 7-9 Taksvärkki. Tämän tapahtuma järjestetään
vuorovuosina auttamistempaus kotikunnassa- kanssa
VKO 20
TET-viikko 8.lk (11.-15.5.2020)
VKO 21
ILMIÖPÄIVÄT luokille 0-9 ma-ke 18.-20.5.
to 21.5. Helatorstai – VAPAA
pe 22.5. Esikoululaisten ja ekaluokkalaisten tutustumispäivä kouluun; koko koulun piknik (korvaa
kevätruokailun)
VKO 22
yhdeksännen luokan opintoretki viikolla 22

ma 25.5 koko koulun yhteinen retki lähikuntaan luokat 0-8
ti 26.5. liikunnallinen ottelu henkilökunta-oppilaat (luokilta 6-8) klo 9.00-10.40
pe 29.5. kevätkirkko klo 12.15 (koulupäivä kaikilla klo 9-13)
la 30.5. kevätjuhla koulun aulassa ja todistusten jako klo 9.00-n. 10.30; henkilökunnan kevätkahvit

Muita tapahtumia:
Rehtorin ja opettajakunnan yhteisestä sopimuksesta voidaan järjestää erilaisia teemapäiviä liittyen
koulun kasvatus- ja opetustavoitteisiin. Näihin liittyen koulut tekevät myös yhteistyötä eri
järjestöjen kanssa.
Osallistumme KLL:n yu- ja hiihtokisoihin sekä mahdollisesti myös muihin koulua koskeviin
urheilutapahtumiin. Lisäksi voidaan järjestää ystävyysotteluita eri joukkuepeleissä sekä oman
kunnan että naapurikuntien koulujen kanssa.
Henkilökunnan koulutusiltapäivät
Teatteri-/tai taiteilija- /tai kirjailijavierailut ja muut vierailut 1 - 3 kertaa.
Oppiaineiden sisältöihin ja opetukseen liittyvät opintoretket ja tapahtumat.
Koulu voi järjestää myös omia luokkakohtaisia juhlia.

15 Koulun ulkopuolinen opetus
Tainionmäen koulun mahdollinen opintomatka kotimaassa
Mahdolliset luokkakohtaiset opintomatkat kotimaassa
Tainionmäen koulun 9. vuosiluokan opintomatka kotimaassa tai kotimaan
ulkopuolella

1 pv
1 pv
1-5 pv

9. luokan tutustuminen toisen asteen oppilaitoksiin.
2 - 3 pv
Tainionmäen koulun mahdolliset vierailut, vaihdot, leirikoulut ja opintomatkat
sekä koti- että ulkomailla.
1 - 7 pv
Tainionmäen koulun 0-9 vuosiluokkien uimahallikäynnit mahdollisuuksien mukaan.
Tainionmäen koulun 0.-9. luokkien mahdollinen osallistuminen ympäristö-,
kulttuuri- ja koulutustapahtumiin.

16 Työelämään tutustuminen
TET- jaksot
9. lk 10 työpäivää
8. lk 5 työpäivää
7. lk 1 työpäivää

21.-25.10.2019/28.10.2019-1.11.2019 ja 23.3.202027.3.2020/30.3.-3.4.2020
11.-15.5.2020
kevätlukukaudella

Oppilas pyritään sijoittamaan työelämään tutustumisjaksolle paikkakunnan ja lähiseudun yrityksiin.
Huoltajalta kirjallinen lupa rehtorille, mikäli työelämään tutustuminen tapahtuu
Kivijärven ulkopuolella. Oppilaat tekevät kirjallisia raportteja työpaikoista, joiden toimintaan he
tutustuvat.

17 Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Ensisijainen vastuu kodin ja koulun välisten yhteyksien hoitamisessa on luokanopettajilla ja
luokanvalvojilla. Kaikkien vuosiluokkien (0-9.) yhteinen vanhempain-/kotiväenilta järjestetään 1-2
kertaa lukuvuodessa. Koulu- ja luokkakohtaisia huoltajien tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.
Luokanopettajat ja luokanvalvojat pitävät ”vanhempainvartteja” 1-2 kertaa lukuvuodessa.
Vuosiluokilla 1, 4 ja 7 vanhempainvarttien yhteydessä käytetään ”Lapset puheeksi” -toimintamallia.
Koulussa on mahdollista pitää yhteisiä koulu- ja luokkakohtaisia juhlia sekä yhteisiä tapahtumia ja
muuta yhteistä toimintaa huoltajien, oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Yhteydenpito kodin ja
koulun välillä tapahtuu Wilman, puhelimen ja yhteisten tapaamisten välityksellä. Koteihin jaetaan
mahdolliset kyselyt ja tiedotteet. Oppilaille ja huoltajille annetaan arviointia koskevaa palautetta ja
tietoa. Opetussuunnitelmaan on lisäksi kirjattu arviointikeskustelut, joita opettajat käyvät vuosittain
luokkien 1 joulu, 2 kevät, 6 kevät ja 9 luokan keväällä.
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