
 

    

 

 
KIVIJÄRVEN KUNNAN 

PERUSKOULUN VUOSISUUNNITELMA 

LUKUVUODEKSI 

2020 - 2021 

 

 

 

TAINIONMÄEN KOULU 

 

 

 

 

 

Vuosisuunnitelman käsittely 

27.8.2020 

 

 

 

Opettajakunnan hyväksyminen 

 

27.8.2020 

 

 

Lautakunnan hyväksyminen 

 

       16.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Koulun kehittämisen ajankohtaiset tehtävät 
 

Arviointi ja sen kehittäminen 
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2 Lukuvuoden työn painopistealueet 
 

Yhteistyömuodot eri oppiaineiden välillä ja yhteissuunnittelu 

   

3 Arvioinnin painopistealueet (laatukäsikirja) 
 

 Taloudelliset resurssit  
kyselyt vuosittain opettajille    keväällä 2021 

 Arviointi  
vuosittainen seuranta, koulun ja opetustoimen tasolla keväällä 2021  

 Opetus ja opetusjärjestelyt  
kysely 3 v. välein 2 lk., 5 lk., 7 lk., opettajille  keväällä 2021 

 Itsearviointi 
KEKE vuosittain ja muutoin jatkuvaa 

 

 

 

4 Projektit 
 

Koulun ulkopuolisia projekteja koronatilanteen sallimissa rajoissa 

 

5 Koulutyön yleinen järjestäminen 

 
 

Päivittäinen työaika    
(koronasta johtuen ruokailuja voidaan joutua porrastamaan joustavin aikatauluin poiketen alla 

olevasta)  

 

                           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.   

 

Vuosiluokat ja luokanopettajat/-valvojat 
 

0.lk   Tamara Kinnunen   

  

1.lk   Lotta Pekonen 



2.lk  Mari Järvinen 

3-4.lk  Maija Häkkinen-Pigg 

5.lk  Arja Niskanen 

6.lk  Veronika Laczkó 

7.lk  Arja Sauramäki 

8.lk  Timo Rühlmann 

9.lk  Elisa Muhonen 

   

   

    

 

6 Opettajain kokoukset ja yhteissuunnittelu 
 

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo. 8 n. 2-3 viikon välein. Kokouksia voidaan 

pitää myös tarpeen vaatiessa myös muina viikonpäivinä.  Yhteissuunnittelu painottuu projektien, 

teemojen, monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja opetuksen ja koulun kehittämistoiminnan kautta 

joustavasti ja voi siten vaihdella eri viikoilla. Lukukaudelle 2020-2021 YS-aikaa on 

yhteispäätöksellä kiinnitetty yksi tunti joka viikko keskiviikkoisin klo 8-9. 

 

 

7 Monialaiset oppimiskokonaisuudet 

 
Ke 28.4.-30.4. Ilmiöpäivät  

 

 

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 (korona-aikaan poikkeusjärjestelyin ja aikatauluin) 
 

Tainionmäen koulun 1.-5. vuosiluokkien ruokailu tapahtuu klo 10.20 - 11.10, esiopetuksen oppilaat 

ruokailevat n klo 10.50 - 11.30 ja 6.-9. vuosiluokkien ruokailu tapahtuu klo 11.30 - 12.10. 

Vuosiluokkien 1.-4. ruokailun valvonnasta vastaavat luokanopettajat ja vuosiluokkien 5.-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 8.20 alkaen koulun pihalla ja klo 13.00 ja klo 15.00 

kuljetusten yhteydessä koulun pysäkillä. Koulunkäynninohjaajat hoitavat valvonnat  

sovitun järjestyksen mukaisesti ja osallistuvat myös koulukuljetusten ajamiseen.  

 

 

13 Koulun kerhot 

 

Perututtu toistaiseksi korona-epidemian vuoksi 

 

 

14 Koulua ja koulualuetta koskevia toimintaohjeita 

 

 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. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

15 Työjärjestyksestä poikkeamiset sekä teemat ja tapahtumat 

 
Toimintakalenteri 2020-2021  



  

Yleisiä asioita:  

 Yrityskylä projektin aloitus Jyväskylässä:  

Syyskaudella marras-joulukuussa 2020 yhdeksäs luokka. Toukokuussa 2021 kuudes luokka.  

  

ELOKUU  

VKO 32  

To 6.8. Oman koulun (VESO) klo 9-15.00  

  

VKO 33  

ti 11.8. Lukuvuosi alkaa: koulupäivä klo 9-15.   

  

Ke 12.8. Koulukirkko klo 12.15. Koulu jatkuu klo 15 saakka   

  

su 16.8. Ykkösten koulutielle siunaaminen kirkossa klo 14 (seurakunnan ohjelmaa)  

VKO 34  

  

VKO 35  

Oppilaskunnan vaalit (9.lk hoitaa)  

  

SYYSKUU  

VKO 36  

VKO 37  

VKO 38  

VKO 39  

ti 22.9. alkusammutuskoulutus henkilökunnalle koululla klo 15-17  

  

ke 23.9. poistumisharjoitus alk. n klo 9.00  

  

to 24.9. Nälkäpäiväkeräys (6.lk+luokanvalvoja hoitavat)  

  

LOKAKUU  

  

VKO 40  

VKO 41  

pe 9.10. Koulupäivä klo 9-13; Unicef kävely aamusta+ luokanvalvojat ja luokanopettajat 

suunnittelevat luokalleen ohjelman  

VKO 42  

Syysloma 12.-18.10.2020   

  

VKO 43  

TET-viikko 9.lk  

 VKO 44  

TET-viikko 9.lk  

  

pe 30.10. Pyhäinpäivän huomioiminen koulun aulassa klo 9.00. Aamunavaus keskusradion kautta  

  

MARRASKUU  

VKO 45  

VKO 46  



VKO 47   

VKO 48  

  

  

JOULUKUU  

  

VKO 49  

  

VKO 50  

pe 11.12. Lucia-juhla koulun ala-aulassa klo 9.15  

VKO 51  

pe 18.12. koulupäivä kaikilla klo 9-13, ruokailut klo 10-11 välisenä aikana: 

luokkien pikkujoulut  klo 11-13  

  

la 19.12. koulupäivä klo 9-11.00. Yhteisesti joululauluja, joulupuuro ja todistusten jako  

  

                                                       JOULULOMA su 20.12.2019 – ke 6.1.2021   

  

TAMMIKUU  

  

VKO 1  

Koulutyö alkaa to 7.1.2021  

VKO 2  

VKO 3   

VKO 4  

  

VKO 5 tai 6  

Yhteishakua koskeva tilaisuus yhdeksännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen. Järjestään 

mahdollisuuksien mukaan.  

  

HELMIKUU  

  

VKO 6  

to11.2. OPPK: ystävänpäivän huomioiminen klo 11.10-12.55 (luokat 0-9) Tavallinen koulupäivä klo 

15 saakka  

VKO 8  

pe 26.2. Talviliikuntapäivä. Koulupäivä 9-13.  

  

MAALISKUU  

  

VKO 9  

TALVILOMA 1.-7.3.2021  

  

VKO 10   

VKO 11  

TET-viikko 9.lk (Opo jakaa oppilaat kahdelle viikolle.)  

VKO 12  

TET-viikko 9.lk   

  

VKO 13  



Pääsiäisateria  

  

to 1.4. Seurakunnan kerronnallinen pääsiäishartaus kirkossa klo 10.00- n 10.30 (luokat 0-4 tai koko 

koulu). Tavallinen koulupäivä.   

 

PÄÄSIÄISEN AJAN VAPAAT 2.-5.4.2021  

  

HUHTIKUU  

VKO 14  

VKO 15  

VKO 16  

VKO 17   

  

Ke 28.4.-30.4. Ilmiöpäivät  

  

pe 30.4. Koulun ympäristön siivousta ja vappurieha. (0-5 lk siivoaa aamusta ja 6-9 lk klo 13.00 

jälkeen.) Tavallinen koulupäivä  

  

TOUKOKUU  

VKO 18  

to 6.5. Tavallinen koulupäivä luokilla 0-6 ja luokat 7-9 taksvärkki.  

  

VKO 19  

to 13.5. Helatorstai – VAPAA  

pe 14.5. VAPAA  

  

VKO 20  

TET-viikko 8.lk   

  

VKO 21  

TET-viikko 8.lk  

  

pe 28.5. Esikoululaisten ja ekaluokkalaisten tutustumispäivä kouluun  

  

VKO 22  

Mahdollisesti yhdeksännen luokan opintoretki  

  

Mahdollisesti liikunnallinen ottelu henkilökunta- oppilaat (luokilta 6-8) klo 9.00-10.40  

  

pe 4.6. kevätkirkko klo 12.15 (koulupäivä kaikilla klo 9-13)   

  

la 5.6. kevätjuhla koulun aulassa ja todistusten jako klo 9.00-n. 10.30, henkilökunnan kevätkahvit  

  

KESÄLOMA 5.6.2021-  

 

  

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   1 pv   

Mahdolliset luokkakohtaiset opintomatkat kotimaassa   1 pv 

Tainionmäen koulun 9. vuosiluokan opintomatka kotimaassa tai kotimaan  

ulkopuolella                                                 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 VKO 43 ja 44 sekä 11ja12 

8. lk 5 työpäivää  VKO 20 ja 21 

7. lk 1 työpäivää      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 

pääsääntöisesti 1-2 kertaa lukuvuodessa (ei korona-aikana). 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. 

 

Koulun työjärjestykset liitteenä.  

 

 

17 Liitteet 
 

 

 


