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1. Kansilehti  
 
KOULU     Joensuu 
 
 
 

 

 

KOULUN TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN 
 
Koulu 
 Oppilaiden/opiskelijoiden osuus suunnittelussa   
 

Oppilaskunta on käynyt toimintasuunnitelman 
pääkohdat läpi ohjaavan opettajan kanssa. 
Oppilaiden osuus on korostunut erityisesti 
Liikkuva koulu-toiminnassa lukuvuoden aikana. 
Oppilaskunta on suunnitellut koulun toimintaa 
erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana. 
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Kerro lyhyesti miten toimintasuunnitelma toteutui (keskeiset asiat). 
 
 
 
 
2. Kehittämiskohteiden toteutuminen   
 

 Toteutui suunnitelman mukaisesti 
 
 

Liikkuva Koulu-hankkeen tukeminen edelleen 
 
Perusteluna oli: ”Hanke tarvitsee panostamista pidemmällä aikavälillä. Aihe ei saa olla kertaluonteinen 
tapahtuma koulun toiminnassa.” 
 
Tavoitteena oli: ”Koulupäivien liikunnallistamisen tukeminen pidemmällä aikavälillä.” 
 
Lukuvuoden aikana on toteutettu jo aiempina lukuvuosina tutuksi tullutta hankemallia. Koulupäivien 
liikunnallistamisen tukeminen on saanut jatkoa kehittämiskohdevalinnan kautta. Varsinaisen koulukohtaisen 
liikkuva koulu-tiimin puuttuminen pitää huomioida kaupungintasoisen tiimin toiminnassa, jotta jatkumo voidaan 
turvata tulevaisuudessa.  
 
 

Hyvät tavat ja tapakasvatus erityisesti lukuvuonna 2018-2019 
 
Perustelu oli: ”Lukuvuoden 2017-2018 aikana teema nousi keskusteluun koulussamme ja huomasimme, 
että asia vaatii ryhtiliikettä ja aikuisten ohjausta. Hyvät käytöstavat eivät saa unohtua koulun arjessa!” 
 
Tavoitteena oli: ” Oppimisympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen.” 
 
Kehittämiskohteen suunnitelma toteutui suunnitellusti. Hyviin käytöstapoihin on kiinnitetty huomiota lukuvuoden 
alusta asti. Opettajien luokka-astetiimit ovat toteuttaneet suunnitelman mukaista toimintaa lukuvuoden aikana. 
Lukuvuoden aikana kuitenkin huomattiin, että koulussamme tarvitaan tämän teeman intensiivistä painottamista 
myös jatkossa, jotta hyvät käytöstavat säilyvät koulun toimintakulttuurin olennaisena osana. 
 
 

Arviointikulttuuri (yhteishanke alueellisesti 11 kunnan kanssa koko Someron  
perusopetuksessa) 
 

Perusteluna oli: ”Someron osallistuminen hankkeeseen.” 
 
Tavoitteena oli: ”Arvioinnin kehittäminen Somerolla alueellisen arviointiyhteistyön kautta.” 
 
Somerolla osallistuttiin hankkeeseen suunnitellusti. Hankkeen lähipäiville osallistui opettajia Joensuun ja Kiiruun 
koulusta. Joensuun koulun opettajista osallistujiksi valikoituvat ne opettajat, joilla ei lukuvuoden aikana ollut erityisiä 
vastuu tehtäviä ja niitä joille arviointiteema on erityisesti mielenkiinnon kohteena. Koulumme tutoropettaja Maarit 
Laurento osallistui kaikkiin lähipäiviin. Hankekoulutus jatkuu jouluun 2019 saakka. Hankkeen aikana Someron 
perusopetukseen laaditaan arvioinnin käsikirja, joka sisältää kaikki olennaiset tiedot arviointikäytänteistä Someron 
perusopetuksessa sekä ohjeita arviointiin opetushenkilöstölle. Käsikirjassa on myös huoltajille tietoa arvioinnin 
perusteista. 
 
Hankkeen lähipäiviä olivat lukuvuoden aikana: 
2.10. Pyhäranta 
24.10. Tammela 
12.11. Rusko 
3.12. Raisio 
16.1. Naantali 
7.3. Paimio 
9.4. Somero 
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 Toteutui osin / seuraavin muutoksin: 

 
 
Kuntakohtaisen kehittämissuunnitelman kehittämiskohteet: Osaava ja hyvinvoiva Somero 

 
a. Kestävä hyvinvointi (hyvinvoiva lapsi ja hyvinvoiva henkilöstö) 

Perusopetuksen lukuvuoden painopisteenä työhyvinvoinnin edistäminen 
 
b. Oppimaan oppiminen (lapsilähtöinen oppiminen ja oppimisympäristöt) 

 
                  c. Henkilöstön osaaminen (pedagoginen osaaminen ja yhdessä oppiminen) 

 
c. Johtaminen (yhteisöllisen johtamisen tukeminen) 

 
Perusteluna oli: ”Kehittämissuunnitelman toteuttaminen Someron perusopetuksessa.” 
 
Tavoitteena olivat: ”Oppimisympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen, oppimistulosten 
parantaminen, työhyvinvoinnin parantaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen.” 
 
Kehittämiskohteen suunnitelma toteutui osin. Hyvinvoiva opetushenkilöstö ja koulun muu henkilöstö tuovat 
turvallisuutta ja hyvinvointia myös oppilaiden opiskelukulttuuriin. Perusopetuksen painopisteenä ollut 
työhyvinvoinnin edistäminen olisi voinut sisältää enemmänkin koko perusopetuksen tasoisia tapahtumia ja 
toimintaa. Yhteisistä veso-päivistä tuli hyvää palautetta ja niitä toivottiin lisää. Lukuvuoden aikana koulussamme 
toteutettiin työnohjausta ja järjestettiin työhyvinvointitapahtumia koulun opetushenkilöstölle. Yksikkökohtaisen tyhy-
rahan lisääminen todettiin tärkeäksi, jotta kyetään järjestämään laadukasta työhyvinvointitoimintaa yksiköissä. 
Oppilaiden tunne- ja mielenterveystaitojen harjoittelu ja taitojen kartuttaminen jatkui lukuvuoden aikana viime 
lukuvuotiseen tapaan.  
 
Lukuvuoden aikana henkilöstölle järjestettiin turvallisuuskoulutusta. Koululla järjestettiin tilauskoulutuksena 
”Fyysinen rajoittaminen ja kiinnipitokoulutus”, jonka pitivät Espoon sairaalakoulun vararehtori ja erityisopettaja. 
Koulutuksessa jaettiin myös materiaalia aiheeseen liittyen. Koululle hankittiin myös kirjallisuutta asiasta. 
 
Emme voineet pitää lukuvuoden aikana lainmukaisia pelastautumisharjoituksia (poistumisharjoitus ja 
sisällesuojautumisharjoitus), koska koulumme kuulutusjärjestelmä on ollut epäkunnossa lähes koko kevään ajan. 
Harjoitukset oli suunniteltu pidettäväksi keväällä 2019. Kuulutusjärjestelmän puute ja sen jatkuva epäkunnossa olo 
on erittäin vakava epäkohta koulumme turvallisuudessa ja se pitää saada kuntoon.  
 
Oppimaan oppimisen ja lapsilähtöisen oppimisen tukeminen on ollut arkipäivää lukuvuoden aikana koulussamme. 
Tosin oppimisympäristön suhteen emme ole voineet tarjota oppilaillemme kaikkea sitä, mitä nykykoulussa kuuluisi 
olla. Suurimpana epäkohtana on tilanpuute, joka on Joensuun koulussa näkynyt jo vuosia. Erityisoppilaiden 
opettaminen vaatii jakotiloja. Myös oireilevat oppilaat vaativat tiloja rauhoittumiseen, koulun käytävät eivät sovellu 
erityisoppilaiden rauhoittumistiloiksi. Joensuun koulussa oli lukuvuonna 20 % erityisoppilaita ja tämä tulee 
huomioida jatkossa tilatarpeissa.  
 
Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on onnistuttu hyvin lukuvuoden aikana. Henkilöstö on käynyt koulutuksissa 
aktiivisesti ja määrärahoja on ollut varattuna koulutuksiin. Koulutusmäärärahojen riittäminen on myös jatkossa 
tärkeää, jotta laadukas opetus taataan tulevaisuudessakin kunnan säästöpaineista huolimatta. Johtamisen 
koulutukseen kaivataan lisäpanostusta. Erityisesti rehtori-apulaisrehtorikoulutukset olisivat tärkeitä, jotta koulun 
johtamista voitaisiin jatkossa laajentaa myös hallinnollisesti. Kouluun tarvittaisiin ehdottomasti virka-apulaisrehtori, 
joka mahdollistaisi hallinnollisen työn jakautumisen rehtorille ja apulaisrehtorille ja tämä taas puolestaan antaisi 
enemmän tilaa koulun pedagogiselle kehittämiselle. 
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Mahdolliset jatkoehdotukset: 
 
Varsinaisen koulukohtaisen liikkuva koulu-tiimin puuttuminen pitää huomioida kaupungintasoisen tiimin 
toiminnassa, jotta jatkumo voidaan turvata tulevaisuudessa.  
 
Perusopetuksen painopisteenä ollut työhyvinvoinnin edistäminen olisi voinut sisältää enemmänkin koko 
perusopetuksen tasoisia tapahtumia ja toimintaa. Yhteisistä veso-päivistä tuli hyvää palautetta ja niitä toivottiin 
lisää. Yksikkökohtaisen tyhy-rahan lisääminen todettiin tärkeäksi, jotta kyetään järjestämään laadukasta 
työhyvinvointitoimintaa yksiköissä. Työnohjauksen jatkuminen koettiin tärkeäksi. 
 
Koulumme kuulutusjärjestelmän puute ja sen jatkuva epäkunnossa olo on erittäin vakava epäkohta koulumme 
turvallisuudessa ja se pitää saada kuntoon. Lainmukaisten pelastautumisharjoitusten pitäminen edellyttää toimivaa 
kuulutusjärjestelmää puhumattakaan aidosta kriisitilanteesta. 
 
Oppimaan oppimisen ja lapsilähtöisen oppimisen tukemisessa suurimpana epäkohtana on tilanpuute, joka on 
Joensuun koulussa näkynyt jo vuosia, vaikka kouluverkkoselvityksessä Joensuun koulun oppilaskohtainen 
nelilömäärä olikin suuri. Erityisoppilaiden opettaminen vaatii jakotiloja ja on luonteeltaan monin tavoin erilaista kuin 
luokanopettajan työ yleisopetuksen ryhmässä. Myös oireilevat oppilaat vaativat tiloja rauhoittumiseen, koulun 
käytävät eivät sovellu erityisoppilaiden rauhoittumistiloiksi. Joensuun koulussa oli lukuvuonna 20 % erityisoppilaita 
ja tämä tulee huomioida jatkossa tilatarpeissa.  
 
Johtamisen koulutukseen kaivataan lisäpanostusta. Erityisesti rehtori-apulaisrehtorikoulutukset olisivat tärkeitä, 
jotta koulun johtamista voitaisiin jatkossa laajentaa myös hallinnollisesti. Kouluun tarvittaisiin ehdottomasti virka-
apulaisrehtori, joka mahdollistaisi hallinnollisen työn jakautumisen rehtorille ja apulaisrehtorille ja tämä taas 
puolestaan antaisi enemmän tilaa koulun pedagogiselle kehittämiselle. 
 
 
Liikkuva koulu –hankkeen toteutuminen: 
 

Vaikka koulukohtaista liikkuva koulu-tiimiä ei ollut, saatiin liikkuva koulu-toiminta käynnistettyä edellisen 
lukuvuoden tapaan heti lukuvuoden aluksi. Kouluun perustettu oppilaiden vetämä välituntilainaamo jatkoi 
toimintaansa. Koulussa oli käytössä sisävälitunnit, jolloin koulun liikuntasalissa koulun 5.-6.-luokan 
oppilaat (välkkärit) leikittivät ja järjestivät ohjattua toimintaa muille oppilaille. Välkkärit koulutettiin 
erillisellä koulutuksella ohjaajiksi. Välkkärit toimivat myös koulun piha-alueilla. Koulussa otettiin käyttöön 
”pitkät välkät”, jolloin sekä pienillä että isoilla oppilailla on perjantaisin puolen tunnin välitunti koulupäivän 
aikana. Koulun sisätiloihin asennettiin lisää lattiatarroja ja esimerkiksi leuanvetotankoja koulupäivien 
aktivoimiseksi. Koulussa toteutettiin myös liikkuvan koulun kerhotoimintaa lukuvuoden aikana. Kerhoja 
oli kaksi, isommille ja pienemmille oppilaille erikseen. Koululle hankitut liikuntareput olivat edelleen 
käytössä pienemmillä oppilailla. Repuissa on liikuntavälineitä sekä ohjeita liikkumiseen. Jokainen oppilas 
sai repun vuorollaan kotiin vietäväksi. Liikkuva koulu-hankkeen toteutus ja toiminnan laajuus todettiin 
lukuvuoden aikana erittäin hyväksi koulun henkilöstökokousten keskusteluissa. Koulun piha-alueen 
kehittäminen nousi esille palautekeskusteluissa.  
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3. Koulun toiminta 
 

Teematapahtumia koko vuodelle: 
lokakuu- ruokailutavat 
marraskuu - kiitollisuus 
tammikuu - hyveet, 100-päivää koulussa tempaus 
helmikuu- ystävyys, kummiluokkien toiminta 
maaliskuu- positiiviset ilmiannot 
huhtikuu- salainen kohteliaisuus 
Järjestyksen viikko 37. (10.9.-14.9.) Toteutamme viikon, jossa kiinnitetään huomiota ympäristön 
siisteyteen; takit naulakkoon, kengät telineisiin, roskat roskikseen, tavarat paikoilleen ja siisteys 
ruokalassa.  
Liikkuva koulun välkkärikoulutus 3.9. 
Koulun yhteinen vanhempainilta 13.9. 
Joensuun koulun katujuoksu 20.9. 
Yleisurheilukilpailut 26.9. 
Kodin ja koulun yhteistyöpäivä avoimet ovet 28.9. ja reksin aamukahvit 
Unicef-kävely 12.10. 
25.10. klo 18 syyskonsertti, teemana aika 
20.12. joulujuhla klo 18 alkaen 
21.12. todistustenjako, lukukausi päättyy 
viikko 7. (11.2.-15.2.) Kauniiden sanojen viikko. Toteutamme kohteliaisuus-teemaisen viikon sisältäen 
oppilaskunnan Ystävänpäivä- ohjelman. 
keväällä toiminnallinen vanhempainilta Liikkuva koulu-hengessä 
6.lk 1000 päivä 
syksyllä 6.lk luokkajuhlat 
keväällä 5.lk luokkajuhlat 
vapputapahtuma (oppilaskunta) 
31.5. 6.lk potkiaiset 
1.6. kevätkirkko 
 
Koulun ulkopuolinen toiminta  
mm. opintokäynnit, retket, leirikoulut, TET-toiminta yksilöitynä selkeästi. 
Luokat tekevät säännöllisesti retkiä ja opintokäyntejä Someron kirjastoon, käyvät vuosittain uimahallissa sekä 
käyttävät opetuksen tukena Someron jäähallia. 
Retki- ja opintokäyntisuunnitelmat tarkentuvat pitkin lukuvuotta ja niistä tehdään vaadittavat muutokset 
toimintasuunnitelmaan. 
 
11.9.2018 tiedossa olleet retket ja opintokäynnit: 

1a ja 1b retki Someron museoon toukokuussa 

1a ja 1b kaupunkikävely Someron keskustassa lokakuussa 

1a ja 1bKevätretkellä Ruostejärven maastoissa käydään toukokuussa. 

1c retket lähimetsään 

1c kevätretki toukokuussa 

2a+b syksyllä talliretki ja navettaretki 
2a+b syksyllä retket urheilukentälle, uimahallille ja jäähallille 
2a+b keväällä hiihto/pulkkaretki 
2a+b keväällä kevätretki 
2a+b keväällä metsäretki 

2c syksyllä retket lähimetsään 

2c retki tallille 13.9. 

2c retki maatilalle 27.9. 
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2c kevätretki 

3 lk Elonkierto ti 11.9.  

3lk Huhti/toukokuu kevätretki 

4a 16.8 Metsäkoivulan luontopolku 

4a tammi-helmikuu tutustumisia lähialueen yrityksiin 
4a toukokuu, 4B:n kanssa yhteinen kevätretki Salon veturitalleille (musokäynti+ työpajat) ja Namilaan  
4b 11.9. Retki Keanne Van De Kreeken näyttelyyn Pellavakeskukseen 
4b toukokuussa retki 4A-luokan kanssa Salon taidemuseo Veturitalliin ja Namilaan 
4c kevätretki 

TOP-luokka retket lähimetsään 

TOP-luokka Someron kotiseutumuseo 

TOP-luokka taidetestaajat 8.lk Turku 31.10. ja Helsinki 4.3. 

TOP-luokka Forssan luontomuseoon syksyllä 3 c:n ja 5 c:n kanssa 

TOP-luokka kevätretki 

TOP-luokka, 4C ja 5C tekevät syksyllä yhdessä retken Forssan luonnonhistorialliseen museoon. 

5A retki Metsäkoivulan polulle Pajulaan ke 5.9.  

5b Forssa ke 29.8. Museo 
5b keilahalli 5.12. j 
5b Kevätretki 
5c 29.8.2018 Museoretki Forssa museoon yhdessä 5b- luokan kanssa 

5c 19.9.2018 Museoretki Forssan luonnonhistorialliseen museoon yhdessä 4c- ja top- luokan kanssa 

keväällä 2019 retki Torron suolle ja luokkaretki Tampere/Helsinki/Turku 

 

6a 1.11. Luokkajuhlat 

6a Huvipuistoretki huhti-toukokuu 2019 

6a Leirikoulu 2-3 pv. toukokuu, paikka urheiluopisto tms. 

6c Retki Torron suolle 11.9. 

6c Yrityskylä 14.12. 

6c Kevätretki Toukokuussa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


