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             LIITE 

 
Oripään koulu           

 

 

 

PERUSKOULUN   OPETUSSUUNNITELMAAN  PERUSTUVA  

LUKUVUOSISUUNNITELMA  
 

Lukuvuosi  2022-2023 

 

 
1.  Oppilasmäärä ja henkilöstö                 

lukuvuosi Oppilasmäärä Erityisen tuen 
piirissä              

luokan-
opettajia  

erityis- 
opettajia 

kk-ohjaajia 

2022-2023 98 8 6 2 4,5 

arvio 2023-2024 87  

arvio 2024-2025 93 

arvio 2025-2026 81 

arvio 2026-2027 77 

arvio 2027-2028 74 

 
2.  Oppilasmäärät luokittain 

luokka 1. 2. 3. 4. 5. 6. yhteensä 

oppilaita 17 17 11 20 12 21 98 

 
3.  Henkilökunta 

sivistysjohtaja, rehtori Mika Virtanen  

erityisluokanopettaja Nina Laaksonen  1.-6. lk 

ma. erityisopetuksen tuntiopettaja Tuula Ruuskanen 1.-6. lk 

luokanopettaja Ilona Marttila 1. lk 

luokanopettaja Ville Jaakkola 2. lk 

luokanopettaja Hanna Lamminen 3. lk 

luokanopettaja, vararehtori Sanna Kiertonen 4. lk 

luokanopettaja Terhi Saarijoki 5. lk 

luokanopettaja Saara Suneli 6 .lk 

koulunkäynninohjaaja, 
iltapäiväkerho-ohjaaja 

Mari Mäkelä 1.-3. lk 

koulunkäynninohjaaja, 
iltapäiväkerho-ohjaaja 

Kirsi Wahlsten 4.-6. lk 

koulunkäynninohjaaja, 
iltapäiväkerho-ohjaaja 

Eija Heikkilä  pienryhmä 

koulunkäynninohjaaja, 
iltapäiväkerho-ohjaaja 

Angelica Grönstrand, sij. Iina Ketokoski pienryhmä 

koulunkäynninohjaaja Kirsi Rissanen 2. lk 

ruokapalveluesimies Lasse Kuusela  

siivooja-ravitsemustyöntekijä Oksana Shevchenko  
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4. Tuntikehys   
 

Oripään koulun kokonaistuntikehys on 215,5  (viime lukuvuonna 214,5)  h/vko.  Se sisältää 
kerhotunteja 6 kpl (6) viikossa. Tukiopetukseen varataan 6 (6) h/vko. Lisäksi erityistehtäviin 
varataan yht. 1,5 (1,5) viikkotuntia.   
 
4.1.Yleisopetus                   
Luokkatunteja on 202 (201) viikkotuntia.      
 
4.2. Erityisopetus 
Tuntikehys on 49 (49) h/vko.  
 
4.3. Tuntikehyksen käytön painotukset 
Elämänkatsomustietoa opetetaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille oppilaille. ET-
opetukseen voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös oppilas, jonka omaa uskontoa ei opeteta. 
Elämänkatsomustiedon opetusryhmä perustetaan, jos siihen ilmoittautuneita oppilaita on vähintään 
kolme. Tänä lukuvuonna on koulussamme tällaisia oppilaita vaadittava määrä ja opetusta 
järjestetään. 
Koko alakoulu opiskelee ympäristöoppia. 5.-6. luokalla järjestetään valinnaisia kursseja, joihin on 
varattu tuntikehyksessä yht. 4 vuosiviikkotuntia.  
Jakotunnit: 

luokka jakotunteja/vko 

4. 2 

5. 2 

6.  6 

 
Lukujärjestyksessä on kolme läksyparkkituntia. Läksyparkkitunneilla oppilaat etupäässä suorittavat 
rästiin jääneitä tehtäviä. 
 
5. Koulutyön yleinen järjestäminen 

 
5.1 Normaaliolot, ei pandemiaa tai poikkeusoloja, lähiopetusta  

Koulutyö aloitetaan tällä mallilla. 

Syyslukukausi  15.8.-21.12.2022 Kevätlukukausi 2.1.-3.6.2023 

syysloma vko 42 talviloma vko 8 

vapaa   pe 19.5.2023 

Koko lukuvuonna 
työpäiviä 

187 
  

 
1.ja 2. tunti klo 8.25-10.00 

3.tunti klo 10.15-11.00 

4.tunti klo 11.45-12.30 

5.tunti klo 12.45-13.30 

6.tunti klo 13.30-14.15 

 
5.2 Kohonnut pandemiauhka, lähiopetusta 
Siivousta on tehostettu. Kädet pestään aina ulkoa tullessa, turvavälit huomioidaan jne. Kouluun ei 
saa tulla sairaana tai oireisena. Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana, hänet siirretään aikuisen 
kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Normaaliin tapaan lapsen poissaolosta 
opetuksesta täytyy huoltajan tehdä poissaolon syystä riippuen ilmoitus tekstiviestillä (esim. 
oppilaan sairaus, lääkärikäynti) tai koulunkäyntivapaa-anomus (määräaikainen, ennakkoon 
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tiedossa oleva poissaolo, lomake kunnan sivuilla. Oppilaan tai hänen perheenjäsenensä 
kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon).   

• Maskisuositus luokille 4-6 ja henkilökunta 

• Opetuksessa oppilaat ovat koko päivän samassa ryhmässä 

opettajat, opetus jokaisella oman viikkotuntimäärän mukaan 
valinnaiset kurssit kevätlukukaudella 

• Kuljetus 

taksi aamuisin ja  iltapäivisin joko saman perheen lapsi vieressä tai saman luokkalainen 
bussi yksi per penkkipari 
saattoavustus  0,20 e/km 

• Saapuminen kouluun 

turvavälit-kädet levitettyinä ei saa koskea toiseen   

• turvavälit 
oppilaat ovat yhteisellä välituntialueella. Välitunnin jälkeen luokittain jonoon, josta ohjataan 
porrastetusti sisälle.  

• Oppitunnit ja välitunnit 
oppi- tai välitunteja ei porrastettu  

• Ruokailu  

opettaja valvoo oman luokkansa ruokailun. Pestään kädet ja ruokalassa vielä käsidesiä. 

Oppilaat ottavat itse ruoan, ja linjastossa on puhekielto. Kauhat ja muut välineet vaihdetaan 

joka ryhmän vaihtuessa. Näkkileipälaatikko on merkitty, ja jokaiselle luokalle on oma 

laatikko. 4.- ja 5.- luokka  ruokailevat luokissaan, jolloin ruokalaan ei tule tungosta. 

 
 Ruokalassa                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Koulun jälkeen 

poistutaan koulun alueelta viipymättä 

• ei vanhempia koulun alueelle 

 
5.3. Poikkeusolot tai niihin verrattavat olot, etä- ja lähiopetusta 
Jos koronatartuntaluvut nousevat merkittäviksi Oripään kunnassa, siirrytään osittaiseen 
etäopetukseen 4.-6. -luokilla pois lukien erityisessä tuessa olevat em. luokkien oppilaat 
opetushallituksen ja THL:n ohjeiden mukaan. Etä- ja lähiopetusjaksot vuorottelevat 1-4 viikon 
jaksoissa. Päätös etäopetuksesta voi koskea yhtä tai useampaa luokkaa. Kunnanhallituksen 
päättämä toimielin tekee päätöksen etäopetuksesta yhdessä tartuntatautiviranomaisten kanssa 
tartuntatautilaki huomioiden. Koulun opetussuunnitelmaa, tuntijakoa ja työaikaa on edelleen 
noudatettava. 
Etäopetuksessa suunnitellaan lukujärjestys, joka edellyttää säännöllistä vuorovaikutusta ja 
yhteydenpitoa useita kertoja päivässä ryhmässä tai yksilöinä.  
Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus tarjota myös etäopetuksessa kaikille oppilaille maksuton 
ateria. Etäopetuksessa ateria lähtökohtaisesti syödään muualla kuin koulussa. Oripäässä ateria on 
noudettavissa koululta. 
 
 

klo 10.55 Pienryhmä + 1. lk 
11.05 2. lk 
11.10 3. lk 
11.20 4. lk nouto 
11.25 5. lk nouto 
11.30 6. lk 
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6. Koulumatkat 

 
Opetuspaikkana voi toimia myös muu paikka kuin koulu, ja oppilaan koulupäivä voi alkaa ja 
päättyä muussakin paikassa kuin koulussa. Rehtori ja opettajat suunnittelevat ja arvioivat yhdessä, 
miten oppilaat kulkevat näihin paikkoihin. Kunnan järjestämässä koulukuljetuksessa on Oripään 
koululaisia yhteensä 46 (47). Koulukuljetuksia hoitavat Valtasen liikenne ja Oripään taksi Tapio 
Pajula. 
 
7. Kasvatus- ja opetustyön erityispiirteet, opetusjärjestelyt ja aihekokonaisuudet 
 
7.1. Kasvatus- ja opetustoiminnan painotukset ja niiden toteuttaminen lukuvuoden aikana 

 KiVa-tiimiin kuuluvat tänä lukuvuonna vararehtori Sanna Kiertonen, koulukuraattori 
Moonica Juhala-Nuutila ja Ville Jaakkola. Lukuvuoden aikana pidetään oppitunteja ja –
tuokioita pyrkien vähentämään koulukiusaamista. Painopisteessä ovat 1. ja 4. lk. 

 Tietotekniikkaa hyödynnetään Chromebookien myötä painotetusti. Suositaan sähköisiä 
lisämateriaaleja paperisten työkirjojen kustannuksella.  

 5.-6. luokkien ympäristöopin opiskelussa painotetaan koululle hankittua sähköisen 
opetuspaketin käyttöä opiskelemalla ilman painettua oppikirjaa 

 6. lk:n Yrityskylävierailu liittyen talouskasvatukseen 

 Oripään koulussa kiinnitetään huomiota hyvien tapojen noudattamiseen, toisten 
huomioimiseen ja kunnioittamiseen. 
  

 
7.2. Opetuksen järjestäminen koulussa ja sen ulkopuolella sekä yhteistyö ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa 
Erityisopetus toteutetaan pienryhmäopetuksena ja laaja-alaisena erityisopetuksena. 
Elo-syyskuussa pidetään luokkakohtaiset vanhempainillat. 
Seurakunnan työntekijät pitävät aamunavauksia mahdollisuuksien mukaan. 
Yhteistyötä kirjastotoimen (lainaustunnit 1.-6.lk) ja vapaa-ajan – ja nuorisotoimen 
(urheilutapahtumat) kanssa jatketaan. Uimakoulua jatketaan 1.-6.luokkalaisille. 
Vanhempainyhdistys kustantaa retken lukuvuoden aikana esim. Superparkiin.  
 
7.3. Kerhotoiminta 
Korvamerkitty valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen käytetään seuraaviin kerhoihin: 

 

LUOKAT KERHO OHJAAJA KLO TILA ALOITUS- 
PÄIVÄ 

1.-4. Loikkis-
liikuntakerho 

Ville Jaakkola pe 12.45-13.30 liikuntahalli kevätluku- 
kausi 

3.-6. Musiikkinäytelmä-
kerho 

Terhi Saarijoki, 
Sanna 
Kiertonen 

pe 12.45-14.15 juhlasali kevätluku-
kausi 

1.-2. lk kokkikerho Tuula Rintala   ? 

6. lk bändikerho Mika Virtanen to 13.30.-14.15 juhlasali 25.8. 

3.-6. tanssikerho Hanna 
Lamminen 

ke 14.15-15.00 juhlasali syysluku- 
kausi 

 Läksykerho, ei 
ilmoittautumista 

Kirsi Wahlsten   ? 
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8. Yleisluontoinen suunnitelma ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä, teemapäivien ja -
viikkojen toteuttamisesta, koulun sisäisestä kehittämisestä tms. 
 
8.1. Hankkeet 
8.1.1. Kerhotoiminta  
Opetushallituksen rahoittama hanke, ks. kohta 7.3. 
8.1.2. Erityisavustus esi- perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun 
kehittämiseen v. 2022-2023 
 
8.2. Muu koulun sisäinen kehittäminen 
Opettajainkokouksia pidetään kahden viikon välein. Oppilashuoltoryhmä ja oppilaskunnan hallitus 
kokoontuvat säännöllisesti. Lukuvuoden oppilaskunnan hallitus valitaan oppilaiden äänestyksellä 
elokuussa kahdeksi lukuvuodeksi (vuosittain 1., 3. ja 5. lk:n edustaja) ja siihen kuuluu oppilas 
jokaisesta perusopetusryhmästä. Uusin opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016, jota on 
viimeksi päivitetty 1.8.2022. 
 
8.3. Teemapäivät 
8.3.1. Monialainen oppimiskokonaisuus: Ruoka loka-marraskuussa 
8.3.2. Syksyllä: 
- hätäpoistumisharjoitus  
- uhkatilanneharjoitus 
- yleisurheilupäivä 
- kodin ja koulun päivä  
- mahdollinen konsertti- tai teatterivierailu  
- jouluhartaus  
- joulujuhla tai vastaava tilaisuus/tapahtuma 
 
8.3.3. Keväällä: 
- yrittäjyyskasvatusopetuspaketti 6. lk  
- talviulkoilupäivä 
- mediaviikko 
- mahdollinen pajapäivä  
- mahdolliset pyöräilypäivät ja ympäristönsiivouspäivä  
- urheilukisoja 
- opintoretket esim. luokittain 
- lukuvuoden päätös 
 
8.3.4. Lukuvuoden aikana: 
- KiVa-tunnit 1. ja 4. lk 
- uimakoulu 1.-6. lk 3 kertaa 
- luontoretkiä 
- pari teemakokonaisuutta esim. hyvät tavat, suunnistuspäivä, kv-viikko 
- mahdollisia yökouluja luokittain 
-Unicef-kävely/hiihto 
 
9.  Arviointisuunnitelma 
Joulu-tammikuussa pidetään opettajan, huoltajan ja oppilaan välinen oppilaan arviointikeskustelu. 
Keskustelun pohjana on arviointilomake. 
Opetussuunnitelman mukaisesti 1.-3. lk:n arviointi toteutetaan sanallisena ja 4.-6. lk:n arviointi  
kevätlukukauden päätteeksi (lukuvuositodistus). 1.-3. –luokkien oppilaiden käyttäytyminen 
arvioidaan lisäksi erikseen sanallisesti.  
 
10. Kodin ja koulun yhteistyösuunnitelma 
- vanhempainilta tai -illat ja vanhempainvartit sekä arviointikeskustelut joulu-tammikuussa 
- yleisurheilupäivä 
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- jouluaiheinen tilaisuus 
- pajapäivä 
- opintoretki tai –retkiä lukuvuoden aikana 
 
11. Oppilashuollon järjestäminen  
Oppilashuolto toteutetaan 1.8.2014 voimaan tulleen oppilashuoltolain mukaisesti. Oppilashuollon 
tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, 
ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 
Oppilashuollon ohjausryhmä toimii seutukunnallisesti jäseninään sivistysjohtajat ja vastaava 
kuraattori. Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan. 
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa. Kokoonpanoon kuuluu 
sivistysjohtajan ja erityisopettajien lisäksi koulupsykologi, Oripään sosiaalityöntekijä 
(=koulukuraattori), kouluterveydenhoitaja, koulun vanhempainyhdistyksen edustaja ja tarvittaessa 
muita asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmä ei käsittele yksittäisen oppilaan asioita vaan koulun 
yleisiä asioita kuten viihtyvyys tai koulun järjestyssäännöt. 
Monialaisissa asiantuntijaryhmissä ratkotaan tapauskohtaisesti yhden oppilaan ongelmia. 
Kokoonkutsujana toimii luokanopettaja tai erityisopettaja. Kokoonkutsuja päättää kutsuttavat ja 
kirjoittaa tapaamisesta oppilashuoltokertomuksen. 
 
 
12. Oppikirjat  (lihavoidulla uudet kirjasarjat/uusittu painos käyttöön) 

  
Oppiaine 

 
Oppikirjan nimi 

 
Kustantaja 

 
Vuosiluokat 

AI Ystävien aapinen Sanomapro 1 

 Ystävien lukukirja Sanomapro 2 

 Välkky Sanomapro 3-6 

EN Go! Sanomapro 2 

 Go For It! Sanomapro 3-6 

RU Hallonbåt Sanomapro 1-2 

HY Ritari Sanomapro 5-6 

 Vaikuttaja Sanomapro 5-6 

MA Milli Sanomapro 1-6 

YO Pisara Sanomapro 1-6 

UE Aarre Sanomapro 1-6 

MU Musiikin Mestarit Otava 1-6 

 
Pienryhmäläiset opiskelevat HOJKS:nsa mukaisesti yksilöllistettyjä materiaaleja käyttäen. 
 
 
13. Lukuvuosisuunnitelman käsittely 
Opettajainkokous  23.8.2022           
 

 
Mika Virtanen 
sivistysjohtaja 
 


