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TURENGIN KOULUN, HEINÄJOEN KOULUN JA TANTTALAN KOULUN
LUKUVUOSISUUNNITELMA LKV 2017-18

Koulu- ja opettajatiedot
Osoitetiedot:
Turengin koulu: Koulutie 2, 14200 Turenki
Heinäjoen koulu: Korventie 12, 14200 Turenki
Tanttalan koulu: Tanttalantie 100, 14200 Turenki
Rehtori: Pekka Pihko, puh. 03-6801 375
Apulaisrehtori: Tiina Hytti (Turengin koulu) puh. 03-6801 384
Apulaisjohtajat: Virpi Aho (Heinäjoen koulu) puh. 03-6801 683
      Markus Kahelin (Tanttalan koulu) puh. 03-6801 630
Koulusihteeri: Eija Puurtinen puh. 03-6801 273
Sähköposti: etunimi.sukunimi@janakkala.fi
Turengin koulun opettajat, luokat ja oppilasmäärät
1A Marjukka Hänninen,18

1B Minna Hartman,18

1C Jenna Hellsten, 15

1D Maija Lehtonen, 18

2A Suvi Eklöf-Orkola,23

2B Minna Hiltunen,21

2C Piia Aitto-oja,22

2D Panu Oranne,19

3A Katariina Linna, 24

3B Juuso Mattila, 24

3C Saara Siren, 23
4A Jaana Heikkilä, 20

4B Jeata juustinen-Vuojala, 22

4C Jari Heikkilä,18

4D Kristiina Jääskeläinen-Hurri, 21

5A Piritta Huopio, 16

5B Arja Saarinen, 22

5C Anu Huhtakangas, 20

5D Minna Nordström, 21

6A Mikko Sahila, 24

6B Sirpa Liukkonen, 24

6C Harri Suhonen, 21
PL 1-2 Päivi Pitkänen-Kettunen, 8
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PL 3-6 Perttu Nyman, 4
Valmistava luokka: Lilja Liukkonen, 4
Englanti. Virpi Löyttyniemi, Satu Kinnunen
Erityisopetus: Arja Viteli, Minnamari Virtanen
Tekninen työ: Kimmo Jokela
Tekstiilityö: Tiina Hytti
Ort.uskonto: Maura Ihatsu
Kouluohjaajat: Nina Ventola, Ritva Mikkola, Diana Kilpeläinen, Heini Tiensuu,
Iltapäivätoiminnan ohjaajat: Marjo Järvinen, Outi Ylikovero, Arja Jokinen
Terveydenhoitaja: Päivi Uhlgren
Koululääkäri: Sirkku Suontausta-Kyläinpää
Psykologi: Erika Laine
Kuraattori: Teija Kukkonen 5-6lk, Sanna Tenkanen 1-4lk
Kiinteistön huoltohenkilökunta, siivous:
Vahtimestari: Kai Norokallio
Laitoshuoltajat: Aila Saralampi, Marja-Leena Mallat, Maire Taavitsainen
Keittiöhenkilökunta: Hannele Jaatinen, Minna Aalto
Heinäjoen koulun opettajat, luokat ja oppilasmäärät
1.lk Virpi Aho,10

2.lk Virpi Aho,3

3.lk Mirja-Liisa Jokela, 3

4.lk Mirja-Liisa Jokela, 3

5.lk Mirja-Liisa Jokela, 7

6.lk Mirja-Liisa Jokela, 7

Musiikki: Katariina Linna
Erityisopettaja: Arja Viteli
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Tanttalan koulun opettajat, luokat ja oppilasmäärät
1.lk Saija Heino, 5

2.lk Saija Heino, 5

3.lk Markus Kahelin, 1

4.lk Markus Kahelin, 10

5.lk Markus Kahelin, 3

6.lk Markus Kahelin, 6

Erityisopettaja: Marika Toppari

Yhdysluokkaopetus Heinäjoen ja Tanttalan koulut
Kaikki oppilaat opiskelevat Janakkalan kunnan tuntijaon mukaan. Matematiikassa, äidinkielessä
sekä A1- ja A2-kielessä noudatetaan vuosiluokkien mukaista tuntijakoa. Muissa aineissa
vuosiviikkotunnit opiskellaan vuorokurssin mukaan. Parittomaan lukuun päättyvänä lukuvuonna
opiskellaan parittoman vuosiluokan mukaan ja vastaavasti parillisen vuosiluokan mukaan
edetään parillisiin lukuihin päättyvinä vuosilukuina. Koulukohtaiset olosuhteet voivat vaikuttaa
käytännön järjestelyihin.

Koulukuljetus
Kuljetusoppilaiden valvonnan järjestäminen:
Kuljetuksessa oleville oppilaille kuuluu järjestää valvonta koulupäivän jälkeen.
Valvonnasta huolehtivat ohjaajat. Kuljetusta odotellessa voi esim. tehdä  läksyjä tai leikkiä
pihalla.  Valvontalista on opettajanhuoneen ilmoitustaululla. Kuljetuksien yhdyshenkilönä toimii
avustaja Nina Ventola.
Koulupäivän jälkeen koulukuljetusta odottavalla oppilaalla ei ole velvollisuutta osallistua
ohjattuun toimintaan. Oppilaan huoltajan suostumuksella oppilas voi jäädä pois ohjatusta
toiminnasta kun huoltaja toimittaa rehtorille kirjallisen allekirjoitetun suostumuksen. Mikäli
oppilas jää pois kuljetusoppilaille järjestetystä ohjatusta toiminnasta huoltajan suostumuksella,
koululla ei myöskään ole erillistä velvollisuutta valvoa kyseisen oppilaan toimintaa
Heinäjoen koulu
Koulukuljetukset saapuvat aamuisin 8.10-9.00. Iltapäivisin toinen opettajista valvoo odotukset.
Kuljetusta odotellessa voi esimerkiksi tehdä läksyjä, pelata lautapelejä sisällä tai leikkiä ja pelata
ulkona tai sisällä.
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Tanttalan koulu
Aamuisin koulukuljetukset saapuvat aikataulun mukaan 8.20-8.45 koululla paikalla joku
aikuinen. Iltapäivisin kuljetukset lähtevät melko pian koulun päätyttyä. Toinen opettajista valvoo
iltapäivän odotukset.

Lukuvuoden teemat, juhlat ja arjesta poikkeavat tapahtumat
Turengin koulun laaja-alaisen osaamisen painopisteenä on kulttuurillisen osaamisen (L2) lisäksi
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Hyviä tapoja noudatetaan koulussa ja myös liikenteessä.
Hyvät tavat koulussa huomioidaan mm. ruokailutavoissa, omien - ja yhteisten tavaroiden
huolehtimisessa, sosiaalisissa taidoissa ja toisten huomioimisessa. Hyvistä tavoista
huolehtiminen näkyy jokapäiväisessä arjessa siten, että koulun aikuiset välittävät ja puuttuvat
oppilaiden tekemisiin.  Luokat varaavat enemmän aikaa tavaroista huolehtimiseen. Hyvien
tapojen taitoja harjoitellaan luokissa, siirtymätilanteissa, välitunneilla jne.
Lukuvuoden juhlien ajankohdat ja vastuuhenkilöt. Kaikille yhteiset tapahtumat:
Koulussa järjestetään Suomi 100v juhla kulttuurisen osaamisen hengessä 4.12. Juhla
järjestetään kahdesti, koska kaikki eivät mahdu yhtäaikaa juhlasaliin.
“Koulun ja kodin päivä”- tilaisuus pidetään huoltajille la 2.9.18. Samana päivänä avaamme
juhlallisesti kaverikiskan ja suoritamme Unisef-kävelyn.
 Kevätjuhla vko:lla 22 liikuntahallilla - 2. ja 6. luokat ovat vastuussa kevätjuhlista.
 2.6.18 stipendien jako  ja laulu juhlasalissa

Opetuksen yhteydessä järjestettävät projektit, tapahtumat ja niiden vastuuhenkilöt:

 OSANA  OPETUSTA:

Vastuuopettaja

-       Liikenneturvallisuusviikko (vko )

Jaana Heikkilä

-       Energiansäästöviikko (vko )

luokkatasot

-       Sanomalehtiviikko ja mediaviikko(vko 6)               Jaana Heikkilä ja Jeata
-       Kiva koulu –päivä

Kiva-tiimi
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-       Tanssinpäivä 26.4.18 klo 12.15

Liikunnanopettajat

-    Move-testi 5 luokkalaisille syyskuussa
KOKO  KOULUN  PERINTEET:
- Viestikarnevaalit  pe 2.6

Liikuntavastaavat ovat vastuuhenkilöinä

- Talviliikuntapäivä/ ulkoilupv                              1-3 lk:t ja 4-6 lk:t luokkatasot päättävät
- Opet vastaan oppilaat sählypeli ti 30.5

Vastuussa ovat 6. lk:t

-Kiva koulu-päivä

Kiva-tiimi

-Kuvisnäyttely

Kuvisvastaavat

-”Lavalle siis”-tapahtuma
LUOKAT OSALLISTUVAT (liikuntavastaavat + muut järjestäjät):
-       Futisturnaus (JANPA) Syksyn futisturnaus Turengissa.
-       Sählyturnaukset   21.9.2017 3-4lk, 9.11.2017 5-6lk, 22.2.2018 1-2lk, 19.4.2018
Seutukunnallinen turnaus
-       Yleisurheilukilpailut (Jana) keväällä

 Koulurauhanjulistus 24.8.
  OMAA LUOKKAA KOSKEVAT:
-       Joulumyyjäiset & -kirppis
-       Disco

Heinäjoen koulu
Elokuu:  29.8. pikkukoulujen suunnistuspäivä Kiipulassa
Syyskuu: seurakunnan kutosten päivä Tarinmaalla, vitosten Move-testit koululla ja Turengin
liikuntahallilla, koulukuvaus
Marraskuu: Suomi 100 v-konsertti Leppäkoskella, 5-6 -luokkalaisten yrityskylävierailu
Tampereella
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Joulukuu: joulujuhla/tai muu yhteinen juhla (Suomi 100 v.)
Helmikuu: mediataitoviikko (vko 6)
Toukokuu:  pikkukoulujen jalkapalloturnaus, YU-kilpailut Liinalammella, 6-luokkalaisten retki,
koulun kevätretki, kevätjuhla
Käymme lukuvuoden aikana uimahallissa, osallistumme koulukinoon ja teemme mahdollisen
teatteriretken. Teatteriretkeen yhdistyy kodin ja koulun päivä. Tämä toteutetaan esim.
lauantaityöpäivänä. Näiden tarkemmat ajat eivät ole vielä tiedossa. Lisäksi teemme pieniä retkiä
lähiympäristöön ja vietämme teemapäiviä erilaisiin juhliin ja tapahtumiin liittyen.

Tanttalan koulu
Tanttalan koulun laaja-alaisen osaamisen painopisteenä on kulttuurillisen osaamisen (L2) lisäksi
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä kestävä kehitys.
Elokuu: pikkukoulujen suunnistuspäivä Kiipulassa
Syyskuu: seurakunnan kutosten päivä Tarinmaalla, lauantaikoulupäivä Tarinmaalla,
keskiaikapäivä
Lokakuu: Unisef-kävely, koulukuvaus, mahdollinen syysretki
Marraskuu:uimahalli Tervakoskella, Suomi 100-v konsertti Leppäkoskella, 6-luokkalaisten
Yrityskylävierailu Tampereelle
Joulukuu: joulujuhla
Helmikuu: talvirieha, talviliikuntapäivä
Maaliskuu:liikuntahalliretket Turenkiin
Huhtikuu: pääsiäisjuhla
Toukokuu: pikkukoulujen jalkapalloturnaus, YU-kilpailut, srk-retki, luokkaretki, 6-luokkalaisten
retki
Lisäksi muuta toimintaa, jolle ei vielä aikataulutusta tai tietoa tarjonnasta.
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Esiopetus
Turengin koululla toimii Haltian päiväkodin esiopetusryhmä  Aroniat. Jenna Hellsten ja Maija
Lehtonen toimivat yhdyshenkilöinä Turengin koulun puolelta esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä.
Lukuvuoden kulkuun on suunniteltu vuosikello esi – ja alkuopetuksen avuksi. Vuosikelloa
noudatetaan yhteistyössä esiopetuksen kanssa .Kuluvana lukuvuotena  järjestetään yhteisiä
tapaamisia esi ja alkuopetuksen aikuisten kesken ja yhdessä lasten kanssa. Koululaiset
järjestivät musiikkihetken ja eskarit järjestivät ekaluokkalaisille liikuntahetken.

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja lopettaminen (KiVa koulu –ohjelma ja Verso-toiminta)
Turengin koulussa käytämme kiusaamisen määritelmänä “Kiusaamista on se, kun yhdelle ja
samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut,
joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Riidat, erimielisyydet, rajut leikit ja kiusoittelu
eivät ole kiusaamista, vaan oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita”
Verso – Vertaissovittelu
Verso-toiminta on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja
vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla
puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain.
Verso-toiminta aloitettiin Turengin koulussa marraskuussa 2012.
Vertaissovittelun tavoitteena on vahvistaa oppilaiden taitoja selvittää ristiriitatilanteita.
Vertaissovitteluun tulevat asiat ovat pieniä arjen ristiriitatilanteita, vakavammat asiat selvittää
opettaja ja tiedottaa niistä koteihin. Vertaissovittelussa haetaan ratkaisua, ei rangaistuksia.
Verso-sovittelusta ei mene viestiä oppilaan kotiin. Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut
koulumme oppilaat. Verso auttaa ymmärtämään erilaisuutta, ja kehittää ihmissuhdetaitoja.
Vaikeissa sovittelutapauksissa opettaja tulee mukaan vertaissovitteluun. Versotoiminnassa on
mukana kuusi opettajaa ja oppilaita luokilta 4.-6.
Toiminnasta on laadittu vuorolista niin oppilaille kuin vastuuopettajille. Versotapauksia
käsitellään klo 10 välitunnilla versotoiminnalle varatussa ryhmätyötilassa.

KiVa – Kiusaamista vastustava koulu
Koulussamme on käytössä KiVa-materiaali, jota opettajat käyttävät opetuksessa hyväksi.Kiva
tunteja pidetään kerran kuussa keskiviikkoisin klo 8.00.
Kasvatusteemana Turengin koulussa on lkv 2017-18 hyvät tavat.
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Keväisin teemme kiusaamiskartoituksen, jonka tulosten saapuessa arvioimme toimintaamme.
Verso- ja KiVa-toiminnan avulla pyrimme luomaan koulusta entistä yhteisöllisemmän ja
hyvinvoivan paikan sekä oppilaille, että opettajille. Olemme laatineet koululle oman
sopimusmallin kiusaamisasioiden selvittämiseen ja puuttumiseen. Lkv 16-17 kouluumme on
perustettu kivatiimi, jonka keskeinen tehtävä on organisoida kiusaamiseen liittyviä aiheita,
järjestää erilaisia tapahtumia ja miettiä kiusaamisen ehkäisyä. Lkv 2017-18 perustettiin
kouluumme opetiimi ( Arja S ja Jeata), joka tulee opettajan avuksi kiusaamistilanteissa.
Opetiimin tehtävänä on toimia opettajan apuna ja kiusaamistapauksen seuranta.
Koulussa on käytössä toimintamalli koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäisyn tapoja
ovat: pohditaan lasten kanssa eri toimintamalleja kiusaamistilanteiden varalle koulun
järjestyssäännöt käydään läpi joka syksy, tiedottaminen koteihin ja yhteistyö kotien kanssa,
tehokas valvonta, yhteiset oppilaat - "yhteishuoltajuus" henkilökunnan kesken, koulun sisäinen
tiedottaminen, Kiva ja Verso.
Keväisin koulu osallistuu Kiva koulu-kyselyyn ja tuloksia käsitellään heti lukuvuoden alussa.
Tuloksia analysoi OHR-ryhmä, johtoryhmä ja opettajakokous. Tuloksista laaditaan raportti
huoltajille, joka esitellään Wilmassa.
Turengin koulun oma kyselytutkimus "Miten koulussa voidaan"-kyselyyn osallistuvat huoltajat ja
oppilaat .Kysely pidetään joka toinen vuosi. Seuraava kysely pidetää syksyllä 2018. Tulokset
analysoidaan ja käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.
“Kaverikiska” -toiminta on alkanut elokuussa 2017. Virallisia avajaisia pidetään la 2.9.2017.

Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen. (keskiviikko)

Verso-sovittelu lievissä tapauksissa.
Jos opettaja havaitsee kiusaamista tai hänelle tullaan ilmaisemaan huoli oppilaan, huoltajan tai
jonkin muun taholta, siihen tulee luokanopettajan välittömästi puuttua.
1.
Opettaja keskustelee kiusaajan ja kiusatun kanssa.
2.
Opettaja on yhteydessä kiusaajan ja kiusatun huoltajiin.
3.
Sovitaan seurannasta.
Kiusaaminen jatkuu
1.
2.

Tapaus viedään opettajatiimiin (kiusaajaopettajat,+ luokanvalvoja+
kiusaaja+kiusattu)
Seuranta

Väkivaltatapaukset
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Välituntivalvoja tai luokanopettaja tuo asian rehtorin käsittelyyn
Luokanopettaja kirjoituttaa asianomaisilla tapahtumien kulku
Rehtori katsoo tapauksen valvontakamerasta
Asianomaiset tulevat rehtorin kuulusteluun
Asiasta ilmoitetaan huoltajille
Asiasta tehdään raportti ankkuritiimille (poliisi)
Asiasta tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus
Rangastuksista neuvotellaan rehtorin kanssa. Luokanopettaja määrää rangaistuksen
(Kasvatuskeskustelu, jälki-istunto) ja ilmoittaa siitä huoltajalle. Rehtori ei määrää
rangaistusta.(Ei kuulu rehtorin toimintavaltuuksiin) Rehtorilla on  oikeus antaa kirjallinen
varoitus ei jälki-istuntoa.
Oppilashuoltoryhmä käsittelee asiaa. Tarjotaan apua oppilaalle ja huoltajalle.
Jokainen opettaja pitää päivänavauksen omassa luokassaan.  Seurakunnan
päivänavauksista  neuvottelee seurakunnan kanssa koulumme yhteyshenkilö.

Heinäjoen koulu
Koulussa on käytössä toimintamalli koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäisyn tapoja
ovat: pohditaan lasten kanssa eri toimintamalleja kiusaamistilanteiden varalle, koulun
järjestyssäännöt käydään läpi joka syksy, tiedottaminen koteihin ja yhteistyö kotien kanssa,
tehokas valvonta, yhteiset oppilaat - "yhteishuoltajuus" henkilökunnan kesken, koulun sisäinen
tiedottaminen, Kiva ja Verso. Kuraattori käy koululla säännöllisesti.
Tanttalan koulu Koulussa käytössä KiVa-koulu materiaali ja  yhteisen huolen menetelmä.
Kouluvaari vierailee koululla viikottain. Kuraattorin vierailut.

Koulurauhapaketti
Turengin koulun järjestyssäännöt
Lainmukaiset velvollisuudet
Osallistun perusopetukseen.
Suoritan tehtäväni tunnollisesti.
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Käyttäydyn asiallisesti.
(Perusopetuslaki)

 Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä
(Perusopetuslaki)
Korvaan aiheuttamani vahingon sovitulla tavalla
(Vahingonkorvauslaki)

Koulumme toiminta-ajatus: kehitämme koulua opettajien ja oppilaiden yhteiseksi työpaikaksi
viihtyminen syntyy toisen ihmisen kunnioittamisesta ja mielekkäästä, palkitsevasta työstä.

Yhdessä eläminen
Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti ja reilusti.
Toimin paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla myös koulun ulkopuolella: kirjastossa, uimahallissa,
museoissa, yleisissä tilaisuuksissa, luontoretkillä ym.

Koulussa toimiminen
Arvostan omaa ja toisen työtä.
Minulla on mukana asialliset opiskeluvälineet ja varusteet.
Kuuntelen keskittyneesti ohjeita ja opetusta.
Teen töitä niin, että kuulee vain työn ääntä.
Sisätaukojen aikana liikun rauhallisesti ja äänen käyttöni on kohtuullista.
Välitunneilla pelaan ja leikin niin, että kaikilla on mukavaa.
Noudatan hyviä tapoja myös ruokailussa.

Ympäristö ja omaisuus
Huolehdin omalta osaltani ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta.
Suojelen yhteistä omaisuutta.
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Pidän huolta omista henkilökohtaisista tavaroista.

Vastuu
Kannan vastuuta siten, että myönnän tekoni ja yritän ymmärtää niiden seuraukset.
Sovitan sääntöjen vastaiset tekoni.

Käytännöllisenä apuna ongelmatilanteiden ratkaisemisessa on Kiva-koulu ja
Verso-sovittelumenetelmä. Koulu käyttää tarvittaessa myös perusopetuslaissa ja –asetuksissa
mainittuja kurinpitotoimia. ( kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus (rehtori) ja
määräaikainen erottaminen (kasvatus- ja koulutuslautakunta)
(Perusopetuslaki)

Arjen käytänteet

1.9. 2017 alkaen

Koulun alue
Kuvat ja kartta ovat apuna pihan rajojen esittelyssä lapsille.
Välituntialue on merkitty metsän reunassa värimerkinnöin puihin. Hiekkakentällä takaraja on ennen töyrästä, ei
töyrään päällä. Rajana on nurmikko.
Rappujen edustojen ja rappujen pitää olla tyhjinä.
Nurmialueet voivat olla käytössä oppituntisin. Kalmistohauta-alueella ei saa olla.
Kentän ja pihan välisten marjapensasistutusten läpi saa kulkea.
Iltapäiväkerhon oven edessä ei saa pelata palloa, mutta muuten saa leikkiä.
Asiaton oleskelu koulun alueella on kielletty. Asiattomat ohjataan pois.

Sisäänkäynnit
4-6. luokat tulevat sisään pääovesta A1, paitsi käsityöryhmät ja PL 3-6 ovesta B1.
1-3. luokat käyttävät D-siiven ovia opettajan ohjeen mukaan.
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 Käsityöluokkaan menijät odottavat opettajaa pihalla.

Uloskäynti
Uloskäynti on opetustilaa lähimmästä ovesta. Ei mennä kuitenkaan piipunjuuren ovesta B3, eikä koulun takaovista
C3 ja C4.

Ennen koulun alkua
Aamulla koulun alkamista odotetaan välituntialueella ja sateella katoksissa - ei oven edessä.
Kuljetusoppilaat voivat tulla sisään odottamaan. Odottavat Ninan kanssa tai ovat akvaariossa.
Reppuja ei tuo sisälle kukaan muu, paitsi oppilaat, joiden kanssa on erikseen sovittu esimerkiksi lääkityksen takia.
Palloa ja muita välituntivälineitä ei haeta ennen koulun alkua, jos kello ei ole kahdeksaa. Muina aikoina yksi oppilas
voi hakea.

Oppituntien aikana
 Kännykät pidetään äänettömänä repussa oppituntien aikana. Sisätiloissa kännykän käyttö on kielletty ilman erillistä
lupaa. Opettaja pyytää kännykän pois, jos se häiritsee oppituntia tai välituntia. Palautetaan koulupäivän jälkeen.
Käytävillä olevat välttämättömät kalusteet on säilytettävä niin, että kulkuväyliä ei tukita. Turhat poistetaan.
Kengät laitetaan käytävillä siististi telineeseen tai seinän viereen.

Välitunti
Opettajat valvovat oppilaiden uloslähtöä.
Opetustilasta sammutetaan dataprojektorit, dokumenttikamerat ja valot välitunnille lähdettäessä.
Yläpihalla olo on muuten kielletty, mutta sateella etupihan katoksissa sallittu - ei ovien edessä.
D-siiven etuseinään saa heittää tennispallolla, kunhan varoo ikkunoita.
Kännyköiden käyttöä välituntisin vältetään.
Maaliverkot jätetään rauhaan.
Puissa ei kiipeillä.
Pyöräily ja skuuttailu pihan läpi on kiellettyä välituntien aikana ja myös kotiin lähdettäessä.
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D-siiven sivuseinän asfalttialue ei ole välituntikäytössä.
Liikuntatuntia edeltävän välitunnin ajaksi reput ja varusteet jätetään luokan edustalle. Niitä ei viedä pukuhuoneisiin,
jotta edellinen liikuntaryhmä saa pukeutua rauhassa.

Käytöstapoja
Kiroilussa pyritään nollatoleranssiin. Opettajan harkinnan mukaan ilmoitus Wilmassa kotiin ja kasvatuskeskustelu.
Pipo, muut päähineet ja huput otetaan pois sisällä.

Ruokailu
Oppilaat ovat opettajan vastuulla ruokailun ajan.
Ksylitolipastillin syönti on sallittu ruokailun jälkeen.

Koulun välineistö
Opettaja on vastuussa muun muassa liikunta-, kuvis-, näytelmä-, käsityö-, ymmi- ja tietotekniikkavälineistön
käytöstä ja varastoimisesta.
Varastoihin ei päästetä oppilaita ilman opettajaa.
Välineet on palautettava käytön jälkeen viipymättä omille paikoilleen.
Palauttaessaan opettaja varmistaa laitteen tai välineen toimintakunnon seuraavalle käyttäjälle.

Koulupäivän jälkeen

Koulun sisätilat tyhjennetään iltapäivällä. Jos käytävillä tulee vieraita vastaan, kysytään, voidaanko auttaa.
Asiattomat ohjataan ulos.
Päivän päätteeksi opettajat sulkevat luokkien ikkunat, sammuttavat sähköiset laitteet ja valot sekä lukitsevat ovet.
Iltapäivällä kiinteistönhoitajien kierroksen jälkeen poistuessaan rakennuksesta opettajat varmistavat yhteisten
tilojen, kuten opettajanhuoneen, työtilan ja vaate-eteisen lukituksen.
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Puuttuminen / ojentaminen / toimenpiteiden kirjaaminen
Oikeus turvalliseen kouluun
Jokaisella oppilaalla ja koulussa työskentelevällä on ehdoton oikeus turvalliseen kouluun.
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa koko sen ajan, kun hän osallistuu
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Toiminnalla tarkoitetaan
luokkaretkiä, leirikouluja, erilaisia koulun järjestämiä ekskursseja, retkiä ja matkoja. Ne on
kirjattu vuosisuunnitelmaan tai sen liitteisiin. Oppilaan vakuutus kattaa sen ajan.
Koulu ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa ja koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä,
kiusaamisesta ja väkivallasta niihin syyllistyneen ja kohteena olleen huoltajille tai muulle
viranomaiselle (sos.viranomainen ja poliisi).
      Koulumatka ei kuulu koulun toimivaltaan, mutta koulu tukee koulumatkalla tapahtuneen
      selvittämistä.
Oppilas ei saa tuoda kouluun esineitä tai aineita, jotka vaarantavat omaa tai toisten
turvallisuutta tai sopivat omaisuuden vahingoittamiseen.

Oppilaan velvollisuudet
PoL § 1. Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä
tilapäisesti myönnetty vapautusta. Erityinen syy on huoltajan ilmoitus sairaudesta, haettu
vapautus 1-3 päivää luokanopettajalta ja yli kolme (3) päivää rehtorilta.
2. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti
Huoltajan velvollisuudet
PoL § 26:
Oppilaan huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Mikäli oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä ja muita ohjeistuksia, käytetään seuraavia
toiminta-tapoja:
1. Kasvatuskeskustelu
On aina ensisijainen tapa puuttua järjestyssääntöjen vastaiseen käytökseen koulussa. Se
käydään mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen luokanvalvojan tai muun tapahtumaan
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osallisena olleen opettajan toimesta. Siitä on ilmoitettava huoltajalle ja se on kirjattava
(Wilma).
2. Jälki-istunto
Mikäli oppilas jatkaa järjestyssääntöjen rikkomista kasvatuskeskustelun jälkeen, voidaan
oppilas määrätä 1-2 tunnin jälki-istuntoon.
3. Kirjallinen varoitus
Jos käyttäytyminen jatkuu edelleen koulun sääntöjen vastaisesti kutsutaan huoltaja ja
oppilas koululle keskustelemaan ja kuultavaksi. Rehtori voi tällöin antaa oppilaalle kirjallisen
varoituksen.
4. Määräaikainen erottaminen
Kirjallisen varoituksen jälkeen viimeinen koulun käytössä oleva kurinpitokeino on
määräaikainen koulusta erottaminen. Päätöksen tekee Janakkalan  koulutuslautakunta
koulun esityksestä.
Mikäli oppilaan käytösrikkomus on vakava, voidaan em. järjestyksestä poiketa.

Kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot kirjataan Wilmaan.
Heinäjoen koulu
Järjestyssäännöt ja käytänteet ovat nähtävissä koulun ilmoitustaululla.
Tanttalan koulu
Järjestyssäännöt ja käytänteet ovat nähtävissä koulun ilmoitustaululla.

Oppimisen tuki: kolmiportainen tuki ja erityisopetuksen järjestäminen
Oppilaan oppimisen tuki noudattaa tuen kolmiportaista mallia (yleinen, tehostettu ja erityinen
tuki).
Yleinen tuki kuuluu jokaiselle oppilaalle. Yleiseen tukeen kuuluu mm. eriyttäminen, tukiopetus,
osa-aikainen erityisopetus ja kerho- sekä iltapäivätoiminta.
Kun oppilas tarvitsee tehostettua tukea, niin tuen aloittaminen päätetään pedagogisen arvion
pohjalta. Päätöksen tehostettuun tukeen siirtymisestä tekee koulun moniammatillinen
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oppilashuoltoryhmä. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman
mukaisesti.
Kun oppilas tarvitsee yleisestä opetussuunnitelmasta poikkeavan opetussuunnitelman, niin
hänelle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).
Suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen päätetään pedagogisen selvityksen perusteella.
Opetussuunnitelmasta ilmenee tuen toteuttamisen periaatteet, käytännöt ja tukimuodot.

Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan joko sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy tai oppituntien
ulkopuolella. Tukiopetusta voidaan antaa samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa
opetusryhmässä, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Tukiopetusta voi antaa myös ennakoivasti.
Tukiopetuksesta ilmoitetaan kotiin. Annettu ja myös tarjottu tukiopetus kirjataan ylös.
Tukiopetusta annetaan oppilaalle, joka on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissaan tai muutoin
tarvitsee lyhytaikaista tukea.
Jokainen opettaja on pyrkinyt varaamaan lukujärjestykseensä tukiopetustunnin paikan tai
opettajat pitävät tukiopetusta myös muiden kuin omien luokkien oppilaille.
Tukiopetukseen on varattu jokaiselle opettajalle 0,5h/vko
Koulussa toteutetaan myös integraatiota pienluokan ja yleisopetuksen luokkien välillä.
Koulussa toimii yleisopetuksen  pienryhmät 1-2 ja 3-6 -luokat.
Osa-aikainen erityisopetus
Osa-aikaista erityisopetusta antaa laaja-alainen erityisopettaja. Osa-aikaista erityisopetusta
voidaan antaa oppilaalle tarpeen mukaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai
yksilöopetuksena. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa mm. äidinkielen, matematiikan ja
vieraiden kielten oppimisvaikeuksiin. Oppilaalle voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta
yhden tai useamman oppiaineen opiskeluun. Osa-aikainen erityisopetus voi toteutua
samanaikaisopetuksena oppilaan kotiluokassa tai erityisopettajan omassa luokassa.
Puheopetusta järjestetään tarvittaessa erityisopetusresurssien mukaan. Oppilaan
osallistumisesta osa-aikaiseen erityisopetukseen tiedotetaan kotiin. Tiedottamisesta oppilaan
huoltajille huolehtii pääasiassa luokanopettaja.
Lukuvuonna 2017-2018 Turengin koulussa toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Arja Viteli
1-2lk ja Minnamari Virtanen 3-6lk. Lisäksi erityisopettaja Arja Viteli toimii 3h/vko Heinäjoen
koulussa. Erityisopetukseen on käytössä yhteensä 107 tuntia Turengin koulussa. Tunneista 53h
laaja-alaiseen erityisopetukseen ja 54h pienryhmäopetukseen (1-2PL ja 3-6PL)
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Erityisopetus
Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle tehdään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma eli HOJKS. Päätös erityisen tuen aloittamisesta tehdään pedagogisen
selvityksen perusteella. Turengin koulussa erityisopetusta saavat oppilaat opiskelevat
yleisopetuksen luokissa ja joustavasti laaja-alaisen erityisopettajan ryhmissä. Lisäksi
erityisopetusta järjestetään pienluokissa 1-2 lk ja 3-6 lk.
Heinäjoen koulu
Tukiopetusta annetaan joko ennen koulun alkua tai koulupäivän jälkeen sovitusti.
Erityisopettaja Arja Viteli on koululla keskiviikkoisin kolme tuntia.

Tanttalan koulu
Tukiopetusta annetaan ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen sovitusti.
Yhdysluokkaopetus mahdollistaa vuosiluokkiin sitomattoman yksilöllisen opiskelun.
Yhdysluokassa asioita voidaan kerrata alemman luokka-asteen kanssa ja etukäteisopiskella
ylemmän luokka-asteen kanssa.
Erityisopettaja Marika Toppari on koululla perjantaisin kolme tuntia

Koulunkäynnin tuki: oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää
toimintaa (Perusopetuslaki 628/1998). Oppilashuoltotyö voi olla yhteisöllistä tai yksilöllistä.
Yhteisöllinen oppilashuolto
Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja oppilaalla on oikeus
saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea. Koulunkäynnin tuki on oppilashuoltoa, jota ovat
koulun henkilöstön kaikki toimet, jotka ylläpitävät ja parantavat koulun hyvää ilmapiiriä,
turvallista ympäristöä, innostavaa oppimisympäristöä ja yhteisön jäsenten kaikenpuolista
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hyvinvointia. Koulukohtaisia oppimisen tukitoimia ja oppilashuoltoa johtaa rehtori ja sitä
koordinoi ja kehittää eri ammattialojen edustajista muodostunut, erikseen koolle kutsuttava,
yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran
lukukaudessa tai tarpeen mukaan.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki toteutetaan valtakunnallisen ja kuntakohtaisen
opetussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmat ja oppilashuollon löytyvät kouluilta ja osoitteesta
www.janakkala.fi/.
Yksilöllinen oppilashuolto annettavia kouluterveydenhoidon palveluja, oppilashuollon psykologija kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilaasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.
Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen vaatiessa huoltajan
suostumukseen. Jos yksittäisen oppilaan tueksi koottava asiantuntijaryhmä perustuu oppilaan ja
tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltaja yksilöidyllä kirjallisella
suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua myös oppilashuollon yhteistyötahoja ja oppilaan
läheisiä.
Oppilashuoltokertomus ja oppilasrekisteri
Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö tekee kirjaukset. Oppilashuoltokertomus
tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.
Asiantuntijaryhmä (yksilökohtainen oppilashuolto, Huolisieppari-malli)
Yksittäisen oppilaan asioita käsittelee ensisijaisesti luokanopettaja  oppilaan ja hänen
huoltajiensa kanssa. Janakkalassa puhutaan tässä yhteydessä myös Huolisieppari-mallista ja
tavoitteena on mahdollisimman varhainen huolen puheeksi otto ja tuen antaminen. Tarvittaessa
oppilaan tueksi kootaan asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän kokoonpano perustuu oppilaan
tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella
suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai
oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa
tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä
asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus.
Turengin koulussa toimii moniammatillinen OHR-ryhmä. OHR-ryhmän jäseniä ovat rehtori,
psykologi, kaksi kuraattoria, terveydenhoitaja ja laaja-alaiset erityisopettajat. Kokoontuminen on
tiistaisin klo 13-16 neuvotteluhuoneessa.
Yhteisöllinen OHR kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (marraskuu ja toukokuu) ja siihen
kutsutaan myös Heinäjoen - ja Tanttalan koulun edustajat.
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Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta
ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he
voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista.
Koulunkäynti on oppilaan omaa vastuullista työtä ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kodin tuki ja
kiinnostus koulutyötä kohtaan ovat koululaiselle tärkeitä peruskoulun loppuun asti. Vanhempien
ja opettajien yhteydenpito helpottaa koulunkäyntiä. Vanhempien osuus on erityisen tärkeä, kun
mietitään opiskelun tavoitteita ja arvioidaan oppilaan edistymistä.
Koulun ja kodin yhteistyötä tehdään monin tavoin. Opettaja ja vanhemmat voivat yhdessä
neuvotella, miten yhteistyötä käytännössä tehdään ja miten tietoja vaihdetaan. Koulun ja kodin
välistä yhteistyötä ovat esimerkiksi vanhempainillat, juhlat, avoimien ovien päivät ja yhteiset
retket. Omalla luokalla yhteistyömuotoja voivat olla vanhempien kokoukset ja
keskustelutilaisuudet, lapsen opiskelun tavoitteita ja arviointia koskevat keskustelut,
luokkatoimikunta sekä luokan omat juhlat ja retket. Kirjalliset tiedotteet, sähköpostiviestit,
reissuvihkot ja puhelinkeskustelut ovat myös osa yhteistyötä.
Luokat pitävät lukuvuoden aikana vanhempainiltoja parhaaksi katsomanaan ajankohtana ja aina
tarvittaessa. Luokka-asteet järjestävät vähintään yhden yhteisen vanhempainillan lukuvuoden
aikana.
Turengin koulun “avoimet ovet” pidetään lauantaina 2.9.2017. Aiheena on lukuvuoden teema
“Hyvät tavat”. Kaverikiskan avajaiset ja Unisef-kävely.

Heinäjoen koulu
Heinäjoen koulun ja kodin yhteistyömuotoja ovat:
- vapaamuotoiset tapaamiset koulupäivän puitteissa
- arviointikeskustelut
- vanhempainillat vähintään kerran lukuvuodessa
- vanhempainyhdistystoiminta
- Wilma
- puhelinkeskustelut ja tekstiviestit
- kyläseuratoiminta
- vanhempien oikeus tulla seuraamaan opetusta koulupäivien aikana
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Tanttalan koulu Vanhempainillat. Vanhempainvartit. Vanhemmat osallistuvat koulun retkiin,
teemapäiviin, yhteisiin tapahtumiin ja koulun juhliin.
Yhteydenpito kodin ja koulun välillä pääsääntöisesti Wilman kautta.
Vanhempaintoimikunta kokoontuu vanhempainiltojen yhteydessä ja lisäksi tarvittaessa.

Oppilaskuntatoiminta
Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden kouluviihtyvyyttä mm.järjestämällä koko koulun
yhteistä toimintaa. Vuosiluokilta 1.-6. valitaan kevätlukukauden alussa äänestämällä 1
edustaja/vuosiluokka oppilaskunnan hallitukseen, joka on vastuussa oppilaskunnan toiminnasta.
Oppilaskunnan hallituksen jäsenet eli vuosiluokkien edustajat lukuvuonna 2017-2018:
2. luokat: Varpu Miettinen 2A
3.luokat: Feli Kedeyi 3C
4. luokat: Lauri Sillanpää 4B
5.luokat: Aaro Savikko 5B + tiedotus 1.luokille yhdessä Minna-open kanssa
6. luokat Niklas Kinnunen 6A.
Puheenjohtajana toimii Anniina Henttonen 6A
Oppilaskuntatoiminta näkyy Turengin koulussa seuraavasti. Oppilasneuvosto, jossa on joka
luokalta valittu edustaja kokoontuu kerran kuussa, ideoi, valmistelee, toteuttaa ja arvioi  yhdessä
koulun toimintakulttuuria. Oppilaskunnan hallituksessa on yksi vaaleilla valittu edustaja joka
vuosiluokalta 2.-6. Hallituksen jäsenet ovat myös oppilasneuvoston jäseniä, lisäksi heillä on
hallituskokouksia, sekä edustustehtäviä ja heidän kokouksissa itse suunnittelemiaan tehtäviä
kuten koulurauhan julistus, toiminnallisen joulukalenteriluukun järjestäminen ja lukuviikon
radiolukijana toimiminen. Tänä lukuvuonna oppilasneuvoston jäsenet aloittivat koulumme
Kaverikiska-toiminnan ja näin joka luokalta löytyy nyt asiantuntija. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa
Minna Hartman
Lukuvuosi 2017-2018 on oppilaskunnan KiVa-vuosi, jolloin oppilaskunta, hallituksensa johdolla
toimii sekä esimerkkinä, tiedottajana ja KiVa-toiminnan järjestäjänä. Tavoitteena on: Meidän
koulussa ei kiusata ketään.
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Heinäjoen koulu
Koululla toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Oppilaskunta
on koulun oppilaiden kanava vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja päätöksiin. Koulun vanhassa
rakennuksessa on oppilaskunnan postilaatikko, jonne oppilaat voivat jättää postia. Kaksi
oppilaskunnan edustajaa osallistuu koulufoorumiin.
Tanttalan koulu Syyskuussa oppilaat valitsevat vaaleilla oppilaskunnan hallituksen jäseniksi
viisi oppilasta yhden 1-2 luokilta ja kaksi 3-4 sekä 5-6 luokilta. Oppilaskunta kokoontuu n. kerran
kuukaudessa käsittelemään esille tulevia asioita. Koulusta osallistuu kaksi oppilaskunnan
edustajaa koulufoorumiin.

Kerhotoiminta
Koulun kerhot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden viettää koulupäivän päätteeksi ohjattua
vapaa-aikaa koulukavereiden kanssa. Kerhoissa lapset saavat harrastaa asioita, joista ovat itse
kiinnostuneita ilman suorituspaineita. Kerhoissa oppilaat voivat myös tutustua uusiin
harrastuksiin sekä saada ystäviä oman ikäluokankin ulkopuolelta.
Kerhotoiminta on koulun kasvatustavoitteiden suuntaista ja tavoitteeellista. Ohjaajina toimivat
joko koulun opettajat tai muut luotettavat henkilöt.
Kerhotoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä paikallisten seurojen,
järjestöjen ja taiteilijoiden kanssa.
Kerhotoiminnasta tiedotetaan vanhemmille Wilman avulla, erillisillä tiedotteilla sekä koulun
kotisivuilla. Koulun kerhotoimintaa koordinoi apulaisrehtori Tiina Hytti.
Kerhotoimintaa arvioidaan kulloisenkin kerhon päättyessä kyselemällä osallistujien mielipiteitä
kerhon onnistumisesta sekä huoltajille laaditun, kunnallisen Wilma-kyselyn avulla.
Kerhotarjotin laaditaan oppilaiden toiveita kuunnellen. Apuna käytetään myös oppilaskunnan
tekemiä kyselyitä. Jotta tarjolle saadaan mahdollisimman paljon erilaisia kerhoja, on valtaosa
kerhoista lyhytkestoisia noin 6-10h pituisia kokonaisuuksia.
Kerhotoiminnassa pyritään ottamaan huomioon kunnallisen kerhohankkeen tavoitteet.
Lukuvuonna 2017-2018 painotetaan liikkumista. Tämän vuoksi Turengin koululla järjestetään
Liikuntakerho/ -kerhoja joka lukukausi.
Turengin koululla järjestetään koulupäivän jälkeen seuraavia kerhoja, jos osallistujia ilmoittautuu
riittävästi.
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Kerho-ohjaajat tiedottavat itse Wilman kautta tarkemmin kerhon alkamisesta, sisällöstä ja
osallistujamääristä. Ilmoittautumiset suoritetaan Wilman kautta suoraan kerho-ohjaajalle tai
muulla ohjaajan ilmoittamalla tavalla. Lukuvuoden aikana tulee vielä uusi kerhoja, joista
tiedotetaan tarkemmin, kun kerhot selviävät.
Lukuvuonna 2017-18 tarjotaan seuraavia kerhoja.
kerho

ohjaaja                                                                      luokkataso

Kuoro

Piritta Huopio,

1-6

Katariina Linna

Futiskerho

Harri Suhonen

Futsal

Harri Suhonen

Digiagentit

Minna Nordström

DIY-leffa

Harri Suhonen

Improvisaatio/draama
Koulun sählysarja
Askartelukerho

Perttu Nyman

Jari Heikkilä
Anu Huhtakangas, Tiina Hytti

Heinäjoen koulu
Heinäjoen koululla toimii lukuvuoden aikana monitoimikerho. Ohjaajana toimii Virpi Aho. Arxin
tarjoama tanssi/liikeryhmä maanantai-iltapäivisin.
Tanttalan koulu
Koululla toimii mahdollisesti kerhoja.
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Iltapäivätoiminta
Turengin koululla järjestetään iltapäivätoimintaa. Koululla  toimii kolme iltapäivätoimintaryhmää.
Ryhmien vetäjinä toimivat Marjo Järvinen, Outi Ylikovero ja Arja Jokinen. Iltapäivätoiminnan ja
alkuopetuksen yhteistyön koordinaattorina toimii Marjo Järvinen.

Oppilaskunta
Koulullamme toimii oppilaista koostuva oppilaskunta. Jokaiselta luokalta on valittu
luokkaedustaja, joka toimii yhdyshenkilönä hallituksen ja oman luokkansa välillä. Luokan
edustajan kautta jokainen Turengin koulun oppilas voi osallistua, vaikuttaa ja ottaa vastuuta
yhteisten asioiden hoidosta kouluyhteisössä.

Koulun ulkopuolella annettava opetus, leirikoulut ja opintoretket
Koulun ulkopuolella annettava opetus ja opintoretket tehdään koulukohtaisen
opetussuunnitelman puitteissa.
Opintoretkiä esim. kotiseuturetki keväällä ( 1 tai  2.luokalla) ,Yrityskylävierailu Tampereelle
25.1.2018 (6.lk) tehdään opetussuunnitelman mukaan.
Joillakin luokilla on leirikouluja. Suunnitelmat tarkentuvat lähempänä leirikoulun alkua.
Lisäksi luokat tekevät retkiä lähiseudulla Etelä-Suomen alueella.
Tiedossa olevat retket ja opintokäynnit:

6B leirikoulu toukokuussa -18,
6C leirikoulu huhti-toukokuussa -18
Heinäjoen koulu
Elokuussa suunnistusretki Kiipulaan.
Keväällä 2018 6-luokkalaisten retki. Retkikohde ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin.
Keväällä 2018 koko koulun kevätretki. Retkikohde ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin.
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Tanttalan koulu
Syysretki syksyllä 2017.
Keväällä 2018 6-luokkalaisten retki. Retkikohde ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin.
Keväällä 2018 koko koulun kevätretki. Retkikohde ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin

Katsomusaineiden opetuksen järjestäminen
Turengin koulussa annetaan 1h/vko ev.lut uskonnon, ort.uskonnon  ja ET- opetusta kaikilla
luokka-asteilla paitsi 4 luokalla. 4lk  annetaan opetusta  2h/vko katsomusaineissa. ET ja
uskonnon tunnit ovat keskiviikkoisin. Ort.uskonto on joka toinen  maanantai klo 13.15 - 14.30,
opettajana Maura Ihatsu.
Heinäjoen koulu
Koululla annetaan opetusta evankelisluterilaisessa uskonnossa.

Suomi toisena kielenä ja vieraskielisten opetuksen muu tuki
Koulussa toimii valmistavan opetuksen luokka. Perusopetukseen valmistavaa opetusta
annetaan maahanmuuttajataustaisille esi- ja peruskouluikäisille oppilaille, joiden suomen kielen
taito ei ole riittävä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Valmistavaa opetusta voi saada
enintään yhden vuoden ajan. Opetuksen pääpaino on suomen kielen opiskelussa ja oppilaan
yleisten opiskeluvalmiuksien edistämisessä.
Ryhmä on heterogeeninen, sillä oppilaiden koulunkäyntihistoria ja osaaminen vaihtelevat ikään
katsomatta.
Valmistavan opetuksen keskeisiä tavoitteita ovat oppilaan kotouttaminen suomalaiseen kouluun
ja yhteiskuntaan, oppilaan identiteetin tukeminen, suomen kielen oppiminen ja eri oppiaineiden
avainkäsitteiden ja sanaston oppiminen sekä valmiuksien antaminen perusopetukseen
siirtymistä varten.
Opetuksen alettua oppilaat integroidaan perusopetukseen niissä oppiaineissa, joissa
puutteellinen kielitaito ei haittaa opiskelua.
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Valmistavan opetuksen oppilaat ovat oikeutettuja erityisopetuksen, oppilashuollon ja
oppilaanohjauksen palveluihin.
Suomi toisena kielenä (S2)-opetuksen keskeisenä tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti
oppilaan suomen kielen taito ja kielellistä tietoisuutta niin, että hän pystyy opiskelemaan
yleisopetuksessa ja toimimaan suomenkielisessä yhteisössä.
S2- oppimäärä on äidinkieli ja kirjallisuus- oppiaineen oppimäärä. S2-oppimäärän tavoitteet ja
sisällöt ovat osin yhteneviä suomi äidinkielenä- oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen kanssa.
Opetuksen lähtökohtana on kuitenkin toisen kielen oppijan oppimistilanne. Suomen kieli on
oppilaalle sekä oppimisen kohde, että sen väline. S2- opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen
määrittelyn lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito. Opetuksessa edetään oppilaan tietoja taitotason mukaisesti ja opetusta eriytetään oppilaan tieto- ja taitotason mukaisesti ja
opetusta eriytetään tarvittaessa. Oppimäärän opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan
suomen kielen taitoa myös muiden oppiaineiden sisältöjen, käsitteiden ja sanaston oppimisen
kautta.
S2:sta opettavat  kolme luokanopettajaa. S2-tarkoitetut äidinkielen tunnit ovat palkitettu samalla
luokka-asteelle. S2-opettaja voi toimia samanaikaisopettajana luokassa tai pitää omaa ryhmää.
Nämä suunnitellaan aiheiden ja tilanteen mukaan joustavasti.
Yhteistyö S2 opettajan ja suomi äidinkielenä-opettajan kesken on välttämätöntä. Opetuksen
yhteinen suunnittelu on tarpeen, jotta kaikki S2-oppimäärän keskeiset sisällöt tulevat
käsitellyksi. Myös eri oppiaineiden opiskelussa voidaan antaa tukiopetusta.
S2 opetusta annetaan 12h/ vko Turengin koulussa. Jokaisella luokka-asteella on 2h/vko S2
opetusta. Tunnit on palkitettu lukujärjestykseen. 1lk ja 2lk S2 opettajana on Jaana Heikkilä, 3lk
ja 4lk S2 opettajana toimii Arja Saarinen ja 4lk ja 6lk S2 opettajina Marjukka Hänninen.
Turengin koululla annetaan myöskin Viron kielen opetusta torstaisin klo 14.00 - 15.30.
Heinäjoen koulu
S2 opetusta antaa luokanopettaja oppituntien puitteissa ja mahdollisena tukiopetuksena.
Oppilailla on mahdollisuus osallistua viron kielen opetukseen Turengin koululla.

Turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen
Koulussamme on tehty liikenneturvallisuussuunnitelma. Sen tekemisen tausta-ajatuksena on
ollut koulumatkojen nollavisio. Meidän koulun 0-visio tarkoittaa sitä, että koulumatkojen tulisi
onnistua Turengissa niin, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä.
Turvaksi- suunnitelman on tarkoitus tukea liikennekasvatustamme ja ylläpitää ja parantaa
liikenneturvallisuutta koulumme lähiympäristössä. Se kattaa koulumatkat, liikennekasvatuksen
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ja koulun turvallisuuskulttuurin. Sen tavoitteena on tuoda liikenneturvallisuusasiat pysyväksi
osaksi koulumme toimintaa.
Päivittäisessä liikkumisessamme pyrimme pitämään aina liikenneturvallisuuden esillä.
Kävelyretkillä käytetään jalkakäytäviä, hämärässä kulkiessamme vaatteissa tulee olla
heijastimet. Pyöräretkillä reitti valitaan mahdollisuuksien mukaan niin, että voimme käyttää
kevyenliikenteenväyliä. Varusteisiin kuuluu aina pyöräilykypärä. Opettajilla on käytössään
heijastinliivit, jolloin he erottuvat pyöräjonoistakin hyvin. Opintoretkille varaamme aina bussin/
taksin, jossa jokaiselle löytyy oma istuinpaikka. Turvallisuus menee edullisuuden edelle.
0-vision on mahdollista toteutua, kun jokainen noudattaa yhteisiä liikennesääntöjä sekä käyttää
turvavälineitä(heijastin,pyöräilykypärä,turvavyö). Tämä pyrkimyksemme vaatii myös meidän
kaikkien aikuisten toimimista hyvinä aikuisina malleina kulkiessamme Turengissa. Turvaksi-kirja
löytyy sähköisenä koulun nettisivuilta.
Turengin koulu tukee vanhempia osallistumaan Pyöräilevät ja kävelevät koulubussittoiminnassa. Tavoitteena on lisätä koulumatkojen kulkemista omin voimin turvallisesti ja
luontevana osana arkea. Tavoitteena on lisäksi fyysisen aktiivisuuden lisääminen koululaisten ja
perheiden parissa.
Heinäjoen koulu
Liikennekasvatusta annetaan koulussa.
Tanttalan koulu
Liikenneopetusta annetaan koulussa.
Oppilaille korostetaan liikenneturvallisuutta koulun retkillä ja annetaan opastusta koulumatkojen
liikenneturvallisuuteen.

Yhteistyökumppanit
Kirjasto. Oppilaat käyvät kirjastossa ja heille järjestetään sovittaessa kirjavinkkausta.
Seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö on sovitut päivänavaukset,  joita pidetään keskiviikkoisin
keskusradion kautta ja 2-3 kertaa lukuvuodessa salipäivänavaukset. Lisäksi virsilaulusessiot,
kinkerit joka toinen vuosi (3.-4. -luokka, 2018), pääsiäisvaellus joka toinen vuosi (2017) ja
keväällä leirikouluviikon päiväleirit Rantalahdessa. Lisäksi myös   6lk kirkkopäivät syksyisin.   Eri
urheiluseurojen kanssa tehdävä yhteistyöt: Säbä- turnaukset (Petri Hakamäki), kunnan
yleisurheilukilpailut (Jana) ja jalkapalloturnaus (JanPa).  Paikallisten yritysten kanssa on
yhteistoimintaa (Op, Nestle). Palolaitosvierailut.
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Heinäjoen koulu
Heinäjoen koulu toimii yhteistyössä Heinäjoen kyläseuran, VPK:n, ARX:in ja Pro Agria Hämeen
kanssa.
Heinäjoen koulu tekee yhteistyötä muiden 2-opettajaisten koulujen kanssa järjestäen yhteisiä
tapahtumia.
OP-Pohjola (stipendit)
Janakkalan seurakunta (päivänavaukset ym.)
Heinäjoen koulu tekee yhteistyötä Turengin koulun kanssa.
Yhteistyö kirjaston kanssa tapahtuu kirjastoautovierailujen kautta.
Yhteistyö paikallisten seurojen kanssa.
Tanttalan koulu Teemme yhteistyötä Janakkalan Janan ja muiden paikallisten seurojen,
kirjaston, kulttuuritoimen, ProAgria Hämeen, pikkukakkosten, kyläyhdistyksen, Hämeen
maatalous naisten, Hämeen keskiaika yhdistyksen, Hämeen Marttojen, Hämeen luontoliiton  ja
seurakunnan kanssa.

Hankkeet
Liikkuvakoulu
Turengin koulu on mukana Liikkuva koulu-ohjelmassa."Liikkuvan koulun tavoitteena on
aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu
vähintään tunnin päivässä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan.
Toteutuksessa keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen
lisääminen ja istumisen vähentäminen. Liikkuvissa kouluissa asioita ajatellaan uusilla tavoilla ja
muutetaan toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Keskeisenä toimintatapana on hyvien käytäntöjen
levittäminen ja hyödyntäminen." Tarkemmin voi ohjelmaa tutkailla osoitteesta
www.liikkuvakoulu.fi/.

Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää
koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki
kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin
tehtäviin.
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Majakkahanke
Turengin koulu kuuluu opetushallituksen Majakkahankkeeseen, Hankkeessa  on mukana 177
koulua 38 kunnasta.
Kehittämisverkostokoulut muodostavat alueellisia verkostoja, joissa alueellinen yhteistyö
etenee. Kehittämiskoulut muodostavat lisäksi teemaverkostoja, joiden kautta saman
kehittämisteeman valinneet koulut ympäri Suomea voivat tehdä yhteistyötä .
Kukin verkostoon kuuluva koulu on valinnut itselleen 1-3 ajankohtaista, tärkeää ja
merkityksellistä kehittämisteemaa. Koulujen valitsemat teemat on jaoteltu neljän pääteeman
alle. Oppilaiden oppimisen kehittäminen -teeman tavoitteena on parantaa osaamista ja
oppimistuloksia. Henkilöstön osaamisen teema keskittyy uuden pedagogiikan kehittämiseen,
teknologiataitojen käyttöön ja yhteisopettajuuden edistämiseen. Oppilaiden ja henkilöstön
hyvinvoinnin teemalla tuetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, tavoitteena lisätä koulumotivaatiota
ja koulussa viihtymistä. Johtamisen kehittämisen teema tähtää osallistavan ja jaetun
johtajuuden toteuttamiseen ja johtamistaitojen kehittymiseen.
Kehittämiskouluilla on mahdollisuus solmia yhteistyökumppanuuksia verkoston kautta.
Opetushallitus on apuna yhteistyökumppaneiden löytämisessä ja yhteistyön aloittamisessa.
Turengin koulun kehittämisteemat ovat: Koulumetsän hyödyntäminen opetuksessa. TVTtaitojen lisääminen ja yhteistyö pikkukoulujen (Heinäjoen koulu ja Tanttalan koulu) kanssa.
Erasmus+ KA1-hanke
Matkalla kohti uutta toimintakulttuuria
Uusi opetussuunnitelma (OPS 2016) pyrkii vastaamaan ympäröivän maailman muutoksiin.Sen
mukaan oppimisen keskiössä on laaja-alainen osaaminen. Tällä tarkoitetaan tietojen, taitojen,
arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Opetuksen tulee muuttua entistä
laaja-alaisemmaksi ja oppiainerajat ylittäväksi. Tässä projektissa haluamme erityisesti keskittyä
seuraaviin laaja-alaisen osaamisen alueisiin: ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen
osaaminen ja vuorovaikutus, tieto- ja viestintäteknologian osaaminen sekä osallistuminen ja
vaikuttaminen. Oppilaiden tulee ottaa entistä laajemmin itse vastuuta oppimisestaan, kun
opettaja muuttuu enemmän oppimisen mahdollistajaksi ja ohjaajaksi. Oppilaiden osallistamisen
keinoja ovat mm. ilmiölähtöinen oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen sekä toiminnalliset ja
aktiiviset menetelmät. Opettajien on pystyttävä tekemään jatkuvaa yhteistyötä ja sopeuduttava
entistä vaihtelevampiin oppilasryhmiin, työpareihin ja aikatauluihin. Tarvitaan uusia pedagogisia
työkaluja, jatkuvaa vuoropuhelua kollegojen kanssa, motivaatiota oman työn kehittämiseen sekä
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kouluun ilmapiiriä, missä kannustetaan uusiin kokeiluihin.Tämä edellyttää koulun
toimintakulttuurin muuttamista.
Näihin haasteisiin haemme vastauksia täydennyskoulutuksen keinoin. Toivomme pystyvämme
tämän KA1-hankkeen avulla:
-löytämään keinoja ajattelun ja oppimisen taitojen laaja-alaiseen kehittämiseen,
-vahvistamaan rooliamme rohkaisevana ja innostavana oppijan tukijana ja ohjaajana
-sekä luomaan koulustamme entistä mielekkäämmän oppimisympäristön.
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus ja eurooppalaisten koulujen väliseen yhteistyöhön
osallistuminen vastaa henkilöstön jatkuvaan uudistumis- ja koulutustarpeeseen. Turengin
koulusta liikkuvuushankkeeseen osallistuu 13 opettajaa ja yksi kouluohjaaja.

Muut koulukohtaiset lukuvuoden kehittämishankkeet
Turengin koulun koko lukuvuoden teemana on hyvät tavat.  Laaja-alaisen osaamisen
painopitealueena on  ”Kulttuurinen osaaminen (L2)lisäksi itsestä huolehtiminen ja arjen taidot,
Kultturinen osaaminen Suomi-100 hengessä. 4.12.2017 järjestetään koulussa Suomi-100 juhlat.
Heinäjoen koulu
Liikkuva koulu-hanke jatkuu
Tanttalan koulu
Liikkuvakoulu-,  Luotokoulu-  ja Digi-hankkeet, kouluvaari

Arvot
Turengin koulun arvopohja, joka pohjautuu Turengin koulun huoltajien vanhempainillassa
järjestetyyn kyselyyn. Kommentoitavia asioita: Tulevaisuuden tärkein taito- huoltajien mielestä
se laaja-alainen osaaminen, sosiaaliset taidot ja tunnetaidot. Koululaisen velvollisuudet ja
vastuu - koululaisella on vastuu omasta työstään, koululaisena olemisen perustaito, miten näitä
taitoja vahvistetaan koulussa. Tulevaisuuden koulun välineet ja tilat -uusia digi-välineitä tulisi
hankkia ja unohtamatta hyviä vanhoja opetusmetodeja.Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
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-Opetuksessa tulisi huomioida yksilöllisyys ja joustavuus, yhteistyö ja vuorovaikutus ja
kiireettömyyden kokemus.Kotona tehtävän työn määrä ja koulupäivän rakenne- Läksyt tärkeitä
ja niiden määrää tulisi yksilöllistää. Idea, koko päiväkoulusta nousi myöskin esille. Se
mahdollistaisi päivien sisälle rakentaa kerho- ja harrastetoimintaa.Mikä sytyttää oppimisen ilonHuoltajien mielestä se on erittäin tärkeätä ja opettajan persoonalla on tärkeä merkitys.Kodin ja
koulun yhteistyö- Yhteistyön luonne on erittäin tärkeä. Se perustuu avoimuuteen ja toisen
osapuolen tuntemiseen. Wilmaan oltiin tyytyväisiä. Oppilas kouluyhteisön jäsenenä- Jokaisella
oikeus oppia rauhassa. Hyviä tapoja ja sääntöjä noudatetaan. Jokaista tulee kuulluksi ja
nähdyksi.
Turengin koulussa  käytiin arvokeskustelua joka luokassa. Oppilaiden näkemys koulumme
arvopohjasta.
Koulussa on tärkeää -oppilaiden mielestä ovat oppiminen, hyvät kaverit ja ruoka. Tulevaisuuden
taidoista- Tärkeimpiä olivat laskutaito,englannin kieli, lukutaito ja kokkaaminen.Missä ja miten
opin parhaiten?
 Koulussa. Tekemällä luokassa ja ulkona.Mitä haluan oppia? Kieliä ja matikkaa.Unelmieni
koulussa? Liikuntaa, kavereita ja laadukasta ruokaa.
Heinäjoen koulun arvot
1. Yhteistyö
2. Yhteisöllisyys
3. Reippauskasvatus

Tanttalan koulun arvot
1.
2.
3.
4.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
Ihmisyys, sivistys ja tasa-arvo
Kultturinen moninaisuus rikkautena
Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Oppimiskäsitys
Turengin koulussa opiskellaa uuden OPS:n hengessä. Noudattaen ja toteuttaen uuden OPS:n
sisältöjä.
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Heinäjoen koulu
Opiskellaan kunkin yksilölliset tarpeet huomioiden kiireettä OPS:n tavoitteiden mukaisesti.
Tanttalan  koulu
 Opiskellaan kunkin yksilölliset tarpeet huomioiden kiireettä OPS:n tavoitteiden mukaisesti.

Tuntijako
Turengin koulu on sijoittanut (3h) taito - ja taideaineiden valinnaistunnit 3,4 ja 5 luokkien
kuvaamataitoon lisäämällä opetusta 1h ->2h. Kuvaamataidon tunneilla syvennetään jo aiemmin
opittuja taitoja.
Heinäjoen koulu on sijoittanut taito-ja taideaineiden lisätunnit liikunnanopetukseen. Tunneilla syvennetään
aiemmin opittuja taitoja.

Tanttalan koulu on sijoittanut taito- ja taideaineiden lisätunnit liikunnanopetukseen. Tunneilla
syvennetään aiemmin opittuja taitoja.

Painotukset
Hyvä opetus
Laaja-alaisina osaamistavoitteinamme ovat:
- ajattelu ja oppimaan oppiminen
- kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
- itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
- monilukutaito
- tieto- ja viestintätekniikan osaaminen
- työelämätaidot ja yrittäjyys
- osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
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1. Opetuksen digitalisointi
Turengin koulussa on langaton verkkoyhteys.Digi-laitekantaa koulussa on noin 1
tabletti/cromebook/läppäri per kaksi oppilasta. OpGafe- ja eVille-ympäristöt on otettu
käyttöön. Opettajia kouluttavat kaksi digi-mentoria, Virpi Löyttyniemi ja Minna Nordström.
Mentorit auttavat tarvittaessa opettajia  ja ohjaavat opettajia käyttämään eri digi-ohjelmia
2. Liikunnallisuus

-

Liikkuva koulu:
Turengin koulu on mukana Liikkuva koulu-ohjelmassa. Turengin koulussa pyritään
toteuttamaan mm:
-

Oppilaskerhoissa on liikunnallisia mahdollisuuksia.
Valinnaisissa oppiaineissa oppilailla mahdollisuus valita 4, 5 ja 6lk
liikuntavalinnainen.
Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta liikunnallisuuden ajatus (tunti päivässä).
Koko koulun liikuttaminen ja liikunnallistaminen. Oppilaista henkilökuntaan.
Uusi tekonurmikenttä on laajennettu välituntialuuksi.

Liikkuva koulu-työryhmään kuuluvat Jari Heikkilä, Suvi Eklöf-Orkola, Sirpa Liukkonen,
Piia Aitto-oja, Harri Suhonen ja Perttu Nyman. Yhdyshenkilönä toimii Harri Suhonen ja
Sirpa Liukkonen.
Janakkala sai Liikkuva koulu- projektilta hankerahoitusta, jolla hankittiin koululle erilaisia
liikuntaa tukevia välineitä.

3. Mediakasvatus

Heinäjoen koulu
Aktiivinen välituntiliikunta, koulun oma monitoimikerho, pikkukoulujen liikuntapäivät.
1. Digitalisaatio: Gafe- ja eVille-ympäristöjen käyttöönotto pienin askelin oppilaan valmiudet
huomioon ottaen.
2. Sosiaaliset- ja yhteistyötaidot
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Tanttalan koulu
1. Monialaiset oppimiskokonaisuudet
2. Digitalisaatio: GAFE- , eVille-oppimisympäristöjen käyttö,
3. Taito- ja taideaineiden lisätunnit liikunnanopetukseen. Omat ja pikkukoulujen
liikuntapäivät.

Perusopetuksen yhtenäisyys
-Turengin koulun opettajia käy opettamassa yhteiskoululla ja Heinäjoen koululla.
-Tarjotaan Heinäjoen ja Tanttalan kouluille mahdollisuus osallistua Turengin koulun
tapahtumiin. Yrityskylävierailut yhdessä Heinäjoen ja Tanttalan koulujen kanssa.
-Turengin koulu osallistuu Janakkalan kunnan yhteisiin koulujen välisiin
urheilutapahtumiin.
-Turengin ja Tervakosken koulujen arjen käytänteiden yhtenäistäminen
Heinäjoen ja Tanttalan koulut pikkukoulujen yhteiset tapahtumat ja retket.
Yrityskylävierailut yhdessä Heinäjoen, Leppäkosken, Tarinmaan, Viralan ja Tanttalan
koulujen kanssa.

Koulun ja kodin väliset yhteistyömuodot
Koulun ja kodin yhteistyötä toteutetaan kasvatuskumppanuuden hengessä.
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan henkilöstön ja vanhempien sitoutumista oppilaiden
kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuutta ohjaavat
periaatteet ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi.
Pyrimme mahdollisimman kiinteään ja avoimeen yhteistyöhön huoltajien kanssa.
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Kouluyhteisötasolla yhteistyömuotoina ovat Kaverikiskan avajaiset/avoimet ovet
2.9.2017, teemapäivät, juhlat ja tapahtumat. Huoltajilla on mahdollisuus saada tietoa
koulun toiminnasta koulun kotisivuilta ja Wilmalla välityksellä tiedotteina huoltajille.
Luokkatasoyhteistyössä opettaja pitää aktiivisesti yhteyttä koteihin. Yhteydenpito
tapahtuu  Wilma-viestein, reissuvihkoviestein, puhelimitse tai tapaamalla
henkilökohtaisesti. Arviointikeskustelussa opettaja tapaa huoltajan/ huoltajat
syyslukukauden loppupuolella. Opettajat järjestävät vanhempainiltoja tarvittaessa.
Yksilötasolla opettaja sopii tarpeen mukaan palavereja huoltajien kanssa. Keskusteluissa
on mukana tarvittaessa oppilashuoltoryhmän jäseniä tai muita toimijoita esim.
lastensuojelun edustaja, koululääkäri, koulupoliisi jne.
Huoltajat osallistuvat oppilashuollon kokouksiin tarpeen mukaan.
Koulussa toimii vanhempainyhdistys, joka järjestää tapahtumia ja auttaa koulua
taloudellisesti .Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Kati Luukkanen.

OPS:n ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen
Huoltajajille pidettiin iltatilaisuus keväällä 2014. Huoltajat miettivät heille ja lapsilleen
tärkeitä arvoja, joita he haluavat lähikoulun toteuttavan. Oppilaat  miettivät keväällä 2014,
heille tärkeitä arvoja. Arvot kirjattiin ja ne koottiin seinätauluksi kaikkien nähtäville.
Heinäjoen koulu
OPS:n ja lukuvuosisuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan keskusteluilla
vanhempien kanssa.
Tanttalan koulu
OPS:n ja lukuvuosisuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vanhemmille
tehtävällä kyselyllä, jonka tuloksia käsitellään kevään vanhempainillassa.
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Valinnaisuus
Taito- ja taideaineide koulukohtaisesti päätettävät kolme tuntia on sijoitettu kuvataiteeseen
vuosiluokille 3-5.
Valinnaisia aineita oli oppilaille tarjolla kullekin luokka-asteelle seitsemän erilaista. Osa
kursseista on varsinaisia oppiaineita täydentäviä, osa soveltavia kursseja, joissa opiskellaan
eheyttävästi useampia oppiaineita. Näistä tarjolla olleista valinnaisaineista toteutettiin ne, jotka
saivat eniten kannatusta.
Valinnaisaineita opiskellaan tunti viikossa koko lukuvuoden ajan. Tarpeen mukaan tunteja
voidaan yhdistää kaksoistunneiksi.
 Valinnaisaineita opiskellaan Turengin koulussa lukuvuonna 2016-2017 seuraavasti:
1h /vko

4lk.
●
●
●
●
●

Tutustutaan kieliin (Arja Saarinen)
Mailapeli ja palloili
Kätevästi käsin (Tiina Hytti)
Monipuoliset mediataidot (Harri Suhonen)
Liikettä niveliin (Mikko Sahila)

1h /vko

5lk
●
●
●
●
●
6lk

Tutustumme maailman kieliin (Virpi Löyttyniemi)
Koodaus (Minna Nordström)
Vanhasta uutta (Tiina Hytti)
Liikettä niveliin (Harri Suhonen)
Iloa ilmaisusta draivia draamasta (Arja Saarinen)
1h/vko

●
●
●
●

Tutustumme maailman kieliin (Satu Kinnunen)
Liikettä niveliin (Harri Suhonen)
Vanhasta uutta (Tiina Hytti)
Mailapeli- ja palloilukurssi (Sirpa Liukkonen)

Kätevasti käsin Tiina Hytti (4lk)
Valinnaisaineen nimi: Kätevästi käsin/ Tiina Hytti
Valinnaisaineen opiskeluun osallistuvat vuosiluokat: 4.lk
Valinnaisaineen tavoitteet: Laajentaa ja syventää käsityöoppiaineen sisältöjä sekä soveltaa aiemmin opittua
uusissa yhteyksissä
Valinnaisaineen sisällöt: Pienten käsityötuotteiden valmistusta yksin ja ryhmissä erilaisia käsityötekniikoita
hyödyntäen.
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Laaja-alaisen osaamisen alueista korostuvat:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
· oppimisympäristö: käsityöluokka
· työtavat: vaihtelevat oppilaan oman suunnitelman mukaan
· tuki ja ohjaus:
Valinnaisaineen arviointitavat: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan antama palaute
Loppuarviointi hyväksytty/ hylätty
Vuodenaikoihin ja paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa. Oppimisympäristöjen käyttö on tarkoituksenmukaista ja
monipuolista.

Monipuoliset mediataidot/ Harri Suhonen (4lk)
Valinnaisaineen tavoitteet: Tutustua ja perehtyä mediakentän palveluihin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Valinnaisaineen sisällöt: Tarkennetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mutta ainakin perehdytään Google-universumin
mahdollisuuksiin. Tutuksi tulevat eri palvelut tietokoneella, tabletilla ja puhelimella esim. Docs, Slides sekä Sheets.
Google-universumin lisäksi tutustutaan valo-ja videokuvauksen perusteisiin monipuolisesti ja projektiluonteisesti.
Mitä on valokuvaus? Mitä on kuvankäsittely? Mitä on videokuvaus? Kohteena on erityisesti lapsia kiinnostavat
teemat. Tärkeänä ulottuvuutena esille nousee myös vuorovaikutustaitojen (ja nettietiketin) kehittäminen
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
· oppimisympäristö:
· työtavat:
· tuki ja ohjaus:
Valinnaisaineen arviointitavat: Hyväksytty/hylätty. Käytetään lopputulokseen saamiseen monipuolisia arviointitapoja
(esimerkiksi vertais-itse-jatkuvaa- arviointia) muistaen liikunnan arvioinnin erityispiirteet ja painotukset.
Liikettä niveliin/ Mikko Sahila (4lk)
Valinnaisaineen tavoitteet: Lapsille monipuolista ja motivoivaa liikuntaa.
Valinnaisaineen sisällöt:Monipuolista liikuntaa. Oppilaat saavat myös itse vaikuttaa sisältöihin.
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
-

oppimisympäristö:
työtavat
tuki ja ohjaus:
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Valinnaisaineen arviointitavat: Hyväksytty/hylätty

Tutustumme kieliin/Arja Saarinen (4lk)
Valinnaisaineen tavoitteet: Tavoitteena on tutustua venäjän, espanjan, ruotsin ja italian alkeisiin.  Opetellaan
venäjänkieliset kirjaimet niin, että oppilaat pystyvät lukemaan niillä kirjoitettuja sanoja ja kirjoittamaan niitä itse.
Valinnaisaineen sisällöt: Opetuksen sisältönä on oppilaiden arkeen liittyvien sanojen ja sanontojen oppiminen ja
niiden aktiivinen käyttäminen.  Erityistä painoa laitetaan puhumisrohkeudelle.  Suullisen kielitaidon tavoitteena on,
että oppilaat osaavat kertoa lyhyesti itsestään ja omasta maastaan ja että he osaavat tehdä kysymyksiä näistä
aihepiireistä.  Kielenoppimisen ohella tutustutaan myös ko. kielialueen tapoihin ja kulttuuriin.
Tämä valinnaisaine tukee erityisesti oppijan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
●
●

oppimisympäristö: 5B-luokka
työtavat: itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä, ryhmätyötä

Valinnaisaineen arviointitavat: Itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan antamaa palautetta.
Kokonaisuus hyväksytty/hylätty.
Palloilu- ja mailapelikurssi/ Sirpa Liukkonen ( 4 lk ja 6 lk)
Valinnaisaineen tavoitteet:

     - pallonkäsittelytaitojen parantaminen
     - silmä-käsikoordinaation kehittäminen,
     - pallopelien taktiikan oivaltaminen pien- ja viitepelejä apuna käyttäen
     - fyysisen kunnon kohottaminen
     - sosiaalisten taitojen kehittäminen ( joukkuekavereiden huomioonottaminen)
        erilaisten pallopelien avulla
Sisältö:
-

monipuolisesti erilaisilla palloilla ja mailoilla tutustutaan mahdollisimman moneen palloilulajiin vuodenajat
huomioonottaenValinnaisaineen sisällöt:
huomioidaan myös oppilaiden toivomukset

Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
-

oppimisympäristö: ulko- ja sisäliikuntatilat
työtavat: Itsenäinen harjoittelu, parityöskentely, ryhmätyöskentely, ohjattu oivaltaminen
tuki ja ohjaus: Opettajan tuki ja ohjaus, oppilastovereiden tuki, avustajan tuki
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Valinnaisaineen arviointitavat: +
-

jatkuva arviointi, oppilaiden itsearviointi, sanallinen arviointi yhdessä oppilaiden kanssa kurssin lopussa

5. lk
Tutustutaan maailman kieliin/ Virpi Löyttyniemi (5lk)
Valinnaisaineen opiskeluun osallistuvat vuosiluokat:
Valinnaisaineen tavoitteet:
Tällä valinnaiskurssilla  harjoittelemme seuraavia laaja-alaisia osaamisen taitoja:Tutustutaan vieraisiin kieliin
yhdessä ihmetellen ja tutkien niiden eroja ja yhtäläisyyksiä.
● Tunneilla opetellaan myös erilaisia tapoja ja keinoja vieraiden kielten itseopiskeluun käyttäen apuna netistä
löytyvää materiaalia, esimerkiksi sanastopelejä.
● Digitaalista harjoitusmateriaalia opitaan tuottamaan myös itse mm. valmiille pelialustoille.

● ajattelu- ja oppimaan oppiminen
● kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
● monilukutaito
● tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Valinnaisaineen sisällöt:
Opetellaan alkeita (esim. tervehdyksiä, numeroita, värejä, lähipiirin sanoja) ryhmäläisiä kiinnostavista kielistä.
Samalla tutustutaan näitä kieliä puhuviin maihin ja kulttuureihin.
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
-oppimisympäristö: pääosin oma luokka ja koulun lähiympäristö
-työtavat: digitaalisuutta hyödynnetään monipuolisesti (sanastopelit, sopivan opiskelumateriaalin etsiminen,
tiedonhaku, videointi ym. muut sähköiset esitystavat), ulkomaiset vieraat (nuorisovaihto ym.)
-tuki ja ohjaus: ei tarvetta erityistuelle
Valinnaisaineen arviointitavat: itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute (hyväksytty/hylätty)

Koodaus/ Minna Nordström (5lk)

Valinnaisaineen tavoitteet:
Tavoitteena on  syventää ja laajentaa oppilaan ongelmanratkaisutaitoja sekä koodausosaamista.
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Valinnaisaineen sisällöt:
Tunneilla kehitetään ohjelmoinnillista ajattelua eli minkälaisia ajattelutaitoja ihminen tarvitsee pystyäkseen
ratkaisemaan ongelmia. Ongelman purkaminen osiin, kaavojen ja toistuvien sääntöjen tunnistaminen sekä
algoritmien eli toistuvien kaavojen luominen ja soveltaminen ovat oppimisen kohteina.
Koodaustaitojen kehittämisessä käytetään erilaisia pelillisiä ympäristöjä. Käytössä ovat mm. Code.org, Lightbot
hour sekä Scratch.
Tämä valinnaisaine tukee erityisesti oppijan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
●
●

oppimisympäristö: ATK-luokka, oma luokka,
työtavat: itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä, ryhmätyötä

●

tuki ja ohjaus:

Valinnaisaineen arviointitavat:
itsearviointia, vertaisarviointia, opettajan antamaa palautetta
Kokonaisuus hyväksytty/hylätty

Vanhasta uutta/ Tiina Hytti (5lk)
Valinnaisaineen tavoitteet: Laajentaa ja syventää käsityö- ja kuvataide oppiaineiden sisältöjä
Valinnaisaineen sisällöt: Valmistetaan yksin ja yhdessä tuotteita hyödyntäen erilaisia käsityön ja kuvataiteen
tekniikoita. Materiaaleina käytetään käytettyjä materiaaleja esim. vanhoja kankaita, farkkuja, korkkeja,
pahvilaatikoita, sanoma- ja aikakauslehtiä yms.
Yritetään päästä vierailemaan paikallisessa kierrätysalan yrityksessä: Dafegorilla.
Laaja-alaisen osaamisen alueista korostuvat:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
· oppimisympäristö: käsityöluokka, yritysvierailu
· työtavat: vaihtelevat oppilaiden omien suunnitelmien mukaan
· tuki ja ohjaus:
Valinnaisaineen arviointitavat: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan antama palaute
Loppuarviointi hyväksytty/ hylätty
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Liikettä niveliin/ Harri Suhonen (5lk)
Valinnaisaineen tavoitteet: Liikutaan monipuolisesti. Kehitetään motoriset perusliikuntataitoja: Liikkumistaidot,
tasapainotaidot, käsittelytaidot.
Valinnaisaineen sisällöt: Aktiivisia ja toiminnallisia leikkejä ja pelejä sisällä sekä ulkona Mahdollisuuksien mukaan
tutustutaan eri lajeihin sekä toteutetaan retkiä. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin sisältöihin
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
· oppimisympäristö: Monipuolisia oppimisympäristöjä tarkoituksenmukaisesti. Tutustutaan erityisesti lähiympäristön
tarjoamiin mahdollisuuksiin.
· työtavat: · tuki ja ohjaus: Eriyttäminen osaamistason mukaista.
Valinnaisaineen arviointitavat: Hyväksytty/hylätty. Käytetään lopputulokseen saamiseen monipuolisia arviointitapoja
(esimerkiksi vertais-itse-jatkuvaa- arviointia) muistaen liikunnan arvioinnin erityispiirteet ja painotukset.

Iloa ilmaisusta, draivia draamasta / Arja Saarinen
Valinnaisaineen tavoitteet: Tavoitteena on kehittää ja syventää oppilaan kehollista ilmaisua ja ilmaisurohkeutta.
Tarkoituksena on kokeilla erilaisia ilmaisun tapoja ja auttaa näin oppilasta kokeilemaan omia rajojaan ja löytämään
uusia puolia itsestään.  Draamailmaisun tarkoituksena on myös kehittää oppilaan itsetuntoa ja tuoda kouluarkeen
iloa ja rentoutta.
Valinnaisaineen sisällöt: Tunneilla tehdään monipuolisesti erilaisia draamailmaisun harjoituksia, pelejä ja leikkejä.
Tämä valinnaisaine tukee erityisesti oppijan laaja-alaisen osaamisen osa-alueita:
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
●
●

oppimisympäristö: painisali, koulun piha, koulumetsä
työtavat: itsenäistä työskentelyä, parityöskentelyä, ryhmätyötä

Valinnaisaineen arviointitavat: itsearviointia, vertaisarviointia, opettajan antamaa palautetta
Kokonaisuus hyväksytty/hylätty
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   6lk
Tutustutaan maailman kieliin/ Satu Kinnunen (6lk)
Valinnaisaineen tavoitteet:
Tutustutaan vieraisiin kieliin yhdessä ihmetellen ja tutkien niiden eroja ja yhtäläisyyksiä.
●
●

Tunneilla opetellaan myös erilaisia tapoja ja keinoja vieraiden kielten itseopiskeluun käyttäen apuna netistä
löytyvää materiaalia, esimerkiksi sanastopelejä.
Digitaalista harjoitusmateriaalia opitaan tuottamaan myös itse mm. valmiille pelialustoille.

Tällä valinnaiskurssilla  harjoittelemme seuraavia laaja-alaisia osaamisen taitoja:
●
●
●
●

ajattelu- ja oppimaan oppiminen
kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
monilukutaito
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Valinnaisaineen sisällöt:
Opetellaan alkeita (esim. tervehdyksiä, numeroita, värejä, lähipiirin sanoja) ryhmäläisiä kiinnostavista romaanisista
kielistä. Samalla tutustutaan näitä kieliä puhuviin maihin ja kulttuureihin.
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
- oppimisympäristö: pääosin oma luokka ja koulun lähiympäristö
- työtavat: digitaalisuutta hyödynnetään monipuolisesti (sanastopelit itse tehden, sopivan opiskelumateriaalin
etsiminen, tiedonhaku, videointi ym. muut sähköiset esitystavat)
● tuki ja ohjaus: opettaja toimii ohjaajana, ei erityistä tarvetta tukeen, mutta tarvittaessa resurssiopettaja
apuna
Valinnaisaineen arviointitavat: itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute opettajalta, hyväksytty/hylätty
Vanhasta uutta/ Tiina Hytti (6lk)
Valinnaisaineen tavoitteet: Laajentaa ja syventää käsityö- ja kuvataide oppiaineiden sisältöjä
Valinnaisaineen sisällöt: Valmistetaan yksin ja yhdessä tuotteita hyödyntäen erilaisia käsityön ja kuvataiteen
tekniikoita. Materiaaleina käytetään käytettyjä materiaaleja esim. vanhoja kankaita, farkkuja, korkkeja,
pahvilaatikoita, sanoma- ja aikakauslehtiä yms.
Yritetään päästä vierailemaan paikallisessa kierrätysalan yrityksessä: Dafegorilla.
Laaja-alaisen osaamisen alueista korostuvat:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
· oppimisympäristö: käsityöluokka, yritysvierailu
· työtavat: vaihtelevat oppilaiden omien suunnitelmien mukaan
· tuki ja ohjaus:
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Valinnaisaineen arviointitavat: itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan antama palaute
Loppuarviointi hyväksytty/ hylätty
Liikettä niveliin/ Harri Suhonen (6lk)
Valinnaisaineen tavoitteet: Liikutaan monipuolisesti. Kehitetään motoriset perusliikuntataitoja: Liikkumistaidot,
tasapainotaidot, käsittelytaidot.
Valinnaisaineen sisällöt: Aktiivisia ja toiminnallisia leikkejä ja pelejä sisällä sekä ulkona Mahdollisuuksien mukaan
tutustutaan eri lajeihin sekä toteutetaan retkiä. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin sisältöihin
Mahdolliset erityispiirteet seuraavissa asioissa:
· oppimisympäristö: Monipuolisia oppimisympäristöjä tarkoituksenmukaisesti. Tutustutaan erityisesti lähiympäristön
tarjoamiin mahdollisuuksiin.
· tuki ja ohjaus: Eriyttäminen osaamistason mukaista.
Valinnaisaineen arviointitavat: Hyväksytty/hylätty. Käytetään lopputulokseen saamiseen monipuolisia arviointitapoja
(esimerkiksi vertais-itse-jatkuvaa- arviointia) muistaen liikunnan arvioinnin erityispiirteet ja painotukset.

Heinäjoen koulu
Valinnaisaineet:
- 4 lk. kuvataide
5-6 lk. elokuvakurssi
Kuvataide
Tutustutaan kuvataiteen eri tekniikoihin ja valmistetaan töitä eri tekniikoilla.Materiaaleina hiili, lyijykynä, liidut, savi,
pahvi ja kierrätysmateriaali. Tekniikkana esim. maalaus, piirtäminen, muovailu ja rakentelu.
Arviointi läpäisyperiaatteella
Elokuvakurssi
Kurssilla tehdään mm. omia lyhytelokuvia (Taikalamppu -pedagogiikalla) ja animaatioita (iMovie). Katsotaan ja
analysoidaan suomalaisia elokuvia Suomi 100- hengessä ja keskustellaan niistä. Kurssilla teemme
elokuvapäiväkirjan driveen. Harjoittelemme myös valokuvausta Kamerakynä -tekniikalla.
Arviointi läpäisyperiaatteella.
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Tanttalan koulu
4.-6. luokkien oppilaat valitsevat yhden valinnaisaineen lukukaudeksi kerrallaan. Valinnaisainetta opiskellaan tunti
viikossa. Valinnaisaineet suoritetaan projektiluontoisesti. Projektien toteutus ja arvostelu suunnitellaan yhdessä
oppilaiden kanssa.
Historia: Historian henkilöitä, Keksintöjen historiaa
Biologia: Eliöitä meiltä ja muualta
Fysiikka: Avaruus
Maantieto: Vieraita maita
Matematiikka: Matikkapähkinöitä
Äidinkieli: Kirjoitamme kirjan
Tavoitteena on tietojen ja taitojen syventäminen ja itsenäinen tiedonhankinta sekä laaja-alaiset L1 Ajattelu ja
oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Laaja-alainen osaaminen ja eheyttävät
oppimiskokonaisuudet

1.luokkien monialainen oppimiskokonaisuus 2017-2018
MINÄ KOULULAISENA
Tavoitteet:
Yhdessä opetellaan ja harjoitellaan
vuorovaikutustaitoja: kuunteleminen, kertominen ja keskusteleminen,
kaveritaidot
työskentelytaitoja: koulutavaroista huolehtiminen, sovitulla tavalla,
yhdessä, yhteistyössä ja itsenäisesti työskentely, huolellisuus,
siirtymätilanteet, koulu-ja kotitehtävistä huolehtiminen, oppimaan
oppimisen taidot <-- MOI-tunnit eli Minä opin itse-tunnit yhteistyössä eskareiden kanssa
Oppiaineet: SUK, MA, YM, LI, KS, KU, MU
Kesto:  koko lukuvuosi,1-2 oppituntia viikossa
Toteuttamistapa: Oppilaat mukana yhteistyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, Alkuun oman luokan
kesken omassa luokassa, myöhemmin pajatunteina koko 1.lk luokkataso yhdessä, Aroniat eskariryhmä mukana
kerran viikossa
Tuotos: Oppilas saa itse vaikuttaa millaisen Koululainen -tuotoksen tekee:  yhdessä vai itsenäisesti. Onko tuotos
esim.kirjoitus, piirros, näytelmä tuleville koululaisille? Myös pajoissa syntyy erilaisia tuotoksia. Yhteistoiminnalla
karttuvat koululaisen taidot on tärkein tuotos.
Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen ja
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L2 - Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Yhteistyö: kaikki koulumme 1.luokat, esikouluryhmä Aroniat, oppilaiden kodit, koulun henkilökunta, kirjasto,
Arviointi, palaute:  itsearviointi, vertaisarviointi, suullinen palaute, jatkuva arviointi
Monialainen oppimiskokonaisuus 2.lk
MINÄ LÄHIYMPÄRISTÖSSÄNI
TAVOITTEET:
1.
2.
3.
4.
5.

Oppilas vierailee lähiympäristön vesistön äärellä ja hahmottaa paikan kartalta.
Oppilas tunnistaa Suomen yleisimpiä järvikaloja.
Oppilas osaa kertoa yleisimmistä kalastusvälineistä ja kalastuksesta.
Oppilas saa aidon kokemuksen kalaretkestä.
Oppilas harjoittelee animaation tai elokuvan tekemistä kuvakäsikirjoituksesta valmiiseen tuotokseen.

KUVAUS:
Oppimiskokonaisuus toisella vuosiluokalla on Minä lähiympäristössäni. Lukuvuonna 2017-2018 oppilaat tutustuvat
oman lähiympäristönsä vesistöön ja Suomen järvikaloihin. Kalat ja vesi ovat teemana myös samanaikaisesti
kulkevan tvt-projektin kanssa. Oppimiskokonaisuuden kesto on noin 30 tuntia ja se on pääsääntöisesti ajoittunut
elo-syyskuulle.
Oppimiskokonaisuudessa mukana olevat oppiaineet ovat ympäristötieto, äidinkieli, kuvataide, käsityö ja musiikki.
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tulevat huomioiduiksi kokonaisuudessa. Oppimiskokonaisuuden aikana syntyy
useita tuotoksia, joista mainittakoon viehe/perho, kalaryijy sekä video/animaatioprojekti. Ympäristötiedossa
opetellaan lukemaan tietotekstiä, tehdään havaintoja kalastusvälineistä ja käydään kalassa. Äidinkielessä
lukemisen lisäksi kuunnellaan kaloihin liittyviä tarinoita ja kirjoitetaan niitä itse. Musiikissa tutustutaan ja opitaan
aiheeseen liittyviä lauluja. Oppimiskokonaisuudessa arvioidaan työskentelytaitoja sekä valmistuvaa tuotosta.
Jatkuvan arvioinnin lisäksi tehdään itsearviointia,vertaisarviointia sekä opettaja-arviointia.

3- luokkien monialainen oppimiskokonaisuus 2017-2018
Janakkala nyt ja tulevaisuudessa

Oppiaineet: YM, KU, SUK, LI, UE, TVT
Tavoitteet: Oppilaat tutustuvat Janakkalan toimijoihin ja palveluihin. Oppilaiden näkemys omasta kunnastaan
laajentuu. Oppilaat visioivat Janakkalan tulevaisuutta.
Yhteistyökumppanit: Paikalliset julkiset palvelut ja yrittäjät. Vierailu mm. Harvialan kartanolla, Harvialan koululla,
paikallisella maatilalla, seurakunnalla, kunnanvirastossa, terveyskeskuksessa, muut paikalliset yritykset
Toteuttamistapa: Käydään vierailulla paikallisilla toimijoilla. Keskustelujen ja pohdinnan avulla pyritään
muodostamaan kuva nykyhetken Janakkalasta. Oppilaat visioivat tulevaisuuden Janakkalan nykyhetken
Janakkalan pohjalta.
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Tuotos: Oppilaat tekevät Book creatorilla ryhmätyön vierailukohteista. Ryhmän rakentavat pienoismallin
tulevaisuuden Janakkalasta.
Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettaja-arviointi

4.luokan monialainen
 Minä ja hyvinvointi

Oppiaineet: YH, YM, LI, SUK, KU, UE
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet: L1, L2, L3, L7
Kesto: riittävän pitkäkestoinen syyslukukauden aikana siten, että oppilailla on aikaa syventyä
oppimiskokonaisuuden sisältöön.
Monialainen oppimiskokonaisuus aloitetaan ideoimalla luokissa, mitä terveys on. Tarkoituksena on saada aikaan
keskustelua terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä käsityksistä ja arvoista sekä korostaa itsestä huolehtimista ja arjen
taitojen hallintaa.
Yhteistyökumppaneita: mm. Kyterinhovi (valtakunnallinen vanhustenviikko), seurakunta, eri ammattinharjoittajia
(oppilaiden vanhempia) aiheen tiimoilta, paikallisia seuroja
Luokat itse päättävät, millaisen tuotoksen aiheesta lopuksi tekevät.
Arviointi: palaute vierailukohteista, huoltajien kommentit, itsearviointi, vertaisarviointi
Monialainen oppimiskokonaisuus 5.lk
Minä eurooppalaisena
Oppiaineet: YM, EN, KS, AI/MA
Laaja-alaisen osaamisen alueet:
L1 - Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 - Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L5 - Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 - Työelämätaidot ja yrittäjyys
Kesto: 25 h, viikot 4-7/2018, tuotos viikolla 8/2018.
Tavoite:
Oppilaat tutustuvat muihin Euroopan valtioihin kuin Pohjoismaihin ja Baltian maihin ja valitsevat niistä yhden, josta
keräävät tietoa ja jonka esittelevät kokonaisuuden lopuksi.  Englannin tunneilla harjoitellaan erityisesti matkoilla
tarvittavaa sanastoa ja viestintätilanteita.  Käsityötunneilla valmistetaan oppilaan suunnittelema matkamuisto ko.
maasta.
Tavoitteena on myös parantaa oppilaiden itsenäisen työskentelyn taitoa, oman työn suunnittelua ja
tiedonhankintaa.
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Tuotos:
Matkamessut koulun salissa, jossa eri valtioiden osastot esittäytyvät.
Yhteistyökumppanit:
Oppilaiden vanhemmat ja sukulaiset, jotka voivat kertoa omakohtaisia kokemuksiaan jostain Euroopan maasta.
Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi työskentelystä ja tuotoksesta
Opettajat: Anu, Arja S, Piritta, Minna N, Satu, Virpi, Tiina, Mikko ja Kimmo

6. luokan monialainen oppimiskokonaisuus
Minä itse
Oppimiskokonaisuudessa oppiaineet: AI, HI, RU sekä osaltaan myös EN, KU, MA, LI
Tavoitteena: tutustua omaan, perheen sekä kotiseudun historiaan, löytää omia vahvuuksia ja esitellä niiden avulla
itsensä sekä suunnata katse tulevaan. Oppilaita edellytetään taitoja hyödyntää erilaisia tietolähteitä. Lisäksi
oppilaiden tulee näyttää viestinnälliset taitonsa monipuolisesti, osa tekstistä kirjoitetaan englanniksi ja ruotsiksi.
Kokonaisuuden kesto: n.25 oppituntia, jaettuna useammalle viikolle. Pääosin työskentely ajoittuu seuraaville
viikoille, mutta materiaalia kerätään pitkin vuotta:
vko 10 (suunnittelu + ohjeet)
vko 11-13 (työskentely)
vko 14 (viimeistely+tulostus)
HUOM! Wilma-varauskalenterista varataan alustavasti vko 11-13 työskentelytunneille chromet ja
atk-luokka.
Tuotos: oppilaat osallistuvat suunnitteluun (kirjallinen esitys, monimediainen esitys….)
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista mukana erityisesti L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L2
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä L4 Monilukutaito
Arviointi: itse- ja vertaisarviointi sekä opettajan arvio työskentelystä sekä tuotoksesta
Opettajat: Mikko, Sirpa, Harri, Virpi, Satu, Arja, Kristiina ja Anu

Laaja-alaisista painotusalueena lkv 2016-17 on 5. Tieto ja viestintäteknologinen osaaminen sekä 2. Kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu joka erityisesti otetaan huomioon Janakkala 150v ja Suomi 100v juhlavuonna.
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Heinäjoen koulu
Heinäjoen koulun 1-6 luokkien monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodelle 2017-2018
Joulu meillä ja maailmalla
oppiaineet: mu: joululaulut, li: tonttuleikit, hi: joulu ennen ja nyt, ku: jouluaskartelut, ue: joulun merkitys, äi/tvt:
joulutarinat ja esitykset
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologian
osaaminen
yhteistyökumppani: seurakunta
toteuttamistapa: monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan muodostamalla oppiaineista integroituja
kokonaisuuksia ja joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita + toiminnallisia aktiviteetteja. Oppilailla on
mahdollisuus olla mukana sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa
ajankohta: joulukuu
kesto: 1-2 lk. (20h) 3 lk. (22h) 4 lk. (24h) 5-6 lk. (25h)

Tanttalan koulu
 Laaja-alaisena painotusalueena lkv 2017-18 on Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) ja kestävä
kehitys. Oppiainerajat ylittävänä oppimiskokonaisuutena Suomi 100-v. Oppiaineina SUK, HI, MA, UE, YM, RU, KU,
KS, LI, EN

Toimintakulttuurien kehittäminen
Koulun vahvuudet
-Oppilasmäärältään kasvava koulu.
-Pieni koulupiiri.
-Erikoistilat (ymmi, kuvis, musiikki, käsityö, musiikki.)
-Liikuntamahdollisuudet (urheilusalit, tekonurmikenttä)
-Paljon eri alojen osaamista ja innostunut, pätevä ja motivoitunut henkilökunta
-Outdoor learning, koulutettu henkilökunta
Turengin koulun visio
Turengin koulu ja sen lähialue (pelikenttä ja koulumetsä) luo viihtyisän oppimisympäristön jota
opettajat hyödyntävät opetuksessa.
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Turengin koulussa opitaan monipuolisilla oppimismenetelmillä.
Turengin koulussa tehdään yhdessä, osallistutaan ja opitaan kantamaan vastuuta.

Miten toteutetaan?
Vähennetään perinteisen kaikille yhteisen luokkahuoneopetuksen määrää.
Lisätään henkilökohtaiseen mielenkiintoon ja omiin taipumuksiin perustuvaa opiskelua.  (Uudet
oppimismenetelmät)
Miten?
Yhteisölliset toimintatavat (luokkatasoyhteistyö), yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät
(luokkarajat ylittävät opetusmenetelmät) ja kollegiaalisuuden vahvistaminen opettajien ja koko
koulun henkilökunnan työssä.
Mitä tapahtuu?
Oppilaat löytävät ja sisäistävät perusajatuksen ’missä minä olen hyvä’

Heinäjoen koulun vahvuudet
-

kodinomainen, pieni koulu
hyvä yhteistyö kotien ja kyläläisten kanssa
joustavuus
luonnonläheisyys

Tanttalan koulun vahvuudet
-

kodinomainen, pieni koulu
hyvä yhteistyö kotien ja kyläläisten kanssa
joustavuus
luonnonläheisyys
vuosiluokkiin sitoutumaton opetus

Oppimisympäristöjen valinta, käyttö ja kehittäminen
Turengin koulun lähimetsä tarjoaa oppimisympäristönä hyvät puitteet. Liikunnassa
oppimisympäristöinä toimivat Moision kenttä ja Liinalammen urheilukenttä ja Tekonurmikenttä,
joka toimii Turengin koulun välituntialueena.. Suunnistuksessa Moision alue ja sen lähipellot ja
metsät sekä Turengin keskusta. Turengin kirjasto ja liikuntahalli ovat oppilaiden ahkerassa
käytössä. Kaverikioskitoiminta on alkanut välituntisin.
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Turengin koulu oppimisrakennuksena on iso, mutta oppilaiden - ja luokkien määrä rajoittaa tilan
käyttöä.

Työtapojen valinta, käyttö ja kehittäminen
-Lähtökohtana oppimiskäsitys ja tavoitteet
-Laaja-alaisen osaamisen edistäminen
-Motivaation vahvistaminen
-Eriyttäminen ja työtapojen valinta
-Yhteisöllisen oppimisen tukeminen
-Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen
Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle asetetut tavoitteet ja oppilaiden tarpeet,
edellytykset ja kiinnostuksen kohteet.
-Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista.

-Työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuus antaa oppilaalle mahdollisuuden osoittaa
osaamistaan eri tavoin.

-Tutkiva ja ongelmalähtöinen oppiminen, leikki, mielikuvituksen käyttö ja taiteellinen toiminta,
tieto- ja viestintäteknologia, pelit ja pelillisyys, draamatoiminta, opetuksen eheyttäminen

-Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen
tunnetta.
-Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti
uusien työtapojen käytössä (vrt. yhteiset tavoitteet, suunnittelu ja arviointi, motivaatio, vastuu ja
työskentely

Työtavat perusopetuksessa
-Draamatoiminta sekä muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä
tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luoviksi ihmisiksi.

-Työtapojen valinnalla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista, jossa osaamista ja ymmärrystä
rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

-Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen
osaamisen kehittäminen.
-Opetuksen eriyttäminen ja myös eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa.

-Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden
mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan.
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-Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.

Arviointisuunnitelma
Paikalliset painotukset:
- Oppilaalla on aktiivinen rooli arvioinnissa.
- Oppilas asettaa itselleen lukuvuoden alussa tavoitteita.
- Arviointipalautteessa painotetaan oppilaan vahvuuksia.
- Kaiken arvioinnin tavoitteena on, että oppilaan itsetuntemus kasvaa ja myönteinen minäkuva
oppijana sekä osallisuuden tunne kasvavat.
- Opettajan pitää pyrkiä kannustamaan oppilasta, koska heikkouksiin ja puutteisiin kohdistuvalla
huomiolla on lannistava vaikutus motivaatioon ja itsesetuntoon.

Lukuvuosisuunnitelmaan koulun oma arviointisuunnitelma:
·         Miten

tavoitteet ja arviointitavat tiedotetaan oppilaille ja vanhemmille?

Vanhemmille tiedotetaan arviointikäytänteistä vanhempainilloissa sekä tiedotteissa tarpeen
mukaan.
Jokaisen oppimisjakson alussa käydään oppilaiden kanssa läpi jakson tavoitteet sekä
arviointikäytännöt.
·         Vertaisarvioinnin

ja itsearvioinnin rooli arvioinnissa.

Jokainen opettaja huolehtii, että oppilaat tekevät vähintään kerran lukuvuodessa itsearvioinnin
sekä vertaisarvioinnin johonkin oppimistehtävään liittyen. Arviointeja voidaan miettiä myös
yhdessä luokkatasoittain yhteisiin opiskelujaksoihin liittyen.
Vertaisarviointia ja/tai itsearviointia hyödynnetään myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien
sekä valinnaisten aineiden arvioinnissa.
·         Kuvaus

koulun arviointitavoista  (monipuolisuus)

Arviointi on jatkuvaa, suurelta osin suulliseen palautteeseen perustuvaa. Palautteessa
kiinnitetään huomiota oppilaan vahvuuksiin ja pyritään tukemaan oppimista.
Oppilaat laativat myös itse tavoitteita oppimiselleen. Tavoitteiden laadintaa harjoitellaan
pienimuotoisesti jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Neljännestä luokasta eteenpäin tavoitteet
kirjataan kunnan yhteiselle tavoitekaavakkeelle. Kaavake otetaan esille arviointikeskustelun
yhteydessä, ja lopullisesti tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan keväällä ennen
lukuvuosiarviointia. Oppilas miettii, miten hän on saavuttanut syksyllä itselleen asettamat
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tavoitteet. Tavoitekaavake lisätään keväällä lukuvuositodistuksen liitteeksi, jotta myös huoltajat
näkevät sen.
Varsinaista väliarviointia ei anneta, vaan syyslukukauden loppupuolella tai kevätlukukauden
alussa suoritetaan arviointikeskustelu, jossa opettaja tapaa oppilaan ja hänen huoltajansa.
Arviointikeskustelua varten on laadittu omat ohjeensa.
Kukin opettaja huolehtii, että huoltajat saavat tarpeeksi tietoa oppilaan edistymisestä
kouluvuoden aikana. Oppiaineissa suoritetaan formatiivista arviointia soveltuvalla tavalla esim.
erillisillä palautekaavakkeilla tai wilman työkalun avulla
·         Koulun

oma arvioinnin vuosikello (ks. kuntatason)

Syyslukukauden alkupuolella oppilaat miettivät opettajien kanssa omia tavoitteitaan
lukuvuodelle. Tavoitteet kirjataan lomakkeelle, joka otetaan mukaan arviointikeskusteluun
lukukauden loppupuolella.
Syksyn aikana opinnoissa etenemistä, työskentelytaitoja ja käyttäytymistä arvioidaan jatkuvasti
ja monipuolisesti, pääasiassa antamalla oppilaalle suullista palautetta oppimisen tueksi.
Oppilaat tekevät itsearviointeja ja vertaisarviointeja oman ikätasonsa edellyttämällä tavalla
vähintään kerran lukuvuodessa. Näiden arviointien tuloksia viedään myös huoltajille nähtäväksi.
Vanhemmille tiedotetaan arviointituloksista kulloisenkin oppimiskokonaisuuden edellyttämällä
tavalla esim. Wilman kautta, viemällä tuotoksia kotiin tai erillisillä tiedotteilla.
Arviointikeskustelussa syyslukukauden loppupuolella oppilas, huoltaja ja opettaja pohtivat
yhdessä kulunutta syksyä, tarkistavat tavoitteiden saavuttamista ja mahdollisesti laativat
tavoitteita keväälle. Arviointikeskustelussa mietitään, mitä on jo opittu ja mihin pitäisi pyrkiä sekä
miten tuohon tavoitteeseen päästäisiin.
Keväällä jatketaan syksyn arviointikäytänteitä.
Loppukeväällä oppilas tarkastelee syksyllä laatimiaan, arviointikeskustelussa tarkistettuja,
tavoitteita. Hän toteaa, miten tavoitteisiin on päästy. Täydennetty tavoitekaavake lisätään
lukuvuositodistuksen liitteeksi.
Lukuvuoden päättyessä oppilaille annetaan Janakkalan yhteisten todistuskaavakkeiden
mukainen lukuvuositodistus.

Kielirikasteinen koulu
Turengin koulussa toimii  viron kielen opetus torstaisin klo 14.00-15.30. Opettajana on Kari
Raudsepp. Opetusta annetaan halukkaille 1-6 luokkien oppilaille.
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Mitä opetussuunnitelmaa täydentäviä suunnitelmia meillä on?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

oppilashuoltosuunnitelma
koulurauhapaketti (kaket ja kurinpidolliset keinot)
kerhosuunnitelma
turvallisuussuunnitelma
iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
liikennesuunnitelma
arviointisuunnitelma
esiopetuksen opetussuunnitelma
valmistavan opetuksen suunnitelma
(lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma? tehdäänkö tämä yhteistyössä sos. ja
terv.huollon kanssa) ei ole vielä olemassa
● yhdenvertaisuussuunnitelma (yhdenvertaisuuslaki)?
● kulttuuripolku

