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          Jokaisella lapsella on omat lähtökohtansa, 
omat kokemuksensa ja omat näkövinkkelinsä, 

mutta jokaisesta voi tulla vastuullisia, asiansa hoitavia hyviä ihmisiä. 
Olemme matkalla. 
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päivitetty 11/2019:  
 

Kärjen koulu 

 Kärjen koulun opetussuunnitelmaa on päivitetty laajasti (11/2019), sillä monet käytänteet ovat 

muuttuneet.  

  

Luku Paikallinen OPS 

 Luvussa 1 Yhdessä yhteistyöllä - toimintamalli on lisätty KiVa-koulu-hankkeen tilalle. 

  

Luku 5 

 5.1. Kärjen koulun järjestyssäännöt – kohtaan on lisätty seuraavaa 

 "Koulun omat järjestyssäännöt löytyvät koulun nettisivuilta sekä liitteestä 1. Näiden laadinnassa 

oppilaskunta oli merkittävän keskeisessä roolissa useampaan kertaan ja he kävivät keskenään myös tärkeää 

pohdintaa sääntöjen sisällöistä, mahdollisista ongelmista ja jopa siitä, kuinka toimia, jos sääntöjä rikotaan 

kerran tai toistuvasti. 

Lopulta säännöt hyväksytettiin opettajien ja ohjaajien sääntökokouksessa. Tämän jälkeen säännöt tuotiin 

vielä oppilaiden tietoon, oppilaskunnan hallituksen järjestämällä päivänavauksella. 

Kärjen koulussa haluamme vahvistaa oppilaita kasvun ja elämän polulla ja siksi käytämme toiminnassamme 

positiivista pedagogiikkaa. Näin luokissa onkin erilaisia palkintotapoja esim. hyvän työrauhan, toisen 

huomioimisen ja läksyistä tai tarvikkeista huolehtimisen teemoissa." 

  

Tämän lisäksi Kärjen koulun järjestyssäännöt on lisätty liitteeksi 1. 

  

Luku 6 Arviointi  

6.1.1. Lukuvuosiarviointi 

 Tässä kappaleessa 4-luokan arviointi on päivitetty nykyisen opetussuunnitelman mukaiseksi. 

   

6.2. Käyttäytymisen arviointi 

 Lukuun lisätty lause "Käyttäytymiseen liittyvät Helmi-merkinnät katsotaan käyttäytymistä arvioidessa". 

  

Luku 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Luvusta on poistettu kappale "Oppimisen tuen vuosikello Kärjen koululla". Se sisälsi osittain vanhentunutta 

tietoa laaja-alaisesta erityisopetuksesta. 

Kappaleessa "Tuen kirjaaminen" muutettu viimeinen kohta seuraavanlaiseksi: 
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"Opetuksen järjestäjän on annettava opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot oppilaan 

kanssa työskenteleville, jotta oppilaan perusopetuslain 30 § mukainen oikeus oppimisen ja koulunkäynnin 

tukeen toteutuisi. Näiden tietojen luovuttaminen ei edellytä huoltajan suostumusta. Jos halutaan luovuttaa 

muuta kuin välttämätöntä tietoa, tarvitaan huoltajan lupa." 

  

Lukuun on lisätty Yhdessä yhteistyöllä - toimintamallista seuraavaa: 

  

"Yhdessä yhteistyöllä-mallissa oppilaita opetetaan kohtaamaan koulussa tapahtuneet ristiriitatilanteet tai 

erimielisyydet uusin silmin. Tässä on mukana kaksi aikuista ja lapset, jotka ovat tapahtuman osapuolia. 

Yhdessä yhteistyöllä –nimi kertoo sen perimmäisen ajatuksen: Yhdessä ratkaisemme asian niin, että 

yhteistyö sujuu vastaavassa tilanteessa hyvin." 

  

Kappale "Tukiopetus" siirretty otsikon "Yleinen tuki" alle lukuun 7. 

Kappale "Koulunkäynnin ja oppimisen tuen ryhmä" poistettu. Asia käsitellään luvussa 8. 

  

Luku 8 Oppilashuolto  

 Luku on päivitetty kokonaan nykyisten käytänteiden mukaiseksi. 

  

Liitteet 

• Poistettu liite 1 "Kärjen koulu oppilashuoltosuunnitelma".  

• Poistettu liite 2 "Valinnaisainetarjotin 2016-2017". Valinnaisainetarjonta muuttuu vuosittain. 

Liite 1 on nyt "Kärjen koulun järjestyssäännöt" 
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Luku 1 Paikallinen OPS  

 
 

Kärjen koulun tuntijako  
 
Kärjen koulun tuntiijako 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kärjen koulussa:    
 Ensimmäisen luokan varhennetun englannin opiskelun siirtovaihe lkv 2019-2020 toteutetaan  

kaupunkikohtaisen linjauksen mukaisesti siten, että syyslukukaudella äidinkieltä on 8h ja 
englantia 0h, kevätlukukaudella äidinkieltä on 6h ja englantia 2h. Opetus toteutetaan laaditun 
opetussuunnitelman mukaisesti.    

 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset opinnot on linjattu Kärjen koulussa 4. luokalla 
kuvaamataitoon ja 5. - 6. -luokilla musiikkiin.   

  
 
  

4 lk. Kuvataide  

  

 Tavoite: Ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja 
ilmaisun keinoja, sekä harjaannuttaa hänen kuvan tekemisen taitojaan.  

  

 Sisältö: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 
virtuaalimaailmoista. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä kuvataiteen 
keinoin.  

  
 

Aine 1 2 3 4 5 6 YHT 

AI 7 7 5 5 4 4 32 

A1 (en) 1 1 2 2 3 2 11 

B1 (ru) 2 2 

MA 3 3 4 4 4 3 21 

Ympäristö- ja luonnontieteet 

YM (BI/GE/FY/KE/TT) 2 2 2 2 3 3 14 

UE 1 1 1 2 1 1 7 

HY (yhteiskuntaoppi) 1 1 2 

HI 1 2 3 

Taide- ja taitoaineet 

MU 1 1 1 1 2 2 8 

KU 1 1 2 2 1 1 8 

KS 2 2 2 2 2 2 12 

LI 2 2 3 2 2 2 13 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (T&T-val) (KU) (MU) (MU) 

Valinnaiset aineet (VAL) 1 1 1 3 

A2 (ei sis. yhteensä-kohtaan) 2 2 2 6 

OPPITUNTEJA YHTEENSÄ 20 20 22 24 25 25 136 



6 
 

5 lk. musiikki  

  

 Tavoite: Rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin sekä ohjata oppilasta luontevaan 
äänenkäyttöön ja kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja soittotaitoaan musisoivan ryhmän 
jäsenenä.  

  

 Sisältö:  Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen. 
Musiikillisessa toiminnassa korostetaan myös tulkintaa ja ilmaisullisia keinoja.  

  

6 lk. musiikki  

  

 Tavoite: Rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin sekä ohjata oppilasta luontevaan 
äänenkäyttöön ja kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja soittotaitoaan musisoivan ryhmän 
jäsenenä.  

  

 Sisältö: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen. 
Musiikillisessa toiminnassa korostetaan myös tulkintaa ja ilmaisullisia keinoja.    

  
  
  

Yhteistyö  
  

Oppilaiden osallisuus  

  

Kärjen koululla toimii oppilaskunta, joka koostuu 3.-6. luokan oppilaista. Oppilasjäsenet valitaan 
luokkakohtaisissa vaaleissa. Heille valitaan myös varajäsenet. Oppilaskuntaan valitaan myös 
opettajajäsen. Oppilaskunnan tehtäviin kuuluu kerätä oppilaiden tekemiä aloitteita koulun 
toiminnan ja ympäristön kehittämiseksi. Nämä aloitteet käsitellään kokouksissa ja ne tuodaan 
rehtorin ja opettajien tiedoksi. Oppilaskunta voi tehdä myös omia aloitteita koulun toiminnan 
vahvistamiseksi.   

  

Kummioppilastunnit ovat lisänneet oppilaiden ja luokkien välistä yhteistyötä.  
  

Yhdessä yhteistyöllä Kärjen koulussa toteutetaan Seinäjoen kaupungin yhteistä Yhdessä 
yhteistyöllä – toimintamallia. Tarkemmat menetelmän tiedot löytyvät kaupungin perusopetuksen 
nettisivuilta. 
 
Liikkuva koulu http://www.liikkuvakoulu.fi    
Kärjen koulu on liikkuva koulu. Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään ja sen 
yhteyteen.    

Viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan 
suunnitteluun, ajatellaan asioita uudella tavalla. Monessa koulussa tämän on huomattu 
parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä.    
Liikkuminen auttaa oppimaan. Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on 
yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen 
toimintaan kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen sekä työrauhaan.  
Kärjen koulun liikunnallistamissuunnitelma löytyy koulun kotisivuilta.  
  

http://www.liikkuvakoulu.fi/
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Yhteistyötahot  

  

Kodin ja koulun välinen yhteistyö  
Koulun tavoitteena on huomioida lapsen kokonaisvaltainen kasvaminen ja oppiminen. Tätä tukee 
yhteistyö useiden eri tahojen kanssa. Näistä tärkein on lapsen koti ja huoltajat. Hyvä ja avoin 
tiedonkulku opettajan ja vanhempien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Kodin ja koulun yhteistyön 
tulee olla tasapuolista, säännöllistä ja riittävää. Koulunkäynti on lapsen omaa vastuullista työtä 
ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan ovat koululaiselle 
tärkeitä perusopetuksen loppuun asti. Aloitteen tekijänä koululla ja opettajalla on suuri merkitys. 
Myös kodeilta toivotaan aloitteellisuutta, varsinkin jos lapsella on sellaisia vaikeuksia, jotka 
näkyvät vain kotona. Opettajien ja vanhempien välinen viestintäkanava on pääasiallisesti Helmi-
järjestelmä.  
Koteihin jaetaan joka syksy koulutiedote, joka sisältää tärkeimpiä tietoja ja päivämääriä tulevaa 
lukuvuotta varten.  

  

Vanhempaintoimikunta on koulumme merkittävä voimavara. Vanhempaintoimikunta 
kokoontuu  6-7  kertaa vuodessa koulun tiloissa. Jäseninä toimivat vapaaehtoiset koulun 
oppilaiden vanhemmat. Vanhempaintoimikunnan tehtävä on tukea kodin ja koulun yhteistyötä. 
Vanhempaintoimikunta on mukana järjestämässä erilaisia koulun toimintaa tukevia tapahtumia ja 
julkaisuja. Vanhempaintoimikunta tukee mahdollisuuksien mukaan rahallisesti koulun hankintoja, 
esimerkiksi liikunta- ja musiikkivälineistöä. Vanhempaintoimikunta jakaa myös Sisu-stipendejä 
keväällä koulun oppilaille.  

  

Seinäjoen seurakunnasta tullaan pitämään koululle noin kaksi kertaa kuukaudessa päivänavauksia. 
Kärjen koulu käy seurakunnan järjestämissä adventti-, pääsiäis- sekä kevätkirkoissa.  
Kolmasluokkalaiset tekevät vuosittain kevätretken seurakunnan leirikeskukseen Honkiniemeen.  
  

Seinäjoen terveyskeskuksen perheneuvolassa etsitään ratkaisuja huolenaiheisiin yhdessä perheen 
kanssa. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan vanhemmat varaavat ajan sieltä itse joko omasta 
tai koulun aloitteesta. Perheneuvolassa selvitetään lasten mahdollisia oppimisvaikeuksia tai 
koulunkäyntiin liittyviä haasteita. Perheneuvolan psykologi osallistuu koulun oppilashuoltoon 
tarpeen vaatiessa.   

  

Lastensuojelu toimii Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksen alaisuudessa. Lastensuojelu mm. 
vastaanottaa lastensuojeluilmoituksia, tekee lastensuojelutarpeen selvityksiä, järjestää 
avohuoltoa, järjestää sijaishuoltoa, jälkihuoltoa ja tekee moninaista perhetyötä tukien perheitä 
kasvatustyössä.  

  

Koulukuraattori pyrkii auttamaan ja tukemaan oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. 
Koulukuraattorilta voi saada apua esim. silloin, kun lapsella tai nuorella on pulmia 
koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia jotka vaikuttavat 
koulunkäyntiin. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai 
kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun aikuisten 
kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä alueen lastensuojelun, perheneuvontapalveluiden ja 
kouluterveydenhuollon kanssa. Kuraattoriin yhteyttä voi ottaa oppilas, vanhemmat tai opettajat. 
Kuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmän kokouksiin tarvittaessa.  
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Kouluterveydenhuolto seuraa oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä arvioi ja edistää sitä. 
Kouluterveydenhuolto osallistuu myös oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien 
tunnistamiseen ja selvittämiseen yhdessä muun oppilashuollon kanssa. Lääkärintarkastuksia 
tehdään sopimuksen mukaan, kuitenkin aina ensimmäisen luokan ja viidennen luokan oppilaille. 
Näistä tarkastuksista menee tiedote oppilaiden koteihin. Kouluterveydenhuolto toimii koulun 
kanssa samassa kiinteistössä.  

  

Kärjen koulun kanssa samassa kiinteistössä toimii hammashoitola. Hammashoitolasta kutsutaan 
suuhygienistin vastaanotolle ykkösluokkalaiset. Kolmasluokkalaiset kutsutaan hammaslääkärin 
vastaanotolle ja viidesluokkalaiset kutsutaan joko suuhygienistin tai hammaslääkärin 
vastaanotolle. Tarvittaessa oppilas voi varata käyntiajan muulloinkin.  
  

Koululaisten iltapäiväkerho  toimii yhteistyössä Kärjen koulun kanssa. Iltapäiväryhmä perustetaan, 
mikäli ilmoittautuneiden määrä on riittävä.  Iltapäivätoimintaa on joka arkipäivä klo 12-16. 
Iltapäiväkerhossa on ohjaajia ryhmäkoon mukaan. Osa-aikaiset ohjaajat työskentelevät 
aamupäivät koulun puolella. Iltapäivätoiminta on oppilaslähtöistä toimintaa.  

  

Sanomalehtien kanssa koulu tekee vuosittain yhteistyötä. Lukuvuoden aikana on 
sanomalehtiviikko, jolloin koululle saa tilata sanomalehtiä. Samoin sanomalehtien toimituksesta 
voi tilata toimittajan kouluvierailulle. Näillä tunneilla tutustutaan lehden sisältöihin ja opetellaan 
lehtityötä.   

  

Koululla on pieni kirjasto, jota käytetään ahkerasti. Luokista valitut kirjastojärjestäjät pitävät 
koulun kirjaston siistinä. Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa koulu tekee yhteistyötä. Koululla käy 
säännöllisesti kirjavinkkari antamassa vinkkejä lukemiseen. Kirjastosta voi tilata myös eri luokka-
asteille sopivia kirjakasseja. Kirjastoauto käy koulun pihassa kerran viikossa.  

  

Kärjen K-kauppa on koulumme kummiyritys, jonka kanssa luokat tekevät yhteistyötä.  
  

Koulu tekee yhteistyötä päiväkodin, esiopetuksen ja perhepäivähoitajien kanssa Seinäjoen 
kaupungin perusopetuksen ohjaussuunnitelman mukaisesti. 

  
 

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa luokat käyvät tutustumassa erilaisiin näyttelyihin sekä 
pysyviin kokoelmiin. Museoalueella käydään tutustumassa Liinamaan taloon ja sen pihapiiriin. 
Museo lähettää koululle tiedotteita erilaisista mahdollisuuksista tutustua paikkakuntamme 
historiaan.  

  

Seinäjoen kaupunginorkesteri tekee yhteistyötä koulujen kanssa mahdollisuuksien mukaan.  
  

Seinäjoen kaupunginteatterin ja Nuorisokeskuksen oppilasnäytöksiin koulu osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan.   
  

Elokivateatteri Bio Marilyn räätälöi koululaisille sopivia näytöksiä ja Kärjen koulu osallistuu niihin 
mahdollisuuksien mukaan.   
  

Seinäjoen taidehallissa on aktiivista ja laajamittaista oppilastoimintaa. Luokkia kannustetaan 
osallistumaan ja hyödyntämään erilaisia työpajoja.   
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Seinäjoen kansalaisopisto kutsuu kouluamme säännöllisesti erilaisiin toimintoihin. Myös oppilaille 
suunnatuista kursseista tulee koululle ilmoituksia.  

  

Urheiluseurat tekevät koulun kanssa yhteistyötä esimerkiksi siten, että seuraohjaaja tulee 
antamaan lajikohtaista opastusta. Oppilaat saavat myös kausikortteja tai vapaalippuja eri peleihin.  
  

Muut yhteistyötahot   

Koulu toimii yhteistyössä muidenkin, kuin edellä mainittujen tahojen tai toimijoiden kanssa, esim. 
muiden alakoulujen sekä yläkoulujen opettajien kanssa. Yhteistyön muotoina ovat liikuntakilpailut, 
tutustumispäivät, sekä opetuksesta vastaavien henkilöiden yhteiset palaverit ja opetustoimen 
Akkuna (sähköinen työskentely-ympäristö).   
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Luku 2 Arvot 

 
 
Kärjen koulun toiminnan arvoperusta  
  

Kärjen koulu on kouluyhteisö, joka pyrkii tarjoamaan oppilailleen turvallisen ja tasapainoisen 
kasvuympäristön sekä tietoa, taitoa, iloa ja hyviä ihmissuhteita matkaevääksi elämän taipaleelle.  
  

Kärjen koulun arvopohjan määrittely käynnistyi loppuvuodesta 2014. Koulun arvot muotoutuivat 
yhteistyössä henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Henkilökunnan osalta prosessi eteni 
yksityisestä yleiseen; jokainen henkilökunnan jäsen sai tehtäväkseen miettiä koulumme 
arvopohjaa omista lähtökohdistaan käsin. Oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan arvopohjat 
määriteltiin toimikuntien omissa tapaamisissa. Sen jälkeen ehdotukset koottiin keskusteluun. 
Arvopohja syntyi pohdintojen, tiivistysten ja monialaisten keskustelujen jälkeen.   
  

Kärjen koulu on rohkaiseva, oikeudenmukainen, joustava ja suvaitsevainen 
oppimisympäristö. Tasapainoinen ja avoin vuorovaikutus kodin ja koulun välillä tukee lasta hänen 
kouluvuosinaan. Kärjen koulun toiminnassa näkyy oppilaslähtöisyys ja erilaiset oppijat 
huomioidaan opetus- ja kasvatustyössä.  

  

Kärjen koulu on oppimisympäristönä positiivinen, turvallinen, leikkiin ja liikuntaan kannustava.  
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Kärjen koulun oppimiskäsitys  
  

Oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä 
itsenäisesti että muiden kanssa. Oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja 
tunteitaan. Oppilas tiedostaa omat tapansa oppia ja hän ottaa huomioon oman toimintansa 
seuraukset. Oppilaan minäkuvaa ja itseluottamuksen tunnetta tuetaan. Oppilaita ohjataan 
rohkaisevasti ja heille annetaan myönteistä palautetta.   
  

 
Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutuminen  
  

Keskeistä Kärjen koulun arvopohjan toteutumiselle on avoin yhteistyö, seuranta ja säännölliset 
arviointikyselyt. Oleellista on, että toimintaa kehitetään ja seurataan saadun palautteen ja 
kokemuksen perusteella.  

  

 
Kasvatus- ja opetustyön keskeiset päämäärät   
  

Kärjen koulun tavoitteena on luoda oppimis- ja kasvuympäristö, jossa oppilas kokee olonsa 
turvalliseksi, kokee oppimisen iloa ja kehittyy itsetunnoltaan vahvaksi. Koulumme 
toimintakulttuuriin kuuluu oppilaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisääminen ( Liikkuva koulu).   
  
Päämääränä on, että oppilaasta kehittyy yhteistyökykyinen, suvaitsevainen, hyväkäytöksinen, 
empaattinen ja toiset ihmiset huomioiva. Pyrkimyksenä on kasvattaa ahkera, yritteliäs ja 
vastuuntuntoinen oppilas, joka ymmärtää oman toimintansa seuraukset hänelle itselle, muille 
ihmisille sekä ympäristölle. Tavoitteena on opettaa positiivisesti vastuuta työstä, oppimisesta, 
tavaroista ja kotitehtävistä.  
  
Oppilaita kannustetaan arvioimaan itseään, arvostamaan omaa ja toisen työtä. Tavoitteena on 
myös, että oppilas oppii arvostamaan muiden uskonnollista sekä etnistä taustaa ja hänestä kasvaa 
suvaitsevainen.  
  
Koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaita, jotka tuntevat maansa ja kotiseutunsa historiaa, 
ymmärtävät oman kulttuuriperinteensä ja kansainvälistymisen tärkeyden, kulttuurin 
monipuolisuuden ja arvostavat isänmaataan.   
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Luku 3 Perusopetuksen tehtävä  
 
  
  

Yrittäjämäinen toimintatapa ja osallisuus  
  

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan koulun arjessa eri oppiaineisiin sisällyttäen. Oppilaita 
kannustetaan oma-aloitteisuuteen, vastuullisuuteen ja toisten huomioon ottamiseen. Heitä 
ohjataan aktiiviseen vuorovaikutukseen toisten kanssa vaihtelevia työtapoja käyttäen. Keskeisiä 
työtapoja yrittäjämäisessä pedagogiikassa ovat esimerkiksi ongelmanratkaisu sekä keksimällä ja 
tekemällä oppiminen. Kannustaminen ja palautteen antaminen auttavat oppilasta kehittämään 
omaa toimintaansa.    
  

Koulussamme jokainen osallistuu tekemiseen myös yhteisen päämäärän hyväksi esimerkiksi 
koulun yhteisissä tapahtumissa. Hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee kokeilemaan uusia asioita sekä 
oppimaan onnistumisista ja epäonnistumisista. Oppilasta ohjataan oman ja toisen työn 
arvostamiseen ja työn loppuun saattamiseen.   
  

Yrittäjämäiseen toimintatapaan kuuluu, että oppilas tulee tietoiseksi ympäröivästä yhteiskunnasta, 
sen toiminnasta ja omista vaikutusmahdollisuuksista yhteiskunnassa. Yhteistyötä tehdään eri 
sidosryhmien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden, muun muassa koulumme kummiyrityksen, 
Kärjen K-Marketin kanssa.   
  

Kärjen koulun yrittäjämäisen toimintatavan toteutusmuotoja ovat:   
 oppilaskunta  
 kummioppilastoiminta  
 välkkäritoiminta  
 kuudensien luokkien keittiövuorot ja jouluaterian tarjoilu  
 leirikoulut  
 luokkien varainkeruutoiminta    
 kirjastojärjestäjät  
  
  

 
Laaja-alainen osaaminen  
 
 

  

Kärjen koulun laaja-alaisen osaamisen painotusalue on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
(L3). Tähän kuuluu terveys, turvallisuus, ihmissuhteet, liikkuminen ja liikenne, oman talouden 
hallinta, kuluttaminen ja ajan hallinta.   
  

Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. Oppilaat 
harjoittelevat omien tunteidensa tunnistamista, ilmaisemista leikkien ja draaman avulla.  
  

Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja 
ilmapiiristä.  
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Liikennekasvatus on läpäisyteemana monissa oppiaineissa. Koululla kiinnitetään huomioita 
erityisesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen 
liikenteessä.  

  

Ihmissuhteisiin kiinnitetään huomiota siten, että koulu pyrkii kasvattamaan oppilaat hyväksymään 
erilaisuutta. Myös käytöstapoja harjoitellaan päivittäin. Terveysasioita käydään läpi luokissa ja 
kouluterveydenhoitajan kanssa. Näitä asioita käsitellään myös vanhempainilloissa. 
Vanhempaintapaamisissa korostetaan terveellisen ruokailun, liikunnan ja riittävän levon tarvetta 
kasvavalle koululaiselle.  

  

Oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja 
ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat. Myös ajan hallintaa käsitellään oppitunneilla.  
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Luku 4 Toimintakulttuuri  
 

  
  

Kärjen koulun toimintakulttuuri  
  
  

4.1 Opetusjärjestelyt  

  

Kärjen koulussa opetus järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Ryhmiä opettavat lähtökohtaisesti 
pätevät opettajat. Opettajat, ohjaajat ja harjoittelijat sekä opiskelijat tukevat oppilaan oppimista ja 
opetusta. Ruokailu tapahtuu ruokasalissa ja se tapahtuu porrastetusti välillä 10.30- 11.45.  
  

Koulupäivä on klo 8-15 välisenä aikana. Viimeiset kaksi tuntia iltapäivällä voidaan pitää yhteen. 
Ajoittain valinnaiset tunnit voidaan pitää kaksoistunteina perustelluista syistä. 
 
Välitunti kestää 15 minuuttia, poikkeuksena aamun pitkä välitunti (25 min.) sekä 1-2 luokkien 
ruokavälitunti, joka kestää 30 minuuttia. Välitunnit vietetään ulkona, paitsi kovalla pakkasella tai 
vesisateella. Välituntivalvojina ovat opettajat ja ohjaajat.  
  
Myös opetusta voidaan pitää luokkahuoneen lisäksi eri puolilla koulua. Käytävillä, kirjastossa ja aulatiloissa  
on useita yksilö- ja ryhmäopiskelupaikkoja. Näitä myös ahkerasti käytetään. Lisäksi opetusta tapahtuu 
ulkona lähimaastossa, kentällä ja pienillä retkillä, joita on mahdollisuus toteuttaa vaikka useamman tunnin 
tai kokopäivän muodossa.  
 

Koulun opetustunnit ovat seuraavasti:  
  

1. Tunti 8.00- 8.45 

2. Tunti 8.50- 9.35  
3. Tunti 10.00- 10.45  
4. Tunti 11.00- 12.00 porrastetusti 
5. Tunti 12.15- 13.00  
6. Tunti 13.15- 14.00  
7. Tunti 14.15- 15-00 ( tai 14.00-14.45)   
  
Työpäivän kaksi viimeisintä tuntia voidaan pitää kaksoistuntina, ilman välituntia, mikäli se opetuksen 
kannalta on järkevää (esim. liikunnat, käsityöt tai valinnaistunnit, jos niitä pidetään kaksi tuntia peräkkäin). 
Tällöin koulupäivä päättyy 15 min. aiemmin. 
 

4.2 Työtavat   

  

Onnistuneessa opetustilanteessa sekä oppilas että opettaja asettavat tavoitteita. Opetuksen 
tavoitteet määrittävät työtapojen valintaa. Työtapojen tulee olla vaihtelevia ja niiden valinnassa 
tulee korostaa oppilaan roolia tiedonhankkijana ja toimijana. Oppimistilanne voidaan suunnitella 
joko yhteistoiminnalliseksi tai yksilökeskeiseksi. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilas oppii 
käyttämään ryhmätyö- ja ihmissuhdetaitojaan sekä ymmärtämään ryhmän jäsenten yhteisen 
tavoitteen ja oman toimintansa merkityksen työskentelyssä.  
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Yksilökeskeiset työtavat antavat oppilaille mielekkäitä oppimistilanteita, jotka vastaavat hänen 
oppimistarpeitaan ja antavat mahdollisuuden hankkia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.   
  

Hyvä oppilaantuntemus auttaa opettajaa löytämään oppilaalle hänen edellytyksiinsä sopivan 
oppimistyylin, sekä haasteellisia ja mielekkäitä oppimistehtäviä. Monipuolisten menetelmien 
avulla oppilaalla on mahdollisuus edetä oman kehityskulkunsa mukaisesti.   
  

Oppilaiden kehityksestä ja taustoista johtuvat yksilölliset erot sekä oppimistyylit edellyttävät 
useimmiten opetuksen eriyttämistä.   
  

Oppimisympäristön tulee olla työtavasta riippumatta turvallinen ja ilmapiirin myönteinen ja 
kannustava. Monilukutaidon kehittämiseen tulee panostaa, sillä sen avulla pystytään hankkimaan 
tietoa monien eri kanavien kautta.   
  

Opettajalla on työtapojen valinnassa keskeinen merkitys. Jokainen opettaja toteuttaa työtään 
oman persoonallisuutensa ja vahvuuksiensa kautta. Opetuksessa käytetään erilaisia materiaaleja. 
Käytössä on sekä kirjallista että sähköistä materiaalia. Myös ryhmätyötä, parityöskentelyä sekä 
esiintymistaitoja harjoitellaan. Musiikin tunnilla käytetään erilaisia soittimia ja käsityötunneilla 
erilaisia koneita. Opiskelu tapahtuu luokissa, aulassa ryhmätyöpöydissä, kirjastossa, salissa tai 
ulkona.   

  

4.3 Opetusmenetelmät  

  

Kärjen koulussa erilaisia opetusmenetelmiä käytetään joustavasti ja monipuolisesti ottaen 
huomioon oppiaineen erityispiirteet ja ryhmän tarpeet. Koulu tukee oppilaiden monilukutaidon 
kehittymistä käyttämällä erilaisia oppimateriaaleja ja -menetelmiä. Lisäksi pyritään ottamaan 
huomioon oppilaiden yksilölliset edellytykset. Keskeisiä työmuotoja ovat muun muassa itsenäinen 
työ, projektityyppinen työ sekä ryhmätyö. Oppimisessa on tärkeää oppimisen prosessi, ei 
pelkästään tulos tai tuotos. Oppimaan oppiminen on oppilaan opiskelutaitojen, 
opetusmenetelmien ja -asenteiden kehittämistä.   
  

Oppiminen on tavoitteellinen prosessi, joka tapahtuu opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa 
ryhmän kanssa. Oppilaan yksilölliset tarpeet ja yksilöllinen nopeus otetaan huomioon ja jokaiselle 
oppilaalle annetaan mahdollisuus kehittyä omien taipumustensa mukaan. Kasvattajan ja 
ympäristön tehtävänä on kehityksen ja kehitysmahdollisuuksien turvaaminen, oppilaiden 
erityislaadun kunnioittaminen ja hyväksyminen, kehityksen seuraaminen ja oppimisen esteiden 
poistaminen.   

  

Opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon oppilaan elämäntilanne 
kokonaisuutena. Kun opettaja pohtii eri menetelmien valintaa, hän pyrkii ottamaan huomioon 
oppilaiden ja opetusryhmien erilaisuuden sekä sen, mitä kaikkea he ovat siihen mennessä 
oppineet ja kokeneet. Yhteistyössä kotien kanssa oppilaille pyritään luomaan turvallinen ja 
kehitystä myönteisellä tavalla edesauttava ympäristö.  
  

Kärjen koulussa käytetään mahdollisimman kattavasti digilaitteita opiskelussa. Myös oppilaiden 
omia mobiililaitteita hyödynnetään opetuksessa.  
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4.4 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja eheyttäminen  

  
  

Kärjen koulussa jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen 
oppimiskokonaisuus lukuvuoden aikana. Monialaisen oppimiskokonaisuuden laajuus vastaa 
oppilaan viikkotuntimäärä.  

 
Kärjen koulussa monialaiset oppimiskokonaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan luokka-asteittain, 
luokkarajat ylittäen tai koulun yhteisenä teemana. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan 
opettajien ja ohjaajien vahvuuksia sekä osallistetaan oppilaita.  
  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on eheyttää opetusta ja ylittää 
oppiainerajoja. Monialainen oppimiskokonaisuus auttaa oppilasta hahmottamaan asioita 
kokonaisuuksina ja näkemään eri aineissa opiskeltujen asioiden yhteydet toisiinsa. Eheyttämällä 
syntyy laaja-alaista osaamista. Oppiminen on oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvaa ja 
toiminnallista. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteutumisessa. 
Opettajat tekevät yhteistyötä ja käyttävät yhteistä aikaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.   
  

  

4.5 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki tarkemmin luvuissa 7( tuen muodot) sekä luvussa 8 
(oppilashuolto).  
  

4.6. Koulun toiminnan arviointia on käsitelty luvussa 6.  
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Luku 5 Koulutyön järjestäminen 
  
Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen  
  
  

 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä  

  

Turvallisuus  

Kärjen koululla on jokaiseen luokkaan sekä opettajanhuoneeseen laadittu turvallisuuskansio, joka 
sisältää tarkennetut ja yksityiskohtaiset ohjeet koulun turvallisuuteen liittyvistä tilanteista. 
Luokissa turvallisuuskansiot sijaitsevat omissa pidikkeissään luokan oven läheisyydessä. Kansiot 
päivitetään joka syksy. Jokainen koulun henkilökunnan jäsen tutustuu kansioon. Kansiossa 
kerrotaan miten toimitaan hätäilmoitus- tai evakuointitilanteessa. Kansiossa on myös Seinäjoen 
opetustoimen hoitopolut, välituntialueen kartta, kokoontumispaikan kartta, elvytysohjeet, koulun 
järjestyssäännöt ja kuulutusohjeita erilaisiin tilanteisiin. Kansion kannessa näkyy 
hätäpoistumisreitti, jotka ovat tilakohtaisesti merkittyinä. Turvallisuusasiat käydään läpi joka syksy 
sekä oppilaiden että henkilökunnan kanssa. Poistumisharjoitus tehdään joka vuosi vähintään 
kerran vuodessa.   

  

Koulumme opettajanhuoneessa on työturvallisuuskansio, josta löytyy työturvallisuuteen liittyviä 
asioita. Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on velvoite tutustua siihen.   
  
  

Seinäjoen kaupungin peruskoulujen järjestyssäännöt   
  

http://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/paivahoitojakoulutus/siv.kes
kuksenhallinto/TPuQgD5tF/Seinajoen_kaupungin_peruskoulujen_jarjestyssaannot_2014.

pdf  
 
Kärjen koulun järjestyssäännöt 

   

Koulun omat järjestyssäännöt löytyvät koulun nettisivuilta sekä liitteestä 1. Näiden laadinnassa 
oppilaskunta oli merkittävän keskeisessä roolissa useampaan kertaan ja he kävivät keskenään 
myös tärkeää pohdintaa sääntöjen sisällöistä, mahdollisista ongelmista ja jopa siitä, kuinka toimia, 
jos sääntöjä rikotaan kerran tai toistuvasti. 
Lopulta säännöt hyväksytettiin opettajien ja ohjaajien sääntökokouksessa. Tämän jälkeen säännöt 
tuotiin vielä oppilaiden tietoon, oppilaskunnan hallituksen järjestämällä päivänavauksella. 
 
Kärjen koulussa haluamme vahvistaa oppilaita kasvun ja elämän polulla ja siksi käytämme 
toiminnassamme positiivista pedagogiikkaa. Näin luokissa onkin erilaisia palkintotapoja esim. 
hyvän työrauhan, toisen huomioimisen ja läksyistä tai tarvikkeista huolehtimisen teemoissa.  
 
5.2  Kasvatuskeskustelu ja kurinpidollisten toimien käyttö  
 
Mikäli oppilas ei kuitenkaan noudata koulun järjestyssääntöjä, ilmoitetaan siitä kotiin ja Helmeen 
tulee merkintä. Useat Helmi-merkinnät näkyvät todistusarvioinnissa käytösarvioinnissa.  
 
Mikäli sääntöjen rikkeitä tulee useampia, käytetään seuraavia kurinpito- ja ojentamistoimia:  

http://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/paivahoitojakoulutus/siv.keskuksenhallinto/TPuQgD5tF/Seinajoen_kaupungin_peruskoulujen_jarjestyssaannot_2014.pdf
http://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/paivahoitojakoulutus/siv.keskuksenhallinto/TPuQgD5tF/Seinajoen_kaupungin_peruskoulujen_jarjestyssaannot_2014.pdf
http://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/paivahoitojakoulutus/siv.keskuksenhallinto/TPuQgD5tF/Seinajoen_kaupungin_peruskoulujen_jarjestyssaannot_2014.pdf
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  1) kasvatuskeskustelua  

  2) jälki-istuntoa  

  3) kirjallista varoitusta  

  4) määräaikaista  erottamista  
  

Kasvatuskeskustelu on aina järeämmistä toimista ensisijainen toimenpide puuttua 
järjestyssääntöjen vastaiseen toimintaan koulussa. Mikäli oppilas sen jälkeen jatkaa 
järjestyssääntöjen rikkomista tai epäasiallista käyttäytymistä, voidaan oppilas määrätä jälki-
istuntoon. Jos oppilas senkin jälkeen jatkaa järjestyssääntöjen rikkomista tai muuta epäasiallista 
käyttäytymistä voi rehtori antaa oppilaalle kurinpitotoimena kirjallisen varoituksen. Kirjallisen 
varoituksen jälkeen viimeinen kurinpitokeino on määräaikainen erottaminen.   
  

Mikäli oppilaan rikkomus on vakava, voidaan edellä kuvatusta ojentamis- ja 
kurinpitotoimenpiteiden järjestyksestä poiketa.  
  
  

5.3 Opetuksen järjestämistapoja  
  

Kärjen koulun opetuksen järjestämisestä on tarkemmin kerrottu luvussa 4( 4.1- 4.3). Lisäksi A2-
kielissä opetusta järjestetään, jos valintoja on tullut riittävästi. A2-kieliä opetetaan sekä lähi- että 
etäopetuksena. S2-opetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti niille oppilaille, joilla on 
siihen oikeus.  

  
  

5.4 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta  
  

Koulun kerhotoiminta  

Koululla järjestetään kerhotoimintaa mahdollisuuksien mukaan.  
  

Koulun kirjastotoiminta  

Kärjen koululla on oma pieni kirjasto. Koulun opettajakunnasta valitaan kirjastovastaavat ja 
luokista 3-6 valitaan kirjastojärjestäjät, jotka ylläpitävät kirjaston siisteyttä ja viihtyisyyttä. Lisäksi 
koululla käy kirjastoauto viikottain.   
  

Oppilaskuntatoiminta   

Koulussamme toimii oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan suljetulla 
lippuäänestyksellä syyslukukauden alussa. Oppilaskuntatoiminta on aktiivista ja järjestää koulun 
oppilaille päivänavauksia ja tempauksia. 

  

Kummioppilastoiminta  

Ylempien luokkien oppilaat toimivat koulukummeina aloittaville ekaluokkalaisille.  
  

Kouluruokailu  

Kouluruokailu tapahtuu koulumme ruokalassa porrastetusti klo 10.30 - 12.00. Ruoka valmistetaan 
pääsääntöisesti ruokalan keittiössä. Mahdollisista allergiatapauksista ja erikoisruokavalioista tai 
niihin liittyvistä muutoksista huoltaja toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen 
keittiölle. Tavoitteena on viihtyisä ja hyviä tapoja noudattava ruokailu. Kuudennen luokan oppilaat 
käyvät vuorotellen auttamassa ruokalahenkilökuntaa tilojen jälkisiivouksessa.   
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Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat  

Päivänavauksia pidetään joka perjantai. Kaksi kertaa kuukaudessa päivänavauksen pitää 
seurakunta ja kaksi kertaa kuukaudessa sen pitää vuorotellen joku koulun luokista. 
Päivänavauksen kesto on noin 15 minuuttia.   
  

Kymmenen välitunnilla koulullamme järjestetään Liikkuva koulu-toimintaan liittyvää 
välkkäritoimintaa http://www.liikkuvakoulu.fi/ Siinä välkkäriliikuttajat vetävät erilaisia pihaleikkejä 
koulun muille oppilaille. Välkkäriliikuttajat ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä.   
  

Kouluvuoden aikana järjestetään useita yhteisiä tapahtumia. Näitä ovat 
mm. koulun yleisurheilupäivä, koko koulun vanhempainilta, koulukuvaus, uintiviikot, erilaiset 
teemakirkot, joulujuhla sekä kuutosluokkalaisten juhla keväällä. Lisäksi saattaa olla teemaviikkoja 
tai teemapäiviä.  

  

Retket, opintokäynnit, leirikoulut  

Koulun vuosisuunnitelmaan kirjatut opintokäynnit, retket, vierailut ja muu vastaava koulun 
ulkopuolella tapahtuva toiminta ovat oppilaille maksuttomia. Vapaaehtoinen leirikoulu on 
kuitenkin mahdollista toteuttaa, mikäli vanhemmat sitoutuvat varainhankintaan. Koulun 
vuosisuunnitelmaan kirjataan tältä osin, että varainhankinta on vanhempien tehtävänä ja heidän 
vastuullaan. Leirikoulubudjeteissa tulee huomioida myös opettajan / opettajien kustannukset. 
Koulun ja opettajan on oltava selvillä rahojen hankkimisesta ja vanhempien siihen tehtävään 
valitsemasta vastuuhenkilöstä tai toimikunnasta.  
Kaikilla koulun ulkopuolelle suuntautuvilla tapahtumilla ja käynneillä noudatamme hyviä 
käytöstapoja. Näissä on voimassa koulun järjestyssäännöt sekä niitä koskevat käytänteet. 
  

Koulumatkat  

Ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajat arvioivat, voiko oppilas kulkea koulumatkan pyörällä. 
Vanhemmat käyvät lapsensa kanssa koulumatkan läpi. Muut luokka-asteet voivat kulkea 
koulumatkansa pyörällä (koulu suosittelee pyöräilykypärän käyttöä), potkulaudalla tms.  
  

Koulukuljetukset  

Koulussamme on muutamia oppilaita koulukuljetuksen piirissä. He käyttävät pääsääntöisesti 
paikallisliikenteen bussia. Kilometrirajojen ylittyessä heille myönnetään oikeus koulukuljetukseen.  
Koulukuljetuksia käyttävät oppilaat kuitenkin esim. erilaisten tapahtumien, kisojen, kirkkoretkien, 
uimahallivuorojen tms. toteutuessa.  
  

Oppimista ja oppilaiden hyvinvointia edistäviä yhteistyötahoja on lueteltu tarkemmin luvussa 1.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.liikkuvakoulu.fi/
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 Luku 6 Arviointi 
 

 

 

6.1 Oppilaiden arviointi   

  
  

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Se 
perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja maakunnallisessa opetussuunnitelmassa 
tarkennettuihin tavoitteisiin. Työskentelyä arvioidaan läpi lukuvuoden monipuolisesti myös 
itsearviointina ja vertaisarviointina.   
  

Oppilaiden itse- ja vertaisarviointitaitoja kehitetään antamalla tilaa oppilaiden omalle pohdinnalle 
ja kehittymiselle. Itse- ja vertaisarviointi on ohjattua ja opettajan tukemaa.  

    

Oppilaita osallistetaan kehittämään osaltaan Kärjen koulun arviointikulttuuria; heidän ajatuksiaan 
ja ideoitaan voidaan hyödyntää esim. vertais- ja itsearvioinnin monipuolistamiseksi. Oppilaalla 
tulee olla opittavan kokonaisuuden tavoitteet selvillä, jotta arviointi onnistuu.   

  

Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, 
temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja 
tukea oppimisprosessia ja edistää oppimaan oppimista. Oppilaan opintojen edistymisestä  ja 
työskentelystä sekä käyttäytymisestä annetaan tietoa oppilaalle ja hänen huoltajilleen.    
  
6.1.1. Lukuvuosiarviointi  
  

Vuosiluokilla 1-3 lukuvuositodistuksessa käytetään sanallista arviointia. Vuosiluokilla 4-6 
lukuvuositodistuksessa numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.  
Valinnaisaineista (VAL) luokilla 4-6 kirjataan oppilaan suorittamat valinnaisainekokonaisuudet, jotka 
arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty.  
  
1-2 luokat (sanallinen arviointi)  
  
käyttäytyminen ja työskentelytaidot  
matematiikka  
äidinkieli ja kirjallisuus  
  
3-luokat (sanallinen arviointi)  
  
käyttäytyminen  
matematiikka  
äidinkieli ja kirjallisuus  
A1-kieli (englanti)  
  
4-luokat  
 
Numeroarviointi:  
käyttäytyminen  
matematiikka  
äidinkieli ja kirjallisuus 
ympäristöoppi  
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A1-kieli (englanti) 
 
Hyväksytty/hylätty arviointi: 
yhteiskuntaoppi 
uskonto/elämänkatsomustieto 
A2-kieli (vapaavalintainen) 
Valinnaiset aineet 
 
Sanallinen arviointi: 
Taito- ja taideaineet 

  
  
5-6 luokat (numeroarviointi)  
 
käyttäytyminen  
matematiikka  
äidinkieli ja kirjallisuus  
A1-kieli (englanti)  
A2-kieli    
ympäristöoppi  
historia  
yhteiskuntaoppi (5lk.)  
uskonto/elämänkatsomustieto  
liikunta  
käsityö  
kuvaamataito  
musiikki  
B1-ruotsi (6lk.)  
  
Hyväksytty/hylätty arviointi: 
Valinnaiset aineet 
 

 

6.1.2. Väliarviointi  
  

Väliarviointi toteutetaan vuosiluokilla 1-5 arviointikeskusteluna, johon kutsutaan oppilas ja 
huoltajat. Arviointikeskustelun tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan oppimista ja 
kasvua. Arvioinnin toteuttaa luokanopettaja. Hän keskustelee muiden luokkaa opettavien 
opettajien kanssa oppilaan edistymisestä ennen arviointikeskustelua.  Arviointikeskustelun 
pohjana käytetään luokilla 1 ja 3-5 maakunnassa yhtenäistä lomaketta, jonka opettaja kirjaa. 
Arviointikeskustelu toteutetaan marras-tammikuussa, viikkoon 5 mennessä. Vanhempainvartit ja 
arviointikeskustelu voidaan yhdistää.  
  

Toisella luokalla arviointikeskustelu toteutetaan kevätlukukaudella viikkoon 12 mennessä, jolloin 
se toimii samalla nivelvaiheen arviointina.  
  

Kuudennella luokalla väliarviointi toteutetaan samoin kuin lukuvuosiarviointi.  
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6.2 Käyttäytymisen arviointi   
  

Käyttäytymisen arvioinnin pohjana ovat koulun kasvatustavoitteet, toimintakulttuuri ja 
järjestyssäännöt. Käyttäytymisen arviointi ei saa perustua persoonaan, temperamenttiin tai 
oppilaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytymisen arviointi ei ole osa oppiaineen 
arviointia.  

Käyttäytymisen arvioinnin keskeisinä kohteina ovat toisen huomioonottaminen, hyvät 
tavat, yhteisesti sovitut toimintatavat ja säännöt sekä tilanteeseen sopiva käyttäytyminen.  
 Käyttäytymiseen liittyvät Helmi-merkinnät katsotaan käyttäytymistä arvioidessa.   
 
 

  

Arvosana  Kriteerit  

10  
erinomainen  

 Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  
 Oppilas käyttäytyy esimerkillisen kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita 

kohtaan.  
 Oppilas käyttäytyy esimerkillisen oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan.  
 Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä.  
 Oppilas edistää työrauhaa.  
 Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä.  
 Oppilas luo käytöksellään ympärilleen myönteistä ilmapiiriä.  
 Oppilasta ei ole ojennettu kirjallisesti eikä hän ole saanut kurinpidollisia rangaistuksia.  

9  
kiitettävä  

 Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  
 Oppilas käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan.  
 Oppilas käyttäytyy oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan.  
 Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä.  
 Oppilas antaa toisille työrauhan.  
 Oppilaan kielenkäyttö on asiallista.  
 Oppilasta ei ole ojennettu eikä hän ole saanut kurinpidollisia rangaistuksia.  

8  
hyvä  

 Oppilas noudattaa koulun sääntöjä.  
 Oppilas sopeutuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä.  
 Oppilas antaa toisille yleensä työrauhan.  
 Oppilas käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan.  
 Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista.  
 Oppilasta on voitu ojentaa, jolloin hän muuttaa käyttäytymistään ohjattuun suuntaan.  

7  
tyydyttävä  
   

 Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.   
 Oppilas häiritsee joskus työrauhaa.  
 Oppilaalla on jonkin verran ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.  
 Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon.  
 Oppilaan kielenkäyttö vaatii ohjausta.  
 Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan.  
 Oppilas on saanut joitain kurinpitorangaistuksia.  

6  
kohtalainen  

 Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.  
 Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.  
 Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toisia huomioon.  
 Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa.  
 Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjausta.  
 Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan toistuvasti.  
 Oppilas on saanut useita kurinpitorangaistuksia.  
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5  
välttävä  

 Oppilaalla on usein vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa.  
 Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.  
 Oppilas ei anna toisille työrauhaa.  
 Oppilas ei osaa ottaa toisia huomioon.  
 Oppilaan kielenkäyttö on asiatonta.  
 Oppilaan käyttäytymistä joudutaan ohjeistamaan jatkuvasti.  
 Oppilas on saanut useita kurinpitorangaistuksia, joilla ei ole ollut vaikutusta.  
 Oppilaan käytös on välinpitämätöntä.  

4  
hylätty  

 Oppilas ei kykene toimimaan kouluyhteisössä.  

   

   

 
6.3 Koulun toiminnan arviointi   
  

Koulun toiminnan arviointiprosesseista vastaa koulun rehtori. Koulun toiminnan arviointi jaetaan 
kolmeen tasoon. Nämä ovat lukuvuosittain arvioitavat asiat (Seinäjoen opetustoimen 
arviointijärjestelmä), vuosisuunnitelman painotusten ja kehittämistoimenpiteiden arviointi sekä 
koko koulua koskeva tietyin väliajoin tapahtuva arviointi.   
  

Koulun toiminnan ulkoinen arviointi  

Koulu voi tarpeen mukaan teettää arviointikyselyitä oppilaiden huoltajille. Saadun palautteen 
myötä kehitetään koulun toimintaa.    
  

Koulun toiminnan sisäinen arviointi  

Koulunkäynnin ja oppimisentuen arviointia on syytä tehdä joka vuosi. Se on olennaista koulun 
hyvinvointitoimintaa ja sen säännöllinen arviointi on siksi tärkeää.  
  

Rehtori ja opettajat arvioivat henkilökohtaisissa kehittämiskeskusteluissa johtajan ja opettajan 
työtä, työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia, opetustoimintaa ja opetuksen tavoitteiden toteutumista. 
Koko koulun toimintaa voidaan arvioida sekä henkilöstön kehityskeskusteluissa että 
opettajankokouksissa, erityisesti lukuvuoden päättyessä. Erillisiä työyhteisön ilmapiirin 
kehittämishankkeita ja työnohjausta järjestetään tarpeen mukaan.   
  

Koulun toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi  
Kärjen koulun opettajakokouksia pidetään säännöllisesti. Samoin välitunti-infoja pidetään tarpeen 
vaatiessa.    

  

Lukukauden päättyessä käydään rakentava keskustelu menneestä lukuvuodesta ja arvioidaan sekä 
opetuksen tavoitteiden että lukuvuoden painopistealueiden tavoitteiden toteutumista, 
tarvittaessa myös kirjallisesti.  
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Luku 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  
 

 

 

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  
  

Kärjen koululla on käytössä eritasoisia oppimisen tukimuotoja, joista seuraavassa tarkemmin.  

  

Yleinen tuki  

  

Yleisen tuen tavoitteena on auttaa oppilasta oppimisessa ja koulunkäynnissä heti kun tuen tarve 
huomataan. Yleistä tukea antaa pääsääntöisesti oppilaan oma opettaja usein yhteistyössä laaja-
alaisen erityisopettajan kanssa. Yleisen tuen muotoja ovat mm.  
  

 toimintaohjeiden selkiyttäminen  
 tehtävien eriyttäminen  
 henkilökohtaisen ohjaamisen lisääminen  
 koulunkäynnin ja oppimisen tuen ryhmän kokoontumiset  
 kodin ja koulun yhteistyön lisääminen  
 tukiopetus   
 osa-aikainen erityisopetus 

  
 

Tukiopetusta voidaan antaa, jos oppilas jää tilapäisesti jälkeen opinnoissaan tai hänellä huomataan 
pulmia oppimisessaan. Tukiopetuksen avulla pyritään ehkäisemään vaikeuksia kasaantumasta, 
jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opetuksesta. Tukiopetusta antaa ensisijaisesti oppilaan oma 
opettaja, toisinaan myös muu koulun opettaja. Tukiopetusta ei voi käyttää oppilaalle anottujen 
ylimääräisten vapaapäivien aikana opetettujen asioiden opiskeluun. Poikkeustapauksissa 
tukiopetusta voidaan antaa myös oppituntien aikana, jos oppitunnin luonne, rakenne tai 
opetusjärjestelyt sen mahdollistavat.  
  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, joilla on lieviä vaikeuksia oppimisessaan tai 
koulunkäynnissään. Osa-aikaista erityisopetusta antaa laaja-alainen erityisopettaja yksilö- tai 
pienryhmäopetuksena muun opetuksen yhteydessä. Sen tavoitteena on auttaa oppilasta 
selviytymään omatoimisesti opinnoistaan sekä luoda edellytykset oppilaan yksilölliselle ja 
edellytystensä mukaiselle kehitykselle.  

  

Samanaikaisopetus tarkoittaa sitä, että oppitunnilla toimii luokanopettajan ohella toinenkin 
opettaja. Tällöin on mahdollista antaa oppilaille enemmän henkilökohtaista ohjausta ja eriyttää 
opetusta.  

  
 

Tehostettu tuki  

  

Jos yleisen tuen keinot eivät riitä, oppilaalle aletaan antaa tehostettua tukea, joka on yleistä tukea 
säännöllisempää ja yksilöllisempää. Tehostettua tukea antamalla pyritään ehkäisemään oppilaan 
vaikeuksien kasvamista ja kasautumista. Tehostetut tuen alkaessa oppilaan tilanteesta tehdään 
pedagoginen arvio. Pedagogisen arvion laatii opettaja omien havaintojensa ja oppilaan 
vanhempien kanssa käymiensä keskustelujen perusteella.   
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Kasvun ja oppimisen tuen ryhmä (KOTR) tekee päätöksen tehostetun tuen aloittamisesta. 
Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Tarvittaessa myös oppilaan 
koulunkäynnin tukeen liittyviä muita asiantuntijoita voidaan pyytää mukaan oppimissuunnitelman 
laadintaan.  
  

Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää, vaan oppilas opiskelee 
yleisen opetussuunnitelman tavoitteilla. Tässä vaiheessa erityisen keskeisiä tukimuotoja ovat mm. 
oppimisen yksilöllinen ohjaus, osa-aikainen erityisopetus, joustavien opetusryhmien käyttö sekä 
kodin ja tarvittaessa myös oppilashuoltoryhmän kanssa tehtävä yhteistyö.   

  

Opettaja seuraa tehostetun tuen riittävyyttä oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen suhteen. 
Jos tehostetun tuen tarve vähenee, lapsen opetusta voidaan jatkaa yleisen tuen keinoin. Tällöin 
tehdään uusi pedagoginen arvio, jolla oppilas siirretään takaisin yleisen tuen piiriin. 

  
  

Erityinen tuki  

  

Jos tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi, laaditaan oppilaan tilanteesta pedagoginen 
selvitys, jossa erityisen tuen tarve todetaan. Pedagogisessa selvityksessä oppilasta ja huoltajia 
kuullaan, minkä jälkeen erityisopetuksen rehtori tekee erityisen tuen antamista koskevan 
päätöksen. Erityisen tuen tavoitteena on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista 
tukea niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa. Tuen tässä vaiheessa oppilaalle laaditaan 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), mikä mahdollistaa 
tarvittaessa myös opiskeltavan aineen oppimäärän yksilöllistämisen. Erityisen tuen piiriin kuuluvat 
myös ne oppilaat, joilla on pidennetty oppivelvollisuus.  

  

 
Tuen kirjaaminen  

  

Oppilashuoltoon liittyvät asiat kirjataan perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden 
edellyttämällä tavalla eri asiakirjoihin. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä ja niihin sisältyviä tietoja 
voivat saada vain kyseistä oppilasta opettavat opettajat ja muut tietoja työtehtävissään tarvitsevat 
henkilöt. Salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa vain laajemmin huoltajan suostumuksella. 
Pedagogiset asiakirjat päivitetään luokanopettajan vastuulla erityisopettajaa konsultoiden.   
  

Pedagogisessa arviossa ja selvityksessä arvioidaan oppilaan tuen tarvetta. Oppimissuunnitelmassa 
ja HOJKS:ssa kuvataan tuen toteuttaminen ja sen järjestäminen. Pedagogisen tuen asiakirjoihin 
voidaan kirjata, että oppilas on ohjattu hakeutumaan koulunkäynnin ja oppimisen tuen palvelujen 
piiriin.   

  

Opetuksen järjestäjän on annettava opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot 
oppilaan kanssa työskenteleville, jotta oppilaan perusopetuslain 30 § mukainen oikeus oppimisen 
ja koulunkäynnin tukeen toteutuisi. Näiden tietojen luovuttaminen ei edellytä huoltajan 
suostumusta. 
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Yhdessä yhteistyöllä-malli 

  

Yhdessä yhteistyöllä-mallissa oppilaita opetetaan kohtaamaan koulussa tapahtuneet 
ristiriitatilanteet tai erimielisyydet uusin silmin. Tässä on mukana kaksi aikuista ja lapset, jotka ovat 
tapahtuman osapuolia. Yhdessä yhteistyöllä –nimi kertoo sen perimmäisen ajatuksen: Yhdessä 
ratkaisemme asian niin, että yhteistyö sujuu vastaavassa tilanteessa hyvin. 

 

  
Opiskelun ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvien toimijoiden toimivaltuudet ja vastuut  
  

Opettaja  

Jokainen opettaja on velvollinen ottamaan esiin havaitsemansa huolenaiheet luokan tai yksittäisen 
oppilaan kohdalla. Päävastuu opetusryhmästä on luokanopettajalla, jolla täytyy olla kokonaiskuva 
luokan tuen tarpeesta. Opettaja havainnoi, suunnittelee, puuttuu ongelmiin ja käynnistää 
tarvittaessa oppilashuollollisen työskentelyn.   
  

Laaja-alainen erityisopettaja  
Laaja-alainen erityisopettaja kartoittaa oppilaan oppimisvaikeuksien syitä. Hän havainnoi oppilaita, 
suunnittelee opetusta, valvoo että toimitaan ohjeiden mukaan, puuttuu tilanteisiin, raportoi 
yhteistyötahoille mitä on tullut ilmi ja toimeenpanee testauksia koulussa. Hän toimii 
yhteistyökumppanina luokanopettajan ja aineenopettajan kanssa oppilaan arvioinneissa, 
pedagogisissa tukitoimissa ja selvityksissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen painotus kohdistuu 
oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen sekä kuntouttamiseen.  

  

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri 

Kouluterveydenhoidossa seurataan ja tuetaan oppilaan fyysistä ja psyykkistä kasvua ja kehitystä. 
Niin hoitaja kuin lääkärikin tekevät määräaikaistarkastuksia oppilaille ja kannustavat oppilaita 
huolehtimaan omasta terveydestään.  
Hoitaja antaa ensiapua sekä ohjaa sairastapauksissa oikeaan hoitopaikkaan. Hän toimii 
yhteistyössä koululääkärin, opettajien, koulukuraattorin, eri oppilashuollollisten toimijoiden, 
huoltajien sekä oppilaiden kanssa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuollon kokouksiin 
tarvittaessa 
Lääkärille varataan aika aina kouluterveydenhoitajan kautta. Lääkäri toimii myös yhteistyössä 
koulun opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. 
 
Koulukuraattori  

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään 
erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Kuraattorin tekemä 
sosiaalityö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja sitä tehdään pääosin oppilaan omassa 
toimintaympäristössä. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettajat. 
Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja asioiden hoitamiseksi etsitään ratkaisuja yhdessä. 
Kuraattori osallistuu opiskeluhuollon kokouksiin tarvittaessa ja on tavattavissa koululla 
sopimuksen mukaisesti. Koulukuraattori tekee yhteistyötä opettajien kanssa ja tarvittaessa mm. 
psykologi- ja perheneuvontapalveluiden, terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä 
lastensuojelun kanssa. Kuraattori toimii useissa alueellisissa moniammatillisissa työryhmissä 
vaikuttamassa lasten hyvinvointiin.  
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Psykologi  

Psykologi toteuttaa koulupsykologista työtä, sekä kasvatus- ja perheneuvontaa osallistuen 
opiskeluhuollon kokouksiin tarvittaessa. Hän auttaa oppilasta oppimiseen ja koulunkäyntiin 
liittyvissä asioissa yhteistyössä vanhempien ja koulun työntekijöiden kanssa. Hän tarjoaa 
konsultaatiota perheille ja koulun henkilöstölle. Hän voi antaa tukea perhe- ja kaverisuhteisiin sekä 
vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Hän vastaa tarvittaessa psykologisista tutkimuksista 
(esim. oppimisvaikeudet), keskusteluavun antamisesta, ohjaamisesta ja neuvonnasta. Hän tekee 
tarvittaessa yhteistyötä mm. erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa.   
  

Tuen tarpeen kartoittaminen nivelvaiheissa  
  

Koulussa tehdään suunnitelmallista tuen tarpeen seulontaa ja seurantaa, joka takaa tarpeellisten 
tukitoimien järjestämisen ja tiedon siirtämisen nivelvaiheiden yli.  Opiskelun ja koulunkäynnin tuen 
käytänteet nivelvaiheissa löytyvät kaaviosta, joka on maakunnallisessa opetussuunnitelmassa sekä 
Seinäjoen perusopetuksen ohjaussuunnitelmasta (löytyy perusopetuksen nettisivuilta).   
  

Tiedonsiirto esikoulusta alakouluun siirryttäessä tapahtuu tiedonsiirtopalaverissa, joka järjestetään 
keväällä koululla. Palaveriin osallistuvat koulun rehtori, tulevat luokanopettajat sekä 
erityisopettaja, päiväkodin puolelta päiväkodin johtaja ja/tai varhaiserityisopettaja (VEO). Tässä 
palaverissa siirretään tiedot kouluun siirtyvistä ekaluokkalaisista. Ennen palaveria erityisopettaja ja 
rehtori ja/tai tulevat ekaluokkien opettajat ovat mahdollisuuksien mukaan käyneet päiväkodissa 
tutustumassa tuleviin ekaluokkalaisiin. Tulevat ekaluokkalaiset käyvät tutustumassa kouluunsa 
sovittuna kouluun tutustumispäivänä. Tiedonsiirtoa ja palaveria käydään myös päiväkodin johtajan 
ja rehtorin välillä säännöllisin väliajoin.  

  

Toiselta kolmannelle luokalle siirryttäessä, mikäli oppilaan luokanopettaja vaihtuu, erityisopettaja 
pitää siirtopalaverin luokanopettajien kanssa niistä oppilaista, jotka tarvitsevat tukea. Näin tieto 
kulkee eteenpäin ja oppilas saa tarvitsemaansa tukea jatkossakin.  
  

Tiedonsiirto alakoulusta yläkouluun tapahtuu siirtopalaverin avulla. Oppilaat käyvät myös 
tutustumassa tulevaan kouluunsa ja yläkoulun opettajat käyvät tutustumassa tuleviin oppilaisiinsa 
alakoulun puolella. Kevään siirtopalaverissa ovat läsnä koulujen rehtorit, molempien koulujen 
erityisopettajat sekä luokanopettajat. Painopiste tässä palaverissa on erityisesti niissä oppilaissa, 
jotka tarvitsevat tukea oppimisen ja/tai perhetilanteen vuoksi. Tarvittaessa pidetään yksilöllinen 
siirtopalaveri, johon mukaan tulevat myös oppilas ja hänen huoltajansa. Erityisopettajat hoitavat 
pedagogisten asiakirjojen siirtymisen tulevaan yläkouluun. 
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 Luku 8 Opiskeluhuolto 
 

  

Kärjen koulun opiskeluhuolto  

  

Kärjen koululla koulunkäyntiä ja oppimista tuetaan sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti. Kärjen 
koulun oppilashuollon käytänteet löytyvät myös erikseen Kärjen koulun 
opiskeluhuoltosuunnitelmasta, joka tulee päivittää tietyin määräajoin.    
Opiskeluhuolto on suuri kokonaisuus. Siihen liittyy mm. turvallisuudesta huolehtimista, yhteisistä 
säännöistä ja niiden noudattamisesta huolehtimista. Näihin edellä mainittuihin esimerkkeihin 
sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä opiskeluhuoltoa. 

 

 
 
 
Ohessa on kuvattu kaaviona sitä, mitä opiskeluhuollon ryhmät tekevät lähtökohtaisesti. Edellä 
kuvattu turvallisuus tai säännöt, liittyvät kuviossa keskimmäisen sinisen laatikon asioihin. 
Oppilaitoksen, eli Kärjen koulun, opiskeluhuoltoryhmä käy vuosittain läpi koulun pelastus- ja 
turvallisuusasioihin liittyviä asioita, myös mikä on luvallista ja sallittua, mikä ei. Tähän Kärjen 
koulun opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat kaikki koulussa toimivat alat. Turvallisuuden lisäksi tässä 
ryhmässä pohditaan koulun tasolla terveys-, osallisuus-, vuorovaikutus-, ja hyvinvointiasioita.  
 
Tämän jälkeen kouluissa on jäljellä kaksi opiskeluhuoltoryhmää, joista toinen näkyy kuviossa 
sinivihreällä vasemmassa reunassa. Kasvun ja oppimisen tuen ryhmän (KOTR) kokoontumisen 
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asioita ovat oppimisen tukeen liittyvien pedagogisten papereiden koulutason koordinointi 
käytäntöön panoa varten. Edellisessä luvussa (Luku 7) kuvattiin, kuinka tuen asioissa toimitaan ja 
kuinka eri asiantuntijat liittyvät opiskeluhuollon kokonaisuuteen.  
 
Kuviossa alimmaisena sinisenä laatikkona löytyy yksilökohtainen opiskeluhuolto. Se kattaa 
monialaisen asiantuntijaryhmän sisälleen, vaikka aina ei asiantuntijoita tarvittaisikaan 
kokoontumisessa kovin montaa. Moniammatillisen oppilashuollon ryhmän toiminnan olennaisin 
osa on varhainen puuttuminen silloin, kun tarvitaan muutakin kuin oppimisen tukea. 
Opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena on oppilaan kehitystä ja kasvua tukevien vaihtoehtojen 
löytäminen oppilaan parasta ajatellen.   
  

Moniammatillisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään asioita sen henkilön tai 
toimijan aloitteesta, joka on huolissaan jostain tai joistain oppilaaseen liittyvästä asiasta/liittyvistä 
asioista, ja on aiheellista miettiä huolien purkamista yksilötasolla tarkemmin. Tällaisia asioita 
voivat olla ongelmat esim. kaverisuhteissa tai perhetilanteessa, syrjäytymisuhka, kiusaaminen, 
toistuvat runsaat poissaolot sekä psyykkiset ongelmat. Yksilökohtaisen oppilashuollon 
aloittamiseen tarvitaan aina huoltajan kirjallinen lupa, johon yksilöidään opiskeluhuoltoon 
osallistuvat ammattihenkilöt. 

 
Monialainen asiantuntijaryhmä käsittää muitakin, kuin koulun ammattihenkilöitä. Monialaisen 
asiantuntijaryhmän kokoonpano pohditaan aina tapauskohtaisesti. Yhteistyötä voidaan toteuttaa 
myös konsultoimalla, aina ei tarvitse koota kokoon laajempaa ryhmää.  
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Luku 9 Kielet ja kulttuuri 
  
 

Monikielisten oppilaiden opetus  
  

Kärjen koulussa pyritään ottamaan huomioon maahanmuuttajaoppilaan kulttuurinen ja kielellinen 
tausta ja integroimaan hänet mahdollisimman joustavasti kouluyhteisöön. 
Maahanmuuttajaoppilaiden perheitä informoidaan koulun yhteisistä tilanteista ja tilaisuuksista 
aina tarpeen mukaan kunnioittaen heidän etnisiä ja uskonnollisia perinteitään.  
  

Tarvittaessa järjestetään tukiopetusta koulun tukiopetuksen käytänteiden mukaan. Erityisesti 
suomen kielen käyttöä vahvistetaan maahanmuuttajaoppilaan opiskeluvalmiuksien lisäämiseksi.  

  

S2-opetusta annetaan viikotain niille oppilaille, joilla on siihen oikeus. Monikieliset oppilaat 
opiskelevat suomi toisena kielenä (S2) oppimäärän mukaan.  
  

Maahanmuuttajaoppilaille tehdään oppimissuunnitelma, josta selviävät oppilaan tiedot, 
koulutausta, huoltajat, tulkkaustarve ja tiedonsiirtolupa. Lisäksi oppimissuunnitelmasta selviää 
oppilaan nykytilanne sekä S2 opetuksen tiedot. Oppimissuunnitelmasta löytyvät myös 
oppilaan oppimis- ja työskentelytaidot. Oppimissuunnitelma päivitetään nivelvaiheissa.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Luku 10 Kaksikielinen opetus 
 

 

 

 

Kaksikielisten oppilaiden opetus  
  

Kärjen koululla ei ole kaksikielistä opetusta.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Luku 11 Muu perusopetus  
 

 

 

Kärjen koululla ei ole koulukohtaisia täydennyksiä lukuun 11.  
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Luku 12 Valinnaisuus  
 
  

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset  
  

Kärjen koululla taito ja taideaineiden valinnaisten tunnit sijoittuvat seuraavasti:   
  

 * 4. vuosiluokka: kuvaamataito  
 * 5. ja 6. vuosiluokka: musiikki  

  

Oppilaiden todelliset valinnaiset aineet  
  

Valinnaiset aineet (VAL) ovat oppilaiden todellista valintaa vuosiluokilla 4, 5 ja 6.   
Valinnaiset oppikokonaisuudet ovat Kärjen koululla lukukauden mittaisia. Näin oppilaalle saadaan 
kaksi erilaista valinnaiskokonaisuutta lukuvuoden aikana. Valinnaisten aineiden tunti on niin 
sanottu palkkitunti, jolloin 4., 5. ja 6. luokkien oppilaat jakaantuvat ryhmiin luokkatasoista 
riippumatta.   
  

Valinnaiset aineet (VAL) suunnitellaan joustavasti koulun vahvuuksien ja resurssien mukaan; 
tällöin opettajat tuovat opiskeluun mukaan erityisosaamistaan. Ainakin yhden tarjotun valinnaisen 
tulee tukea yrittäjämäistä toimintatapaa.  
  

Valinnaisaineen luonne voi vaikuttaa siihen, miten valinnainen aine aikataulullisesti toteutetaan; 
esim. kaksoistuntina lukujärjestyksen niin salliessa.   
  

Kärjen koulun valinnaisista aineista tehdään lukuvuosittain oma suunnitelma, johon kirjataan 
tarjolla olevat valinnaiset aineet:   
  

o opintojen nimi  
o laajuus   
o tavoitteet   
o sisällöt   
o arviointi  
o oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet   
o vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan.   
  

Valinnaiset aineet arvioidaan hyväksytty/ hylätty.  

  

  

   

Kärjen koulun T&T-tavoitteet ja sisällöt löytyvät luvusta 1.  

 
 
 
 
 



32 
 

LIITTEET 

 

Liite 1 Kärjen koulun järjestyssäännöt 
 

Kärjen koulun järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden ja 

opetushenkilökunnan kanssa syksyllä 2019.  

 
 Kärjen koulun järjestyssäännöt  
  

1. Raha koulussa  
 Rahaa voi ottaa kouluun mukaan tarvittaessa, mutta omalla vastuulla. Päteviä 
syitä ovat esimerkiksi sellaiset tilanteet, jos oppilas on menossa kaverin luo 
koulun jälkeen, tarvitsee välipalarahaa, tai rahaa bussia varten. Rahaa tulee 
säilyttää repussa eikä siihen saa koskea koulupäivän aikana.  

2. Toisen omaisuus  
 Ei saa luvatta koskea toisen omaisuuteen. Tämä koskee kaikkia toisen 
tavaroita niin luokassa, käytävällä ja esim. koulun pihassa olevaa polkupyörää.  
Jos rikkoo toisen omaisuutta, on tekijän korvattava se. Havaitessaan tällaista siitä 
tulee kertoa aikuiselle/kohteen omistajalle. Teon myöntäminen on tärkeää. 
Seuraamuksena on näiden lisäksi huomautusmerkintä Helmeen ja viestintä 
huoltajien kanssa, puhuttelu (opettaja/rehtori). Tällainen toiminta näkyy 
todistuksen numerossa ja sanallisessa arvioinnissa.   

3. Tuntityöskentely   
 Sinun kuuluu antaa työrauha oppilastovereillesi ja opettajillesi. Oppitunnin 
häiritsemisestä tulee huomautusmerkintä Helmeen. Jos oppilas häiritsee, 
opettaja voi siirtää hänet erilliseen tilaan työskentelemään, esim. viereiseen 
luokkaan toisen opettajan/ohjaajan valvontaan. Häiriköivä oppilas keskustelee 
opettajan kanssa kahden kesken. Hyvästä käyttäytymisestä, työrauhasta ja 
läksyjen hoitamisesta voidaan asettaa luokkakohtaisia tavoitteita, seurantaa ja 
palkitsemista em. yhdessä sovittujen sanktioiden lisäksi. Jatkuva epäasiallinen 
käyttäytyminen näkyy myös todistusnumerossa ja sanallisessa arvioinnissa.   

4. Läksyt  
 Sinulla on velvollisuus huolehtia kotitehtävistäsi. Muista tehdä ne myös 
poissaollessasi. Ensisijaisesti läksyt kysytään luokkakavereilta. 
Muistetaan, että jokainen unohtaa joskus. Unohduksista tulee 
huomautusmerkintä Helmeen. Unohdetut läksyt tehdään koulussa koulupäivän 
jälkeen. Jatkuvista unohduksista tulee maininta todistukseen.   

5. Puhelin koulussa  
 Puhelin voi olla mukana koulussa omalla vastuulla. Se tulee säilyttää repussa 
äänettömällä. Opettajalla on oikeus ottaa puhelin haltuun (takavarikoida) 
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koulupäiväksi mikäli oppilas ei noudata reppusääntöä. Lisäksi mikäli opettaja niin 
päättää, puhelimet voidaan joka tapauksessa kerätä koriin aamulla ja mikäli 
oppilas tarvitsee puhelinta oppimistarkoitukseen, saa sen sitä varten noutaa 
oppitunnilla. Puhelinsäännön rikkomisesta seuraa huomautusmerkintä Helmeen 
ja opettajan tai rehtorin puhuttelu.  Puhelinta voidaan käyttää koulupäivän 
aikana vain ja ainoastaan opettajan luvalla oppitunnilla oppimistarkoitukseen. 
Puhelimen saa ottaa esille koulun alueella vasta klo 15.00 jälkeen.    

6. Padit/läppärit  
 Teknisiä laitteita käytetään opettajan ohjeen mukaan. Luvatonta on 
pelien pelaaminen (esim. sotapelit, Minecraft, autopelit), youtuben käyttö, 
Sirillä leikkiminen, hälytysten asentaminen ja kameralla leikkiminen. 
Yhteenvetona siis kaikki toiminta, joka ei ole opettajan ohjeistuksen mukaista. 
Mikäli oppilas ei työskentele teknisellä laitteella opettajan ohjeen mukaan, 
tekee hän työn käsin kirjoittamalla. Jatkossa oppilas työskentelee laitteen 
kanssa erityisessä valvonnassa. Ellei työskentely laitteella onnistu, tulee siitä 
huomautusmerkintä Helmeen ja räikeä väärinkäyttö voi johtaa 
pidempiaikaiseen laitteen käyttökieltoon. Käyttöoikeussitoumuksen sisältöä 
on noudatettava. Muista Netiketti! Kuvia et saa toisesta julkaista tai jakaa 
ilman lupaa. Netissä tapahtuva kunnianloukkaus ja identiteettivarkaus voivat 
johtaa poliisitutkintaan. Tällainen toiminta on Suomen rikoslain alla.   

7. Purukumi  
 Purkan syönti ei ole koulussa sallittua. On havaittu, että niitä syljeksitään 
koulun piha-alueelle roskiksen sijaan ja ksylitolipurkan sijasta oppilaat syövät 
koulussa myös Hubba-Bubbaa tai Juicy Fruitia.  Ksylitolipastillien käyttö on 
sallittua luokka-/yksilökohtaisesti opettajan päätöksellä. Toistuvasta säännön 
rikkomisesta tulee huomautusmerkintä Helmeen.  

8. Potkulauta  
 Potkulaudan käytön edellytyksenä välitunneilla on kypärän käyttö ja toisten 
huomiointi. Sisätiloissa potkulaudalla ei saa kulkea. Potkulautailu kielletään 
välittömästi opettajan määrittämäksi ajaksi, mikäli sääntöä ei noudateta. 
Säännön rikkomisesta seuraa huomautusmerkintä Helmeen. Sähköpotkulaudoilla 
ei voi turvallisuussyistä välitunnilla liikkua.   

  

Muita yhdessä sovittuja käytänteitä:  
VÄLITUNNIT  

 Mene ulos reippaasti heti välitunnin alettua. Välitunti vietetään ulkona. 
 Pukeudu asiallisesti sään mukaan.  
 Muista välituntialue: älä poistu koulun alueelta. 
 Saavu oppitunnille heti välituntikellojen soitua.  
 Ole kaikkien kaveri ja ota kaikki mukaan. 
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 Palauta välituntilainaamoon mitä lainasit.  
 

 Älä käytä kännykkää välitunnilla. 
 Älä heittele ketään millään. 
 Pyörillä ei ajeta, niihin ei kosketa ja pyörätelineillä ei oleskella välituntisin.  
 Scootin käyttö sallittu ainoastaan kypärä päässä.  
 Kukkulan kuningas on kielletty.  
 Lumikasa on pyllymäkeä ja liukureita varten. Ei jaloilla, pulkalla tai 
rattikelkalla laskettelua.  
  
SIISTEYS JA YMPÄRISTÖ  
 Ruokaile siististi, siivoa jälkesi. 
 Älä heitä ruokaa pois. Ota sen verran kuin jaksat syödä. 
  
 Ethän roskaa luontoa.   
 Mikäli havaitset roskan, vie se roskikseen. 
 Älä katko oksia, suojele luontoa leikeissä. 
  
 Muista siivota jälkesi ja vie tavarat omille paikoilleen.  
 Pidä huolta myös yhteisestä järjestyksestä. 
 Huolehdi omalta osaltasi naulakon siisteydestä.   
 Tietokoneet ja padit paikoilleen ja lataukseen. 
  
HYVÄ KÄYTÖS  
 Ole ystävällinen ja kunnioita muita.  
 Kuuntele muita. Ole hyvä kaveri. 
 Älä kiusaa ketään. Esimerkkinä pahan puhuminen toisesta, kiusaaminen  
ulkonäön tai vaatteiden perusteella.  
 Tervehdi kohteliaasti kohdatessa. 

 

 Muista asiallinen kielenkäyttö. Älä kiroile. 
 Oppitunneilla ei pidetä päähinettä (koskee myös huppua). 
 

 Noudata ruokalan sääntöjä ja kiitä ruuasta. 
 Noudata kirjaston sääntöjä. 
  
TURVALLISUUS  
 Käytä pyöräilykypärää.  
 Käytä suojatietä.  
 Anna työrauha.  
 Kuuntele aikuisen ohjeita. 
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 Älä juokse käytävillä. 
 Kävele sisällä, juokse ulkona. 

  

 

Sääntöjen rikkomisesta seuraa aina huomautusmerkintä Helmeen. Jos 

sääntöjen rikkominen jatkuu, käydään oppilaan kanssa kasvatuskeskustelu. 

Mikäli rikkomukset jatkuvat tämän jälkeen, ne johtavat jälki-istuntoon. 

Viimeisenä sanktiona on määräaikainen erottaminen koulusta.  

  

  

  
  

 
 


