
Lukuvuosisuunnitelma 2021-2022 

 

Koskenpään koulu 

 

Koulun perustiedot 

 

 

 

Koulun osoite: 

 

Koskenpään koulu Korpilahdentie 7 42440 Koskenpää 

 

Puhelinnumerot: 

 

0505232835 Anniina Hopsu (1.-2. lk) 

040 712 2513 Pertti Karjalainen (3.-6. lk),yhteysopettaja 

 

040 712 2529 keittiö 

0400 354 974, huoltomies  

 

Jämsänkosken yhtenäiskoululla: 

 

0400 420 267 Antti Manninen, rehtori 

 

 

Oppilashuolto 

 

Koululääkäri: vaihtuva 

 

Kouluterveydenhoitaja: Petra Koljonen 

 

Koulupsykologi:Klara Ylkanen 

 

Koulukuraattori:Sari Hagren 

 

 

Opiskelijatiedot 

 

Pojat: 18 oppilasta 

 

Tytöt: 14 oppilasta 

 

Oppilaat yhteensä: 32 oppilasta. 

 

 

 

 

 



Kuljetusoppilaat ( yli 5km ): 17 oppilasta 

 

Kuljetusoppilaat ( alle 5km ): 6 oppilasta 

 

Kuljetusoppilaita yhteensä: 23 oppilasta 

 

 

Opettajatiedot 

Opettajatiedot Pätevä

t 

Epäpätevä

t 

Rehtori     

Luokanopettaja 2   

Lehtori     

Tuntiopettaja 1   

Laaja-alainen erityisopettaja 0,2   

Erityisluokanopettaja     

Opettajat yhteensä 2,6   

 

 

Tuntikehys 

 

Tuntikehys yleisopetus laaja-alainen 

eo 

EHA ERLO 

Opetustunnit 69 4     

Tehtävät         

OKM 20       

          



YHTEENSÄ 89 4     

 

 

Jämsän kaupungin perusopetuksen työ- ja loma-ajat. 

http://www.jamsa.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus


Opiskeluhuolto 

 

Kirjataan koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, jossa eritelty yhteisöllinen ja 

yksilökohtainen oppilashuolto ja niiden toteuttamistavat, käytettävissä olevat resurssit ja 

oppilashuollon kokonaistarve, yhteistyömuodot ja –verkostot, erilaiset suunnitelmat ja 

ohjelmat oppilaiden turvaamiseksi sekä oppilashuoltoryhmän toiminta koululla. (luku 8) 

 

Koulukohtainen suunnitelma: 

 

Opiskeluhuolto on kiinteä osa koulumme arkea. Opiskeluhuolto on avointa oppilaan 

koulunkäynnin tukemiseen keskittyvää toimintaa. 

 

Lukuvuoden 2021-2022 oppilashuollon kehittämisen kohteina ovat: 

 

- Moniammatillisen yhteistyön ja tiedonvälityksen kehittäminen 

- Joustava koulunaloittaminen yhteistyössä esi- ja alkuopetuksen väen kanssa. 

- Ennakoiva ja yhteisöllinen oppilashuolto. 

 

Opiskeluhuoltoryhmän jäsenet 

 

Opiskeluhuoltotyön asiantuntijaryhmään osallistuvat huoltajan sekä luokanopettajan lisäksi 

mm. rehtori, erityisopettaja, koulun sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja ja koulupsykologi. 

Tarvittaessa ryhmässä vierailee myös muita asiantuntijoita. Perheille ilmoitetaan aina 

etukäteen ryhmän kokoontumisesta, ja yhdessä huoltajien kanssa mietimme, ketkä 

osallistuvat kulloiseenkin palaveriin. 

 

Opiskeluhuoltoa on kuvattu Jämsänkosken yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelmassa. 

 

Opiskeluhuoltotyöryhmän vakiojäsenet yhteystietoineen: 

- sähköposti: etunimi.sukunimi@jamsa.fi 

 

rehtori Antti Manninen p.0400 420 267 

 

erityisopettaja: 

 

Jämsänkosken yhtenäiskoululla ja Koskenpään koulu Mirja Myllykoski p. 0400 433 983 

 

Terveydenhoitaja Petra Koljonen p. 040 353 1062 

 

Koulukuraattori Sari Hagren p.040 586 8580 

 

Koulupsykologi  Klara Ylkanenp. 040 712 2483 

 

 

Kaikki opiskeluhuoltoryhmän jäsenet tavoittaa Wilman kautta tai sähköpostitse 

etunimi.sukunimi@jamsa.fi. ja terveydenhoitaja @pihlajalinna.fi. Yhteydenotot toivotaan 

pääasiassa Wilman kautta. 

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku8
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku8
https://peda.net/id/d22acdc6365
https://peda.net/id/d22acdc6365
https://peda.net/jamsa/perusopetus/mantykallio/oppilashuolto/kuraattoripalvelut
https://peda.net/jamsa/perusopetus/mantykallio/oppilashuolto/psykologipalvelut


 

Opiskeluhuollon järjestäminen: 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa lukuvuoden aikana 

suunnittelemaan ja arvioimaan opiskeluhuollolle asetettuja tavoitteita ja sisältöjä. 



Oppiaineisiin ja opetukseen liittyvät koulukohtaiset erityispiirteet 

 

Koulun ulkopuolinen toiminta 

  

Opettaja tekee aina kirjallisen retkisuunnitelman ennen retkeä 

Retket uimahalliin 

Oppilaat käyvät uimaopetuksessa uimahallilla. Painotus on alkuopetuksessa. Retken 

järjestelyissä korostuu turvallisuus niin siirryttäessä hallille kuin valvonta uima-altaalla. 

Käynneissä uimahallilla noudatetaan kaupungin yhteisiä turvallisuusohjeita. 

Leirikoulut : 

Koskenpään koululla ei ole leirikoulua lukuvuonna 2021-2022. 

Lasketteluretket 

Luokat voivat tehdä retkiä Himoksen laskettelukeskukseen. 

Muu koulun ulkopuolinen toiminta 

Koulun retkisuunnitelman lisäksi toimintaamme kuuluvat mm: teatteriretket, erilaiset 

lyhytkestoiset luontoretket ( 5.luokkien Isojärven kansallispuistoretki ) ja opintovierailut mm. 

jämsäläisissä yrityksissä ja lähialueen oppilaitoksissa. Kevätlukukauden lopulla oppilaat 

lähtevät luokkaretkille, joiden sisältö on joko lukuvuoden aikana opittujen tietojen/taitojen 

kokemista uudessa ympäristössä (Kivikauden kylä Saarijärvellä, Ähtärin eläinpuisto, 

Heureka, Suomenlinna… ) tai yhdessäoloa/virkistäytymistä lukuvuoden päätteeksi ( 

Särkänniemi, Linnanmäki…). Opettaja voi järjestää koululla ns. yökoulun, jolloin oppilaat ja 

opettajat viettävät yön koulussa. Tästä opettaja laatii erillisen selvityksen rehtorille. 

Selvityksessä käydään läpi yöpymisen tuomat erilliset turvallisuuskysymykset. 

Luokanopettaja konsultoi tarvittaessa koulun turvallisuusvastaavaa ja kiinteistönhoitajaa. 

Jokaisesta luokkansa toiminnasta - mikä poikkeaa normaalista työjärjestyksen ohjelmasta - 

opettaja tekee selvityksen rehtorille. Selvityksessä käydään läpi retkeen/vierailuun tms. 

liittyvät turvallisuusriskit ja muut käytännön asiat (aikataulut, kustannukset…) 

Retkeä suunnitteleva opettaja selvittää hyvissä ajoin huoltajille retken mahdolliset 

kustannustekijät. Selvityksen yhteydessä korostetaan retken vapaaehtoisuutta sekä käydään 

läpi korvaava toiminta, mikäli oppilas ei osallistu retkelle. 

Syyslukukauden tapahtumia: 

 

- Elokuu: Talousmetsä-retki 

Gradian luontopäivä 



- Oppilaskunnan järjestämät pelipäivät kuukausittain 

 

syys-loka 

- uimaopetuspäivät ja retket Jämsänkoskelle sekä yhtenäiskoululle. 

 

- oppilaskuntavaalit 

marraskuu 

- Paja-päivä 

- adventtihartaus Koskenpään kirkolla (tai sähköisesti) 

joulukuu 

- itsenäisyyden juhlaa koululla koronarajoitukset huomioiden 

- kuusijuhlan korvaava ulkotapahtuma 

Kevätlukukauden tapahtumia: 

- Oppilaskunnan järjestämät pelipäivät kuukausittain 

 

helmikuu 

- hiihtopäivä 

maaliskuu 

 

- Koskenpää 24-H- hiihto 

 

- pääsiäishartaus Koskenpään kirkolla (tai sähköisesti) 

huhtikuu 

- Koskenpään kevätkirmaus yhdessä alueseurakunnan kanssa 

toukokuu 

 



 - Oppilastöiden näyttelylauantai 

- Liikuntapäivä  

- kevätjuhla 

 



Oppimisen arviointi 

 

Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa on pohdittu 

erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä 

pedagogisena kokonaisuutena. Paikallisesti varmistetaan monipuolisten 

arviointimenetelmien käyttö, arviointiperusteiden yhteinen käsittely ja käyttäminen sekä 

päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein. 

 

 

Tarvittaessa kirjataan koulukohtaiset käytänteet, jos ne eroavat kunnallisesta 

opetussuunnitelmasta (luku 6) 

 

 

Mahdolliset koulukohtaiset arviointikäytänteet:  

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku6
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku6
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku6
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku6


Oppimisen ja koulukäynnin tuki 

 

Koskenpään koululla annetaan erityisopetusta neljä tuntia viikossa. 

 

Lisäksi koululla on koulunkäynninohjaaja, jonka pääpaino on esi- ja alkuopetuksessa. 

Vuosittain kartoitetaan ohjaajaresurssin kohdentaminen opiskeluhuollon palaverissa. 

Tarvittaessa haetaan oppilaslähtöisesti lisää ohjaajaresurssia. 

 

 

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan tuen järjestäminen käytännössä 

mahdollisimman konkreettisesti (luku 7)  

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku7
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku7


Oppimiskäsitys, oppiminen ja toimintakulttuuri 

 

Yleinen kuvaus noudattaen luvun 2.3. sisältöjä. 

 

Koulukohtaiset täydennykset: 

 

- ei koulukohtaisia täydennyksiä. 

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku2/2-3_oppimiskasitys
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku2/2-3_oppimiskasitys
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku2/2-3_oppimiskasitys
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku2/2-3_oppimiskasitys


Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen 

 

Yhteinen vastuu koulupäivästä hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmasta (luku5.1.) 

 

- Oppilaskunta osallistetaan koulun toiminnan suunnitteluun: koulun järjestyssäännöt yms. 

- Kouluille on nimetty turvallisuus- ja hyvinvointivastaava opettajakunnasta. 

- Koulun järjestyssäännöt käydään lukuvuosittain läpi niin oppilaiden, oppilaskunnan kuin 

huoltajien kanssa. 

- Koulun opiskeluhuollon kehittämisen kärkihankkeena on korostaa koulupäivän hyvinvoinnin 

tärkeyttä, ja oppilaan aktiivista roolia hyvinvoinnin ylläpitäjänä. 

- Vuosiluokille on jaettu omat vastuualueet koulun toiminnassa: ala-aulan siistetys, muiden 

käytävätilojen siisteys ja ruokalan siisteys ja viihtyvyys. 

- Koulun johtoryhmässä ja henkilöstökokouksissa käydään läpi terveyskyselyjen tuloksia 

läpi, ja kiinnitetään huomiota: 

 

Seksuaalikasvatus: Käydään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa läpi 

tiimipalavereissa sekä kiinnitetään huomiota tasa-arvotyötä ohjaavaan suunnitelmaan. 

 

Tupakoinnin vähentäminen: Käydään keskustelua opiskeluhuollon yhteisissä 

palavereissa. Erityisesti kiinnitetään huomio 5.vuosiluokan oppilaiden kanssa aiheeseen 

Ihmisen terveys -teemapäivässä, johon toivotaan myös kouluterveydenhuollon edustajia. 

 

Liikuntatottumusten edistäminen: Koulun osallistuu aktiivisesti liikkumista edistävään 

toimintaan. Koulujen välituntitoimintaa kehitetään jatkuvasti: Välineitä lisää, 

välituntiliikuttajien mobilisiointi ym. 

 

 

Koulun tekemän yhteistyön kuvaus (luku 5.2.) 

- Koulu tekee yhteistyötä ryhmäperhepäiväkoti Kotilon kanssa. 

- Paikallisseurakunta pitää viikoittaisen päivänavauksen. 

- Kirjastoauto käy säännöllisesti koululla. 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku5/5-1
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku5/5-1
https://peda.net/jamsa/perusopetus/mantykallio/l2p/t
https://peda.net/jamsa/perusopetus/mantykallio/l2p/t
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku5/5-2_yhteistyo
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku5/5-2_yhteistyo


- Vanhempainyhdistys järjestää aktiivisesti eri toimintoja yhdessä koulun henkilökunnan 

kanssa. 

- Koulun piha-aluetta kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. 

 

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö – kirjataan koulun käytänteet (luku 

5.3.) 

 

Koulussa noudatetaan perusopetuslakia sekä koulun järjestyssääntöjä. Kurinpidolliset 

toimenpiteet kirjataan Wilma-ohjelmaan. Jämsän kaupunki on laatinut yhteiset toimintaohjeet 

kurinpidollisten toimenpiteiden soveltamisesta. Toimintaohjeet käydään henkilöstön kanssa 

läpi vuosittain ja on huoltajien nähtävillä koulun kotisivulla. 

 

Jämsän kaupungin perusopetukselle on laadittu yhteiset koulujen järjestyssäännöt, joihin 

koulut ovat voineet tehdä koulukohtaisia lisäyksiä. 

 

Koskenpään koulun järjestyssäännöt: 

 

KOHTELIAISUUS ON KAUNISTA 

● Muistan auttaa, kiittää ja tervehtiä. Kielenkäyttöni on asiallista. 

● Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ulkovaatteet jätän sisään tullessani 

naulakkoon. 

● Annan toisille työrauhan 

● Käytän huolellisesti ja vain luvan kanssa muiden – myös koulun – omaisuutta. 

● Olen rehellinen. 

● Kunnioitan toistemme työtä, siksi keskityn ja osallistun opetukseen saamieni ohjeiden 

mukaan. Opetusta häiritsevät laitteet ja esineet pidän suljettuna repussa, taskussa tai 

pulpetissa oppitunnin ajan. 

● Saavun ajoissa oppitunneille ja muihin koulun tilaisuuksiin. Välitunnilta siirryn 

viivyttelemättä tunnille ja tunnilta välitunnille. 

  

JÄRJESTYS SE OLLA PITÄÄ 

  

● Noudatan opettajan ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku5/5-3
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku5/5-3
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku5/5-3


● Pysäköin polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja autot koulupäivän ajaksi niille 

varatuille paikoille. 

● Välitunnit vietän koululla erikseen määrätyllä välituntipihalla. Välituntileikkeihin ja –

peleihin osallistuessani sitoudun yhteisiin sääntöihin. 

● Huoltajani ilmoittaa sairauspoissaoloni kouluun ja anoo luvan muuhun poissaolooni 

hyvissä ajoin etukäteen (luokanopettaja/ -valvoja enint. 5 pvää, rehtori yli 5 pvää) 

  

TOIMIN MUIDEN KANSSA RAKENTAVASTI 

  

● Hyväksyn toisten erilaisuuden, kunnioitan kavereideni koskemattomuutta ja jos 

huomaan kiusaamista, ilmoitan siitä kouluni aikuiselle. 

● Osaan kuunnella muidenkin puheenvuoroja ja vältän toisten päälle puhumista. 

Pyydän puheenvuoroni viittaamalla. 

● Yhteisissä töissä tavoittelen parasta mahdollista yhteistä työn tulosta. 

  

SELVITÄMME YHDESSÄ ONGELMATILANTEET 

  

● Jos sattuu jokin vahinko, ilmoitan asiasta vastuussa olevalle aikuiselle tai lähimmälle 

opettajalle 

● Pyydän koulumme aikuiselta apua tilanteissa, joita en osaa itse tai yhdessä 

kavereiden kanssa ratkaista. 

  

VIIHTYISYYDEN LUOMME ITSE 

  

● Huolehdin omalta osaltani työrauhasta. 

● Liikun sisätiloissa rauhallisesti. 

● Siivoan työskentelyni lopuksi työpisteeni ja huolehdin omalta osaltani muustakin 

ympäristöni siisteydestä. 

  

RUOKAILEN ASIALLISESTI 

  

● Hyvät tavat lisäävät viihtyisyyttä myös ruokailussa 

● Syön riittävästi jaksaakseni opiskella koko päivän. 

● Palautan astiat sovittuun paikkaan 



  

NOUDATAMME SUOMEN LAKIA, SIKSI ESIMERKIKSI 

  

● Tupakointivälineiden, alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden sekä toisen 

vahingoittamiseen soveltuvien esineiden käyttö ja hallussapito on ehdottomasti 

kielletty kaikilta koko koulun alueella ja koulun tapahtumissa 

● Perusopetuksen oppilaat saavat poistua koulun alueelta väli- ja ruokatuntien aikana 

ainoastaan huoltajiensa tai opettajien luvalla 

● Koulualueella ja koulualueen ulkopuolella liikuttaessa noudatan liikennesääntöjä 

  

MUISTAMME, MIKSI KÄYMME KOULUA 

  

● Opiskelu on työni. Hoidan sen niin hyvin kuin mahdollista. Oppiminen on myös 

oikeuteni ja iloni. 

● Hoidan annetut kotitehtävät huolellisesti. 

  

RIKKOMUSTA SEURAA OJENNUS 

  

● Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa kouluaikana sekä koulun järjestämissä 

tapahtumissa ja retkillä. 

● Koulussamme noudatetaan perusopetuslakia. Siksi esimerkiksi häiritsevästi 

käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta. Muissa järjestyksen tai ohjeiden 

rikkomisissa puututaan oppilaan käytökseen ensisijaisesti kasvatuskeskustelun 

avulla. Tapauksissa, joissa rikkomus jatkuu, voidaan määrätä jälki-istuntoa tai erottaa 

oppilas määräajaksi. 

  

KOULUKOHTAISET LISÄYKSET KOSKENPÄÄN KOULULLE: 

  

1. Kovan sateen tai pakkasen aikana oppilaat voivat olla sisällä välituntisin. Ohjeellinen 

pakkasraja on -18 astetta. Välituntivalvoja tekee kuitenkin tarvittaessa 

yksityiskohtaisen tulkinnan siitä, ollaanko sisällä vai ulkona. 

2. Talviaikana liukumäessä voi laskea ainoastaan istumalla liukurissa tai pulkassa ja 

vain yksi laskija kerrallaan. Välituntivalvoja voi sääolosuhteiden tai muun seikan 

johdosta rajoittaa tai kieltää laskemisen joko yksittäiseltä oppilaalta tai koko mäestä. 

3. Lumipallolla ei saa heittää. 



4. Pihan istutuksia on varjeltava vaurioitumisilta pihapeleissä. 

5. Pihasählyssä on kovalla pallolla pelattaessa käytettävä suojalaseja. 

6. Yksityiskohtaiset toimintaohjeet erilaisiin tulkintoihin tekee aina välituntivalvoja, jonka 

ohjeita on noudatettava. 

 

 

 

Opetuksen järjestämistapoja (luku 5.4) 

 

- Koulu noudattaa kuntakohtaista ops-sisältöä. Ei koulukohtaisia lisäyksiä. 

 

 

 

Perusopetuksen tavoitteita tukeva muu toiminta (luku 5.5) 

 

- Koululla pyritään järjestämään mahdollisimman runsasta ja monialaista kerhotoimintaa 

sekä koulun oman henkilöstön toimesta että yhteistyössä muiden eri toimijoiden kanssa. 

 

- Haluamme koululla tehdä ruokailusta rauhallisen, miellyttävän ja kodinomaisen 

tapahtuman: Jokainen koulumme henkilöstön jäsen osallistuu kouluruokailuun 

esimerkkiruokailullaan. Kiinnitämme huomion hyviin ruokailutapoihin, ennakkoluulottomaan 

maistamisen kulttuuriin ja terveellisiin ruokailutottumuksiin. 

 

- Lukuvuoden aikana ideoidaan erilaisia liikkumista edistäviä toimintamalleja niin 

oppitunneille kuin välitunneille: välituntileikittäjät, tunnit ilman tuoleja, toiminnallisuutta ja 

mahdollisimman paljon ulos luokasta. 

 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku5/5-4
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Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen 

 

Opetuksen kehittämistavoitteet 

 

1. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa määritellään alla olevista arvoista vuosittain 

painotettavat kokonaisuudet (luku 2.2 ) 

 

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

1. Oppilailta kysytään toiveita ja heidät otetaan mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. 

2. Kouluissa panostetaan oppilaskuntatyöhön, nuorten kannustamiseen ja 

vaikutusmahdollisuuksiin. 

3. Oppilaat, vanhemmat ja opettajat antavat palautetta vuosittain järjestettävässä 

kyselyssä. 

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia 

1. Tunne- ja turvataidot, itsesäätely, empatia, itsetuntemus. Turvallinen toukokuu –

teeman sisällöt osaksi tulevienkin vuosien toimintasuunnitelmia. 

2. Kouluissa noudatetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaista velvoitetta nuorten 

kuulemisesta heitä koskevassa päätöksenteossa. 

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena 

1. Kouluissa opetetaan kulttuuritaitoja ja pyritään järjestämään erilaisia teempäiviä ja –

viikkoja yhteistyössä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 

2. Kouluja kannustetaan osallistumaan kansainväisiin projekteihin. 

Kestävän elämäntavan välttämättömyys 

1. Kestävä elämäntapa osaksi koulujen arkea, esim. roskien lajittelu, kierrätys, oman 

ympäristön siisteydestä huolehtiminen, energia-agentit, kierrätysmateriaalien käyttö. 

2. Rohkaistaan kouluja järjestämään aiheeseen liittyviä teemapäiviä. 

Jämsän kaupungin strategiassa 2025 määritellyt arvot ja kehittämiskohteet 

sisällytetään osaksi koulujen toimintakulttuuria lukuvuosittain 

 

 

Arvot: yhteistyökykyisyys, palveluhenkisyys ja avoimuus 

Strategiset kehittämistavoitteet: elinvoima, sujuva arki ja verkostot 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku2/2-2_arvoperusta
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa2/luku2/2-2_arvoperusta


Koulutuksen näkökulmasta noihin kolmeen tavoitteeseen on helppo löytää sisältöjä. 

Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat lakisääteisiä palveluja, joiden laatuun panostamalla 

saadaan laajamittaista hyötyä ja vaikuttavuutta. 

Koko kaupungin elinvoimaisuutta lisää panostaminen lapsiperheiden palveluihin. 

Ajanmukaiset ja toimivat päiväkodit ja koulut tuovat kuntalaisille tunteen siitä, että 

lapsiperheitä arvostetaan. Riittävän pienet ryhmät luovat myös uusia työpaikkoja ja 

parantavat kaupungin imagoa, samoin kuin pätevät ja motivoituneet opettajat. Lapset ja 

nuoret harrastuksineen virittävät erilaista yhdistys- ja seuratoimintaa, joka niin ikään tarvitsee 

tekijöitä. 

Sujuvaa arkea tukevat laadukkaat koulutuspalvelut. Haluamme suunnitella uusia palveluita 

ennakkoluulottomasti ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen syntyviä synergiaetuja 

vaikkapa yhdistämällä koulutus- ja vapaa-aikapalveluja. Koulujen tilat tulee saada 

ympärivuotiseen käyttöön, ja koulupäivien rytmitystä muuttamalla voimme saada erilaisia 

vapaa-aikapalveluja lasten ja nuorten saataville keskellä päivää. 

Koulujen toiminta perustuu hyvin pitkälle verkostomaiseen yhteistyöhön, ja siinä olemme 

esimerkkinä kaikille. Jämsäläiset järjestöt, yhdistykset ja yritykset ovat meille elintärkeitä 

kumppaneita, samoin eri viranomaistahot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. 

Tulevaisuudessa toivomme voivamme entisestään laajentaa yhteistyöverkostoamme, kun 

uudet opetussuunnitelmat vievät meidät ilmiöpohjaisen oppimisen ja laaja-alaisten 

oppimiskokonaisuuksien maailmaan. 

 

 

 

Jämsän kaupungin sivistystoimen strategian toteuttaminen: 

 

"Vahvistetaan yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuria vuorovaikutuksessa ympäröivän 

yhteisön kanssa. Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja henkilöstön osaamista 

hyödynnetään koulujen toimintoja sekä oppimisympäristöjä kehitettäessä." 

 

Koskenpään koululla toimii aktiivinen oppilaskunta, jonka vetäjänä toimii luokanopettaja 

Anniina Hopsu. Koskenpään koulun vanhempainyhdistys ry. järjestää aktiivisesti koulun 

henkilökunnan kanssa monenlaisia opetustyötä tukevia opetusretkiä ja toiminnallisia 

tapahtumia koululle. Pienen koulun opettajat opettavat kaikkia vuosiluokkia omia 

osaamisiaan hyödyntäen: näin samalla oppilastuntemus ja koulun yhteisöllisyys kasvaa sekä 

opettajan työmotivaatio lisääntyy. 

 

"Oppilaalle luodaan turvallinen oppimisympäristö ja yhtenäinen, kasvua tukeva opinpolku. 

Yhteisöllisyyttä vahvistamalla mahdollistetaan sujuva arki muutoksessa." 

 



Koskenpään koulun on pieni kouluyhteistö, jossa kaikki tuntevat toisensa ja yhteisöllisyys on 

hyvin vahvasti läsnä. Oppilaan ääni tulee kuulluksi, lapset pääsevät vaikuttamaan 

konkreettisesti koulun arkeen ja kouluyhteisön haasteisiin tartutaan ripeästi, maalaisjärkeä 

käyttäen. Erityisopettaja käy koululla kerran viikossa, ja hänen tukensa kolmiportaisen tuen 

toteuttamisessa yhteistoiminnassa luokanopettajien kanssa on ensiarvoiden tärkeää. 

 

"Perusopetus tekee laajapohjaista yhteistyötä kaupungin eri toimialojen, eri 

viranomaistahojen sekä alueen yritysten, yhdistysten ja käynnissä olevien hankkeiden 

kanssa. Koulut osallistuvat kansainvälisiin ja kansallisiin hankkeisiin." 

 

Yhteistyö Koskenpään koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on jatkuvaa ja saumatonta: 

Koulun lähiliikuntapaikkojen kehittäminen on käynnissä. Koulu on yhteistyössä paikallisen 

seurakunnan, urheiluseurojen ja muiden kyläaktiivien kanssa: Kevätkirmaus, yhteiset 

joulujuhlat, kylä omat yleisurheilukisat ja monet muut toiminnot lukuvuoden aikana luovat 

hyviä verkostoitumisia koulun ja kyläyhteisön välillä. Koulun kerhotoiminnan toteuttamisessa 

on mukana niin Jämsänseudun musiikkiopisto, 4H kuin muutkin paikalliset yhdistykset. 

 



Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma lv2021-2022 

 

Johdanto 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet annettiin 22.12.2014 ja lukion 27.10.2015. 

Niissä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen on sitouduttu monin tavoin. Tasa-arvolain 

täydennys 30.12.2014 toi perusopetuslain piirissä oleville kouluille koulukohtaisen tasa-

arvosuunnitelman laadintavelvoitteen. Lukion aiempi tasa-arvosuunnitelma on tehty 

20.4.2007. Perusopetuksen oppivelvollisten perusteita on täydennetty 21.10.2015 

määräyksellä, joka koskee koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman laadintaa. Koulujen tasa-

arvosuunnitelmien tulee olla valmiina 24.2.2017. 

  

Tasa-arvolain mukaan sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää kaikessa opetuksessa ja 

koulutuksessa. Perusopetuslain osalta velvoite koskee esiopetusta, oppivelvollisten 

perusopetusta, lisäopetusta ja maahanmuuttajille järjestettävää perusopetukseen 

valmistavaa opetusta. Kaikkien näiden koulutusmuotojen opetussuunnitelmien perusteet 

korostavat sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämisen merkitystä. Tasa-arvon 

edistämiseksi kaikissa perusopetusta järjestävissä kouluissa on laadittava tasa-

arvosuunnitelma. 

  

Jämsän perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa koulut liittävät tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. 

  

Tasa-arvolain päämäärä on estää sukupuoleen perustuva syrjintää ja edistää naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti 

työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen 

ilmaisuun perustuva syrjintä. (Tasa-arvolaki 1-3 §) 

  

Tasa-arvolain mukaan opetusta tai koulutusta järjestävän on huolehdittava siitä, että tytöillä 

ja pojilla ja naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen 

kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen 

toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys 

huomioon ottaen. (Tasa-arvolaki 5 §) 

  

Kun tasa-arvon käsite viittaa arkikielessä useimmin sukupuolten väliseen tasa-arvoon, 

yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa perustuslain 

kuudennessa pykälässä kaikkien kansalaisten tasa-arvoista kohtelua, kaikkien 

yhdenvertaisuutta lain edessä ja sitä, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta 

asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Perustuslaki 6 §) 



  

Mikä on syrjintää? 

  

Välitöntä syrjintää on yksilön tai ryhmän kohteleminen eri tavoin kuin muita ilman 

hyväksyttävää perustetta. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu ovat syrjintää. Ohje tai käsky 

syrjiä on syrjintää. 

Välillistä eli epäsuoraa syrjintää on näennäisesti puolueeton käytäntö, tieto tai toimintatapa, 

joka asettaa toisen tai toiset muita heikompaan asemaan. 

  

Piilosyrjintää ovat vähättely, poissulkeminen, tuen puute ja sivuuttaminen. 

  

Rakenteellista syrjintää on ajattelu, ettei syrjiviä käytäntöjä voi muuttaa. 

  

Moniperusteisessa syrjinnässä yksilöä tai ryhmää syrjitään monella eri perusteella. 

Esteettömyys tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteutumista niin, että 

jokainen voi ominaisuuksistaan huolimatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

  

Mitä tehdään? 

  

Tasa-arvokyselyn ja tähän mennessä käydyn keskustelun perusteella koulu sitoutuu 

seuraaviin tavoitteisiin: 

  

Puhutaan 

  

Tavoitteena on puhua enemmän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tarvitaan luontevaa, 

avointa keskustelua tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä niiden pohtimista yhteisesti. 

Koulun kaikkia käytäntöjä, toimintatapoja ja oppiaineistoja arvioidaan tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Edistävätkö tavat, käytännöt ja aineistot samanarvoisuuden 

toteutumista vai estävätkö ne sitä? 

  



Keskustelun pohjaksi on eri vuosiluokille sopivia kysymyksiä on tasa-arvotyötä ohjaavassa 

suunnitelmassa ja sen liitteissä. 

  

Puututaan 

  

Koulun tehtävä on puuttua eriarvoiseen kohteluun herkästi. Oppilaan/opiskelijan tulee tietää 

kenelle kertoa, jos tulee kohdelluksi tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden vastaisesti. Opettajan 

ja rehtorin tehtävä on lopettaa eriarvoinen kohtelu. Erityistä huomiota kiinnitetään 

seksuaaliseen ja sukupuolen perusteella tapahtuvaan häirintään. 

  

Häirintä luo kiusallisen, leimaavan, halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin. 

Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Se loukkaa yksityisyyttä tai 

koskemattomuutta. 

  

Älä hyväksy häirintää. Jos huomaat tai koet häirintää, osoita ettet hyväksy sitä. Älä ole hiljaa 

tilanteessa, jossa sinuun tai johonkin toiseen kohdistuu häirintää. Jos häirintä ei lopu heti, 

kerro opettajalle tai esimiehelle. Jos he eivät toimi, kerro toiselle opettajalle tai toiselle 

esimiehelle. Älä jää pohtimaan asiaa yksin. 

  

Vaikka kiusaaminen ja häirintä ovat usein ryhmäilmiöitä ja niistä tiedetään laajasti, niistä 

vaietaan. Vaikeneminen voi osoittaa hyväksymistä, välinpitämättömyyttä ja alistumista. Kerro 

koulutovereillesi kokemuksestasi tai havainnoistasi. Puhu niistä. Osoita että välität. 

  

Tavoitteet ja aikataulu 

  

Kaikki koulut ja toimipisteet määrittelevät ja kirjaavat oman koulunsa toiminnallisen tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiset tavoitteet, aikataulun sekä vastuuhenkilöt 

lukuvuosisuunnitelmaan. Näihin toimiin ja tavoitteisiin voivat sisältyä tasa-arvotilanteen 

kartoitus eri menetelmillä, tasa-arvon edistäminen eri oppiaineissa ja esim. TET-jaksoilla, 

toimintakulttuurin kehittämiseen tähtäävät toiminnot ja tavoitteet, tasa-arvo päivän 

viettäminen (Minna Canthin päivä) tai tasa-arvoon keskittyvän monialaisen oppimisprojektin 

toteuttaminen. 

 

  



Arviointi 

  

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittymistä sekä siihen liittyviä toimenpiteitä arvioidaan 

vuosittain lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä. 

  

Materiaalit: 

Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa - 

Opetushallituksen julkaisu 2015 

http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf 

Tasa-arvolaki 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 

Yhdenvertaisuuslaki 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 

Lapsen oikeuksien sopimus (YK) 

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/ 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa (Maailman terveysjärjestö WHO) 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246 

 


