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KOULUN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 

  

Koulumme yhteisiksi arvoiksi valikoitui seuraavia asioita 

 TURVALLISUUS (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, kiusaamisen vastustaminen)   

 ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN JA YMMÄRTÄMINEN (monikulttuurisuus, moraali, 

kansainvälisyys, tasavertaisuus) 

 OMAN IDENTITEETIN TUKEMINEN (sosiaaliset taidot, yhteisöllisyys, itsetunto) 

 VASTUU ITSESTÄ JA MUISTA ( syy- ja seuraussuhteet, kestävä kehitys) 

 LUOVUUS (ilo, huumori ja elämyksellisyys) 

  

2.2. Toimintakulttuuri ja sen käytänteet 

  

 Arvot näkyvät toimintakulttuurin tasolla koulussamme. 

 TURVALLINEN ARKI 

 tiedottaminen ja tiedon kulku 

 välituntivalvonnassa oltava aina opettaja ja pienryhmän henkilökunnan edustaja  

 Tarvittaessa taksille saattaja  

 käytävien ja naulakoiden siisteys 

 Yhteiset sopimukset ja pelisäännöt 

 Koulun turvallisuussuunnitelma 

ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN JA YMMÄRTÄMINEN 

 Monikulttuurisuus: erilaiset perheet, erilaiset oppijat, erilaiset elämäntilanteet, etniset 

ryhmät  

 Moraalikasvatus ja eettiset arvot  

 Tasavertaisuus 

 Kansainvälisyys, Senegal- kummikoulu,  kansainvälinen helmikuu, kansainväliset vierailijat 

  

OMAN IDENTITEETIN TUKEMINEN 

 mallioppiminen, myönteinen palaute 

 kunnioittava kohtaaminen, välittäminen, läheisyys 

 Sosiaaliset taidot karttuvat: erilaisissa ryhmissä oppiminen, luokkien välinen yhteistyö, 

kummioppilastoiminta ( kummikoulutus) 

 Itsetunto: lähtökohtana oppijan omat vahvuudet, kannustaminen 

 Kotiseututietous, "Liuksialan mailta elämän eväät" 
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VASTUU ITSESTÄ, TOISISTA JA YMPÄRISTÖSTÄ 

  Syy- ja seuraussuhteet 

 Tapahtumien selvittely, ABC- malli (mitä on tapahtunut, mitä sinä teit, mitä siitä seurasi) 

 Kestävä  kehitys, vastuu ympäristöstä 

 Kasvatuskeskustelut 

 Kiva koulu- kiusaamisen vastustaminen  

 Pienet arjen yllätykset 

  

YHTEISÖLLISYYS 

 Teema- ,  paja- ja urheilupäivät, monialaiset oppimiskokonaisuudet 

 Valinnaiset kurssit 4-6 lk 

 Yhteiset juhlat, tapahtumat (hiihtopäivät, makkaranpaistot) 

 Vanhempien osallistuminen, vanhempainyhdistys 

 Eri opettajien vahvuudet 

 Oppilaskunta 

 Järjestäjien toimintahetket 

 Liikkuva koulu – hanke, välkkäritoiminta 

 Erilaiset kerhot 

 Koulun kirjasto: kirjaston hoitajan tehtävät 

 Koulun retket, leirikoulut, yökoulut 

 Myyjäiset 

 Yhteistyö päiväkodin kanssa 

  

 LUOVUUS 

 Ilo, huumori 

 Elämykset 

 Lasten oma kulttuuri ja taide (omat esitykset, kilpailut) 

 Itseilmaisua 

 Tunnetaidot 
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MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET 

  

 Koulun lukuvuosisuunnitelmassa määritellään  koulun yhteisten oppimiskokonaisuuksien 

sisällöt ja tavoitteet. Oppimiskokonaisuuksien toteutumisesta raportoidaan koulun 

toimintakertomuksessa. 

 Liuksialan koulussa toteutetaan yksi koko koulun yhteinen teemaviikko vuodessa, joka 

sisältää yhden vuosisuunnitelmassa määritellyn monialaisen oppimiskokonaisuuden. 

 Lisäksi toteutetaan pienempiä kokonaisuuksia esim. rinnakkaisluokkien kesken.  Opettaja voi 

toteuttaa kokonaisuuksia myös vain omassa luokassaan rinnastamalla oppiaineita, 

jaksottamalla teemaan liittyvät asiat peräkkäisiksi kokonaisuuksiksi, joihin voi sisältyä 

teemapäiviä, opintokäyntejä, retkiä ja tapahtumia. 

 Kunnan yhteinen kansainvälisyyskuukausi toteutetaan monialaisena oppimiskokonaisuutena 

joka vuosi. 

 Lähtökohtana sisältöjen suunnittelussa ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman laaja-

alaiset osaamisen osa-alueet (luku 3). 

 Oppimisen arviointi: tuotos, esitys tms. 

 Teemoja: 

o Kierrätys, kestävä kehitys 

o Historia (paikallishistoria) 

o Mistä ruoka tulee? 

o Ihminen 

o Avaruus ja aika 

o Entisaikaan 

o Arjen taidot ja itsestä huolehtiminen 

o Yrittäjyys, ammatit, työelämä 

o TVT-taidot 

o Viestintä ja media, monilukutaito 

 Työtavat: 

o Oppiaineiden rinnastaminen 

o Teemaan liittyvien  asioiden käsittely peräkkäin 

o Toiminnallisuuden lisääminen 

o Teemapäivät 

o Vierailijat 

o Vierailut koulun ulkopuolelle 

o Yhteistyötahot koulun ulkopuolella 

o Retket 

o Draama 

o Leikit ja pelit 

o Vertaisoppiminen 

o Portfolio (esim. Officeen), blogi, vlogi 
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 Oppimisympäristöt 

o Oma luokka 

o Koulun yhteiset tilat 

o Koulun piha 

o Pellot 

o Metsä 

o Arboretum 

o Ahulinjärvi 

o Liuksialan kartano ja kappeli 

o Kirkkojärvi 

o Tähtiranta 

o Äijälä 

o Keskusta: kirjasto, Kangasalatalo, kirkko, näkötorni 

o Virtuaalinen oppimisympäristö 

o TVT 

 

 

 

 

 

Vuosiluokilla 4-6 valinnaisaineita 1 vuosiviikkotunti 

 

 Oppilaat saavat osallistua aihe-ehdotuksiin vuosittain keväisin  

 Oppilaat valitsevat kolme kurssia suosikkijärjestyksessä. Kurssivalinta keväällä, 2 ns. pitkää 

kurssia syksy/kevät; laajuus 19h /kurssi. Kurssiaiheesta riippuen oppitunnin kesto voi 

vaihdella. 

 Monipuolinen valintatarjotin 

 Kaikilla opettajilla mahdollisuus opettaa valinnaisia kursseja (lukujärjestyksessä huomioon)  

 Opettajat tarjoavat keväällä kategorioihin liittyviä kurssiehdotuksiaan, joita ovat valmiita 

opettamaan. Kurssipaletin "päivitys" maaliskuussa / opettajien halukkuus ryhmien vetäjiksi  

 Oppilasmäärä eri kursseille mietittävä tarkasti (riippuu kurssin luonteesta) 

 Arviointi + palaute oppilailta ja opettajilta kurssin jälkeen; keväällä maaliskuun alussa 

 Julkaisut ja näyttelyt omista kurssitöistä ja prosessista 
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5.3 KASVATUSKESKUSTELUT 

  

  

KASVATUSKESKUSTELU LIUKSIALAN KOULUSSA  

Jokainen aikuinen on koulussamme velvollinen puuttumaan tilanteisiin, joissa näkee koulun sääntöjä 

rikottavan ja aloittamaan tilanteen selvittämisen viipymättä.  

  

Kasvatuskeskustelun yleiset tavoitteet:  

* Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan ja hänen on 

itse mietittävä rikkomuksensa seuraukset.  

* Keskustelussa opetetaan vastuullisuutta ja otetaan huoltajat mukaan yhteisiin kasvatusasioihin. 

Keskustelun kautta avataan kasvun rajoja, jolloin oppilaalle tulee tunne, että hänestä huolehditaan, 

häntä kuunnellaan ja asiat otetaan vakavasti.  

* Oppilas joutuu välittömästi pohtimaan, mitä teki, miksi ja miten hän voisi korjata tilanteen.   

  

Kasvatuskeskustelun tavoitteet oppilaan osalta:  

* Oppilaan oman vastuun kasvaminen itsestä ja muista.  

* Saada oppilas miettimään rikkomuksiaan tarkemmin ja ymmärtämään tekojensa seuraamukset.  

* Oppilaiden epätoivotun käyttäytymisen vähentäminen ja uuden toimintamallin omaksuminen.   

* Saada oppilas kunnioittamaan ja noudattamaan koulun sääntöjä paremmin.  

 

 Tyypillisiä kasvatuskeskusteluasioita ovat:  

* Toistuva oppituntien häirintä  

* Toistuva kotitehtävien laiminlyönti tai koulutarvikkeiden unohtaminen  

* Toistuva myöhästely oppitunneilta  

* Luvaton poissaolo oppitunneilta  

* Luvaton koulun alueelta poistuminen  

* Lunttaaminen ja väärentäminen  

* Toistuva oleilu käytävillä välituntien aikaan  

* Toisen omaisuuden varastaminen ja turmeleminen  

* Toistuva tottelemattomuus henkilökuntaa kohtaan  

* Toistuva epäasiallinen käytös tai kielenkäyttö  
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* Toistuva tai toisten oppilaiden/henkilökunnan turvallisuutta uhkaava väkivaltaisuus  

* Muu toistuva koulun sääntöjen rikkominen  

  

 Kasvatuskeskustelukäytäntö etenee seuraavasti:  

1. Opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva tiedottaa KAKE-opettajaa asiasta.  

2. KAKE-opettaja ilmoittaa ajankohdan, jolloin kasvatuskeskustelu tapahtuu. Koulun opettaja tai 

rehtori voi määrätä keskustelun enintään kahdeksi tunniksi. Keskustelu voidaan järjestää kerralla tai 

useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Oppilas on pääsääntöisesti velvollinen 

suorittamaan oppitunnin aikana tekemättä jääneet tehtävät.  

Kasvatuskeskustelun aikana:  

1. Oppilas kertoo omin sanoin, mitä on tapahtunut.  

2. Sovitaan yhdessä oppilaan kanssa oikea toimintamalli vastaavissa tilanteissa jatkossa.  

3. Oppilas soittaa huoltajalle ja kertoo, mitä on tapahtunut. Mikäli huoltajaa ei tavoiteta, kotiin 

lähetetään keskustelussa täytetty KAKE-lomake huoltajan allekirjoitettavaksi.  

4. KAKE-opettaja keskustelee lyhyesti huoltajan kanssa asiasta.  

5. Kasvatuskeskustelun kulku kirjataan ylös KAKE- lomakkeelle. (Wilmassa) 

6. KAKE-lomake arkistoidaan KAKE-kansioon (kansliassa) 

 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet:  

1. Kahdesta samasta aiheesta pidetyn KAKE-keskustelun jälkeen seuraavaan keskusteluun mukaan 

tulee myös rehtori.  

2. Mikäli rikkeet edelleen jatkuvat samasta aiheesta, keskusteluun otetaan mukaan myös huoltajat ja 

tarvittaessa kuraattori tai muu oppilashuollon edustaja.  

3. Mikäli em. vaiheet eivät tuo toivottua muutosta oppilaan käyttäytymiseen, seuraavina vaiheina 

ovat tarvittaessa 1-2 tunnin jälki-istunto, rehtorin antama kirjallinen varoitus tai määräaikainen 

koulusta erottaminen. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella ja jälki-

istuntokaavakkeet kerätään koulun rangaistuskansioon.  

Rangaistuksia määrättäessä tulee ottaa huomioon oppilaan ikäkausi, yksilölliset tuen tarpeet ja 

kokonaistilanne.  

Tarvittaessa rangaistuskäytäntöjä täsmennetään koulun vuosisuunnitelmassa.  

Kasvatuskeskusteluja pitävät opettajat kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan.  
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KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN POLKU LIUKSIALAN PIENRYHMISSÄ  

  

 Kangasalan kunnan johtava erityisopettaja ohjaa oppilaat kuntouttavaan opetukseen 

 Oppilaalla tulee olla joku koulun ulkopuolinen hoitotaho (PeNe, Tays, koulupsykologin 

tutkimukset tai prosessi käynnistymässä) 

  

Oppilaan siirtyessä kuntouttavaan opetukseen 

 Lähettävä koulu tekee pedagogisen selvityksen ja erityisen tuen suosituksen, jonka jälkeen 

oppilas voidaan siirtää kuntouttavan opetuksen ryhmään. 

 Erityisen tuen päätös tulee voimaan aikanaan  ->  HOJKS 

  

Kuntouttavassa luokassa 

 Kuntouttavan opetuksen pienryhmien esitteessä tarkka kuvaus ryhmien toiminnan 

periaatteista 

 Integraatio yleisopetuksen luokkaan on kuntoutumisen ehdoton edellytys. 

 Integraatio-opettajien kanssa pidetään tiedonvaihtokeskustelu integraation alkaessa, 

mahdollisuuksien mukaan jo ennakoiden 

 Mallioppiminen sosiaalisissa tilanteissa yleisopetuksen luokassa/kouluympäristössä tukee 

kuntoutumista 

 Integraatiotunnilla saadut onnistumisen kokemukset kannattelevat itseluottamuksen 

kehitystä merkittävästi 

 Integraatio toteutetaan lapsen vahvuuksien mukaan (esim. matematiikka) kokonaistilanne 

huomioiden, oma ohjaaja mukana, jos tarve vaatii  

 Taito- ja taideaineissa integroidaan aina. Jos oppilas ei pysty osallistumaan, oma ohjaaja 

tekee soveltavia tehtäviä oppilaan kanssa 

 Oppilaan kokonaistilannetta  (”työskentelyvalmiutta”) ja mahdollisuuksia osallistua tunnin 

kulkuun arvioidaan jatkuvasti pienryhmässä 

 Ohjaaja mukana integraatiotunnilla, oppilaan asiantuntijana 

 Opettaja vastaa tunnin kulusta, ohjaaja huolehtii oppilaasta 

 Opettaja, ohjaaja ja pienluokan opettaja ovat  vuorovaikutuksessa lukuvuoden aikana, 

yleisopetuksen luokanopettajalla mahdollisuus osallistua HOJKS:n tekoon ja  neuvotteluihin, 

mahdollisuus saada konsultaatiota ja ohjausta oppilaan tukemiseksi yleisopetuksen tunnilla, 

ohjaaja käytännön yhdyshenkilönä 

 Integraatio oppiaineissa lisääntyy ”työskentelyvalmiuksien” kasvamisen mukaan  

 Tiivis yhteistyö koulun ulkopuolisen kuntoutustahon kanssa 

 ”Tiimiaikana”  pienryhmän opettajien konsultaatiomahdollisuus 
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Kuntouttavasta opetuksesta siirrytään yleisopetuksen luokkaan  

  

 Kun oppilas on pitkäkestoisesti osoittanut integraatiotunneilla valmiutensa opiskella isossa 

luokassa  

 Kun on integroitu lähes kaikissa aineissa  

 On hyvä jäädä vielä yhdessä aineessa / jollain tunnilla pienryhmän oppilaaksi, jotta tilannetta 

pystytään seuraamaan, tämä voi olla vaikein aine esim. äidinkielen tekstin tuottaminen 

 Koulupolun jatkuminen suunnitellaan yksilöllisesti, mahdollisuus jatkaa Liuksialan koulussa 

tai palata omaan lähikouluun 

 Pienryhmäopetuksesta yleisopetuksen luokkaan siirtymisvaiheessa  HOJKS:ssa määritellään, 

miten tuki jatkuu ja kuka vastuussa, mikä on kuntouttavan pr:n opettajan rooli/laaja-alaisen 

erityisopettajan rooli jatkossa 

 Onnistunut, tuettu siirtyminen edellyttää, että  yleisopetuksen luokassa on kokoaikainen 

ohjaaja 

 Vuosi erityisessä tuessa yleisopetuksen ryhmässä --> jos kaikki on onnistunut suunnitellusti, 

siirrytään tehostettuun tukeen 

  

  

 


