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VYK Aurinkovuoren koulu 

• monikäyttöisyys ja muunneltavuus (tilojen jakaminen ja yhdistäminen 

helposti), 

• yhteiset tilat ja erilliset tilat 

• uusien opetusmenetelmien, samanaikaisopetuksen ja 

rinnakkaisluokkien välisen yhteistyön mahdollistaminen 

• muunneltavuus opetustiloissa   

• siirtymiset ja liikkumiset pihalle, luokkaan ja yhteisiin tiloihin 

• energiatehokkuus ja energiakulutus, 

• ei suuri ja näyttävä vaan käytettävä, 

• laajennettavuus, 

• elinkaarikustannukset rakenteissa ja materiaaleissa, 

• kiinteistönhoidon- ja siivouksen helppous, 

• kerrosmäärä ja piha-alueen tehokas käyttö 

• liikennejärjestelyt 

• kouluruokailu ja ruokasalin monikäyttöisyys 

• liittyminen Yhteiskouluun  (oppilashuolto) 

  

UUDEN KOULUN ARKKITEHTISUUNNITTELUN PERUSTEET 

Yleisopetus  
3-6. lk  

Nuokku 
Erityisopetus  

1-9.lk 
 

5500 m2 

24650 m3 



Kun 

kaikki 

on 

uutta… 

VYK Aurinkovuoren koulu 

21.12.2010 vanha koulu on homevaurioinen 

Päätös tehdä 3-sarjainen koulu. Tätä edelsi monen vuoden ajan pienet 

parannustyöt, jotka eivät tuoneet kaivattua tulosta. 

 

      Monipuolinen 

toimintaympäristö, 

tilat olisivat käytössä 

mahdollisimman  

laajasti aamusta iltaan,  

päivisin koulutuskeskus, 

 iltaisin nuoriso- ja 

kulttuurikeskus. 

Odotukset 

Karikot 

Tee asiat ajoissa 

(sähkösuunnittelu) 

Ratkaise opettajan 

työpiste 

Onko koulua 

mahdollista laajentaa? 

Jos on niin, 

suunnitelkaa yhteiset 

tilat sen mukaan 

Kiinteät kalusteet 

Päättä-

jien 

tahtotila 

2011 

2012 

2013 

2014 

2016 

Tutustumiset 

muihin kouluihin 

Pääsuunnittelijan 

ja arkkitehdin 

valinta 
Tilaohjelma 

Irtokalusteita 

Irtokalusteita 

Rakennustyöt 

alkavat 

Hankerahoitus 

Vanhan koulun 

purku 

Siirtyminen 

siirtotiloihin 

2011 -2012 

Irtokaulus- 

teiden 

kilpailutus 

Turvalli-

nen 

koulu 

P1 
Valvon-

ta ei 

saa 

pettää 

2014 -2015 

uudessa 

koulussa 

Työmaa- 

kokoukset 

Työmaakokoukset 

Koulun oma 

suunnittelutiimi 

toimintakulttuuri 

StressFree 

Lähiliikunta 

paikat Irtokalusteita 

Yhteistä 

toimintaa 

oppilaille ja 

henkilökunnalle 



Maailman ensimmäinen Stress 
free area -oppimisympäristö 

 • Visio: Koko koulu ympäristöineen on hyvinvointia ja 
oppimista tukeva, aistiystävällinen, eri 
vireystilavyöhykkeinen, tarinallinen 
oppimisympäristö 

• Arvopohja: turva, rauha, viihtyisyys, osallistuminen, 
toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, 
muuntuvuus, vireystilaa tukeva  

• Sisämateriaalien ja värien valinnat, irtokalusteet, 
varusteludetaljit, akustointi, äänimaisemointi, 
valaistus sekä vireystilan säätelymahdollisuudet.  
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VYK Aurinkovuoren koulu 

VAIN 

PARKKIHALLI 

PUUTTUU 

MITÄ SIIS 

LÖYTYY? 



 
 

KOULUN TOIMINTA-AJATUS 

Aurinkovuoren koulussa on opiskelua ja 

yhteistyötä tukeva avoin ilmapiiri. Ilmapiirin 

luovat lapset ja aikuiset yhteistyössä. 

Koulu kasvattaa oppimisesta ja 

liikkumisesta innostuneita lapsia ja nuoria. 

Aurinkovuoren koulu on positiivinen, 

turvallinen ja yksilöllisyyttä tukeva 

oppimisympäristö. 
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VYK Aurinkovuoren koulu 

LÄHILIIKUNTAPAIKKA 



VYK Aurinkovuoren koulu 

SALLITAAN 
ASIOITA JA 

OPITAAN NIISTÄ 

OPPIVA- 

ORGANISAATIO 

AIKAA MUUTOKSELLE 

VAPAUS JA 

MAHDOLLISUUS 

KOKEILLA  

YHDESSÄ TEKEMISEN 

KULTTUURI 



 
 

VYK Aurinkovuoren koulu 

• Oppiminen tapahtuu ihmisten kautta opettaja – ohjaaja – rehtori –
oppilas- huoltaja 

• Johtajuutta on oltava kaikilla tasoilla  
 Vararehtori, tiimityö, solu, yhdysvanhemmat ja oppilaskunta 
• Vuoropuhelukulttuurin luominen on tärkeää 
• Edistää avoimuutta ja keskinäistä luottamusta ,asioiden puhuminen 

ääneen 
  
 

OPPIVA ORGANISAATIO 

Syntyy  
”näin meillä 
toimitaan” –

asenne ja kulttuuri 



Rinnakkaisluokan opettajilla kaksi 

suunnittelupäivää.  

Tiimit valmistelevat koko koulua 

koskevat asiat – päätetään 

kokouksessa.    
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VAPAUS JA MAHDOLLISUUS 

KOKEILLA  

SALLITAAN ASIOITA JA OPITAAN 
SIITÄ 

Koulussa on juoksukaista, käpyjä ja 

lumipalloja saa heittää sovitulla alueella, 

skeittausta voi harrastaa jo aamusta. 



VYK Aurinkovuoren koulu 

AIKAA MUUTOKSELLE 

Liikkuvassa koulussa on edetty pienin askelin. 

Koulupäivän rakenne muutettiin ensimmäisenä 

2012 Ensimmäisenä vuonna aamulenkit, 

koulumatkat, mummot ja papat, viikon-

loppureppu, liikuntalähete  ja pikkuvälitunteja 

oppituntien lomassa. 

2014 Fixun-välkän toiveet oppilailta, 

liikuntalähete, useampi koulu mukaan 

2015 – 2016: Pitkää istumista oppitunneilla tulee 

välttää, Liikkuva koulu –laivaseminaari 

”Nyt puhutaan samaa kieltä” 

Liikkuva koulu viikko 9.-13.5. 



VYK Aurinkovuoren koulu 

AIKAA MUUTOKSELLE 

2016 

Liikkuva koulu –laivaseminaari myös päättäjille 

(yhteinen tahtotila) 

Asikkalan kunta on liikunta – ja terveyskunta 

Liikuntalähete toteutuu, kontrolli 

oppilaskeskustelussa ja lääkärintarkastusten 

yhteydessä , lasten ”vastaanotto” koululla, 

aktiivisuusmittarit lapselle ja huoltajalle 

Sisätilojen toteutus ideat tehty oppilaiden kanssa 

keväällä. 

Yhteiset tapahtumat  



VYK Aurinkovuoren koulu 

YHDESSÄ TEKEMISEN 

KULTTUURI 

Aamupalaverit, Pedacafe välituntisin 

Kokoukset  tunnin mittaisia muistaen erilaiset 

työtavat ja breikit, kevät VESO golfaten kokouksen 

lomassa 

Välkkäri ja kummioppilastoiminta 

Henkilösuhteet tärkeitä: Vapaa-aikapalvelut 

aktiiviisia koulun kanssa toimijoita 

Rehtori kutsuu seurat ja järjestöt kahville 

kesäkuussa 



Suomen Olympia-Akatemia 

OLYMPIAKASVATUS KOULUISSA 



REILUSTI RIOON 2016 –

teemavuosi   

Suomen Olympia-Akatemia 
  olympic.academy@noc.fi 

  Facebook: Olympic Academy Finland 

Lasten ehdoilla –  
kasvattajien tukemana 

Teemapäivästä – useamman päivän 
tapahtumiin kouluvuoden aikana 

Oppiaineyhteistyö: Mahdollista 
toteuttaa jokaisessa oppiaineessa 

MIKSI? 
 OPS2016 Monialainen 

oppimiskokonaisuus 

Olympialaiset 5.-21.8.2016  
Paralympialaiset 7.-18.9.2016 

Julkaisujen teemat 2016 
- Tammikuu: Ystävyys Friendship 
- Maaliskuu: Kunnioitus Respect 
- Toukokuu: Suvaitsevaisuus Tolerance 
- Marraskuu: Parhaansa tekeminen 
Excellence 

YHTEISTYÖSSÄ: 
Valo, Paralympiakomitea, Liikunnan 
aluejärjestöt, Liikkuvat koulut ja 
Urheiluopistojen Yhdistys 

mailto:olympic.academy@noc.fi
mailto:olympic.academy@noc.fi


 

 

 

  

Suomen Olympia-Akatemia 

• Opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa 

oppiaineessa samanaikaisesti 

 

• Järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin 

opiskeltavaksi 

 

• Toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, 

erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja 

 

• Suunnittelemalla pidempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden 

toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita 

 

• Muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia 

 

• Kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan  

     eheytettynä 

MONIALAINEN  
OPPIMISKOKONAISUUS 



VYK Aurinkovuoren koulu 

Löydät meidät myös facebookista: Aurinkovuoren koulu  


