
Meidän koulu on #paraskoulu! -projektin kautta syntyi monistettavan välituntitoiminnan malli 
Salpakankaan peruskouluun keväällä 2020. Koulutukseen osallistuneet oppilaat valitsivat 

toiminnalle nimeksi PROOvälkkä! Tämän vuosikellon tavoitteena on auttaa koulua PROOvälkkä 
toiminnan suunnittelussa ja vakiinnuttaa oppilaita osallistava toimintatapa.

Elokuu

Syys- 
kuu

Loka- 
kuu

Marras- 
kuu

JoulukuuTammi- 
kuu

Helmi- 
kuu

Maalis- 
kuu

Huhti- 
kuu

Touko-
kuu

4 lk oppilaat

opettaja

opettaja

Oman luokan ryhmäytyminen esimerkiksi  
#paraskoulu -mallin mukaan. Jatkuu maaliskuun 
loppuun.

Oman luokan hakuprosessista huolehtiminen

Toiminnan organisointi 
yhdessä proo-opetiimin kanssa

VUOSIKELLO 4 LK

opettaja

Oman luokan ryhmäyttäminen elokuusta  
maaliskuuhun.

4 lk oppilaat

Hakeminen proovälkkä-ohjaajaksi

4 lk oppilaat

Halukkaat apuohjaajiksi 
5 luokan oppilaiden kanssa

proo-opetiimi = yhdysopettajat kaikilta mukana olevilta proovälkkä luokka-asteilta   

Käytössä koulutusrunko, painettu opettajanopas (välkkäri -koulutuksesta), toimintamalli,  

vuosikello, hakulomake, todistuspohja, juliste, logo    

Meidän koulu on #paraskoulu! -projekti
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5 lk oppilaat

Ohjaajakoulutus osa 1

Ohjausharjoittelu yhdessä 6 lk:n ohjaajien 
kanssa esim. isovälkkä mallin mukaan. Vuoden 
toiminnan suunnittelu. Kohderyhmän valinta 
(1-4 lk)

Ison välkän ja vuoden toiminnan suunnittelu 
oppilaiden kanssa. Säännölliset tapaamiset 
ohjaajien kanssa 1 krt/vko

Syysloman jälkeen pitkien välituntien ohjaamin-
en krt/vko. Toiminnan muodot: peli, leikki, kisailu, 
lainaamo, toimintarata, kuvis, tietovisa, musiikki, 
tanssi, ym. 

opettaja

Koulutuksen toteuttaminen tai tilaaminen esim. 
liikunnan aluejärjestöltä

5 lk oppilaat

Haku 6 lk toimintaan

opettaja

Kiitos ohjaajille, hakuprosessista huolehtiminen

proo-opetiimi = yhdysopettajat kaikilta mukana olevilta proovälkkä luokka-asteilta   

Käytössä koulutusrunko, painettu opettajanopas (välkkäri -koulutuksesta), toimintamalli,  

vuosikello, hakulomake, todistuspohja, juliste, logo    

opettaja

Kehittäminen; palaute oppilailta 
vuosittain, nykytilan arviointi (Liikkuva koulu),  
palautteen pohjalta uudet kehittämiskohteet

Meidän koulu on #paraskoulu! -projektin kautta syntyi monistettavan välituntitoiminnan malli 
Salpakankaan peruskouluun keväällä 2020. Koulutukseen osallistuneet oppilaat valitsivat 

toiminnalle nimeksi PROOvälkkä! Tämän vuosikellon tavoitteena on auttaa koulua PROOvälkkä 
toiminnan suunnittelussa ja vakiinnuttaa oppilaita osallistava toimintatapa.

VUOSIKELLO 5 LK

5 lk oppilaat

Toiminnan arviointi keskustellen ja uuden kauden  
suunnittelu. 4.lk:n kanssa ohjauksia

Meidän koulu on #paraskoulu! -projekti

opettaja

Ohjaajien tukena suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Heidän motivointi ja kannustaminen. Apu tila- ja 
välineasioiden kanssa. 



Meidän koulu on #paraskoulu! -projektin kautta syntyi monistettavan välituntitoiminnan malli 
Salpakankaan peruskouluun keväällä 2020. Koulutukseen osallistuneet oppilaat valitsivat 

toiminnalle nimeksi PROOvälkkä! Tämän vuosikellon tavoitteena on auttaa koulua PROOvälkkä 
toiminnan suunnittelussa ja vakiinnuttaa oppilaita osallistava toimintatapa.

Elokuu

Syys- 
kuu

Loka- 
kuu

Marras- 
kuu

JoulukuuTammi- 
kuu

Helmi- 
kuu

Maalis- 
kuu

Huhti- 
kuu

Touko-
kuu

6 lk oppilaat
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Ohjaajakoulutus, uudet toiminnan muodot:  
turnaukset, haasteet, tapahtumat

5 lk:n kanssa yhdessä pitkän 
välkän toteuttaminen 1-4 lk:lle esim. isovälkkämallin 
mukaan. Vuoden toiminnan suunnittelu, toimintaa 
esim. 1 krt/kk. Kohderyhmänä 5. luokan oppilaat.

Vuoden toiminnan suunnittelu oppilaiden kanssa. 
Säännölliset tapaamiset ohjaajien kanssa 1 krt/kk

opettaja

Koulutuksen toteuttaminen tai tilaaminen esim. 
liikunnan aluejärjestöltä

opettaja 6 lk oppilaat

Ohjaajien tukena suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Heidän motivointi ja kannustaminen.  

Toiminnan toteuttaminen lokakuusta toukokuulle.

opettaja

Kehittäminen; palaute oppilailta vuosittain, nykytilan 
arviointi (Liikkuva koulu), palautteen pohjalta uudet  
kehittämiskohteet

6 lk oppilaat

Toimintapäivän järjestäminen 

opettaja

Todistus proovälkkä toiminnasta (5-6 lk) ja kiitos 
ohjaajille

proo-opetiimi = yhdysopettajat kaikilta mukana olevilta proovälkkä luokka-asteilta   

Käytössä koulutusrunko, painettu opettajanopas (välkkäri -koulutuksesta), toimintamalli,  

vuosikello, hakulomake, todistuspohja, juliste, logo    

VUOSIKELLO 6 LK

Meidän koulu on #paraskoulu! -projekti


