
Tulevaisuuden koulun opetussuunnitelma 

Tuntijako (alakoulu 5lk): 

 käsityöt 2vvt 

 englanti 3vvt 

 äidinkieli 4vvt 

 liikunta 2vvt 

 kuvataide 2vvt 

 musiikki 3vvt 

 historia 3vvt 

 biologia ja maantieto 2vvt 

 fysiikka ja kemia 1vvt 

 matematiikka 3vvt 

 

Tuntijako (alakoulu 6lk): 

 äidinkieli 3vvt 

 käsityöt 2vvt 

 musiikki 2vvt 

 uskonto 1vvt 

 valinnaiset 2vvt 

 kotitalous 2vvt 

 ruotsi 2vvt 

 matematiikka 2vvt 

 historia 2vvt 

 englanti 3vvt 

 fysiikka ja kemia 2vvt 

 biologia ja maantieto 2vvt 



Valinnaiset (alakoulu 6lk) 

 koulu saa valita omat valinnaisensa esim. liikunta, käsityöt, 

kotitalous, ATK 

 

 

Tuntijako (yläkoulu 7-9lk) 

 valinnaiset 6vvt 

 uskonto 1vvt 

 terveystieto, ihmisbiologia ja liikunta (ttihli) 4vvt 

 historia ja yhteiskuntaoppi (hiyh) 2vvt 

 äidinkieli ja ruotsi (airu) 3vvt 

 äidinkieli ja englanti (enai) 3vvt 

 fysiikka ja kemia (fyke) 2vvt 

 maantieto ja biologia (gebi) 2vvt 

 oppilaanohjaus 1vvt 

 käsityöt 2vvt 

 matematiikka 4vvt 

Valinnaiset (yläkoulu 7-9lk) 

 kielet, taitoaineet, ATK… (koulun oma valinta) 

 

Koulupäivän aikataulut: 

o tuntien pituus 45min 

o vapaaehtoinen aamupala 08.00-08.30  

o koulu alkaa 08.30 

o välituntien pituus 15min ja yksi pidempi puolen tunnin 

välitunti 

o koulu loppuu viimeistään 14.30 



Koulun loma-ajat:  

o kesäloma 2kk 23pv (alkaa hieman ennen juhannusta) 

o syysloma 5pv 

o joululoma 3vk  

o hiihtoloma 5pv  

 

Toimintakulttuuri: 

o ryhmäkoot noin 10-20 oppilasta/ryhmä 

o rangaistukset: pienestä rikkeestä rankaistaan 

keskustelemalla, isommasta jälki-istunnolla ja toistuvasta 

isosta rikkeestä kasvatuskeskustelulla 

o rankat oppitunnit koulupäivän alussa, rennot oppitunnit 

koulupäivän lopussa 

o isojen kokeiden sijasta pienempiä tenttejä lyhyin väliajoin 

o enemmän elektroniikan käyttöä tiedon etsimisessä 

o enemmän ATK-opetusta 

o tarkkaillaan yksilöiden oppimista paremmin  

o puhelinkielto alakoulun välitunneilta pois 

 

Kouluruoka: 

o enemmän oppilaiden toiveruokia 

o ilmainen välipala ja aamupala 

o kouluruoan makuun ja laatuun pitäisi panostaa enemmän 

 

 

 



Arviointi: 

o oppilaan arviointi perustuu vain tuntityöskentelyyn, pieniin 

testeihin sekä käytökseen 

o jos oppilas ei tahdo, taideaineista tai liikunnasta ei anneta 

numeroa 

o sanallinen palaute opettajalta 

o enemmän itsearviointia 

 

Muuta: 

o englanninkielen opetus alkaa 2-3lk, ruotsinkielen opetus 

alkaa 3-4lk 

 

 

 

 


