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Koulun nimi: Eskolanmäki 

KOULUKOHTAISET LISÄYKSET KOUVOLAN ESI- JA 

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN 

1. OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA KOUVOLAN ESI- JA 

PERUSOPETUKSEN YHTEINEN OPETUSSUUNNITELMA 

 

Eskolanmäen koulussa noudatetaan opetussuunnitelmaa, joka muodostuu 

valtakunnallisista opetussuunnitelmaperusteista, Kouvolan kaupungin esi- ja 

perusopetuksen opetussuunnitelmasta sekä oman koulun tarkennuksista. 

 

1.1. Kouvolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa käytettävät 

käsitteet 

 

1.2. Kouvolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman arviointi ja 

kehittäminen 

 

1.2.1. Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri esiopetuksessa 

 

1.2.2. Perusopetuksen arviointi 

 

1.3. Opetussuunnitelmaa tukevat paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat 

 

 

 

 

Valtakunnalliset 
perusteet 

 

Kuntakohtainen 
opetussuunnitel

ma 

Eskolanmäen 
koulun 

tarkennukset 
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2. ESI- JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOUVOLASSA 

 

2.1.  Esiopetus 

 

 

2.2. Perusopetus 

 

 

2.2.1. Tuntijako 

 

Eskolanmäen koulun tuntijako 
             

                1. 2.   3. 4. 5. 6.   7. 8. 9.     

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 14 5 5 4 4 18 3 4 3 10 42 

A1-kieli, englanti     3 2 2 2 9 2 3 2 7 16 

B1-kieli, ruotsi             2 2 1,4 1,4 1,2 4 6 

Matematiikka 3 3 6 4 4 4 3 15 3 4 4 11 32 

Ympäristöoppi 2 2 4 2 2 3 3 10         14 

Biologia ja maantieto                 2 2 3 7 7 

Fysiikka ja kemia                 2 2 3 7 7 

Terveystieto                 1 1 1 3 3 

Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 3 10 

Historia ja           1 2 3 2 2   4 7 

Yhteiskuntaoppi         1 1   2     3 3 5 

Musiikki 1 1 2 1 1+1 1+1 1 4 2     2 8 

Kuvataide 1+1 1+1 2 1 1 1+1 2 5 2     2 9 

Käsityö 2 2 4 2 1+1 1+1 1+1 5 2+1     2 11 

Liikunta 2 2 4 3 2 2 2 9 2 3 2 7 20 

Kotitalous                 3     3 3 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (1) (1) (2)   (2) (3) (1) (6) (1) 2 2 (5) 13 

Oppilaan ohjaus                 0,6 0,6 0,8 2 2 

Valinnaiset aineet         1 1 1 3   4 4 8 11 

YHT. 20 20 40 22 24 25 25 96 30 30 30 90 226 
Valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä 19 19   22 24 25 25   29 29 30   222 

Vapaaehtoinen A2-kieli         2 2 2 6 2 2 2 6 12 

              Taito- ja taideaineiden valinnaisten sijoittelu on merkitty punaisella +1 

kunkin oppiaineen kohdalle. Valinnaisaineiden opiskelusta on 

tarkemmin opetussuunnitelman kohdassa 10.2. 
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2.2.2. Kieliohjelma 

 

Eskolanmäen koulussa noudatetaan Kouvolan kaupungin kieliohjelmaa. 

Valinnaisaineiden yhteydessä voidaan tarjota myös erilaisia kieliin liittyviä 

valinnaiskursseja eri luokka-asteilla. 

 

2.2.3. Esi- ja perusopetuksen arvoperusta 

 

Eskolanmäen koulun toiminta perustuu opetussuunnitelmaperusteissa ja kaupungin 

esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellylle arvoperustalle. Koulussa 

työskentelevät aikuiset ovat sitoutuneet toimimaan tavalla, jonka tavoitteena on 

oppilaan paras. Koulun aikuiset myös ohjaavat oppilaita toimimaan yhteisten 

arvojen edellyttämällä tavalla.  

 

2.3. Oppimiskäsitys 

 

3. ESI- JA PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ 

 

3.1. Laaja-alainen osaaminen 

 

Eskolanmäen koulussa kaiken oppimisen tavoite on, että oppiminen nivoutuu eri 

osa-alueiden kokonaisuudeksi. Perusopetuksen aikana oppilas oppii oppimaan, 

tuntemaan itsensä ja kunnioittamaan ympäröivää maailmaa 

Ajattelun ja oppimisen taidot (L1): Annamme tilaa ja aikaa ilmiöille.  

Eskolanmäen koulussa annetaan koulupäivän aikana aikaa oppilaiden omille 

havainnoille ja ajatuksille. Oppilasta ohjataan huomaamaan ja arvioimaan 

ympäröivän maailman ilmiöitä ja erityisesti paikallisesti tapahtuvia asioita. 

 

Ilmiökeskeisyyteen ja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön pyritään jokapäiväisessä 

toiminnassa. Ala- ja yläkoulun välistä yhteistyötä tehdään monipuolisesti ainerajoja 

ylittäen. Ilmiökeskeistä oppimista tuetaan myös paikallisten toimijoiden kautta. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): Yhdessä olemme enemmän. 

 

Eskolanmäen koulun arjen toiminnassa oppilaiden työskentelyn ja ajattelun taitoja 

vahvistetaan ohjaamalla heitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita tuetaan 
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ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, työskentelemään pitkäjännitteisesti ja 

järjestelmällisesti yhteistyössä muiden kanssa sekä toimimaan myös itsenäisesti ja 

yritteliäästi. Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan luottavaisesti tulevaisuuteen sekä 

huolehtimaan aktiivisesti omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.  

  

Monikulttuurisuus on luonnollinen osa koulumme arkea ja oppilaita kannustetaankin 

tuomaan esiin oman kulttuuriperimänsä ilmiöitä. Kulttuurikasvatukseen panostetaan 

sekä Kouvolan kaupungin että koulun omalla tuella ja oppilaiden omaa osaamista 

tuodaan esille kaikissa mahdollisissa tilanteissa sekä koulussa että koulun 

ulkopuolella. 

 

Kaiken kaikkiaan oppilaita ohjataan ottamaan huomioon toiset ihmiset, ilmaisemaan 

mielipiteensä rakentavasti ja rakentamaan luottamusta. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3): Elämme ja voimme hyvin. 

 

Koulussamme vahvistetaan oppilaiden kokonaisvaltaista ja positiivista näkemystä 

itsestään ja toiminnastaan. Omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen 

tukevat myös tulevaa elämää ja joustavaa suhtautumista alati muuttuvaan 

maailmaan.  

 

Koulutyössä tukena kulkevat luokanopettajan, luokanvalvojan, aineenopettajien, 

erityisopettajien ja oppilaanohjaajan lisäksi iso joukko oppilashuollon ammattilaisia, 

joiden kaikkien tavoite on taata oppilaalle mahdollisimman turvallinen ja 

menestyksekäs koulupolku. 

Monilukutaito (L4): Tulkitsemme ympäröivää maailmaa. 

Monilukutaidon merkitys korostuu entisestään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. 

Eskolanmäen koulussa monilukutaitoa kehitetään monipuolisilla 

oppimismenetelmillä painottaen oppilaiden omaa tuottamista. TVT:tä käytetään 

apuna monilukutaidon vahvistamisessa unohtamatta kuitenkaan perinteisiä 

työskentelytapoja. Koulussamme mm. luetaan, kirjoitetaan, katsotaan kuvaa, 

kuvataan itse, toteutetaan elokuvaprojekteja, tehdään näytelmiä, tulkitaan ja 

toteutetaan eri taiteenaloja sekä arvioidaan luettua ja nähtyä. 
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Mediakasvatusta jaetaan jokaisen oppiaineensa sisällä sekä yhteisissä 

tapahtumissa. Koulussa järjestetään vuosittain jokaiselle luokka-asteelle sopiva 

mediakasvatukseen liittyvä oppitunti tai tapahtuma, joka pyritään toteuttamaan 

osana Sanomalehti-viikkoa. 

 

Alakouluun suunnattujen lukudiplomien suorittaminen on vapaaehtoista, mutta 

siihen kannustetaan ja lukudiplomit jaetaan syksyisin ja keväisin koulun yhteisissä 

juhlissa.  

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5): Meistä jää digitaalinen jälki. 

Eskolanmäen koulu noudattaa opetuksessaan Kouvolan kaupungin TVT-strategiaa. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään joustavana osana jokapäiväistä opetusta ja 

sen painopisteenä ovat oppilaiden omat tuotokset. 

 

Taitojen harjoittelemisen ja käyttämisen lisäksi TVT-menetelmissä korostuu myös 

eettinen puoli; miten netissä käyttäydytään ja mitä siellä saa tehdä. Vastuu omasta 

toiminnasta ulottuu myös sosiaaliseen mediaan. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6): Toimimme yritteliäästi. 

 

Eskolanmäen koulussa toimitaan omia ja muiden vahvuuksia korostaen. 

Esikoululaisista alkaen omien vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä pidetään 

tärkeänä ja siihen panostetaan niin koulutyötä kuin tulevaisuutta ajatellen. Omien 

vahvuuksien lisäksi myös muiden vahvuuksien huomioiminen ja niiden tukeminen 

on toiminnassamme keskeistä.  

 

Työelämätaitoihin koulussamme tutustutaan NY-ohjelmien avulla. Eskarit, ykköset 

ja kakkoset suorittavat NY Sinä+Minä=Me –ohjelmaa (eskarit ja ykköset: vahvuudet, 

taidot ja mielenkiinnonkohteet, kakkoset muiden vahvuudet ja tapahtuman 

järjestäminen), 3.-6.luokkalaiset NY Mitä ihmiset tekevät? –ohjelmaa (3.lk: 

kansalaisvaikuttaminen, 4.lk: päätöksenteko ja äänestäminen, 5.lk:yksityisen ja 

julkisen sektorin ammatit ja niiden erot sekä 6.lk: talouden kiertokulku 

yhteiskunnassa) ja yläkoulu NY Oma talous sekä NY Oma Juttu –ohjelmia. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös NY 6h ja NY 12h –leirejä. 
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Työelämään tutustutaan monipuolisesti työpaikkavierailuiden ja -vierailijoiden 

avulla. Vapaaehtoistyön merkitys huomioidaan palkkatyön rinnalla osana 

yhteiskunnan toimintaa ja sitä voidaan harjoitella yhteistyössä lähialueiden 

toimijoiden kanssa (esim. vanhusten palvelukeskus). Tavoitteena on luoda koulunsa 

päättäville mahdollisimman laaja kuva tulevaisuuden työelämästä ja omasta 

sijoittumisestaan sinne. 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7): 

Vaikutamme aktiivisesti. 

 

Eskolanmäen koulun oppilaskunta koostuu kaikista oppilaista. Oppilaskunnalle 

kerätään hallitus, jossa on edustaja jokaiselta luokalta (1.-9.lk). Oppilaskunnan 

hallitus suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tempauksia ja tapahtumia sekä ottaa osaa 

koulun päätöksentekoon. Muita osallisuuden muotoja ovat mm. välituntitoiminta, 

luokkakummit, teemapäivien järjestelyihin osallistuminen ja koulun 

toimintaympäristön kehittäminen. 

 

Koulun arjessa oppilaalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseensa 

korostaen valintojen merkitystä sekä itselle, muille ihmisille sekä ympäristölle. 
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4. KASVUA, OPPIMISTA JA YHTENÄISTÄ ESI- JA PERUSOPETUSTA TUKEVA 

TOIMINTAKULTTUURI 

 

4.1. Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

 

 
 

Eskolanmäen koulun tavoitteena on rakentaa yhdessä koulussa toimivien lasten, 

nuorten ja aikuisten kanssa oppimista ja hyvää kasvua tukeva yhteisö. Koulun 

toimintakulttuurin punaisena lankana on pyrkimys etsiä ja löytää oppilaiden 

vahvuuksia sekä tukea oppilaita omien vahvuuksien hyödyntämisessä. Oppilaille 

annetaan mahdollisuuksia uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen, itsensä 

kehittämiseen, koulun toimintaan osallistumiseen, luovuuteen, avoimuuteen, 

onnistumisen kokemiseen, innostumiseen, palautteen antamiseen ja saamiseen 

sekä omien vahvuuksien löytämiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uuden oppimiseen 

yhdessä tekemiseen ja olemiseen 

asioiden harjoitteluun 

itsensä kehittämiseen 

tulevaisuuteen kurkottamiseen 

innostumiseen 

osallistumiseen 

luovuuteen 

onnistumisen kokemuksiin 

palautteen saamiseen ja antamiseen 

omien vahvuuksien löytämiseen 

  Eskolanmäen koulu on paikka 
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4.2. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

 

 

 

 

Eskolanmäen koulun hyvinvoinnin ja turvallisuuden perustana on välittäminen. 

Välittämisellä tarkoitetaan·  

 Nuoren ja lapsen kuuntelemista ja tukemista yksilönä 

 Hyvän näkemistä nuoressa ja lapsessa  

 Rajoja ja rakkautta 

 

Eskolanmäen koulussa oppilaiden kotiväestä välittämisellä tarkoitetaan: 

 Avointa ja ymmärtävää keskustelua ja kuuntelua 

 Aktiivista yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta kodin ja koulun välillä 

 Joustavaa tiedonvälittämistä 

 

Eskolanmäen koulussa työtoverista välittämisellä tarkoitetaan: 

 Työkavereiden kuuntelemista 

 Oman ja toisten työn arvostamista 

 Positiivisen hengen ja yhteisöllisyyden vaalimista 

 

Yhdessä sovitus toiminta- ja käyttäytymismallit 

Oppilashuolto 

Oppilaanohjaus  

Erityisopetus 

Pedagogisen ryhmän tuki 

Ihmisten välinen vuorovaikutus 

Turvallinen oppimisympäristö 

Kivat, Kaket ym. 

Luottamus koulun aikuisiin /vastuullisuus, sitoutuminen 

Opetussuunnitelman mukainen opetus 

Demokraattinen, osallistava toiminta 

Yhteisöllinen, välittävä ilmapiiri 

Yhteiset arvot 

Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys 

Turvallinen arki ja hyvinvointi 

Eskolanmäen koulussa 

V 
Ä 
L 
I 
T 
T 
Ä 
M 
I 
N 
E 
N 
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Eskolanmäen koulussa pyritään avoimeen vuorovaikutukseen koulun eri toimijoiden 

välillä. Tavoitteenamme on kohdella toisiamme ystävällisesti ja asiallisesti, sanoa 

rohkeasti omat mielipiteemme antaen tilaa myös toisten mielipiteille sekä 

antaa palautetta hienotunteisesti ja rakentavasti. Etsimme ratkaisuja, emme 

syyllisiä. Keskustelemme, kuuntelemme ja kysymme, emme tulkitse tai luule. 

 

Koulumme tavoitteena on opetussuunnitelman mukainen opetus niin, että jokaiselle 

oppilaalle pyritään erilaisin keinoin varmistamaan turvallinen opinpolku 

esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheen loppuun asti. 

Turvallinen arki koostuu mm. yhdessä sovituista toiminta- ja käyttäytymismalleista, 

toimivasta oppilashuollosta ja pedagogisesta tuesta, oppilaanohjauksesta, 

erityisopetuksesta sekä kouluun luoduista erilaisista rakenteista.  

Yhteisöllisen, välittävän ilmapiirin luominen edellyttää yhteisten arvojen 

noudattamista sekä luottamusta lasten, nuorten ja aikuisten välillä. 

 

Eskolanmäen koulu korostaa toiminnassaan kaikkien oppilaiden tasa-arvioista ja 

yhdenvertaista kohtelua. Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja ihmisyyttä sekä 

toimimme oikeudenmukaisesti. Annamme tilaa erilaisuudelle ja toisen ihmisen 

kuuntelemiselle. Oppilaan tulee voida kokea, että säännöt ovat kaikille samat hänen 

taustastaan riippumatta. Koulun aikuiset ovat vastuullisia toimijoita, joihin oppilaiden 

tulee voida luottaa.  

Kaikkeen kiusaamiseen, myös syrjintään ja rasismiin, puututaan välittömästi Kiva- 

koulu ohjelmassa olevalla toimintatavalla. Kiusaamisen ollessa kyseessä jokainen 

koulun aikuinen sitoutuu nollatoleranssiin. Ristiriitatilanteissa huoltajiin otetaan 

yhteyttä tarvittaessa tulkin välityksellä. 

Kulttuurinen moninaisuus on osa koulun oppitunteja, toimintapäiviä, ruokailua ja 

juhlia.  Opetussuunnitelma määrittelee oppimisen sisällöt, joilla tavoitteisiin pyritään. 

Oppimisen ja opettamisen kulttuurin tulee koulussa olla ensi sijainen riippumatta 

siitä, millainen tausta oppilaalla on. Tarvittaessa oppilaan tulee saada tukiopetusta, 

erityisopetusta ja hänen oppimistaan tulee eriyttää. Opettajat toteuttavat 

opetussuunnitelman mukaista opetusta hyödyntäen suomalaisen kulttuurin lisäksi 

koulun monikulttuuristen oppilaiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Myös eri 
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kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia vanhempia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti 

koulun toimintaan. 

Koulun monikulttuurisuuden perustana ovat 

Perustuslaki 6§: 

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 

alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

 

Yhdenvertaisuuslaki 8 §: 

Syrjinnän kielto: Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, 

uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 

ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 

seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella 

 

sekä opetussuunnitelman perusteet. 
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Eskolanmäen koulun kestävän kehityksen toimintamallin pohjana on oppilaan oma 

kulttuuriperimä. Kestävän ajattelutavan sisäistämisessä korostetaan oppilaan omaa 

suhdetta luontoon sekä hänen tekemiään valintoja. Oma luontosuhde syntyy 

erilaisten luontokokemusten ja luonnossa oppimisen kautta. Positiiviset 

luontokokemukset synnyttävät halun vaikuttaa ja suojella luontoa alkaen 

lähiympäristöstä.  

Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa oman yhteisönsä päätöksiin, joilla 

edistetään oppilaiden hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallistumista. Hyvinvointi ja 

osallistuminen tukevat kestävää tulevaisuutta. 

Yhdessä toimiminen luo yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyys ja toisesta ihmisestä sekä 

lähiympäristöstä huolehtiminen turvallisuutta. 

 

Kestävä kulutus antaa pohjan kestävälle tulevaisuudelle. Kestävää kulutusta 

edistävät omat valinnat mm. veden ja energian säästämisessä, jätteen synnyn 

ehkäisyssä ja kierrätyksessä ja ruokavalinnoissa. 

 

      

 

 

Osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa 

Kulttuuriperintö  

 

Oma suhde luontoon ja luonnossa oppiminen 

 

Turvallisuus  

Kestävä kulutus  

Huolehtiminen lähiympäristöstä  

Yhteisöllisyys  

O 

M 

A 

T 

 

V 

A 

L 

I 

N 

N 

A 

T 

Eskolanmäen koulun kestävän kehityksen toimintamalli 
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Eskolanmäen koulussa kuljetaan ”Luokasta luontoon” –polkua: 

 

 

 

 

Esiopetus Retki lähiluontoon 

 

1. luokka Retki lähiluontoon 

 

2. luokka Retki lähiluontoon 

 

3. luokka Retki lähimetsään 

 

4. luokka Retki Pappikallion luontopolulle 
Osallistuminen luontokouluun *  
 

5. luokka Retki Kymijoen rantaan 
Retki Werlaan * 
 

6. luokka Retki Niivermäkeen 

 

7.-9. luokat Repovesi- retki vähintään kerran yläkoulun 
  aikana * 

Retket Kymijoen rantaan ja lähimetsään 
   

 *Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
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4.3. Oppimisympäristöt ja työtavat 

 

4.3.1.  Oppimisympäristöt 

 

Eskolanmäen koulun oppimisympäristöt levittäytyvät luokkahuoneista koulun 

käytäville ja koulualueelta lähiympäristöön. Oppilaita ohjataan pitämään huolta 

tiloista välineineen ja tarvikkeineen ja niitä pyritään uudistamaan vastaamaan 

opetuksen muuttuvia tarpeita. 

Oppimista tapahtuu myös luokan ulkopuolella. Oppimisympäristöjä valittaessa 

hyödynnetään lähiluontoa, kulttuuripalveluja ja yhteistyötahojen monipuolisia 

mahdollisuuksia. Oppimisympäristöjä valittaessa ja kehitettäessä oppilaalla on 

aktiivinen rooli. 

Oppimisympäristöt ovat turvallisia ja edistävät oppilaiden tervettä kasvua ja 

kehitystä. Oppilas on aktiivinen toimija, joka toimii vastuullisesti ja turvallisesti 

erilaisissa oppimisympäristöissä. 

Koulun toimintakulttuuri ja arjen pelisäännöt edistävät vuorovaikutusta, 

osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista oppilaiden yksilölliset tarpeet 

huomioiden. Oppilaita innostetaan oman osaamisensa kehittämiseen ja 

vahvuuksiensa tunnistamiseen kiireettömässä ja myönteisessä ilmapiirissä. 

 

4.3.2. Työtavat 

 

Jokaisella oppilaalla on oltava mahdollisuus oppimiseen lähtien liikkeelle omista 

lähtökohdistaan. Oppilaiden ikä, kehitystaso ja erityistarpeet huomioiden opettajat 

käyttävät joustavasti eri työtapoja tavoitteenaan oppimisen ilo ja onnistumisen 

kokemukset. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon sekä oppijan ainutlaatuisuus 

että yhteisesti sovitut säännöt. Oppilaita ohjataan suunnittelemaan ja arvioimaan 

työskentelytapojaan ja toimimaan tavoitteiden mukaisesti. 

Eri työtavoilla toimiessaan oppilas on utelias tiedonhankkija, jolla on aikaa pysähtyä 

ihmettelemään ja kokeilemaan uutta. Esi- ja alkuopetuksessa keskeisenä työtapana 

on leikki. Opetuksessa korostuu toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja oppilaan 

osallisuus. Sekä yksin että ryhmässä eri rooleissa toimiessaan oppilaita 

kannustetaan rohkeasti ottamaan vastuuta opiskelusta.  

 

4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 
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5. OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN ESI- JA PERUSOPETUKSEN 

JÄRJESTÄMINEN 

 

5.1. Yhteinen vastuu esiopetus- ja koulupäivästä 

 

5.2. Yhteistyö 

 

5.2.1. Osallisuus päiväkodeissa ja kouluissa 

 

Eskolanmäen koulun oppilaat ovat mukana koulun toiminnassa ja päätöksenteossa 

aktiivisina toimijoina. Oppilaiden omaa osaamista ja mielenkiintoa hyödynnetään 

työtapojen, käytänteiden, opiskelun sekä tapahtumien suunnittelussa. 

Eskolanmäen koulu on Liikkuva koulu, jonka tavoitteena on oppilaita osallistava, 

aktiivinen, viihtyisä sekä toiminnallinen koulupäivä. 

Kummiluokkatoiminta sekä tukioppilastoiminta ovat myös koulumme osallisuuden 

muotoja. Kummiluokat on jaettu vuosiluokittain seuraavasti: 1-5, 2-6, 3-7 sekä 4-8. 

Eskolanmäen koulussa toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat 

seuraavat perusperiaatteet: 

 Oppilaskunnan hallitus koostuu vuosiluokkien 1-9 oppilaista. Hallituksessa on 

jokaiselta luokalta varsinainen jäsen sekä varajäsen. 

 Oppilaskunnan hallituksen toimintaa on mahdollista jakaa ja hajauttaa 

erikseen määriteltävien vuosiluokkien mukaan.  

 Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja varasihteerin. 

 Oppilaskunan hallituksen puheenjohtajat osallistuvat Eskolanmäen koulun 

johtotiimin kokouksiin säännöllisesti. 

 Oppilaskunnan hallitus osallistuu koulun kehittämiseen. 

 Oppilaskunnan hallituksella on omia erikseen määriteltäviä vastuutehtäviä. 

 Oppilaskunnan hallituksen edustajat toimivat linkkinä opettajien ja oppilaiden 

välillä. 

 Oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä muiden koulujen oppilaskuntien 

hallitusten kanssa.  
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 Osallisuuteen liittyviä asioita täydennetään Eskolanmäen koulun 

vuosittaisessa suunnitelmassa.  

 

5.2.2. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

 

Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta. Eskolanmäen koulu toimii 

kasvatuskumppanina avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa kotien kanssa. 

Koulun ja kodin yhteistyö järjestetään niin, että erilaiset perheet saavat tukea 

oppilaiden koulunkäyntiä koskevisssa kysymyksissä, kotien arvomaailma 

huomioiden.  

Kodin ja koulun yhteistyö on sekä keino että päämäärä koulumme kehittämisessä. 

Lähtökohtana yhteistyölle on oppilaan tarpeisiin vastaaminen, huolenpito, 

oikeudenmukaisuus ja vastuu. Yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että 

yksilötasolla. 

 

Yhteisötasolla 

 Tiedottaminen lukuvuoden aikana tapahtuu ensisijaisesti sähköisten 

viestintäjärjestelmien kautta.  

 Yhteistyötä toteutetaan järjestämällä luokkakohtaisia tai yhteisiä 

huoltajailtoja. 

 Koulun yhteiset juhlat ja tapahtumat ovat olennainen osa yhteistyötä. 

 Yhteistyömuotona toimii huoltajien osaamisen, taitojen ja kokemuksien 

mahdollinen hyödyntäminen eri oppiaineiden aihekokonaisuuksien 

toteuttamisessa ja työelämään tutustumisessa.  

 Koulussamme toimii huoltajien yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä on 

vanhempien edustaja jokaisesta luokasta, opettajajäsen sekä rehtori. 

Toiminnallaan yhteistyöryhmä kehittää ja etsii uusia keinoja yhteistyön 

lisäämiseksi.  

Yksilötasolla 

 Tiedottamista ylläpidetään sähköisten viestintäjärjestelmien kautta sekä 

tarvittaessa puhelimitse. Yhteydenpito ja tiedottaminen pyritään 

varmistamaan erityisesti, jos yhteistä kieltä huoltajien kanssa ei ole. 
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 Vanhempien tapaamiset/vanhempainvartit ovat osa yhteistyötä. Tapaamisia 

voidaan järjestää joko opettajan tai huoltajan aloitteesta.  

 Palautteen antaminen on on olennainen osa yhteistyössä. Palautteen 

antaminen järjestetään opettajan, huoltajien ja oppilaan välisenä 

arviointikeskusteluna, joka antaa mahdollisuuden molemminpuoliseen 

palautteen antamiseen. Arviointikeskusteluun osallistuu myös oppilas. 

Koulussamme on palautemuotona myös itsearviointi sekä lukuvuositodistus. 

Itsearvioinnin tulee olla jatkuvaa ja osa koulun arkea. 

 Mahdollisesti tarvittavan tuen kolmiportaisuuden eri vaiheissa oppilaan 

asioita käsitellään yhdessä huoltajan kanssa. Oppilashuollolliset palaverit ja 

pedagogiset asiakirjat toimivat tuen osina. 

Yhteistyön malleja tarkennetaan Eskolanmäen koulun vuosittaisessa 

suunnitelmassa. 

5.2.3. Päiväkodin ja koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen 

kanssa 

 

Eskolanmäen koulun yhteistyökumppaneita ovat erityisesti alueen päiväkodit ja 

perusopetuksen koulut. Päiväkotien kanssa yhteistyö on nivelvaiheen tiedonsiirto 

koulutulokasvaiheessa ja mahdolliset seurantapalaverit koulutyön käynnistyttyä. 

Lisäksi päiväkodit voivat vierailla koulussa. Lähipäiväkotien kanssa tehdään myös 

toiminnallista yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Koulun liikuntatilojen käyttö on 

mahdollista päiväkodeille niin sovittaessa. 

Koulujen kanssa yhteistyöhön sisältyy opetuksen järjestämistä (mm. yhteiset A2-

kielen ryhmät), yhteisiä tapahtumia (esim. konsertit, muut kulttuuritapahtumat, 

liikuntatapahtumat), oppilaan koulupaikkaan liittyvä yhteistyö erityisesti Vahteron ja 

Sarkolan koulun kanssa. Oppilaan siirtyessä koulusta toiseen tai siirtyessä 

yläkouluun käydään yhteistyössä nivelvaiheen siirtopalaverit. Kouluilla voi olla myös 

yhteistä henkilökuntaa. 

Eskolanmäen koulu tekee yhteistyötä mm. urheiluakatemian, urheiluseurojen, 

seurakuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön määrä ja sisällöt 

vaihtelevat vuosittain. Yhteistyötä kuvataan koulun vuosittaisessa suunnitelmassa. 
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5.3. Kouluissa käytävät kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen 

käyttö 

 

Eskolanmäen koululla on erillinen kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisten keinojen 

käyttöä koskeva suunnitelma, jota arvioidaan vuosittain. 

 

5.4. Opetuksen järjestämistapoja 

 

5.4.1. Vuosiluokkiin sitomaton opetus kouluissa 

 

5.4.2. Yhdysluokkaopetus kouluissa 

 

5.4.3. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus kouluissa 

 

5.4.4. Joustava perusopetus kouluissa 

 

5.4.5. Opetus erityisissä tilanteissa esi- ja perusopetuksessa 

 

5.5. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta 

5.5.1. Koulun kerhotoiminta 

5.5.2. Koulun kirjastotoiminta 

 

5.5.3. Kouluruokailu 

 

5.5.4. Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteinen toiminta 

 

5.5.5. Koulumatkat ja –kuljetukset 

 

5.5.6. Kuljetus esiopetuksessa 
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6. ARVIOINTI OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUKENA 

 

6.1. Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri perusopetuksessa 

 

6.2. Arvioinnin kohteet koulussa 

 

6.2.1. Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin 

 

6.2.2. Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset 

arviointikäytännöt 

 

6.2.3. Oppilaan itsearviointi 

 

Eskolanmäen koulussa oppilaiden itsearviointi on osa koulun arkea. Se on jatkuvaa 

ja sitä tehdään matalalla kynnyksellä jokaisessa oppiaineessa sille luontevalla 

tavalla. 

Itsearviointi sidotaan kiinteäksi osaksi väliarviointia ja sen yhteydessä käytävää 

arviointikeskustelua. 

Itsearvioinnin kohteita ovat 

 omat vahvuudet 

 kaveritaidot 

 arjen hallinnan taidot 

 työskentelytaidot 

 käyttäytyminen 

 suhtautuminen koulutovereihin ja koulun aikuisiin 

 vastuun kantaminen ympäristöstä ja yhteisestä omaisuudesta 

Itsearvioinnin kohteet määritellään vuosiluokittain. Lisäksi itsearvioinnin kohteeksi 

voidaan lisätä toimintaa ohjaava oppilaan, luokan tai koko koulun yhteinen tavoite. 

 

6.2.4. Oppiminen arvioinnin kohteena 

 

6.2.5. Työskentely arvioinnin kohteena 
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6.2.6. Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 

 

Eskolanmäen koulun tavoitteena on huoltajien kasvatuskumppanina kasvattaa 

oppilaista suvaitsevaisia, yhteistyökykyisiä ja osallistuvia ihmisiä. Tavoitteena on, 

että oppilaat sisäistävät hyvät käytöstavat (kiittäminen, tervehtiminen, 

anteeksipyytäminen, asiallinen kielenkäyttö) ja ylläpitävät kouluyhteisön rauhaa ja 

turvallisuutta. 

Koulumme tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan omaa käytöstään, vahvistaa 

realistista minäkuvaa sekä tukea häntä toimimaan yritteliäästi ja vastuuntuntoisesti. 

On tärkeää, että oppilas yksilönä noudattaa yhdessä sovittuja toimintamalleja sekä 

kouluyhteisön jäsenenä auttaa muita noudattamaan niitä. 

Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset, pitämään huolta omista ja 

muiden tavaroista sekä pitämään ympäristö siistinä (omien jälkien korjaaminen, 

lajittelu kierrätys,, toisen omaisuuden kunnioittaminen). 

 

 
 
 

Toisten ihmisten ja 
ympäristön huomioon 
ottaminen 

Yhteisesti sovittujen 
toimintatapojen ja 
sääntöjen 
noudattaminen 

Asiallinen, 
tilannetietoinen 
käyttäytyminen ja 
hyvät tavat 

10 Oppilas toimii 
vastuuntuntoisesti muita 
ihmisiä ja ympäristöään 
kohtaan. 
Oppilas pystyy 
toimivaan yhteistyöhön 
kaikkien kanssa 

Oppilas noudattaa oma-
aloitteisesti yhdessä 
sovittuja toimintatapoja ja 
sääntöjä. 
Oppilas huolehtii 
tehtävistään ja 
opiskeluvälineistään 
moitteettomasti. 
Oppilaan käytös on 
esimerkillistä myös 
koulun ulkopuolelle 
suuntautuvassa 
toiminnassa. 

Oppilas on kaikessa 
toiminnassaan 
kohtelias, ystävällinen ja 
avulias. 
Oppilas pyrkii 
vaikuttamaan 
myönteisesti ryhmän 
ilmapiiriin ja innostaa 
tovereitaan 
myönteiseen 
käyttäytymiseen. 
Oppilas on aktiivinen, 
pitkäjänteinen 
suhtautumisessaan 
koulunkäyntiin. 
Oppilaan käytös on 
moitteetonta myös 
luokkahuoneen 
ulkopuolella välituntisin 
ja koko koulun 
yhteisissä 
tapahtumissa. 

9 Oppilas on avulias ilman 
hyödyn tavoittelua. 
Oppilas huomioi muut 

Oppilas hoitaa 
koulunkäyntinsä oma-
aloitteisesti ja hyvin. 

Oppilas käyttäytyy 
moitteettomasti. 
Oppilas on kohtelias ja 
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ihmiset. Oppilas noudattaa oma-
aloitteisesti koulussa 
annettuja ohjeita ja 
sääntöjä. 

ystävällinen. 

8 Oppilas antaa 
työrauhan toisille, 
huomioi toiset ja on 
suvaitsevainen. 
Oppilas ei kiusaa toisia 
eikä käytä väkivaltaa 
toisia kohtaan. 
 

Oppilas hoitaa 
koulutyönsä yleensä 
hyvin. 
Oppilas noudattaa 
koulussa annettuja 
ohjeita ja sääntöjä. 
Oppilas huolehtii 
tehtävistään ja 
opiskeluvälineistään. 
Oppilaan käytöksestä 
joudutaan joskus 
huomauttamaan. 

Oppilas käyttäytyy 
asiallisesti. 
Oppilas on 
kielenkäytöltään 
asiallinen. 
Oppilas on rehellinen. 

7 Oppilas saattaa joskus 
häiritä oppitunteja. 

Oppilas pyrkii 
noudattamaan koulussa 
annettuja ohjeita ja 
sääntöjä. 
Oppilas saattaa 
laiminlyödä tehtävänsä 
eikä aina huolehdi 
opiskeluvälineistään. 

Oppilas käyttäytyy 
joskus epäasiallisesti. 
Oppilas pyrkii 
rehellisyyteen. 
Oppilas käyttää joskus 
epäasiallista kieltä. 

6 Oppilas häiritsee 
oppitunteja, ei huomioi 
muita ja aiheuttaa 
epäsopua. 
Oppilas osallistuu 
koulukiusaamiseen. 
Oppilas vetää muita 
mukaan huonoon 
käytökseen. 

Oppilaan 
käyttäytymiseen 
joudutaan usein 
puuttumaan. 
Oppilas rikkoo toistuvasti 
sääntöjä. 
Oppilas on toistuvasti 
luvattomasti poissa 
koulusta. 
Oppilas laiminlyö 
koulunkäyntiään 
toistuvasti.  

Oppilaan 
käyttäytyminen ja 
kielenkäyttö on usein 
asiatonta ja tilanteeseen 
sopimatonta. 

5 Oppilas häiritsee 
tahallisesti ja toistuvasti 
luokan työskentelyä. 
 
Oppilas ei kykene 
yhteistyöhön toisten 
kanssa. 
Oppilas uhkailee, kiusaa 
ja käyttäytyy 
väkivaltaisesti. 

Oppilas ei välitä koulun 
ohjeista eikä säännöistä. 
Oppilas on paljon poissa 
luvattomasti. 
 
Oppilaan käytökseen 
joudutaan puuttumaan 
usein. 

Oppilas ei osaa 
kontrolloida käytöstään. 
Oppilas ei välitä hyvistä 
tavoista. 

 

 

6.3. Opintojen aikainen arviointi koulussa 
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6.3.1. Oppilaan arviointi lukukauden ja -vuoden päättyessä 

Eskolanmäen koulussa väliarviointi suoritetaan 1. luokalla kaupungin esi- ja 

peruspetuksen opetussuunnitelmassa määritellyssä arviointikeskustelussa. 

Arviointikeskustelut käydään marras-joulukuussa. Arviointikeskustelun tukena on 

mahdollista käyttää portfoliota.  

 

2. luokan väliarviointina toimii oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu 

joulukuussa. Huoltajan ja oppilaan kanssa käytävä arviointikeskustelu käydään 

huhti- toukokuussa.  

 

3.-8. luokkien väliarviointina toimivat arviointikeskustelut tammikuussa. 

Arviointikeskustelun pohjana käytettävä materiaali annetaan oppilaalle joulukuussa 

ennen lukuvuoden päättymistä. Arviointikeskusteluun liitetään oppilaan etukäteen 

suorittama itsearviointi. Opettajat käyttävät arviointikeskustelun välineenä yhdessä 

sovittuja toimintamalleja. 

 

9. luokan väliarviointi on todistus.  
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  Syksy, väliarviointi Kevät, lukuvuosiarviointi Käyttäytyminen 

 
1. Koulu määrittelee muodon Sanallinen   

Sanallinen 

   Arviointikeskustelu       
 

2. Koulu määrittelee muodon Sanallinen   
Sanallinen 

 
  

 

Arviointikesk. 
(oppilas ja opettaja) 

  Arviointikesk. 
  

 
3. Koulu määrittelee muodon Sanallinen   

Sanallinen 

      Arviointikeskustelu       
 

4. Koulu määrittelee muodon Sanallinen   
Sanallinen 

      Arviointikeskustelu       
 

5. Koulu määrittelee muodon Numero *)   
Numero 

      Arviointikeskustelu       

 
6. Koulu määrittelee muodon Numero *)   

Numero 

      Arviointikeskustelu   Arviointikesk.   

 
7. Koulu määrittelee muodon Numero   

Numero 

     Arviointikeskustelu       
 

8. Koulu määrittelee muodon Numero   
Numero 

               Arviointikeskustelu       
 

9. Koulu määrittelee muodon Numero   
**) 

      Välitodistus       
 

       

 

*) Taide- ja taitoaineissa sanallinen 
   

 

**) Mikäli oppilaalle annetaan 9. luokan keväällä lukuvuosiarviointi, numero 

 
 

 

 

 

 

6.3.2. Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 

 

6.3.3. Arviointi nivelkohdissa 

 

6.3.4. Valinnaisaineiden arviointi 

 

6.3.5. Maahanmuuttajien arviointi 
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6.3.6. Erityisen tuen oppilaiden arviointi 

 

6.4. Perusopetuksen päättöarviointi 

 

6.5. Esi- ja perusopetuksessa käytettävät todistukset 

 

7. KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

 

7.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

 

7.1.1. Ohjaus tuen aikana 

Eskolanmäen koulun ohjaussuunnitelma liitetään osaksi koulun vuosittaista 

suunnitelmaa. 

  

7.1.2. Kodin kanssa tehtävä yhteistyö tuen aikana 

 

7.2. Yleinen tuki 

 

7.3. Tehostettu tuki 

 

7.3.1. Pedagoginen arvio 

 

7.3.2. Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 

 

7.4. Erityinen tuki 

 

7.4.1. Pedagoginen selvitys 

 

7.4.2. Erityisen tuen päätös 

 

7.4.3. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

 

7.4.4. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 
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7.4.5. Pidennetty oppivelvollisuus 

 

7.4.6. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus 

 

7.5. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot 

 

7.5.1. Tukiopetus 

 

7.5.2. Osa-aikainen erityisopetus 

 

7.5.3. Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 

 

7.5.4. Paikallisia käytänteitä 

 

Koulunuorisotyö 

 

Nivelvaiheprosessit 

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri 

hallintopäätöksissä. 

 

Yhteistyöprosesseja 

 

Joustavat tukimuodot 

 

Oppimisvaikeuden tunnistaminen 

 

Resurssikeskukset 

 

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset periaatteet kasvun, oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen kysymyksissä 
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8.   OPPILASHUOLTO 

 

Koululla on vuosittain päivitettävä oppilashuoltosuunnitelma. 

 

9. MONIKIELISET OPPILAAT 

 

10. VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA 

 

10.1. Vieraiden kielten valinnaiset ja vapaaehtoiset oppimäärät 

 

10.2. Muut valinnaiset aineet 

Taito- ja taideaineiden valinnaiset 

Taito- ja taideaineiden valinnaisia opiskellaan Eskolanmäen koulun vuosiluokilla 1-6  

koulukohtaisena  valintana, jonka opiskeluun osallistuvat kaikki ko. vuosiluokan 

oppilaat.  

 1. ja 2. luokan taito- ja taideaineen valinnaiset on sijoitettu kuvataiteeseen 

 4. luokan musiikkiin ja käsityöhön 

 5. luokan musiikkiin, kuvataiteeseen ja käsityöhön 

7. luokalla taito- ja taideaine on määritelty kunnan opetussuunnitelmassa 

käsityöksi. 

 

Oppilaat valitsevat 8. ja 9. luokan taito- ja taideaineet 7. luokan aikana. 

Valinnaisainetta opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia. Valinta tehdään vuosiluokkien 8-9 

ajaksi. 

Taito-ja taideaineiden valinnaisten tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

Taito- ja taideaineiden valinnaisten tavoitteet ja sisällöt nivotaan tiiviisti yhteen 

vuosiluokilla 1-7 kaikille yhteisen oppiaineksen tavoitteisiin ja sisältöihin. 
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Kuvataide luokilla 1-2 

Tavoitteet 

Oppilas 

 harjoittelee perustaitoja ja syventää niitä 

 harjaantuu kuvanlukutaidossa ja tutustuu eri kulttuurien kuviin 

 tutustuu taidetermeihin 

 hyödyntää digitaalista tekniikkaa mahdollisuuksien mukaan 

Sisällöt 

 elämyksellisyys, monipuoliset työtavat, toiminnallisuus, ekologisuus 

 välineiden ja materiaalien tarkoituksenmukainen käyttö 

 välineistä huolehtiminen, välineiden puhdistus 

Kuvataide 5. luokalla 

Tavoitteet 

Oppilas 

 tarkastelee omia kuvakulttuureja ja laajentaa niitä 

Kuntakohtaisten, kaikille yhteisten tavoitteiden syventäminen 

Sisällöt 

 rakentelu eri materiaalista, esimerkiksi lumi, kierrätysmateriaali 

 animaatio, esimerkiksi zoetroopista videoon 

 taidenäyttelyyn tutustuminen paikan päällä tai virtuaalisesti 

Musiikki vuosiluokilla 4-5 

Tavoitteet 

Oppilas 

 saa kokemuksen yhteissoitosta 

 kehittää omaa osaamistaan yhden tai useamman instrumentin hallinnassa 
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Syvennetään musiikin tunneilla opittuja taitoja. Tunneilla harjoiteltua ohjelmistoa 

voidaan esittää koulun tapahtumissa. 

Sisällöt 

 Pääpaino on musisoinnissa, soittamisessa ja laulamisessa. 

 Tutustutaan bändisoittimien avulla melodia- ja sointisoittamiseen. 

 Opetellaan yhteissoittoa monipuolisen, oppilaita motivoivan ja heidän 

taitoihinsa sopivan ohjelmiston avulla. 

Käsityö vuosiluokilla 3-4 

Oppilas opiskelee käsityön eri työtapoja vaihdellen lukuvuoden aikana. 

Tavoitteet 

Oppilas 

 tunnistaa käsityökalut 

 osaa perusasiat koneompelusta: ompelukoneen langoitus ja puolaus 

Sisällöt 

 kaikille yhteisen käsityön oppisisältöjen laajentaminen 

 työesimerkkejä: mölkky ja kangaspussi (koristelu kankaanpainannalla), 

naulakko ja pyyhe 

Käsityö vuosiluokilla 5-6 

5.- 6. luokan käsityö aloitetaan yhteissuunnittelulla. Suunnitellaan työ, jossa 

käytetään sekä kovia että pehmeitä materiaaleja. Suunnittelun jälkeen puolet 

luokasta työskentelee teknisen käsityön ja puolet tekstiilikäsityön tiloissa. 

Syyslukukauden jälkeen oppilas suuntautuu valitsemiinsa tekniikoihin lukuvuoden 

loppuun saakka. 

Tavoitteet  

Oppilas 

 vahvistaa käsityötaitojaan 

 tutustuu eri käsityön tekniikoihin 
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Sisällöt 

 yhdessä suunniteltujen, monipuolisten tekniikoiden ja materiaalien käyttö 

 työesimerkkejä: 5. lk kello ja huovutus, 6.lk lehtiteline 

Käsityö 7. luokalla 

Valinnaisen käsityön tavoitteet ja sisällöt määritellään koulun vuosittaisessa 

suunnitelmassa.  

Taito- ja taideaineiden valinnaiset vuosiluokilla 8-9 

Tavoitteet ja sisällöt määritellään koulun vuosittaisessa suunnitelmassa. 

Muut valinnaiset 

Muiden valinnaisten opiskelu vuosiluokilla 4-6 ja 8-9 tapahtuu kuntakohtaisen 

opetussuunnitelman mukaisesti. 4.-6.luokkien valinnaisaineita opiskellaan vuosittain 

1 vuosiviikkotunti.  

8. ja 9. luokan neljä vuosiviikkotuntia on jaettu yhteen kahden tunnin ja kahteen 

yhden tunnin kokonaisuuteen (2+1+1). Kahden tunnin valinnainen on kaksivuotinen 

eli samaa ainetta opiskellaan sekä 8. että 9. luokalla. Yhden tunnin valinnaiset on 

mahdollista vaihtaa.  

Oppilaat valitsevat valinnaisaineen ”tarjottimelta” 7. luokan aikana. Valinnaiset 

kurssit täydentävät, soveltavat tai syventävät kaikille yhteisten oppiaineiden 

tavoitteita ja sisältöjä. Valinnaisaineiden tavoitteet ja sisällöt määritellään koulun 

vuosittaisessa suunnitelmassa. 

 

ESI- JA ALKUOPETUKSEN LISÄYKSET OPPIAINEITTAIN 

Esiopetus 

Ilmaisun monet muodot 

 Ilmaisutaidon, mielikuvituksen ja luovuuden kehittäminen keskeisiä asioita. 

 Kannustetaan omien töiden ja tuotosten suunnitteluun, ideointiin, kokeiluun ja 

tekemiseen. 

 Vahvistetaan luottamusta omaan osaamiseen. 
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 Yhteistyö koululaisten kanssa, mm. osallistutaan yhteisiin tilaisuuksiin sekä 

esiinnytään niissä.  

Kielen rikas maailma 

 Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen keskeistä. 

 Lasten omat tarinat ja sadut. Lapset kuvittavat ja saduttavat omat satukirjat. 

 Osallistutaan koulun ja kirjaston tarjoamiin tapahtumiin. 

Minä ja meidän yhteisömme 

 Jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään  sekä 

tuntee kuuluvansa ryhmään (ME!) 

 Hyvät tavat osaksi arkea.  

 Osallistutaan koulun järjestämisiin tilaisuuksiin, esim. joulujuhla, kevätjuhla, 

itsenäisyyspäiväjuhla. 

 Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä seurakuntien kanssa. 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 Matemaattisen ajattelun kehittämisen pääpaino on arjen matematiikassa ja 

toiminnallisuudessa. 

 Ympäristökasvatuksessa tehdään metsä- ja luontoretkiä lähialueelle 

Haanojan puistoon ja Pappikallion metsään.  

Kasvan ja kehityn 

 Ohjatun liikunnan lisäksi lapsille tarjotaan mahdollisuuksia ja tilanteita 

omatoimiseen päivittäiseen liikuntaan. Sisällä hyödynnetään 

sisäliikuntavälineitä, joista lapset voivat rakentaa motorisia ratoja tms. 

Päivittäisten ulkoilujen yhteydessä hyödynnetään koulun piha-alueita (keinut 

ja kiipeilyteline, asfaltti, nurmialueet, hiekkakenttä sekä kaukalot). 

 Talvella hiihdetään ja luistellaan sään mukaan. 

 

 



31 
 

LUOKKIEN 3-9 LISÄYKSET OPPIAINEITTAN 

RUOTSI 

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 7. luokalla Eskolanmäen koulussa 

TAVOITTEET SISÄLLÖT KOULUKOHTAISET 
LISÄYKSET 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

  

T1 ohjata oppilasta 
tutustumaan 
pohjoismaiseen 
kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin 
arvoihin 

S1 Tehdään ja raportoidaan 
havaintoja pohjoismaisista 
kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, 
Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden 
kulttuurin ominaispiirteistä sekä 
Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä.  

Liitetään jo aiemmin opittuja 
asioita kieleen ja keskustellaan 
siitä, miten kieli ja kulttuuri 
nivoutuvat yhteen. Käydään läpi 
pohjoismaat sekä niiden kielet ja 
kulttuuripiirteet. 

T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa 
tukena 

S1 Havainnoidaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja sekä verrataan 
ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin 
opiskelemiin kieliin. Käytetään 
sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka 
auttavat oppilaita kielten välisessä 
vertailussa ja ruotsin kielen 
opiskelussa. 

Tehdään vertailua eri kielien 
välillä ja palataan 6. luokalla 
käytyihin asioihin kielten 
sukulaisuussuhteista. 
Käydään läpi eri tapoja puhua 
ruotsia eli suomenruotsin ja 
ruotsissa puhuttavan ruotsin 
ominaispiirteet sekä miltä ruotsi 
kuulostaa muiden kuin 
suomalaisten ja ruotsalaisten 
puhumana 

Kielenopiskelutaidot   

T3 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia 
kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen 

S2 Käytetään erilaisia 
opiskelustrategioita, 
oppimateriaaleja ja 
oppimisympäristöjä tehokkaasti ja 
opiskelumotivaatiota vahvistavalla 
tavalla. Käytetään itsenäiseen, 
pitkäjänteiseen työskentelyyn ja 
kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia 
toimintatapoja.  

Varataan aikaa tavoitteiden 
asettamiseen ja annetaan 
oppilaille tilaa olla mukana 
asettamassa tavoitetta. 
Näytetään esimerkkejä, kuinka 
kommunikointi on onnistunut, 
vaikka aluksi viestijöillä on ollut 
jokin sana hukassa tai joku 
väärinkäsitys. 

T4 kannustaa oppilasta 
huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää 
ruotsin kieltä omassa 
elämässään ja ohjata 
oppilasta käyttämään 
ruotsia rohkeasti erilaisissa 
tilanteissa koulussa ja 
koulun ulkopuolella 

 S2 Harjoitetaan 
vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen kielen 
käytön harjoittamiseen erilaisissa 
tilanteissa.  

Käytetään ruotsia koulussa ja 
tunnilla mahdollisimman paljon, 
myös ohjeidenantotilanteissa, 
koska ne ovat kaikki oivallisia 
kuullunymmärtämis- ja 
viestintätilanteita, jotka toistuvat 
viikoittain ja näin automatisoituvat 
helpommin.  

Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia 
vuorovaikutuksessa 

  

T5 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen.  

 
 

T6 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioiden 

S3 Sisältöjä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta 
ruotsin kielellä eri yhteisöissä.  

Vahvistetaan edelleen 
sinnikkyyttä saada viesti perille 
sekä kykyä hyväksyä oma 
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käytössä epätietoisuus viestintätilanteissa   

T7 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemusta 

S3 Sisältöjä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta 
ruotsin kielellä eri yhteisöissä.  

Tehdään paljon suullisia 
harjoituksia käyttäen apuna 
esimerkiksi roolipelejä, joissa 
harjoitellaan 
vuorovaikutustilanteita. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tulkita tekstejä 

  

T8 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista teksteistä.  

Otetaan ajankohtaisia aiheita 
sekä oppilaiden harrastuksiin 
liittyviä tekstejä eri viestimistä, 
joiden tulkitsemista harjoitellaan. 
Käydään läpi, kuinka toimitaan, 
jos ei ymmärräkään jokaista 
sanaa. Käytetään hyväksi myös 
eri tieto- ja viestintäteknologian 
tarjoamia sovelluksia. 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

  

T9 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista 
erilaisista aiheista 
kiinnittäen huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. 
Sisältöjä valittaessa näkökulmana 
on nuoren toiminta ruotsin kielellä 
eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen 
opintoihin sekä tutustuminen 
nuorten työelämässä ja opiskelussa 
tarvittavaan kielitaitoon. 

Mahdollistetaan oppilaille 
yhteydenpito ruotsin kielellä 
toisiin ihmisiin ja rohkaistaan 
oppilaita kertomaan ruotsiksi 
heille tärkeästä asiasta 
valitsemallaan tavalla, esim. 
tekemällä video tai kirjoittamalla 
omaa blogia. 

 

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 8. luokalla Eskolanmäen koulussa 

TAVOITTEET SISÄLLÖT KUNTAKOHTAISET 
LISÄYKSET 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

  

T1 ohjata oppilasta 
tutustumaan 
pohjoismaiseen 
kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin 
arvoihin 

S1 Tehdään ja raportoidaan 
havaintoja pohjoismaisista 
kielenkäyttöympäristöistä, 
Suomen, Ruotsin ja muiden 
Pohjoismaiden kulttuurin 
ominaispiirteistä sekä 
Pohjoismaita yhdistävistä 
tekijöistä.  

Liitetään jo aiemmin opittuja asioita 
kieleen ja keskustellaan siitä, miten 
kieli ja kulttuuri nivoutuvat yhteen. 
Tutustutaan pohjoismaiden kieliin ja 
kulttuuripiirteisiin. 

T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena 

S1 Havainnoidaan suomenruotsin 
ja ruotsinruotsin eroja sekä 
verrataan ruotsin kieltä oppilaiden 
aiemmin opiskelemiin kieliin. 
Käytetään sellaisia kielitiedon 
käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 
kielten välisessä vertailussa ja 
ruotsin kielen opiskelussa. 

Tehdään vertailua eri kielien välillä ja 
palataan 6. luokalla käytyihin asioihin 
kielten sukulaisuussuhteista. 
Käydään läpi eri tapoja puhua ruotsia 
eli suomenruotsin ja ruotsissa 
puhuttavan ruotsin ominaispiirteet 
sekä miltä ruotsi kuulostaa muiden 
kuin suomalaisten ja ruotsalaisten 
puhumana 

Kielenopiskelutaidot   

T3 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 

S2 Käytetään erilaisia 
opiskelustrategioita, 
oppimateriaaleja ja 

Varataan aikaa tavoitteiden 
asettamiseen ja annetaan oppilaille 
tilaa olla mukana asettamassa 
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monipuolisia tapoja 
oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti 
ja yhteistyössä sekä 
ohjata oppilasta 
myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen 

oppimisympäristöjä tehokkaasti ja 
opiskelumotivaatiota vahvistavalla 
tavalla. Käytetään itsenäiseen, 
pitkäjänteiseen työskentelyyn ja 
kriittiseen tiedonhankintaan 
ohjaavia toimintatapoja.  

tavoitetta. Näytetään esimerkkejä, 
kuinka kommunikointi on onnistunut, 
vaikka aluksi viestijöillä on ollut jokin 
sana hukassa tai joku väärinkäsitys. 

T4 kannustaa oppilasta 
huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää 
ruotsin kieltä omassa 
elämässään ja ohjata 
oppilasta käyttämään 
ruotsia rohkeasti 
erilaisissa tilanteissa 
koulussa ja koulun 
ulkopuolella 

 S2 Harjoitetaan 
vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen kielen 
käytön harjoittamiseen erilaisissa 
tilanteissa.  

Käytetään ruotsia koulussa ja tunnilla 
mahdollisimman paljon, myös 
ohjeidenantotilanteissa, koska ne 
ovat kaikki oivallisia 
kuullunymmärtämis- ja 
viestintätilanteita, jotka toistuvat 
viikoittain ja näin automatisoituvat 
helpommin.  

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

  

T5 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen.  

 
 

T6 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Sisältöjä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta 
ruotsin kielellä eri yhteisöissä.  

Vahvistetaan edelleen sinnikkyyttä 
saada viesti perille sekä kykyä 
hyväksyä oma epätietoisuus 
viestintätilanteissa   

T7 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemusta 

S3 Sisältöjä valittaessa 
näkökulmana on nuoren 
toiminta ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä.  

Tehdään paljon suullisia harjoituksia 
käyttäen apuna esimerkiksi 
roolipelejä, joissa harjoitellaan 
vuorovaikutustilanteita. 

 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

  

T8 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista 
teksteistä.  

Otetaan ajankohtaisia aiheita sekä 
oppilaiden harrastuksiin liittyviä 
tekstejä eri viestimistä, joiden 
tulkitsemista harjoitellaan. Käydään 
läpi, kuinka toimitaan, jos ei 
ymmärräkään jokaista sanaa. 
Käytetään hyväksi myös eri tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
sovelluksia. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

  

T9 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja 
kirjoittamista erilaisista 
aiheista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. 
Sisältöjä valittaessa näkökulmana 
on nuoren toiminta ruotsin kielellä 
eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen 
opintoihin sekä tutustuminen 
nuorten työelämässä ja 
opiskelussa tarvittavaan 
kielitaitoon. 

Mahdollistetaan oppilaille 
yhteydenpito ruotsin kielellä toisiin 
ihmisiin ja rohkaistaan oppilaita 
kertomaan ruotsiksi heille tärkeästä 
asiasta valitsemallaan tavalla, esim. 
tekemällä video tai kirjoittamalla 
omaa blogia. 
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Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla Eskolanmäen  koulussa 

TAVOITTEET SISÄLLÖT KOULUKOHTAISET 
LISÄYKSET 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

  

T1 ohjata oppilasta 
tutustumaan 
pohjoismaiseen 
kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin 
arvoihin 

S1 Tehdään ja raportoidaan 
havaintoja pohjoismaisista 
kielenkäyttöympäristöistä, 
Suomen, Ruotsin ja muiden 
Pohjoismaiden kulttuurin 
ominaispiirteistä sekä 
Pohjoismaita yhdistävistä 
tekijöistä.  

Liitetään jo aiemmin opittuja asioita 
kieleen ja keskustellaan siitä, miten 
kieli ja kulttuuri nivoutuvat yhteen. 
Tutustutaan pohjoismaiden kieliin ja 
kulttuuripiirteisiin. 

T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena 

S1 Havainnoidaan 
suomenruotsin ja ruotsinruotsin 
eroja sekä verrataan ruotsin 
kieltä oppilaiden aiemmin 
opiskelemiin kieliin. Käytetään 
sellaisia kielitiedon käsitteitä, 
jotka auttavat oppilaita kielten 
välisessä vertailussa ja ruotsin 
kielen opiskelussa. 

Tehdään vertailua eri kielien välillä ja 
palataan 6. luokalla käytyihin asioihin 
kielten sukulaisuussuhteista. 
Käydään läpi eri tapoja puhua ruotsia 
eli suomenruotsin ja ruotsissa 
puhuttavan ruotsin ominaispiirteet 
sekä miltä ruotsi kuulostaa muiden 
kuin suomalaisten ja ruotsalaisten 
puhumana 

Kielenopiskelutaidot   

T3 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 
monipuolisia tapoja 
oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti 
ja yhteistyössä sekä 
ohjata oppilasta 
myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen 

S2 Käytetään erilaisia 
opiskelustrategioita, 
oppimateriaaleja ja 
oppimisympäristöjä tehokkaasti ja 
opiskelumotivaatiota 
vahvistavalla tavalla. Käytetään 
itsenäiseen, pitkäjänteiseen 
työskentelyyn ja kriittiseen 
tiedonhankintaan ohjaavia 
toimintatapoja.  

Varataan aikaa tavoitteiden 
asettamiseen ja annetaan oppilaille 
tilaa olla mukana asettamassa 
tavoitetta. Näytetään esimerkkejä, 
kuinka kommunikointi on onnistunut, 
vaikka aluksi viestijöillä on ollut jokin 
sana hukassa tai joku väärinkäsitys. 

T4 kannustaa oppilasta 
huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää 
ruotsin kieltä omassa 
elämässään ja ohjata 
oppilasta käyttämään 
ruotsia rohkeasti 
erilaisissa tilanteissa 
koulussa ja koulun 
ulkopuolella 

 S2 Harjoitetaan 
vuorovaikutustaitoja ja 
rohkaistaan oppilaita 
monipuoliseen kielen käytön 
harjoittamiseen erilaisissa 
tilanteissa.  

Käytetään ruotsia koulussa ja tunnilla 
mahdollisimman paljon, myös 
ohjeidenantotilanteissa, koska ne ovat 
kaikki oivallisia kuullunymmärtämis- ja 
viestintätilanteita, jotka toistuvat 
viikoittain ja näin automatisoituvat 
helpommin.  

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

  

T5 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta 

S3 Harjoitellaan runsaasti 
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen.  

 
 

T6 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Sisältöjä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta 
ruotsin kielellä eri yhteisöissä.  

Vahvistetaan edelleen sinnikkyyttä 
saada viesti perille sekä kykyä 
hyväksyä oma epätietoisuus 
viestintätilanteissa   

T7 auttaa oppilasta 
laajentamaan 

S3 Sisältöjä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta 

Tehdään paljon suullisia harjoituksia 
käyttäen apuna esimerkiksi roolipelejä, 
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kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemusta 

ruotsin kielellä eri yhteisöissä.  joissa harjoitellaan 
vuorovaikutustilanteita. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

  

T8 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista 
teksteistä.  

Otetaan ajankohtaisia aiheita sekä 
oppilaiden harrastuksiin liittyviä 
tekstejä eri viestimistä, joiden 
tulkitsemista harjoitellaan. Käydään 
läpi, kuinka toimitaan, jos ei 
ymmärräkään jokaista sanaa. 
Käytetään hyväksi myös eri tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia 
sovelluksia. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

  

T9 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja 
kirjoittamista erilaisista 
aiheista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan runsaasti 
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. 
Sisältöjä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta 
ruotsin kielellä eri yhteisöissä, 
ajankohtaisuus, oppilaiden 
kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen 
opintoihin sekä tutustuminen 
nuorten työelämässä ja 
opiskelussa tarvittavaan 
kielitaitoon. 

Mahdollistetaan oppilaille yhteydenpito 
ruotsin kielellä toisiin ihmisiin ja 
rohkaistaan oppilaita kertomaan 
ruotsiksi heille tärkeästä asiasta 
valitsemallaan tavalla, esim. tekemällä 
video tai kirjoittamalla omaa blogia. 

 

 


