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Varissuon koulun tuntijako 

1.8.2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman tuntijako (hyväksytty 6.4.2016) Varissuon koulun lisävuosi-

viikkotunnit on merkitty punaisella. 

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

äidinkieli ja kirjallisuus 7+1 7 5 5 4+1 4 3 3 4 42 

A1-kieli10 1 1 2 2 3 2 2 2 3 16+2 

B1-kieli   2 2 1 1 6 

matematiikka 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 

ympäristöoppi 2 2 2 3 3 2  14 

biologia, maantieto1   2 2 3 7 

fysiikka, kemia 2   2 3 2 7 

terveystieto   0,5 1,5 1 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 31 

uskonto, ET 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

historia ja yhteisk. 3   1 2 2 2 2 3 12 

musiikki 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

kuvataide 1 1 1 1+1 1 2 2   9 

käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

liikunta 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 

kotitalous   3   3 

tai- ja tai val. tunnit 4  2     2 2 6 

Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 

oppilaanohjaus 5   0,5 0,5 1 2 

valinnaiset aineet 6   1 1 1  3 3 9 

valinnainen B2-kieli 7       2 2 0 

minimituntimäärät 20 20 22 24 25 25 29 29 30 224 

koulun lisätunnit 8 3 1 228 

tunteja yhteensä * 
(koulu täyttää) 

21 20 22 25 26 25    228 

vapaaeht. A2-kieli 9    2 2 2 2 2 2 12 

* Koulu lisää kunnan tuntijakotaulukkoon oppiaineen ja vuosiluokan kohdalle koulun päättämän lisätunnin 

(esim. + 1).  
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1Biologiaa (ja vastaavasti maantietoa) opetetaan 7.-9. vuosiluokilla 1 vvh; 1 vvh; 1,5 vvh. 

2Fysiikkaa (ja vastaavasti kemiaa) opetetaan 7.-9. vuosiluokilla 1 vvh; 1,5 vvh; 1 vvh. 

3Yhteiskuntaoppia opetetaan 4. ja 6. vuosiluokalla 1 vvh ja 9. vuosiluokalla 3 vvh. Vastaavasti historiaa opetetaan 

5., 7. ja 8. vuosiluokilla 2 vvh ja 6. vuosiluokalla 1 vvh. 

4Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttötavasta päättää koulu opetussuunnitelman perusteiden lu-

vussa 12.1 kuvatulla tavalla. Näiden oppiaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt kuvataan koulun ope-

tussuunnitelmassa. 

5Ohjaus kuuluu kaikille oppilaille luokka-asteesta riippumatta. Oppilaanohjausta opetetaan erillisenä oppiaineena 

jokaisella vuosiluokalla 7-9. 

6Valinnaisaineista: 

•Koulu päättää, mitä valinnaisaineita se tarjoaa. Valintamahdollisuuksia tulee olla vähintään kaksi. 

•Opetusryhmät on mahdollista muodostaa yli vuosiluokkarajojen. 

•Muun opetuksen yhteydessä suositellaan yhteisöllisten opetusmenetelmien mahdollistamiseksi vähintään 12 

oppilaan ryhmiä. 

•Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt kuvataan koulun opetussuunnitelmassa tai luku-

vuosisuunnitelmassa. 

7B2-kieltä opiskellaan valinnaisena aineena. Mikäli oppilas valitsee sekä A2- että B2-kielen, tuntijako tulee ylittää 

siltä osin, kuin luokka-asteen valinnaistunnit eivät riitä molempiin kieliin. 

8Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt. 

Varissuon koulussa lisävuosiviikkotunnit on sijoitettu ensimmäisen ja viidennen luokan äidinkielen ja kirjallisuu-

den opetukseen (1 vvh kumpaankin) sekä neljännen luokan kuvataiteen opetukseen (1 vvh). Lisävuosiviikkotun-

tien avulla vahvistetaan oppilaiden taitoja ja tietoja kunnan opetussuunnitelmassa määritellyissä vuosiluokkai-

sissa tavoitteissa ja sisällöissä. Lisävuosiviikkotunnit arvioidaan osana yhteistä oppiainetta. Niistä ei tule erillistä 

arviota todistukseen.   

9 Vapaaehtoisten A2-kielten tunnit ovat muun tuntijaon ylittäviä tunteja vuosiluokilla 4-7. Vuosiluokilla 8-9 A2-

kielet voidaan opettaa joko valinnaisaineen asemesta tai poikkeuksellisesti yhteisen tuntijaon ylittävinä. B2-latina 

rinnastetaan tässä suhteessa A2-kieliin. Poikkeuksen muihin A2-kieliin muodostaa A2-ruotsi, jota opetetaan vuosi-

luokilla 4-5 vähimmäistuntijaon ylittävänä, vuosiluokilla 6-9 ensisijaisesti B1-ruotsin asemesta ja vasta toissijaisesti 

valinnaisaineena tai poikkeuksellisesti tuntijaon ylittävänä opetuksena (vuosiluokilla 8-9). 

10A1-kielen varhennus 1.-vuosiluokilla 1 vvt alkaen 1.8.2019, 2.-vuosiluokilla 1 vvt 1.8.2020 alkaen. 

Tässä tuntijaossa yksi taide- ja taitoaineiden valinnaistunti on sijoitettu kaikille yhteisesti opetettavaksi tunniksi 4., 

5., 6. ja 7. luokan käsityöhön sekä 3. luokan liikuntaan. Tämän jälkeen 7. luokalla ei ole yhtään vapaasti valittavaa 

valinnaisainetta. Sen sijaan vuosiluokilla 7-9 liikuntaa ja yhtä musiikkituntia lukuun ottamatta kaikki taide- ja taito-

aineiden yhteiset tunnit keskitetään 7. luokalle. Tämä kompensoituu 8. ja 9. luokalla sillä, että valinnaisuutta on 

runsaasti, mikä merkitsee, että opintoja voidaan kohdentaa yksilöllisesti oman harrastuneisuuden ja tulevan am-

mattiuran kannalta mielekkäällä tavalla. 

Yhtenäinen tuntijako helpottaa oppilaan siirtymistä kunnan sisällä toiseen kouluun kesken perusopetuksen. 
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Kieliohjelma  

 

1. A1-kieli 

 

A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti, paitsi osalla kieliluokista, joissa kielten opetus on järjestetty koulun 

opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti siirtyy yläkoulusta viiden-

nelle luokalle, jolloin viidennellä luokalla on A1-kieltä kolme tuntia viikossa. 

 

Turku noudattaa tuntijakoa 224 + 4. Alakoulussa 3 vuosiviikkotuntia voidaan sijoittaa koulun päättämällä tavalla, 

yläkouluissa 1.Turussa A1-kielen opetus alkaa ensimmäisen luokan alussa. Tuntijako A1-kielessä on 1.-luokkalai-

silla 1 vvh (1.8.2019 alkaen) ja 2.-luokkalaisilla 1 vvh (1.8.2020 alkaen. On opetussuunnitelman mukaista, että kou-

lut hyödyntävät alkuopetusikäisten lasten herkkyyttä kielenoppijoina. Tämä voi tapahtua varhennetun kielenope-

tuksen lisäksi myös kehittämällä oppimisympäristön kielitietoisuutta. 

 

2. B1-kieli 

 

B1-kielenä oppilailla alkaa kuudennella vuosiluokalla ruotsi, ellei oppilas opiskele ruotsia A2-kielenä. B1-ruotsin 

opetus järjestetään siten, että opetusta on kaikilla vuosiluokilla 6 – 9. Ruotsia on suositeltavaa tarjota yläkoulun 

valinnaisaineena syventämään ja laajentamaan tavoitteita. 

 

3. Vapaaehtoinen A2-kieli ja valinnainen B2-kieli 

 

Kielipolut on laadittu yhteistyöalueittain.  Niiden suunnittelussa on otettu huomioon monipuolinen kielitarjonta 

sekä opetuksen jatkumon turvaaminen oppilasalueittain perusopetuksen loppuun saakka. Kaikissa kouluissa tarjo-

taan mahdollisuus ainakin yhden A2-kielen valitsemiseen ja yhteistyöalueella valittavana olevia A2-kieliä on aina-

kin kaksi.  

 

A2-kielinä voidaan tarjota espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää. Englantia A2-kielenä voidaan tarjota oppi-

laille, joilla on jokin muu A1-kieli kuin englanti. B2-kielinä voidaan tarjota espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää, 

italiaa, kiinaa, latinaa ja viroa. Jos yhtenäiskoulu tai oppilasalueen ala- ja yläkoulu yhdessä haluavat aloittaa jonkin 

muun kielen opetuksen vapaaehtoisena A2-kielenä, voi koulu tai ryhmä kouluja hakea muutosta opetussuunnitel-

maansa Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseltä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostolta. Jos koulu tar-

joaa valittavaksi kieltä, jonka koetta ei voi suorittaa osana ylioppilastutkintoa, pitää oppilaita ja heidän perheitään 

tiedottaa asiasta valintaprosessin yhteydessä. 
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A2-kielen opetus alkaa neljännellä vuosiluokalla ja B2-kielen opetus kahdeksannella vuosiluokalla. B2-latinan opis-

kelu alkaa kuitenkin jo seitsemännellä vuosiluokalla. 

 

A2-kielen ryhmäkoon tulee olla neljännen luokan alussa vähintään 14 oppilasta. Opetus voidaan oppilasalueen 

yhteisellä päätöksellä käynnistää pienemmälläkin koulukohtaisella oppilasmäärällä, jos oppilasalueen A2-kielen 

opiskelijoiden yhteismäärä riittää turvaamaan ko. kielen opiskelun jatkumon perusopetuksen loppuun saakka. 

Tämän varmistamiseksi saman yläkoulun oppilasalueeseen kuuluvat alakoulut tarkistavat keskenään aloittavien 

oppilaiden yhteismäärän vuosittain.  

 

Alkavan B2-kielen ryhmän vähimmäiskoko on koulukohtaisesti harkinnanvarainen ja voi vaihdella lukuvuosittain. 

 

Oppilaalla, joka aloittaa A2- tai B2-kielen opiskelun, on oikeus saada opetusta mainitun vaatimustason mukaisesti 

perusopetuksen loppuun saakka. Oppilaan tulee sitoutua kielen opiskeluun. Kielen opiskelun lopettaminen tai 

kielen vaihtaminen on mahdollista vain erittäin painavista syistä. 

Koulujen tulee tukea oppilaiden kielitietoisuutta ja kulttuurista osaamista. Tämä on mahdollista myös esim. laaja-

alaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä valinnaisaine- ja kerhotarjonnassa. 

 

 

Tuntijako kieltenopetuksessa: 

 

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

A1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 

A2 - - - 2 2 2 2 2 2 

B1 - - - - - 2 2 1 1 

B2 - - - - - - - 2 2 

 

*Opetus alkaa 1.8.2020 alkaen. 

A2-kielen opetusta on kaksi vuosiviikkotuntia kaikilla vuosiluokilla 4 – 9. A2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 4 -7 

vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena. Vuosiluokilla 8-9 A2-kieli on valinnaisaineena annettavaa opetusta 

tai poikkeuksellisesti se voi olla vähimmäistuntijaon ylittävää.  Poikkeuksen muihin A2-kieliin muodostaa A2-

ruotsi, jota opetetaan vuosiluokilla 4-5 vähimmäistuntijaon ylittävänä, vuosiluokilla 6-9 ensisijaisesti B1-ruotsin 

asemesta (vuosiluokilla 6-9) ja vasta toissijaisesti valinnaisaineena tai poikkeuksellisesti tuntijaon ylittävänä ope-

tuksena (vuosiluokilla 8-9). 
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B2-kieltä opiskellaan valinnaisaineena vuosiluokilla 8 ja 9 kaksi vuosiviikkotuntia kummallakin. Jos oppilas opiske-

lee sekä A2- että B2-kieltä, on osan ko. kielten opiskelusta oltava vähimmäistuntimäärän ylittävää myös vuosi-

luokilla 8 – 9.  

 

Latina muodostaa poikkeuksen B2-kielistä, koska opiskelu alkaa jo 7. luokalla ja vuosiviikkotunteja on vuosiluokilla 

7-9 kullakin 2.  Tunnit voivat olla osittain valinnaisaineina opetettavia, osittain vähimmäistuntijaon ylittäviä. 

 

Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan koulussa tarjottavat B2-kielen tavoitteet, sisällöt ja arviointi, ellei ku-

vausta ole sisällytetty Turun kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Kuvaus laaditaan joko koulukohtaisesti tai 

koulujen yhteistyönä. 

 

 

 

 

 

4. A2-kielipolut 

ETELÄINEN YHTEISTYÖALUE 

vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

  Luostarivuoren ak   englanti, ruotsi 
 Luostarivuoren 

koulu 
 englanti, ruotsi 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Ilpoisten koulu  espanja, ruotsi, saksa 

 Puropellon koulu 
 espanja, ranska, ruotsi, 

saksa 

 Luolavuoren koulu  espanja, ruotsi 

Vähä-Heikkilän 

koulu 

englanti*, espanja, 

ranska 

vuosiluokat 1. – 6. kielet vuosiluokat 7. – 9. kielet 

Haarlan koulu ruotsi, saksa 

Syvälahden koulu espanja, ranska, ruotsi, saksa  Syvälahden koulu  espanja, ranska, ruotsi 

Wäinö Aaltosen ak  ruotsi, saksa 
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ITÄINEN YHTEISTYÖALUE 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Lausteen koulu  ranska, ruotsi, saksa 
 Vasaramäen koulu  ranska, ruotsi, saksa 

 Vasaramäen ak  ranska, saksa 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Hannunniitun koulu  espanja, ruotsi, saksa 

 Nummenpakan 

koulu 
 espanja, ruotsi, saksa 

 Nummenpakan ak  espanja, ruotsi, saksa 

 Pääskyvuoren koulu  espanja, ruotsi, saksa 

 Varissuon koulu 

espanja, ruotsi, saksa, 

(ranska ja venäjä vain 

Normaalikoulun kanssa 

yhdessä) 

 vuosiluokat 1. – 6  kielet  vuosiluokat 7. – 9  kielet 

 Katariina ak  espanja, ruotsi, saksa  Katariinan koulu  espanja, ruotsi, saksa 

 

POHJOINEN YHTEISTYÖALUE 

vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Kärsämäen koulu  espanja, ranska, ruotsi 

Turun Lyseon koulu espanja, ranska, ruotsi 

 Turun Lyseon ak  espanja, ranska, ruotsi 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Hepokullan koulu  espanja, saksa 

 Rieskalähteen koulu  espanja, ruotsi, saksa 

 Kähärin koulu  ruotsi, saksa 

 Raunistulan ak  ruotsi, saksa 

 Teräsrautelan koulu  ruotsi, saksa 

 vuosiluokat 1.- 6.  kielet  vuosiluokat 7.- 9.  kielet 

 Aunelan koulu  ranska, venäjä 

 Topeliuksen koulu 
englanti*, espanja, 
ranska, ruotsi, saksa, 
venäjä  Pansion koulu  saksa, venäjä 
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 Topeliuksen ak  espanja, ranska, ruotsi 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Jäkärlän koulu  espanja 

 Yli-Maarian koulu  espanja, ruotsi, saksa Paattisten koulu  ruotsi, saksa 

 Yli-Maarian ak  espanja, ruotsi 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Puolalan ak  englanti, ranska, saksa  Puolalan koulu  englanti, ranska, saksa 

 vuosiluokat 1. – 6.  kielet  vuosiluokat 7. – 9.  kielet 

 Mikaelin koulu  saksa  Mikaelin koulu  saksa 

 

*Eteläisellä yhteistyöalueella sijaitsevan Vähä-Heikkilän koulun A2- englantia opiskelevien oppilaiden kielipolku 

jatkuu pohjoisella yhteistyöalueella sijaitsevaan Topeliuksen yläkouluun. 

 

Koulut voivat tehdä yhteistyötä A2-kielen opetusryhmien muodostamisessa, mikäli etäisyydet antavat siihen 

mahdollisuuden. 

 

Tietyn yläkoulun oppilasalueen alakoulut voivat keskenään muodostaa A2-kielen etäopetusryhmän mikäli jat-

kuvuden takaamiseksi oppilaita on riittävästi. Ryhmä muuttuu lähiopetusryhmäksi yläkouluun siirryttäessä.  

Yläkoulut voivat keskenään sopia etäopetuksesta tarpeen mukaan, mikäli jonkin A2-kielen ryhmät muutoin jäi-

sivät kohtuuttoman pieniksi. 

 

Kielivalintojen vaikutukset muihin valittaviin aineisiin on kuvattu luvussa 12.3. 

 

Opetuksen järjestämiseen liittyvät muut ratkaisut 

Tämän asiakirjan lopusta löytyvät seuraavat dokumentit: 

- Varissuon koulun ohjaussuunnitelma (Liite 1.) 
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4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

Varissuon koulun kuvaus yhdessä suunnittelemisen periaatteista: 

 

 

 

Varissuon koulussa laaditaan lukuvuosisuunnitelmaan yhdessä tekemisen ja yhteisöllisen toiminnan suun-

nitelma. Siihen sisällytetään lukuvuosittain vaihtelevat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja muut opetuk-

sen eheyttämisen suunnitelmat. Suunnitelman valmistelu aloitetaan jo kevätlukukaudella, ja siihen osal-

listuu koko koulun väki (henkilöstö, oppilaat, huoltajat, muut yhteistyötahot).  

  

Yhdessä sovittuihin toimintatapoihin sitoudutaan ja niiden toteutumista tuetaan yhteisöllisesti. 

 

 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

Varissuon koulun kuvaus luokkatuntien järjestämisen periaatteista: 

 

 

 

Varissuon koulussa oppilaiden osallisuutta toteutetaan oppivan yhteisön periaatteiden mukaan oppilaan 

ikätaso huomioiden.    

Oppilaskuntatoiminnalla lisätään osallisuutta arjen koulutyöhön ja kouluyhteisön kehittämiseen. Koulun 

oppilaskunnasta valitaan lukuvuosittain oppilaskunnan hallitus.  

Luokkatunteja (LuTu) toteutetaan joko erillisinä oppitunteina tai muun opetuksen ohessa järjestettävinä 

tuokioina.   

Varissuon koulun lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan oppilaan osallisuutta lisääviä toimenpiteitä ja ta-

poja. 
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4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 

Varissuon koulun kuvaukset opetuksen eheyttämisestä ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta: 

 

 

 

Varissuon koulussa edistetään yhteisöllisyyttä sekä turvallista ja välittävää ilmapiiriä, jossa jokaisella oppi-

laalla on paikkansa oppimiseen, yhdessä olemiseen ja tekemiseen. Asioita ja ilmiöitä suunnitellaan, harjoi-

tellaan, kokeillaan ja tutkitaan sekä opitaan yhdessä.   

  

Koulun oppiva yhteisö kannustaa jokaista kehittämään itseään; kaikki ovat samanarvoisia. Kokemuksia jae-

taan ja annetaan kannustavaa palautetta. Koulussa käydään avointa vuoropuhelua oppivan yhteisön ta-

voitteista ja mahdollisuuksista. Tälle varataan aikaa työjärjestyksestä.  

 

Koulun työntekijät opettavat, ohjaavat ja kasvattavat yhteisiä oppilaita. Työntekijät oppivat toisiltaan sy-

ventämällä toistensa työnkuvan ja toimintatapojen tuntemista sekä jakamalla taitoja, tietoja ja kokemuk-

sia. Uusia ratkaisuja etsitään ennakkoluulottomasti. Virheet nähdään mahdollisuuksina oppia uutta.     

 

Koulun työntekijät toimivat kielitietoisesti ottaen huomioon monikielisyyden ja sen, että he toimivat kie-

lellisinä malleina kaikissa koulun arjen tilanteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään vuorovaikutuksen ja 

tunne-elämän taitoihin liittyvän käsitteistön kartuttamiseen.   

   

Koulussa suunnataan tulevaisuuteen arvostaen mennyttä ja ylläpitäen perinteitä. Suomalaisen kulttuurin 

perinteitä liitetään lukuvuoden kalenterikiertoon huomioiden myös muiden kulttuurien tapoja ja perin-

teitä.  

  

Yhteistyötä tiivistetään oppilaiden, opetusryhmien sekä opettajien kesken tavoitteena häivyttää luokka-

asterajoja ja tehdä opiskelusta entistä joustavampaa. Monipuolisia ryhmittelyjä ja työtapoja käytetään 

luokkahuoneissa, muualla koulussa, koulun ulkopuolella ja sähköisessä ympäristössä. Toiminnallisuutta ja 

monialaisuutta lisääviä opetusmenetelmiä kehitetään ja käytetään oppimistuokioissa.   

  

Opetuksessa painottuvat hyvät akateemiset perustaidot, itsetuntemus, elämänhallintataidot sekä sosiaa-

liset taidot. Lähtökohtana ovat positiivisuus ja vahvuuslähtöisyys. Oppilaita kannustetaan oma-aloitteisuu-

teen, vastuun ottamiseen, toisten huomioon ottamiseen sekä yritteliäisyyteen ja sinnikkääseen ponniste-

luun, jotta he voivat kokea tavoitteiden saavuttamisen palkitsevana.   
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Koulu mahdollistaa oppilaiden, heidän huoltajiensa ja kouluväen verkostoitumisen. Huoltajien osaamista 

hyödynnetään ja heidän osallisuuttaan kouluyhteisössä tuetaan.   

 

 

 

5.2 Yhteistyö  

Varissuon koulun kuvaukset kodin ja koulun yhteistyöstä: 

 

 

 

Varissuon koulussa toimitaan yhteistyössä kotien kanssa avoimesti ja luottamuksellisesti.  

Yhteistyön muotoina ovat mm. huoltajatapaamiset ja -illat. Koulussa toteutetaan yhteisöllisiä tilaisuuksia, 

joissa eri kielet ja kulttuurit voivat kohdata toisensa arkielämässä. Tilaisuudet voivat olla toiminnallisia per-

hetapahtumia, joissa tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun toisiin huoltajiin ja perheisiin.   

  

Tiedottamista toteutetaan pääsääntöisesti verkkoalustojen avulla. Poissaolot merkitään verkkopohjaiseen 

poissaolojen kirjausjärjestelmään tiedoksi huoltajille. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus saada opastusta 

verkkoympäristöjen käyttöön. Tiedotuksia voidaan tarvittaessa välittää huoltajille paperiversioina.  

  

Koulu tukee vanhempainyhdistyksen/-toimikunnan toimintaa opettajaedustajan välityksellä. Toimintalu-

kuvuosi suunnitellaan yhteisesti syksyn vanhempainillassa. Vastuun toiminnasta kantavat toimijat yh-

dessä.  

  

Lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön toimintatapoja.  
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Varissuon koulun kuvaus siirtymävaiheen yhteistyöstä: 

 

 

 

Yläkoulujen oppilaanohjaajat vierailevat syyslukukaudella Varissuon koulussa. Kuudesluokkalaisilla on 

tuolloin mahdollisuus kysellä ja keskustella opiskelusta yläkoulussa. Tammikuussa kuudesluokkalaisille ja 

heidän huoltajilleen järjestetään yläkoulujen esittelytilaisuuksia, joissa koulut kertovat toimintakulttuuris-

taan, opetuksestaan ja muista siirtymävaiheessa kiinnostavista asioista.   

  

Kevätlukukauden loppupuolella koulunjohtaja, kuudennen luokan opettaja(t) ja erityisopettaja tekevät yh-

teistyötä yläkoulun rehtorin ja erityisopettajan kanssa toimivia yläkoulun luokkia muodostettaessa. Sa-

malla käydään pedagogisia keskusteluja yläkouluun siirtyvistä oppilaista tuen jatkumon varmistamiseksi. 

Tarvittaessa koulujen oppilashuoltohenkilöt käyvät keskenään yhteisiä keskusteluja.  

  

Toukokuussa kuudesluokkalaiset osallistuvat tulevan yläkoulunsa tutustumispäivään.    

 

 

 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

Varissuon koulun kuvaukset kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käytöstä: 

 

 

 

 

Varissuon koulussa laaditaan yhteisöllisesti koulun järjestyssäännöt, jotka julkaistaan koulun tiedotteissa 

ja verkkosivuilla. Jokainen koulun työntekijä on velvollinen puuttumaan tilanteisiin, joissa näkee koulun 

järjestyssääntöjä rikottavan ja aloittamaan tilanteen selvittämisen viipymättä.   
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Koulukiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan esimerkiksi KiVa Koulu -ohjelman ja ratkaisukeskeisen 

sovittelumenetelmän avulla. Näin edistetään oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja vähennetään häiriökäyt-

täytymistä koulussa.  

  

Kasvatuskeskustelujen avulla lisätään oppilaan osallisuutta ja ymmärrystä rikkomustensa syistä ja seurauk-

sista. Oppilaan huoltajalle annetaan mahdollisuus osallistua keskusteluun. Keskustelussa oppilasta ohja-

taan hyvään käyttäytymiseen ja vastuullisuuteen. Hänelle osoitetaan, että häntä kannustetaan, hänestä 

välitetään ja huolehditaan, häntä kuunnellaan sekä hänen asioihinsa suhtaudutaan vakavasti.  

  

Varissuon koulun kurinpidollisia ja kasvatuskeskusteluun liittyviä periaatteita esitellään syksyn vanhem-

painillassa, tiedotteissa ja verkkosivuilla. 

 

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa täsmennetään ja päivitetään edellä kuvailtuja toimintaohjeita koulun yh-

teisen keskustelun ja arvioinnin perusteella.  

 

 

 

 

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet  

Varissuon koulun kuvaukset opintojen aikaisesta arvioinnista 

 

 

 

 

Varissuon koulussa tapahtuvan arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppilasta sekä antaa hä-

nelle yhteisöllistä tukea. Sen avulla tuetaan oppilaan itsesäätelykykyä ja oman toiminnan arviointia vuoro-

vaikutustilanteissa. Oppimisprosessien tavoitteista keskustellaan oppilaiden kanssa. Oppilaita ohjataan 

tarkastelemaan työskentelynsä edistymistä ja oppimistaan tavoitteiden suuntaisesti. 

Koulun arviointikulttuuri mahdollistaa monipuoliset arviointimenetelmät, joita opettaja ja opetusryhmä 

voivat toteuttaa eri tavoin huomioiden opittavat oppisisällöt ja -kokonaisuudet. Arviointikeskusteluja voi-

daan käydä kahden kesken tai esimerkiksi keskustelupiireissä.  

Vertaisarviointi aloitetaan pienistä asioista. Samalla opetellaan rakentavan palautteen antamista. Ver-

taisarviointia voidaan käyttää myös ryhmätyöskentelyssä, jolloin koko työskentelyprosessia arvioidaan yh-

dessä vuorovaikutuksellisesti. Oppilaskunnan hallitus voi järjestää koulun yhteisiä arviointikeskusteluja. 
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Varissuon koulussa väliarviointi toteutetaan joustavasti vuodenvaihteen tienoilla. Arviointipalaute anne-

taan joko välitodistuksen tai arviointikeskustelun muodossa. Väliarvioinnin toteuttamisesta sovitaan luku-

vuosisuunnitelmassa. Arviointitietoa voidaan koota havainnoinnin ja kokeiden lisäksi myös itsearvioinnin, 

portfolion päiväkirjan tai muun arviointiin soveltuvan menetelmän avulla.   

 

 

6.5 Käyttäytymisen arviointi 

Varissuon koulun kuvaus käyttäytymisen arvioinnista 

 

 

 

 

Varissuon koulun käyttäytymisen arvioinnin perusteista tiedotetaan koteihin ja huoltajille syyslukukauden 

tilaisuuksissa, tiedotteissa ja koulun kotisivuilla. Käyttäytymisen arviointi toteutetaan alla olevan taulukon 

kuvausten mukaisesti. Jokaista käyttäytymisen kuvausta vastaa kaksi arvosanaa, joista valitaan jompi-

kumpi sen perusteella, sopiiko kuvaus oppilaan käyttäytymiseen hyvin vai osittain. Tason ylittäminen joil-

lakin osa-alueilla voi kompensoida heikompaa suoriutumista muilla osa-alueilla.      

 

Käyttäytymisen arviointikuvaukset Varissuon koulussa  

 

   
Käyttäytymisen  
osa-alue  

10 – 9   
(erinomainen,  
kiitettävä)  

8 – 7    
(hyvä,  
tyydyttävä)  

6 – 5   
(kohtalainen,  
välttävä)  

4 
(hylätty) 

   
tapojen,  
sääntöjen ja oh-
jeiden  
noudattaminen  

   
Noudatat sääntöjä ja 
hyviä käytöstapoja.  
   

   
Käyttäydyt yleensä 
asiallisesti ja vas-
tuuntuntoisesti, 
mutta sinulla on sa-
tunnaisia pikku-rik-
keitä. Ymmärrät kui-
tenkin sääntöjen ja 
ohjeiden merkityk-
sen.     

   
Käytöstavoissasi  
on paljon parannet-
tavaa.  
Rikot toistuvasti  
sääntöjä etkä nou-
data ohjeita. Käyt-
täytymiseesi joudu-
taan usein puuttu-
maan.   

 
Osoitat vakavaa piit-
taamattomuutta  
hyviä käytöstapoja, 
sääntöjä ja ohjeita 
kohtaan.  

   
rehellisyys,   
luotettavuus  
   

   
Käyttäydyt esimerkil-
lisen rehellisesti ja 
luotettavasti.   

   
Sinuun voi yleensä   
luottaa. Käyt sään-
nöllisesti   
koulua.  
   

   
Aina ei voi luottaa, 
että toimit rehelli-
sesti.  
Sinulla on mahdolli-
sesti luvattomia  
poissaoloja.   

 
Ei voi luottaa, että 
toimit rehellisesti. Si-
nulla on runsaasti lu-
vattomia poissa-
oloja. 
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yhteishengen   
luominen  
   

   
Edistät myönteistä   
suhtautumista kou-
luyhteisössäsi. Osaat 
kuunnella toisia. Tar-
joat apua ja kannus-
tat muita.   
   

   
Toimit myönteisesti   
kouluyhteisössäsi.   

   
Sinulla on vaikeuksia 
asennoitua myöntei-
sesti.  

 
Vaikutat kielteisesti 
kouluyhteisön yh-
teishenkeen ja toisiin  
oppilaisiin.  

   
vuorovaikutus-
taidot  
   

   
Tulet hyvin toimeen   
toisten kanssa.   

   
Otat toiset huomi-
oon, mutta sinulla 
on joskus ongelmia 
tulla toimeen mui-
den kanssa.  
   

   
Joudut usein riitoihin 
toisten kanssa.   
Olet ollut mukana  
kiusaamistilanteissa.  

 
Riitelet usein ja olet 
ollut toistuvasti mu-
kana kiusaamistilan-
teissa. 

   
vastuullisuus 
omasta  
toiminnasta  
   

   
Osaat arvioida omaa 
käyttäytymistä ja  
tunnistat virheesi.  

   
Sinun on joskus  
vaikea myöntää oma 
osuutesi tapahtu-
neeseen.   
   

   
Haet usein syyllisiä 
muista.   

 
Et tunnista omaa 
osuuttasi tapahtu-
neeseen. 

   
vastuullisuus   
ympäristöstä  
   

   
Toimit vastuullisesti   
kouluympäristössä.   
Sinulla on intoa ja 
rohkeutta vaikuttaa.  
   
Noudatat terveitä   
elämäntapoja.     

 

   
Ymmärrät vastuusi 
muista ja ympäris-
töstä. 

   
Suhtaudut ympäris-
töösi ja toisiin ihmi-
siin usein välinpitä-
mättömästi.  

 
Suhtaudut ympäris-
töösi ja toisiin ihmi-
siin välinpitämättö-
mästi. Aiheutat ym-
päristöllesi vahinkoa. 

 

 

 

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan  

 

 

 

 

Mikäli oppilaalla on vaikeuksia vuosiluokan oppimäärän suorittamisessa tai koulumenestyksessä yleisesti, 

hänelle annetaan monipuolista tehostettua tai erityistä tukea sekä hänen edistymistään seurataan tiiviisti. 

Jos oppilas ei annetusta tuesta huolimatta kykene suoriutumaan vuosiluokan oppimäärästä hyväksytysti, 

hänen kohdallaan valitaan seuraavista toimenpiteistä soveltuvin:  

- oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen   

- vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun siirtäminen  

- vuosiluokan kertaaminen 
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- seuraavalle vuosiluokalle siirtäminen hylätyistä suorituksista huolimatta.  

 Asia pyritään ottamaan puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Heitä on kuultava, ja ennen päätöstä vuosiluokan kertaamisesta oppilaalle on tarjottava mahdollisuus 

osoittaa osaamisensa oppiaineessa monipuolisesti ja tarvittaessa vaihtoehtoisin tavoin, esim. suullisesti, 

kuvallisesti tai toiminnallisesti. Näyttöjä voidaan antaa erillisessä kokeessa joko lukuvuoden aikana tai lu-

kuvuoden koulutyön päätyttyä. Vastaavasti toimitaan, jos luokan kertaamista pidetään oppilaan yleisen 

koulumenestyksen vuoksi tarkoituksenmukaisena.  

 

 

 

6.11.3 Välitodistus 

 

 

 

Väliarviointipalaute annetaan joko välitodistuksen tai arviointikeskustelun muodossa. Välitodistuksessa ar-

viointi on pääsääntöisesti sanallista vuosiluokilla 1-3 ja numeerista vuosiluokilla 4-6. 

 

 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

Varissuon koulun kuvaus huoltajien tiedottamisesta poissaoloihin liittyvistä käytänteistä: 

 

 

 

 

Varissuon koulussa poissaoloihin liittyvistä käytänteistä tiedotetaan huoltajille koulun kotisivuilla, syksyn 

vanhempainillassa sekä syksyllä kotiin lähetettävässä tiedotteessa. 
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7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

Varissuon koulun tiedonsiirtokäytäntö: 

 

 

 

 

Varissuon koulussa tiedonsiirrosta vastaa koulusihteeri yhdessä luokanopettajan ja koulunjohtajan kanssa. 

 

 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 

Varissuon koulun kuvaus siitä, miten huoltajille annetaan tietoa koulussa annettavan tuen muodoista yleisesti 

sekä kotien kanssa tehtävästä yhteistyön muodoista ja periaatteista: 

 

 

 

 

Varissuon koulussa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä käytänteistä tiedotetaan huoltajille syk-

syn vanhempainillassa sekä kotiin lähetettävässä tiedotteessa. Tietoa tarjottavasta tuesta löytyy myös kou-

lun kotisivuilta. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden huoltajien kanssa keskustellaan vähintään kaksi 

kertaa lukuvuoden aikana: suunnitelmaa laatiessa ja tavoitteiden saavuttamista seurattaessa.  
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7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 

Varissuon koulun oppimissuunnitelman lukitsemis- ja arviointikäytäntö: 

 

 

 

Varissuon koulussa oppimissuunnitelman lukitsee luokanopettaja. 

 

 

7.4 Erityinen tuki  

Varissuon koulun kuvaukset yleisopetuksen yhteistyöluokan määräytymisestä sekä yhteistyön yleisistä periaat-

teista: 

 

 

 

Varissuon koulussa yleisopetuksen yhteistyöluokka määritellään vuosittain koulun lukuvuosisuunni-tel-

massa. Yhteistyötä suunniteltaessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja taidot. Opettajat 

tekevät yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja aihekokonaisuuksien toteuttamisessa. 

 

 

 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Varissuon koulun käytäntö HOJKSin lukitsemisesta: 

 

 

 

 

 Varissuon koulussa HOJKSin lukitsee luokanopettaja tai erityisluokanopettaja. 
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7.5.1 Tukiopetus 

Varissuon koulun kuvaukset tukiopetuksen, omankielisen opetuksen ja maahanmuuttajien tuetun opetuksen toi-

mintamalleista, työnjaosta ja yhteistyöstä: 

 

 

 

  

Varissuon koulussa tukiopetuksen antamisen periaatteista ja mahdollisuudesta saada tai pyytää tukiope-

tusta tiedotetaan huoltajille vuosittain lukuvuositiedotteessa. Tukiopetusta kulloinkin antava opettaja il-

moittaa oppilaan huoltajalle tukiopetuksesta.   

  

Omakielinen opetus ja maahanmuuttajien tuettu opetus suunnitellaan lukuvuosisuunnitelmassa saatujen 

resurssien mukaan. Suunnitteluun osallistuvat koulunjohtaja, erityisopettaja, luokanopettajat ja omakieli-

set opettajat. Opetus pyritään järjestämään pääsääntöisesti samanaikaisopetuksena. Tehostetun ja erityi-

sen tuen oppilaalla OMO- ja MATU-opetus kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa osana oppimi-

sen tuen kokonaisuutta. 

 

 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 

Varissuon koulun kuvaukset osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamalleista, työnjaosta ja yhteistyöstä: 

 

 

 

  

Varissuon koulussa osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavasti oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Eri-

tyisopettaja osallistuu yhteistyössä luokanopettajan kanssa opetuksen suunnitteluun ja aihekokonaisuuk-

sien toteuttamiseen. Työskentelymuodot ja -menetelmät sovitaan yhdessä ja ne voivat vaihdella jousta-

vasti lukuvuoden aikana. 
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8.4. Oppilashuoltosuunnitelmat 

Koulun koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 

 

 

 

Varissuon koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR): 

o Ryhmää johtaa rehtori.  
o Kokousten sihteerinä toimii KOR-vastuuopettaja, joka valmistelee kokoukset ja kutsuu ryh-

män koolle. Lisäksi hän laatii kokouksesta muistion. 
o Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. 
o Ydinryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, erityis-

opettaja, sekä lukuvuosittain valittavat luokanopettaja- ja koulunkäyntiavustajaedustaja kou-
lunkäynninohjaajaedustaja. 

o Ryhmän kokouksiin kutsutaan seuraavia tahoja koulun tilanteen ja oppilaskunnan tarpei-
den mukaan: oppilaskunnan hallituksen edustajia, sosiaalityöntekijä, alueen varhaiskasva-
tuksen erityisopettajat, iltapäiväkerhon edustaja, koulupoliisi, nuorisotoimen edustaja sekä 
kolmannen sektorin yhteistyökumppaneita 

o Ryhmän edustaja tuo vanhempainilloissa esille ja keskustelun aiheiksi ajankohtaisia oppilai-
den hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita.  

o Elokuussa laaditaan vuosisuunnitelma (lukuvuosikohtaiset täsmennykset oppilashuollon vuo-
sikelloon) ja lukuvuoden päätteeksi arvioidaan suunnitelman toteutumista.  

o Ryhmässä käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä tiedotetaan välittämällä muistio kou-
lun koko henkilökunnalle. 

o  
o  

Varissuon koulun järjestyssäännöt koskevat 

 käytännön järjestelyitä: 

o Saavun kouluun ajoissa. 

o Huolehdin tehtävistäni sekä koulussa että kotona 

 asianmukaista käyttäytymistä: 

o Toimin ystävällisesti ja hyviä tapoja noudattaen. 

o Olen reilu kaveri. En kiusaa. 

o Noudatan hyviä ruokailutapoja. 

o Noudatan koulun aikuisen ohjeita. 

o Olen rehellinen. Puhun totta. 

o Annan kaikille työrauhan. 

 koulun omaisuuden käsittelystä: 

o Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. 
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 oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella: 

o En poistu koulualueelta koulupäivän aikana.  

Varissuon koulun johtaja Juhani Kortekangas on hyväksynyt koulun säännöt 19.5.2014. 

Varissuon koulu järjestää oppilailleen opetustilaisuuksia päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi. Kou-

lussa noudatetaan Turun kaupungin hyvinvointitoimialan päihdenuorten hoitoreittiä.  

 

Viimeisen oppitunnin opettaja tai kerhon vetäjä on vastuussa siitä, että koulukuljetusta odottava oppilas 

on opettajan tai koulunkäyntiavustajan valvonnassa oppitunnin päättymisestä koulutaksiin astumiseen 

asti.  Vastaavasti aamulla koulukuljetusten saapuessa koulunkäyntiavustajat valvovat oppilaita koulun pi-

halla oppituntien alkamiseen asti.  

 

 

VARISSUON KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAA-

MISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ  

  

1. TOIMINTAMALLI    

Toimintamalli on koulun yhteinen toimintasopimus kiusaamisen, väkivallan tai häirinnän ennaltaehkäi-

semiseksi ja tilanteisiin puuttumiseksi koulun aikuisille ja oppilaille. Yhteisvastuussa kodin kanssa avoi-

mesti ja rohkeasti tilanteisiin puuttuen opitaan kunnioittamaan toisten loukkaamattomuutta.   

Kiusaamista, väkivaltaista käytöstä tai häirintää ei hyväksytä.  Ensisijaisen tärkeää on, että tilanteisiin 

puututaan mahdollisimman nopeasti ja systemaattisesti. Asia hoidetaan loppuun asti ja siitä ilmoitetaan 

oppilaan omalle opettajalle. Tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan Wilmaan. 

 Kiusaamisesta on kyse silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisen tai tois-

ten tahallisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi tasaväkistä oppilasta sel-

vittelee välejään tai riitelee, tai kun kiusoittelun ja härnäämisen kohteeksi joutuvat satunnaisesti eri oppi-

laat.   

 

2. ENNALTAEHKÄISY JA PUUTTUMINEN 
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Kouluyhteisön tasolla on tärkeää se, että kaikki koulussa työskentelevät aikuiset sitoutuvat puuttumaan 

kiusaamiseen. Sitoutumisen vahvistamiseksi koulun henkilökunta käy yhteisiä keskusteluja, joissa pohdi-

taan koulun tärkeitä arvoja, jaetaan kokemuksia ja rakennetaan kouluun parhaiten sopivia toimintatapoja. 

Tärkeätä on kiinnittää huomiota koulun työskentelyilmapiiriin, kasvatuskulttuuriin ja kiusaamiseen liitty-

viin asenteisiin.  Kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä koulun yhteisöllisyyttä tukemalla sekä yhteistyöllä 

huoltajien ja eri sidosryhmien kanssa. 

 

3. TOIMINTATAPOJA KIUSAAMISEN ESTÄMISEKSI  

Ennaltaehkäisyssä korostetaan vuorovaikutustaitojen oppimista sekä yhteistyötaitoja koulun opetussuun-

nitelman painotusten mukaisesti. Kiusaamistilanteissa ja niiden selvittämisessä korostetaan oppilaan 

omaa ajattelua sekä vastuuta. Koulussa on käytössä KiVa-koulu ohjelma. 

  

Toiminta koulun tasolla:  

● Oppilaat opiskelevat koulussa ohjeistetusti, ohjatusti ja valvotusti. 

● Luokanopettaja on oppilaan ensisijainen tukihenkilö.  

● Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan selkeästi koulun toimintatavoista.  

● Oppilaita osallistetaan mm. ottamalla oppilaskunta mukaan koulun sääntöjen laadintaan sekä luomaan 

kouluun hyvää yhteishenkeä.   

● Toimitaan koulun sääntöjen mukaan.   

● Välitunteja valvotaan tehokkaasti 

● KiVa- koulukyselyt ja kiusaamiskyselyt tehdään säännöllisesti tilanteen kartoittamiseksi. 

● Koko koulun henkilökunta puuttuu epäasialliseen, väkivaltaiseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen 

sekä kiusaamistapauksiin.  

● Kiusaamistapaukset pyritään selvittämään viipymättä.  

● KiVa-vastuuhenkilö ja oppilashuoltohenkilöt auttavat tarvittaessa kiusaamistapausten selvittelyssä. 

● Ensisijainen puuttumiskeino on kasvatuskeskustelu, josta täytetään kotiin lähetettävä kasvatuskes-

kustelulomake ja keskustelu kirjataan Wilmaan.  

ENNALTAEHKÄISEMINEN  
 
1.  Kiusaamisen vastustaminen  
2.  Kaikkien aikuisten sitoutuminen  
3.  Kodin ja koulun yhteistyö  
4.  Ajan tasalla olevat järjestyssäännöt  
5.  Riittävä valvonta välitunneilla ja tiloissa, joissa oppilaat ovat 
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● Tarvittaessa konsultoidaan muita viranomaisia ja sidosryhmiä (esim. nuorisotoimi, nuorisopoliisi, sosi-

aalitoimi).    

● Tilanteet dokumentoidaan Wilmaan. 

 

Toiminta luokan/ryhmän tasolla:  

●  Luokan säännöt sovitaan yhdessä. 

● Sääntöjen noudattamista seurataan ja niiden rikkomiseen puututaan. 

● Luokassa käytetään KiVa-materiaalia. 

●  Kouluviihtyvyysasioita käsitellään säännöllisesti luokissa. 

● Oppilaskuntatoiminnan avulla lisätään oppilaiden osallisuutta KiVa-koulu asioihin ja erilaisiin                  

toimintatapoihin (ideoinnit, teemapäivät).   

● Pyritään lisäämään oppilaiden tietoisuutta oman toiminnan merkityksestä eli saamaan oppilaat oivalta-

maan, että jokainen on omalta osaltaan vastuussa luokan/ryhmän hyvinvoinnista ja jokainen voi siihen 

omalla toiminnallaan vaikuttaa.   

 

Toiminta yksilötasolla:  

● Rohkaistaan kaikkia oppilaita toimimaan aktiivisesti kiusaamista vastaan.  

● Keskustellaan kiusaajien, kiusattujen ja tarvittaessa heidän huoltajiensa kanssa sekä pyritään löytä-

mään 

myönteisiä toimintamalleja asioiden ratkaisemiseksi (apuna KiVa-koulu materiaali). 

● Tarvittaessa osapuolet selostavat tapahtuman itse kirjallisesti kasvatuskeskustelulomakkeeseen.  

● Sovitaan tavoitteet kiusaajan käyttäytymisen muutokselle opettajan tai KiVa-ryhmän aikuisen kanssa ja   

tehdään siihen liittyvät sopimukset. 

● Kirjataan tehdyt toimenpiteet ja seuranta Wilmaan. Apuna voidaan käyttää koulussa käytössä olevaa 

kasvatuskeskustelulomaketta.  

● Tehostetaan kiusaajan käyttäytymisen tarkkailua koulupäivän aikana ja sovitaan tarvittaessa liikkumi-

sesta /  

oleilusta valvotusti, esim. välitunnit vietetään sisällä taikka valvojan kanssa. Vahvistetaan oikeita käyttäy-

tymismalleja. 

● Oppilashuoltohenkilöstö ohjaa tarvittaessa oppilaan huoltajia ottamaan yhteyttä hoitavaan tahoon.   

 

 Yhteistyö kodin kanssa  
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Kiusaamisen vastaisessa työssä koulun ja kodin välinen yhteistyö on merkittävää. Mikäli huoltajat epäile-

vät koulukiusaamista, tulee huoltajan:   

 ottaa yhteys oppilaan luokanopettajaan  

 kannustaa lasta kertomaan kiusaamisesta kotona ja koulussa  

 tehdä yhteistyötä koulun kanssa  

 

Yhteistyö viranomaisten kanssa  

● Kiusaajan ja kiusatun sekä heidän huoltajiensa kanssa sovittuun yhteisneuvotteluun kutsutaan tarvitta-

essa mukaan oppilashuoltohenkilöstöä.   

● Mikäli huoltaja epäilee, että oppilasta on pahoinpidelty koulupäivän aikana, huoltaja voi tehdä rikosil-

moituksen asianomistajana.  

 

Suunnitelmasta tiedottaminen ja kouluyhteisön henkilöstön ja huoltajien sekä yhteistyökumppanien 

perehdyttäminen ohjeisiin  

● Koulun opetussuunnitelmaan sisältyvä suunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla. 

● Suunnitelmasta tiedotetaan koulun henkilöstölle henkilöstökokouksissa sekä oppilaskunnalle ja  

huoltajille vuosittain syyslukukauden alkaessa.  

  

Suunnitelman päivittäminen, toteutumisen seuranta sekä seurantaan liittyvä kirjaaminen ja arviointi  

● Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja viimeistään opetussuunnitelman päivittämisen yhteydessä.  

● Suunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuosittain henkilöstökokouksissa ja koulun Vakke-ryh-

mässä. 

● Suunnitelman päivittämisestä vastaa koulunjohtaja. 

 

Varissuon koulussa on erillinen kriisisuunnitelma. Suunnittelupäivissä se päivitetään ja keskeiset asiat 

kerrataan koko koulun henkilöstön kanssa. Kriisisuunnitelma sisältyy myös perehdytysmateriaaliin, johon 

uudet työntekijät ovat velvoitettuja perehtymään.  

 

 

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun on kuvattu kohdassa 2.1. 

Lisäksi oppilailla ja heidän huoltajillaan teetetään Wilma-kyselyjä ajankohtaisista kouluhyvinvointiin liitty-

vistä asioista. Wilmaa yhteistyön välineenä kehitetään niin, että sillä tavoitettaisiin yhä useampi huoltaja 

ja viestintä sen avulla olisi molemminpuolista. Koulussa järjestetään lukuvuosittain huoltajille Wilma-pe-

rehdytystilaisuuksia.    
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Yksilökohtaisessa oppilashuollossa nivelvaiheet mukaan lukien noudatetaan kaupungin opetussuunnitel-

man sisältämiä toimintamalleja.  

 

Varissuon koulun koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän vuosikellossa kuvataan oppilashuoltosuunnitel-

man toteutumisen arviointi lukuvuoden lopulla.  

 

Koulun oppilaskunta on käsitellyt opetussuunnitelman sisältöä todeten seuraavaa: 

"Oppilaskunnan hallitus on ollut mukana laatimassa koulun järjestyssääntöjä.  Niihin sisältyviä asioita pi-

detään kaikkein tärkeimpinä." 

"Kiusaamisen vastainen suunnitelma on hyvä. On tärkeää, että oma opettaja on keskeisin henkilö asioit-

ten hoitamisessa. Oman opettajan pitäisi olla mahdollisimman paljon mukana, kun ongelmatilanteita sel-

vitellään." 

"Kaikilla opettajilla tulisi olla yhteiset toimintamallit esimerkiksi sen suhteen, mitä välitunnilla saa tehdä 

ja mitä ei. Hyvä, että opetussuunnitelmassa lukee, että opettajat keskustelevat niistä asioista keske-

nään."    

 

 

 

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

Koulun kuvaus valinnaisten taito- ja taideaineiden tuntien käytöstä ja näiden tavoitteista, sisällöistä ja arvioin-

nista: 

 

 

 

 

Varissuon koulussa kolmannen luokan taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on sijoitettu yhteisenä op-

piaineena opetettavan musiikin opetukseen (1vvh) ja kuvataiteen opetukseen (1vvh). 
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Musiikin oppisisällöt on kuvattu kunnan opetussuunnitelmassa luvussa 14.4.10. Varissuon koulussa musii-

kin opetukseen on lisätty yksi koulukohtainen sisältökuvaus. Kuvataiteessa syvennetään kunnan opetus-

suunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita ja oppisisältöjä.  

 

Valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien kuvataiteen ja musiikin opetusta. 

Niistä ei tule erillistä arviota todistukseen.  

 

 

12.2 Valinnaiset aineet 

Varissuon koulun kuvaukset koulukohtaisista valinnaisista aineista: 

 

 

  

Varissuon koulussa valinnaisaineita opiskellaan 1vvh luokilla 4–6. Niiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. 

Valinnaisainetarjonta perustuu laaja-alaisten tavoitteiden mukaisiin monialaisiin sisältöihin sekä suomen 

kielen painottamiseen. Valinnaisaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä oppimisympäristöihin, työta-

poihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät käytänteet määritellään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. 
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Liite 1. Varissuon koulun ohjaussuunnitelma 

 

 

Varissuon koulun ohjaussuunnitelma  

    

Vuosiluokat 1–2: Koululaiseksi kasvaminen  

   

Oppilaanohjaus alkuopetuksessa toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yh-

teydessä. Luokanopettaja vastaa oppilaanohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa, mutta ohjaus 

kuuluu koulun koko henkilöstölle. Oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeita kartoitetaan mo-

nipuolisesti ja ennaltaehkäisevästi. Koulun oppilashuoltohenkilöt antavat tarvittaessa tehostettua oh-

jausta koululaisena kasvamiseen. Oppilaiden huoltajien kanssa tehdään ohjausyhteistyötä huolehtien siitä, 

että oppilaan oppimisen edellytykset, kuten riittävä uni, oikeanlainen ravinto ja säänmukainen pukeutu-

minen, toteutuvat. Koulun yleisistä käytänteistä tiedotetaan huoltajille huoltajatapaamisissa, koulun koti-

sivuilla sekä Wilma-viestien ja muiden tiedotteiden välityksellä. 

 

 

 

 

Tavoite  Sisällöt  L  

edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehit-
tymistä  

Harjoitellaan oppituntityöskentelyyn liittyviä 
taitoja, kuten kuuntelemista ja vuoron odotta-
mista.  
   
Harjoitellaan koulun päivittäisiä rutiineja sekä 
koulun eri tiloihin ja tilanteisiin sopivaa käyttäy-
tymistä.  
  

L1  

tukea vähitellen kasvavaa vastuunottoa kou-
lutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista  

Opetellaan huolehtimaan omista työvälineistä 
ja koulun yhteisistä tavaroista.  
   
Opetellaan merkitsemään kotitehtävät ja huo-
lehtimaan niistä itsenäisesti.  
  

L3, 
L7  

antaa ohjausta tavoitteiden asettamisessa  Harjoitellaan asettamaan omalle työskentelylle 
yksinkertaisia tavoitteita sekä arvioimaan nii-
den toteutumista. 

   

L1, 
L7  

antaa kannustavaa ja ohjaavaa palautetta 
vahvistaen oppimaan oppimisen taitoja  

Keskustellaan sekä myönteisen että kielteisen 
palautteen vastaanottamisesta ja sen herättä-
mistä tunteista.   

L1  
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valita työ- ja palautteen antamisen tapoja, 
jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen 
käsityksen muodostumisen itsestään oppi-
joina ja ryhmän jäseninä  

Opetellaan näkemään omaa edistymistä ha-
vainnollistavan palautteen avulla.   
   
Opetellaan antamaan toisille myönteistä pa-
lautetta.  
     

L1, 
L2, 
L5  

ohjata vuorovaikutustaitojen harjoittelemi-
seen ja ryhmässä toimimiseen  

Opetellaan ottamaan toiset huomioon ja harjoi-
tellaan myönteistä vuorovaikutusta.   
   
Harjoitellaan ryhmätyöskentelyä.   
   
Opetellaan kaveritaitoja (esim. KiVa Koulu -oh-
jelman avulla).  
   

L2  

kannustaa osallisuuteen omassa lähiympä-
ristössään  

Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista 
myönteisesti ja sopivilla tavoilla.  
   
Harjoitellaan tekemään omaan oppimiseen ja 
koulunkäyntiin liittyviä konkreettisia valintoja.  
   
Tutustutaan oppilaskunnan hallituksen työs-
kentelyyn ja oppilaiden vaikuttamismahdolli-
suuksiin koulussa. 
   

L2, 
L7  

tutustua työelämään ja sen vaatimiin val-
miuksiin  
   

Tutustutaan koulun henkilöstön ammatteihin ja 
keskustellaan oppilaiden huoltajien amma-
teista.   
   
Tehdään yhteistyötä oppilaiden huoltajien 
kanssa ja järjestetään mahdollisuuksien mu-
kaan eri ammattien edustajien vierailuja tai vie-
railukäyntejä työpaikkoihin.   
   

L6  

   

 

   

Vuosiluokat 3–6: Oppijana kehittyminen  

   

Oppilaanohjaus toteutetaan pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. 

Kuudennella luokalla oppilaanohjaukseen voidaan varata oppitunteja. Luokanopettaja vastaa ohjauksesta 

yhdessä muiden opettajien kanssa, mutta ohjaustyö kuuluu koulun koko henkilöstölle. Oppilaiden oppimi-

sen ja koulunkäynnin tuen tarpeita kartoitetaan monipuolisesti ja ennaltaehkäisevästi. Koulun oppilas-

huoltohenkilöt antavat tarvittaessa tehostettua ohjausta oppijana kehittymiseen. Oppilaiden huoltajien 

kanssa tehdään ohjausyhteistyötä huolehtien siitä, että oppilaan oppimisen edellytykset, kuten riittävä 

uni, oikeanlainen ravinto ja säänmukainen pukeutuminen, toteutuvat. Oppilaita ja huoltajia ohjataan opis-

keluun liittyvissä valinnoissa. Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun 
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oppilaan opiskelun ja valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysy-

myksissä. Koulun yleisistä käytänteistä tiedotetaan huoltajille huoltajatapaamisissa, koulun kotisivuilla 

sekä Wilma-viestien ja muiden tiedotteiden välityksellä.    

   

Tavoite  Sisällöt  L  

edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja 
-taitojen sekä oppimaan oppimisen taito-
jen kehittymistä  
   

Harjoitellaan entistä itsenäisempiä työtapoja,  
tiedon etsimistä ja tapoja harjoitella taitoja.   
   
Pohditaan harjoittelun merkitystä taitojen oppi-
misessa.  
   

L1  

tukea oppilaita opiskelustrategioidensa 
tunnistamisessa ja kehittämisessä  
   

Tarkastellaan erilaisia oppimistyylejä ja tunniste-
taan itselle parhaiten sopivia oppimistapoja ja -
välineitä.  
   

L1  

tukea oppilaita ottamaan vastuuta elä-
mästään, opiskelustaan, valinnoistaan  
sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhtei-
sönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana  
   

Tarkastellaan eettisestä näkökulmasta arkielä-
män valintoja sekä niiden seurauksia omaan elä-
mään, muiden elämään ja yhteiseen ympäris-
töön.    
   
Tarkastellaan yhteisölliseen hyvinvointiin vaikut-
tavia ilmiöitä, kuten luokan ilmapiiriä, yhdenmu-
kaisuuspaineita ja kiusaamista.  
   
Harjoitellaan toimimaan oma-aloitteisesti ja etsi-
mään apua koulun arkeen liittyvissä poikkeusti-
lanteissa (esim. kotitehtävien selvittäminen, kun 
on ollut poissa).    

L3, 
L7  

vahvistaa kykyä asettaa itselle tavoitteita 
ja arvioida tavoitteiden saavuttamista  
   

Opetellaan tarkastelemaan omaa edistymistä ha-
vainnollistavan palautteen avulla. Opetellaan te-
kemään itse omaa osaamista ja edistymistä näky-
väksi.  
   
Tunnistetaan tarvittaessa ohjatusti omia kehitys-
alueita ja pohditaan keinoja parantaa omia suori-
tuksia.   
   

L1, 
L7  

auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia 
opiskelussa tarvittavia oppimisen, työs-
kentelyn, tiedon omaksumisen sekä tie-
donhallinnan taitoja ja menetelmiä  
   

Opetellaan aikatauluttamaan ja jaksottamaan 
omaa työskentelyä.  
   
Lisätään valmiuksia itsenäiseen tiedonhallintaan 
ja mediakriittisyyteen.  
   
Opetellaan liittämään opiskeltavia ilmiöitä käy-
tännön elämään toiminnallisten opiskelumene-
telmien avulla.  
   

   

auttaa oppilaita tunnistamaan  
oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitse-
maan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia 
opiskelumenetelmiä  
   

Pohditaan ja vertaillaan eri oppiaineiden sisältä-
män tiedon ja taitojen luonnetta sekä soveltu-
vimpia tapoja omaksua niitä.  
   

L4, 
L5  
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Perehdytään eri oppiaineille tyypillisiin tapoihin 
käyttää oppimateriaalia.   
   
Tarkastellaan eri oppiaineille ominaisia oppima-
teriaaleja, kuten tekstejä, ja harjoitellaan ydinasi-
oiden tunnistamista.   
   

tukea oppilaita vahvistamaan myönteistä 
käsitystä itsestään oppijana;   
ohjata oppilaita tunnistamaan ja arvosta-
maan sekä omia että toisten vahvuuksia, 
kykyjä ja taitoja  
   

Syvennetään itsetuntemusta kartoittamalla omia 
vahvuuksia ja tuen tarpeita.   
   
Työskennellään pitkäjänteisesti ja kartutetaan 
kokemuksia ponnistelun ja tavoitteiden saavutta-
misen tuottamasta tyydytyksestä. Pohditaan ta-
poja palkita itseä kunnolla tehdystä työstä.    
   
Harjoitellaan antamaan toisille rakentavaa ja 
eteenpäin ohjaavaa palautetta.   
   

L1, 
L2, 
L5  

tukea sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toi-
mimisen taitojen kehittymistä  
   

Opetellaan tulkitsemaan erilaisia sosiaalisia  
tilanteita ja toimimaan joustavasti niiden mu-
kaan.  
   
Harjoitellaan soveltamaan kaveritaitoja haasta-
vissa tilanteissa.   
   
Harjoitellaan työskentelyä erilaisissa ryhmissä ja 
eri rooleissa ryhmätyöskentelyssä.     

 
L2  

tukea oppilaita kehittämään elämässä tar-
vittavia taitoja  

Harjoitellaan elämänhallinnan taitoja, kuten ajan-
käytön suunnittelua sekä taloudellista ja kestävää 
kuluttamista.  
   
Omaksutaan terveellisiä elämäntapoja ja hygie-
niataitoja koulun arkeen liittyvissä käytännön ti-
lanteissa, kuten ruokailussa ja liikuntatunneilla.  
   
Pohditaan omien tottumusten vaikutusta hyvin-
vointiin ja jaksamiseen.  
   

L2, 
L3, 
L5, 
L6  

tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja 
lähiympäristössä  

Kannustetaan oma-aloitteisuuteen, yritteliäisyy-
teen ja sinnikkyyteen.  
   
Harjoitellaan kriittisen mielipiteen ja korjaavan 
palautteen antamista rakentavasti.  
  
Tutustutaan Wilma-ohjelmaan, sen sisältämään 
palautejärjestelmään ja kommunikointi-mahdolli-
suuksiin sekä opetellaan seuraamaan  
oman koulunkäynnin tilannetta ohjelman avulla.  
   
Osallistutaan edustukselliseen vaikuttamiseen 
oppilaskunnan hallituksen kautta.   
   
Pohditaan kouluympäristön viihtyvyyttä ja toteu-
tetaan sen parantamiseen liittyviä ideoita.  

L2, 
L7  



32 

 

   

edistää oppilaiden ammatillisen kiinnos-
tuksen heräämistä   

Tutustutaan lähiseudun ammatteihin, työpaikkoi-
hin ja elinkeinoelämään.   
   
Järjestetään vierailuja, tutustumiskäyntejä ja ly-
hytkestoisia työelämäkokeiluja mahdollisuuksien 
mukaan yhteistyössä oppilaiden huoltajien 
kanssa.   
    

L6  
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Liite 2. Lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

 

LIITETÄÄN MYÖHEMMIN LUKUUN 14.4.10 

Lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

MUSIIKKI 3 lk 

Sinisellä kuvattu musiikin valinnaisen tunnin lisäsisältö (1vvh). 

 

  

 

Tavoitteet 

3. luokka 

S Kuntakohtainen/koulukohtainen L 

Osallisuus    

T1 rohkaista oppilasta 

osallistumaan yhteismu-

sisointiin ja 

rakentamaan myönteistä 

yhteishenkeä yhteisös-

sään 

 

S1 

S3 

S4 

Vahvistetaan oppilaan taitoa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.  

 

Opetellaan musisoinnissa kuuntelemaan omaa osuutta suhteessa 

muihin.  

 

Suunnitellaan ja toteutetaan musiikillista ohjelmistoa koulun ta-

pahtumiin ja juhliin.  

 

L2 

L6

L7 

Musiikilliset tiedot ja 

taidot sekä 

luova tuottaminen 

   

T2 ohjata oppilasta luon-

tevaan 

S1 

S2 

S4 

Lauletaan ikäkaudelle sopivia lauluja. 

 

L2 
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äänenkäyttöön ja laula-

miseen sekä 

kehittämään keho-, 

rytmi-, melodia- 

ja sointusoittimien soit-

totaitoaan 

musisoivan ryhmän jäse-

nenä 

 

Opetellaan soittamaan ainakin yhtä melodiasoitinta. Opetellaan 

nokkahuilun sävelistä h, a, g, c2 ja d2. Kanteleen soitossa opetel-

laan soinnut I ja V. Tutustutaan kuvionuottimenetelmän avulla me-

lodiasoittoon. 

 

Opetellaan tunnistamaan soitto- ja laulutehtävissä esiin tulevia 

musiikkikäsitteitä. 

  

Tehdään soitinkokeiluja ja harjoitellaan soittotekniikoita sekä vah-

vistetaan yhteissoittotaitoja. 

  

Harjoitellaan nimeämään käytössä olevia soittimia. 

 

Harjoitellaan kiinnittämään musisoinnissa huomiota myös tulkin-

taan. 

 

T3 kannustaa oppilasta 

keholliseen musiikin, ku-

vien, tarinoiden ja tun-

netilojen ilmaisuun ko-

konaisvaltaisesti liikkuen 

S1 

S2 

Harjoitellaan luontevaa liikkumista, kehorytmiikkaa ja kehollista 

keksintää musisoinnissa. 

L1 

L2 

T4 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia ääniym-

päristön ja 

musiikin elämykselliseen 

kuunteluun sekä ohjata 

häntä jäsentämään kuu-

lemaansa sekä 

kertomaan siitä. 

S1 

S2 

S3 

S4 

Kuunnellaan musiikkia eläytyen sen tunnelmaan liikkuen, piirtäen 

tai muulla tavoin mielikuvitusta aktivoiden.  

 

Harjoitellaan kertomaan kuuntelun herättämistä ajatuksista ja tun-

teista. 

L2 

T5 rohkaista oppilasta 

improvisoimaan sekä 

suunnittelemaan ja to-

teuttamaan pieni- muo-

toisia sävellyksiä tai 

S1- 

S4 

Suunnitellaan omia tai ryhmissä toteutettuja pienimuotoisia sävel-

lyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja liikesarjoja.  

 

Opetellaan musiikkia yhdistämällä sitä esim. kuvataiteeseen tai äi-

dinkieleen. 

L1 

L2 

L5

L6 
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monitaiteellisia kokonai-

suuksia eri keinoin ja 

myös tieto- ja viestintä- 

teknologiaa käyttäen 

 

 

Kulttuurinen ymmärrys 

ja monilukutaito 

   

T7 ohjata oppilasta ym-

märtämään 

musiikkikäsitteitä ja mu-

siikin merkintä-tapojen 

periaatteita 

musisoinnin yhteydessä 

S1 

S2 

S4 

Ohjataan oppilaita tunnistamaan nuotteja, taukoja ja rytmejä, 

jotka tulevat esille valituissa laulu- ja soittotehtävissä ikäkausi huo-

mioon ottaen.  

 

Harjoitellaan havainnoimaan musiikin muotorakenteita (esim. 

ABA, maalit). 

L4 

Hyvinvointi ja turvalli-

suus musiikissa 

   

T8 ohjata oppilasta tun-

nistamaan 

musiikin vaikutuksia hy-

vinvointiin sekä huolehti-

maan musisointi- ja 

ääniympäristön turvalli-

suudesta 

S1 

S3 

Opetellaan käyttämään musisoinnissa musiikin välineistöä asian-

mukaisesti sekä huolehtimaan kuulosta. 

L3 

Oppimaan oppiminen 

musiikissa 

   

T9 ohjata oppilasta ke-

hittämään 

musiikillista osaamistaan 

harjoittelun avulla osal-

listumaan 

tavoitteiden asettami-

seen ja 

arvioimaan edistymis-

tään suhteessa 

tavoitteisiin. 

S1-

S4 

Kehitetään musisointitaitoja.  

 

Harjoitellaan musiikillisia kokonaisuuksia mm. koulun tapahtumiin 

ja juhliin. 

L1 
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Liite 3. Oppimisen tuki 

 

 

Liite 4. 

Tuen ta-

sot 
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