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• Mikko Lumme – laitapuolen kulkija
• Meistä tuli muurareita –virkamiehiävääpeleitä … 1 9 7 2
• Syntymäkotipaikka: Lappeenranta
• Opiskelukaupunki: Helsinki – Pitsku –
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
• Korkein saavutus: Inari (Parkki Pentti)
• Rovaniemi – Lyska/Ounasjoki
(Koulunuorisotyö pilotointi ja JOPO)
• Nummi-Pusula ( Koulunuorisotyö)
• Pudasjärvi - Hirsikampus ( Verkosto )
• Maailman laidalla –
Bosnia/Afganistan/Kosovo
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OPS2016
•
•
•
•
•

549 sivua (OPS2014Perusteet)
916 sivua (OPS Oulu)
Kuinka monta kertaa sana nuori? (nuoriso)
25 kpl
Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä
ja vahvistaa koulutuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta
perusopetukseen ja perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle.
Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten
• lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
• yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma
• mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut
opetuksen järjestäjän tekemät, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä
koskevat
suunnitelmat ja päätökset. Mikko Lumme
3.10.2017

MISTÄ LÖYTYY NUORET OPS.SSA
• 18 kpl sanaa nuori/nuoriso liittyen äidinkieli ja
kirjallisuus
• Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja
kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia,
teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin
ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja
keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
• Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.
Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa
luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja
kirjoittamisen harrastamista.
• Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta
ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
• FYKE 2 kpl liittyen nuoren asemaan
työturvallisuuslainsäädäntö huomioiden
• Laaja-alainen
osaaminen 1 kpl ja OPS.n tehtävä
1 kpl
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Koulun yhteistyö muiden kanssa 2 kpl
• Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii
yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa.
• Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja
kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen,
yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten
luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten
kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja
tukee koulun kasvatustehtävää.
• Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan : 1 kpl
• yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi,
lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.

• 2919 kpl OPPILAS
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KOULUNUORISOTYÖN PERUSTEET OPS.SSA
•Koulun sisäinen yhteistyö ja
yhteistyö muiden tahojen
kanssa
• Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii
yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen
sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten
kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamu- ja
iltapäivätoiminnan kanssa edistää oppilaiden
hyvinvointia.
• Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja
kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien,
järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön
toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja
nuorisokeskusten kanssa lisää
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee
koulun
kasvatustehtävää.
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OULUN OPS
• Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä alueen muiden lasten ja
nuorten palveluja järjestävien tahojen kanssa. Nämä
palvelut sijaitsevat joko samassa tilassa koulun kanssa tai
sen välittömässä läheisyydessä, mikä helpottaa yhteistyön
käytännön toteuttamista. Verkostoyhteistyön käytännöistä
sovitaan yhdessä hyvinvointipalvelujen toimijoiden kanssa.
• Oulussa yhteistyö nähdään tärkeänä voimavarana lasten ja
nuorten hyvän kasvun ja oppimisen tukemisessa. Sekä
koulun sisäistä että eri yhteistyökumppaneiden kanssa
tehtävää yhteistyötä kehitetään osana koulun
toimintakulttuuria. Yhteistyökumppaneilla on erilaisia
tapoja osallistua lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseen
yhteistyössä koulun kanssa.
• Oulun kaupungissa on kehitetty lasten ja nuorten
osallisuus- ja vaikuttamismalli. Lasten ja nuorten
edustuksellinen osallisuus on vastuutettu perusopetus- ja
nuorisopalveluiden tehtäväksi. Malli rakentuu alueellisten
osallisuusryhmien pohjalle, ja ne kattavat koko kaupungin.
Alueryhmissä on edustus kaikista alueen kouluista sekä
nuorisotiloilta. Oppilaskunnat ja alueelliset
osallisuusryhmät toimivat saumattomassa yhteistyössä, ja
koulut mahdollistavat oppilaiden osallistumisen ryhmien
toimintaan.
• Oululainen lasten ja nuorten osallisuuden malli on koko
ajan kehittyvä jatkumo, jossa nuorella on tilaa kasvaa,
kehittää ja laajentaa osallisuustaitojaan yhdessä muiden
nuorten
ja heidän kanssaan tekemisissä olevien aikuistenMikko Lumme
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kanssa niin koulussa kuin lähiympäristössä.

YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO / OULU OPS
• Yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen ja toteuttaminen kuuluu kaikille
opiskeluyhteisössä työskenteleville osana heidän päivittäistä toimintaansa. Tämä
tarkoittaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien näkökohtien huomioon ottamista
opetuksen sisällöissä, menetelmissä ja järjestelyissä ja muussa toiminnassa.
• Monien oppiaineiden sisältö tukee lähtökohtaisesti yhteisöllisen oppilashuollon
tavoitteita. Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluu yhteistoiminnan vahvistaminen
kodin ja koulun kesken sekä koulujen ulkopuolisten tahojen kanssa.
• Kouluyhteisössä tapahtuvaa ennaltaehkäisevää oppilashuollollista työtä voivat olla
muun muassa hyvin toimivien ryhmien ja luokkien muodostaminen sekä niiden
toiminnan suunnittelu sekä yhdessä laaditut koulun järjestyssäännöt.
• Hyvinvointia ja oppimista edistävät myös lasten ja oppilaiden käyttäytymisen ja
poissaolojen seuranta sekä varhainen ongelmien tunnistaminen ja niissä tukeminen.
• Oppilaskunta-, kummi- ja tukioppilas sekä kerhotoiminta pyrkivät osaltaan
edistämään lasten ja nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia.
• Yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseksi on tarjolla runsaasti käyttökelpoisia
toimintatapoja ja -malleja. Osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta ja
tunneilmastoa tukevat ja samalla ongelmia ehkäisevät keinot ovat ensisijaisia. Ne
kohdistuvat usein luokkiin tai muihin ryhmiin.
• Myönteisen ryhmädynamiikan tukeminen hyvän luokkahengen edistämiseksi ja
varhainen puuttuminen ryhmien toiminnan kielteisiin piirteisiin ovat tärkeitä
yhteisöllisen oppilashuollon tehtäviä. Hyviä keinoja ovat esimerkiksi sosiaalisten
taitojen oppimista ja ryhmäytymistä tukevat toimintatavat. Erilainen vertaistoiminta
3.10.2017
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tukee
oppilaiden osallisuutta ja tuottaa hyviä tuloksia. Mikko
(OUKA
OPS S.109 / 916)

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
• Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus,
josta ilmenee
• yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä
yksilöllisen tuen toteuttamiseksi.
• yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen,
joustavan perusopetuksen sekä
sairaalaopetuksen yhteydessä
• oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai
opetukseen osallistumisen epäämisen
yhteydessä
• asiantuntijaryhmän kokoaminen ja
suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän
yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta
koskevan asian käsittelyssä
• yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja
yhteistyökumppaneiden kanssa kuten
nuorisotoimi, lastensuojelu,
erikoissairaanhoito
ja poliisi.
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KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄ NUORTEN KANSSA
KOULUSSA
- Välitunnilla - toiminnallisuus – ”studia generalia”, nuorisotila
- Oppitunnilla – ”varaventtiili” – ryhmässä mukana (psykososiaalinen
tuki)
- Ruokailu (psykososiaalinen tuki)
- Aamunavaukset (tiedotus ja vaikuttamiskanava)
- Oppilashuolto (mukana ennaltaehkäisevässä työssä –
asiantuntijuus)
- Henkilöstökokoukset (osa työyhteisöä ja sen yhteisiä tavoitteita)
- Leirit – ryhmäytymispäivät (perinteinen osaaminen –
ryhmäytyminen)
- JOPO- toinen aikuinen (yrittäjyyskasvatus-tuki-ryhmäytyminen)
- Kerhotoiminta ? Valinnaisaine? (5-6 / 7-9) Miten ja mitä lukiossa?
- Maahanmuuttaja – erilaisuus – Kiusaamisen vastainen työ
- Osallisuus – oppilaskunta
- JA PALJON MUUTA – HUIPPU KOHTAAMISIA!
3.10.2017

Mikko Lumme

Hirsikampuksen valinnaisaineteemat
Kerhotoiminta- 5-6 ja 7-9 lk valinnaiset ja lukion
soveltavat opinnot
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- OPPILASKUNTA
- KUMMIOPPILAS
- KOULUNUORISOTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

OPPILASKUNTA
VANHEMPAINTOIMIKUNTA
KAMPUSPALAVERI
YHTEISTYÖ YMPÄRISTÖN KANSSA
KOULUNUORISOTYÖ

OPPIMISEN TILAT JA
ERILAISET OPPIJAT,
AP/IP-KERHOT

RUOKAILU, TAITO- JA
TAIDEAINEET,
HUOLEHTIMINEN
YDIN

VIESTINTÄ,
TAPAHTUMAT JA
KULTTUURIEN
KOHTAAMINEN

TET-7.lk
YRITTÄJÄMÄINEN ASENNE
KURSSIT – START UP
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http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/laaja-alainen_osaaminen_ja_aihekokonaisuudet/laaja-alainen_osaaminen

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9
• Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä.
Toisaalta oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet lisääntyvät.
Koulu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea
itselleen merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että ympäröivää
maailmaa.
• Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja
onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma
erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.
• Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja
pohditaan oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja
taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä,
käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat
yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee.
• Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle
luontevalla tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen
yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja
syventämiseen.
3.10.2017
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Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia
oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista tukeville
myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaat tarvitsevat keinoja
tarkkaavaisuutensa ja keskittyneisyytensä ylläpitämiseen sekä
ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen
opiskelussaan.

• Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä,
perustelemaan ajatuksiaan ja soveltamaan koulun ulkopuolella
opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja
toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja
luovia ratkaisuja.
• Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää,
hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet
syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä tunteita ja
luomalla uusia oivalluksia.

• Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely
oppilaita kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi
ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation ja perusopetuksen
jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden
tunneilla
pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- ja Mikko Lumme
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työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin
muodostumista ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, joka
perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä
voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten
kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja
arjessa sekä pohtimaan, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien
vastaisina hyväksyä.
• Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä,
tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen
kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja.
Mediaympäristöä analysoidaan ja sen vaikutuksia opitaan
arvioimaan. Kulttuuriperintöön tutustutaan monipuolisesti ja
osallistutaan sen ylläpitoon ja uusintamiseen.
• Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan
kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä
tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti.
Heitä ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan
ja käyttämään sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden
ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti
mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Oppilaita kannustetaan
edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri
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ilmenemismuodoista.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
• Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja
kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään
oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä
ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin
toimintatapoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen
päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkitykseen
ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan
tunnetaitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten
kohtaamista ja hallintaa. Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan. He oppivat ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja
toimimaan onnettomuustilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan
toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti
pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja
päihteettömyydestä liikenteessä.
• Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään
teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä,
kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan ymmärtämään myös teknologian
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista sekä harjoittelemaan sen
vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallintamista. Oppilaiden
kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden
mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän
3.10.2017 näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää
Mikko Lumme
tulevaisuuden
analyyttisesti ja

Monilukutaito (L4)
• Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen
laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien oppiaineiden opetuksessa.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten,
numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden
yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Harjoittelun
painopiste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa
lukutaidossa. Oppilaita rohkaistaan käyttämään monilukutaitoaan
myös vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristössä,
mediassa ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tarjotaan runsaasti
tilaisuuksia näiden taitojen yhteistoiminnalliseen harjoittelemiseen.
• Monilukutaidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri
tilanteissa ja eri yhteyksissä käytettäviin teksteihin. Oppilaiden
monilukutaitoa syvennetään tutustuttamalla heidät kertoviin,
kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin.
Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa
sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan myös
työelämään liittyviä tekstejä. Kuluttaja- ja talousosaamista kehitetään
aihepiiriä monipuolisesti käsittelevien tekstien sekä niiden
käyttöyhteyksiin tutustumalla. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään
esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai ostotarjousten
edullisuutta. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa
käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja.
Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri
medioiden parissa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan
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monipuolisten viestinnän ja vaikuttamisen
keinojen

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja
yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät
opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys
siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden
opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä
yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa.
• Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan omaaloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa
oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden
valintaan.
• Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja
eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat,
miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon
häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä
esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä
seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla.
• Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen
omaksumiseen.
• Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä
palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys
oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita
opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä
tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan
hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa
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maailmassa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja
työelämää kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita opetetaan
tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia
työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
• Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan
erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään
tutustumisjaksot, koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut
yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.
• Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä,
lähialueella ja Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti.
Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan
hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään
uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin
aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan
hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ
sisukkaasti loppuun.
• Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa
perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden
3.10.2017 vaikutukset tiedostaen.
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roolimallien

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen (L7)
• Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta
yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja harjoitellaan toimintaa
demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Omassa luokkayhteisössä ja
eri opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä
tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja siitä saatavat kuulluksi ja
arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat näkemään
vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja.
• Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan
osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta,
ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän,
julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden
kautta vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa,
oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen toimintaan.
Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä
rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä
pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista.
Toiminnassa opitaan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen
ratkaisemista. Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt
konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä.
• Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen
merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden
välisiä yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Oppilaat saavat
valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen
ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia
edistäviksi. Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi
opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa
merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän
tulevaisuuden
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ONKO KOULUNUORISOTYÖ VALMIS?
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SAAKO KOULUSSA OLLA
MUKAVAA?
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Juuri tänään olemme parhaassa iässä… mutta
mieleltään nuoria?
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… kotiseudulle …etelä Karjalaan … tidi dam…
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KOULUTERVEYSKYSELY 2017 (8-9lk.) n. x%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N.25% ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kk aikana
12 % Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus
55% Tuntenut usein läheisyyttä toisiin ihmisiin
14% Koulu-uupumus
90% Aikoo hakea opiskelemaan peruskoulun jälkeen
10% Ei opintosuunnitelmia peruskoulun jälkeen
15% Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi
40% Väsymystä tai heikotusta vähintään kerran viikossa
12 % Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus
40 % Tuntenut usein toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen
28% Erittäin tyytyväinen elämäänsä
60% Pitää koulunkäynnistä
72 % Tuntee, että elämällä on päämäärä ja tarkoitus
75% Kokee pärjäävänsä elämässään
75% Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä
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