
Arvopohdinta (luokkien 8c, 8d ja 8e:n vanhemmat)  

Yhteinen arvokeskustelu ja -kasvatus luovat turvallisuutta ja vahvistavat oppilaiden 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vanhempien kanssa on tärkeä pohtia, millaiselle arvoperustalle 
tulevaisuuden koulu rakentuu ja voiko arvopohja olla sellainen, että sekä koulu että kodit voivat 
siihen sitoutua. 

 Minkälaiselle arvoperustalle tulevaisuuden koulu rakentuu? 
 Minkälaisia arvoja vanhemmat pitävät tulevaisuuden koulussa tärkeinä? 
 Löytyykö sellainen yhteinen arvopohja, johon sekä koulut että kodit voivat sitoutua? 

 
8c Tiina Vaahtorannan luokan vanhemmilta 

 
 
8d Meija Peltosen luokan vanhemmilta 
 
Peruskäyttäytymissäännöt ja niiden merkitys, ovien avaaminen ym. sellainen nähtiin sekä 
koulun että kodin tärkeänä tehtävänä.  Vanhemmat painottivat myös sitä, että työrauha ja 
auktoriteettien ja luokkakavereiden kunnioittaminen ovat tärkeitä asioita koulussa. 
Yhteisöllisyydestä ja yhdessä oppimisesta puhuttiin ja myös oppimisen ilosta ja jatkuvasta 
oppimisesta. Puhuttiin myös aikuisuuteen valmistautumisesta; vastuusta, työn 
merkityksestä ja ryhmätyötaidoista. Itseluottamus ja itsetuntemus mainittiin myös niin että 
koulussa voidaan vaikuttaa niihin.   
 
8e Jarna Rantasen luokan vanhemmilta 

Vastuullisuus (ei pelkästään vapauksia), aktiivisuus, avoimuus, luottamuksellisuus, 
rehellisyys, suvaitsevaisuus, kriittisyys, yhteistyökyky, toisten huomioonottaminen, 
kiusaamiseen 0-toleranssi, maapallon tulevaisuuden turvaaminen, kannustaminen, 
virheiden hyväksyminen, lähdekritiikki, osallistuminen, vuorovaikutteisuus 
 



Tulevaisuuden koulu (luokkien 7e, 8a ja 8b:n vanhemmat) 

Yhteisen tahtotilan luominen on paikallisen opetussuunnitelman lähtökohta. Vanhemmat 
kannattaa ottaa mukaan visioimaan hyvää kasvua ja oppimista. Tärkeää on kuulla, millainen on 
tulevaisuuden koulu vanhempien näkökulmasta.  

Vanhemmat edustavat monia ammatteja ja sitä kautta heillä on näkemyksiä myös tulevaisuuden 
taidoista. Vanhempien kanssa voi pohtia, miten maailma muuttuu ja millaista osaamista, tietoja ja 
taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. 

 Millainen on unelmamme hyvästä kasvusta ja oppimisesta? 
 Millainen on tulevaisuuden koulu vanhempien näkökulmasta? 
 Millaista osaamista, tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? 
 
Esim. vuorovaikutustaidot, 
 

8b Anne Lindholmin luokan vanhemmilta  

Monialaista osaamista ja tiedon 

yhdistämistä 

Sosiaaliset taidot ja verkostoituminen 

Kyky poimia tietotulvasta oleelliset tiedot 

Taito hakea oikea tieto oikeasta kanavasta 

Oppiaineiden rajat ylittävät opinnot 

Kansainvälistyminen – vieraiden kielten ja 

oman äidinkielen osaaminen 

Vuorovaikutustaidot sosiaalisessa 

kanssakäymisessä 

Mediakriittisyys 

Sosiaaliset taidot, henkilökohtaiset 

kontaktit 

Stressinsietokyky 

Tietotulvan rajaaminen/jäsentely 

Harrasteaineet tärkeitä myös 

Sopeutumistaitoja 

Perustiedot tärkeitä 

Tiedonhaun osaaminen 

Vuorovaikutus- ja yhteisötaidot 

Jokaisen taitojen arvostaminen 

Kriittisyys moninaisen tiedon alkuperää 

kohtaan 

Terveen itsetunnon kehittäminen 

Kielitaito ja kulttuurit 

Tietotekniikka 

Sosiaaliset taidot 

Opinto-ohjaukseen pitää panostaa (oltava 

ajan tasalla) 

Tiedonhaku ja lähdekritiikki 

Kriittinen suhtautuminen tietoon 

Työelämätaidot ja elämänhallinta 

Keskitytään olennaiseen (karsintaa) 

Erilaisuuden hyväksyminen, sekä ihmisten, 

asioiden ja tapojen osalta 

Yhteistyötaidot 

Kommunikointitaidot 

Unelma: Jokainen tulisi kohdatuksi omana 

itsenään omine tarpeineen

 

 

  



Aihekokonaisuudet (luokkien 7a, 7b, 7c ja 7d:n vanhemmat) 
 
Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma velvoittaa eheyttämään.  

Oppiainerajat ylittävästä oppimisesta käytetään rinnakkain mm. seuraavia käsitteitä:  

 Ilmiöoppiminen, ilmiöperustainen oppiminen 
 Teemaoppiminen 
 Aihelähtöinen oppiminen 
 Eheyttäminen 
 Tiedonalalähtöinen eheyttäminen 
 Projektioppiminen 
 
Eri käsitteet viittaavat hieman erilaisiin painotuksiin.  

Minkälaisia oppimiskokonaisuuksia turkulaisessa Puolalan koulussa soisit nuorille 

opetettavan? 

Esim. Itämeri-teema, 
 

OPS 2016 AIHEKOKONAISUUDET   

 

7c Tiina Mattilan luokan vanhemmilta 

Toivoisin nuorille opetettavan: 

- Energia-asiat, liikkumisen eri muodot (julkinen/yksityinen/omalla energialla) 

- asuminen (eri muodot ja vaihtoehdot) 

- ryhmätyöskentely/ esiintymistaidot 

- keskustelutaidot 

- ilmaisutaito 

- sosiaaliset taidot 

- hyvinvointi, myös mielen hyvinvointi 

- itsetunnon rakennusaineet ja itsetuntemus (kuka olen, mitä haluan, mikä tekee 

minut onnelliseksi) 

- mediakasvatus 

 

7a Roope Kurkijärven luokan vanhemmilta 

-kierrätys, ekologisuus ja etiikka (ihmisten ja luonnon suhde) 

-Sosiaaliset taidot 

-Uskonto ja luonnontieteet 

-Digitaalisen tiedon lisääminen (oikeudet/velvollisuudet, turvallisuus, digitaalisen 

yhteiskunnan toiminta) 

-Meidän historiamme (esim. tietotekniikan historia ym.) 

-Terveystieto, kemia ja kotitalous (esim. mitä ravinto on?) 

 

 



7b Lotte Lindströmin luokan vanhemmilta 
 
Luokassani keskusteltiin lyhyesti ainakin yritysmaailmaan tutustumisesta - oman yrityksen 
perustamisesta. Toinen esille noussut asia oli, miten matematiikkaa voisi hyödyntää 
suoraan arkielämään. 
 
 
7d  Karoliina Laitakarin luokan vanhemmilta 
 

Sekatavarakauppa:  

* Tavaroiden osto ja tekeminen (mm. elintarvikkeet)  
* Kassan hoito, asiakaspalvelu  
* Vieraskieliset ostajat, markkinointi ja mainonta  

Projektityöskentely: suunnitelma, toteutus, raportointi  

Ympäristöprojekti  
Yhteisöllisyys/monikulttuurisuus  
Tapahtumien kokonaisvaltainen suunnittelu  
Maapallon eri alueita, esim. Lähi-Itä, Aasia: tässä ajassa pitäisi oppia toisista kulttuureista ja 
maista paljon.  

Ravintoteema:  

* Mistä ruoka tulee  
* Kulttuurinäkökulma  
* Terveysnäkökulma  
* Ympäristöjalanjälki  
* Ym.  

Talo/rakentaminen: fysiikka, kemia, biologia, kuvataide, kielet,...  

 
 


