
KUULUMISIA KUNNASTA 

 

Uusi opetussuunnitelma on puhuttanut paikallisesti ja 

valtakunnallisesti. Tällä hetkellä uuden opetussuunnitelman piirissä 

ovat lähes kaikki perusopetuksessa opiskelevat lapset ja nuoret. 

Ainoastaan vuosiluokat 8 ja 9 opiskelevat vanhan opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan ja lukiolaisista vanhan opetussuunnitelman 

mukaan opiskelee vain kolmannen vuosikurssin opiskelijat. 

Mikä sitten opetuksessa ja oppimisessa muuttuu tai ainakin pitäisi 

muuttua? 

Oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä on katsottu ja mietitty uusiksi. 

Muutoksia on tullut muutamien oppiaineiden aloitusajankohtiin. 

Yhteiskuntaoppia opiskeltiin ennen peruskoulun viimeisellä luokalla, nyt 

sitä opiskellaan jo viidennellä luokalla. Ruotsin opiskelu aloitetaan jo 

kuudennella luokalla, kun ennen aloitettiin seitsemännellä luokalla. 

Oppiainerajoja pyritään rikkomaan monialaisilla 

oppimiskokonaisuuksilla, joilla tarkoitetaan eri aineiden yhdistämistä 

suuremman kokonaisuuden ympärille. Esimerkiksi Punkalaitumen 

Yhteiskoulussa ja lukiossa oli heti koulun alettua hyvinvointiin liittyvä 

teemaviikko. Viikon aikana hyvinvointia ja terveyttä lähestyttiin 

monesta eri näkökulmasta. Samoin 5.12. on koko koululaitoksen 

itsenäisyysjuhla, jossa varmasti yhdistyy moni oppiaine, kuten äidinkieli, 

historia, musiikki, kotitalous ja liikunta. 

Oppilaita ja opiskelijoita pyritään ohjaamaan siihen suuntaan, että he 

aktivoituisivat enemmän tiedon hakijoiksi kuin tiedon vastaanottajiksi, 

eli opettaja pitäisi jatkossa nähdä enemmän oppimisen ohjaajana kuin 

perinteisenä tiedonjakajana.  



Tieto-ja viestintäteknologiaa pitäisi käyttää entistä enemmän 

opetuksen ja oppimisen tukena. Tässä on varmasti paljon kehitettävää 

meidän kunnassa, mutta luulen, että mahdollisuus tieto- ja 

viestintäteknologian käyttöön paranee uuden yhteiskoulu-lukio 

uudisrakennuksen myötä ainakin yläkoulun ja lukion oppilaiden 

kohdalla. Tietysti tämä edellyttää, että henkilökunta pystyy 

muuttamaan tälläkin osa-alueella työtapojaan, mutta mainittakoon, 

että keskuskoulun viidennen luokan oppilaat harjoittelevat jo 

koodauksen alkeita. 

Muuttuvan maailman myötä oppilaille täytyy opettaa tärkeitä ja 

yhtenäisiä elämäntaitoja. Laaja-alainen osaaminen lisätään osaksi jo 

olevia oppiaineita. Näitä taitoja on tarkoitus opettaa osana 

perusopetusta, jolloin oppilaat saavat elämässä tarvittavia tarpeellisia 

ja tärkeitä taitoja. Näitä ovat mm. itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 

työelämä ja yrittäjyys, osallistuminen ja vaikuttaminen. Punkalaitumen 

koululaitoksessa on esimerkiksi työelämä- ja yrittäjyyskasvatukseen 

muotoutumassa varsin hyvä ja toimiva konsepti. Tätä 

yrittäjyyskasvatusta tehdään ja kehitetään yhdessä Punkalaitumen 

yrittäjien, 4H-yhdistyksen ja muiden kunnan toimijoiden kanssa. 

Uudessa opetussuunnitelmassa on keskitytty myös 

oppimisympäristöjen kehittämiseen. Vanhan ymmärryksen mukaan 

oppimista tapahtuu vain luokkahuoneissa ja tuolilla istuen. Nyt 

puhutaan avoimista oppimisympäristöistä eli kehoitetaan lähtemään 

ainakin välillä luokkahuoneista oppia hakemaan jostain muualta.  

Lähdetään esimerkiksi biologian tunneilla metsään tai suolle. 

Kotitaloustunneilla voidaan käydä vaikka sienimetsässä. 

Kuvaamataidontunneilla voidaan mennä ulos piirtämään ja 

maalaamaan, tai matematiikan tunnilla mennään ulos mittaamaan ja 

arvioimaan. Avointa oppisympäristöä on myös virtuaalinen maailma. 



Tässä ei sinänsä ole mitään uutta. Hyvä opettaja on aina osannut 

käyttää oppimisympäristönä ympäröivää luontoa ja paikallisia kohteita.  

Mainitaan nyt vaikka, että Routsin Tertun biologian tunneilla sukat 

kastuneet suoreissujen yhteydessä jo ainakin 20 vuotta sitten, ja 

Pohjoisseudun koulu on aina käyttänyt läheisiä metsiä ja joenvartta 

opetustarkoituksiin.  

Meitä lähellä ei ehkä ole yliopistollisia puutarhoja tai hienoja museoita, 

joissa esineet ovat lasivitriineissä, mutta jokaisen koulun lähellä on 

luontoa ja metsää, joita voi helposti ja nopeasti hyödyntää 

opetustarkoituksiin. On Yli-Kirran talonpoikaismuseo ja maatiloja, jotka 

ovat esitelleet toimintaansa lapsille ja nuorille. 

Uudessa opetussuunnitelmassa on hienoja tavoitteita ja arvoja. 

Nähtäväksi jää sen toimivuus ja käyttökelpoisuus. Joka tapauksessa 

asennemuutosta tarvitaan meiltä kaikilta, opettajilta, oppilailta ja 

vanhemmilta. 

 

Arto Asa 
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