
Kooli argipäev:  
teave hooldajatele

Ajakava 

Soomes on ajakaval tähtis koht. Õpilane peab minema kooli aegsasti, et mitte hilineda. 
 
Õpilane saab koolist tunniplaani. Tunniplaanis on kirjas, millal koolipäev algab ja lõpeb. Üldiselt on tunniplaan 
olemas ka Wilmas. Allpool on tunniplaani näide.

Kellaaeg Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

8.15–9.00 X X X X

9.00–9.45 X X EN X X

10.15–11.00 X X EN X X

11.00–12.00
Söögivahetund kl 11.10 X X X X X

12.30–13.15 MU X LI X

13.15–14.00 MU X LI

Tunniplaani lugemine.  
 
Kellaaja lahtris on õppetundide algus- ja lõpuajad. Esimene tund algab kl 8.15 ja lõpeb kl 9.00. Kui kirjas on 
ainult üks aeg, on tegemist õppetunni algusajaga. Üks õppetund kestab 45 minutit. Kui õppetund algab kl 8.00, 
lõpeb see kl 8.45.  
 
Õppetunnile järgneb harilikult 15-minutiline vahetund. Vahetund tähendab pausi. Järjest võib toimuda ka kaks 
õppetundi. Pärast kaht õppetundi on 30-minutiline vahetund. 
 
X või muu märge tunniplaanis tähistab õppetundi. Selles tunniplaanis algab kool esmaspäeval kl 8.15 ja lõpeb  
kl 14.00. Teisipäeval on sama ajakava. Kolmapäeval algab kool kl 8.15 ja lõpeb kl 12.00. Neljapäeval algab kool  
kl 8.15 ja lõpeb kl 14.00. Reedel algab kool kl 9.00 ja lõpeb kl 13.15. 
 
Vahetevahel märgitakse õppeained lühendiga. Allpool on levinumad lühendid. Kõigis klassides ei õpita kõiki 
õppeaineid. 
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AI  =  emakeel 
S2  =  soome keel teise keelena 
EN  =  inglise keel 
MA  =  matemaatika 
BI  =  bioloogia 
GE  =  maateadus 
YM  =  keskkonnaõpetus 

FY  =  füüsika 
KE  =  keemia 
TE  =  terviseõpetus 
UE/UO/ISL = usuõpetus 
EL  =  maailmavaateõpetus 
HI  =  ajalugu 
YH  =  ühiskonnaõpetus 

MU  =  muusikaõpetus 
KU  =  kunstiõpetus 
KS  =  käsitöö 
LI  =  kehaline kasvatus 
KO  =  kodundus 
OP  =  õpilasnõustamine 
VAL =  valikõpingud



Tunniplaani näites on esmaspäeva kaks viimast tundi märgitud lühendiga MU. See tähendab, et esmaspäeval 
on kaks viimast tundi alati muusikaõpetus.  
 
Väikeste õpilaste või ettevalmistava hariduse tunniplaanis ei ole alati õppeainete nimesid kirjas. Näiteks mate-
maatika võib toimuda eri nädalatel eri aegadel.  
 
Lõunasöök on koolipäeva osa. Selles näites toimub lõunasöök keset õppetundi. Söömas käiakse õppetunni ajal. 
Toit on tasuta. 

Õppetunnis 
 
Õpilane peab õppetunnist aktiivselt osa võtma. Õpetaja hindab õpilase oskusi ja õppimist ka selle järgi, kui hästi 
õpilane suudab õppes osaleda. 
 
On tähtis, et õpilane võib küsida abi, kui ta ei oska või ei saa aru. Õpetaja aitab meeleldi.  
 
Koolipäeva kestel osaleb õpilane ühistes aruteludes, töötab rahulikult oma kohal või kavandab ja korraldab 
koos teiste õpilastega projekte. On tähtis, et õpilane oskaks juhiste järgi töötada.  
 
Allpool on üldiste tööviiside lühikirjeldused. 
 
Õppevestlus 
Õppevestluse käigus juhendab õpetaja rühma ühisarutelu õpieesmärkide järgi. Kogu rühm vastutab arutelu 
edenemise eest ja otsitakse ühiselt erinevaid vaatenurki ning lahendusi. Kogu rühma arutelu korral on harilikult 
kombeks paluda kõnevooru viibates ehk kätt tõstes. Õpetaja või muu kokkulepitud kõnejuht annab kõnevooru 
üle. 
 
Esitav õpetus 
Esitavat õpetust kasutatakse palju just siis, kui õpetaja tutvustab õpilastele midagi uut. Õpetaja võib näiteks 
jagada õpilastele teema kohta teavet ja õpilased teha märkmeid ning esitada täpsustavaid küsimusi. 
 
Rühmatöö 
Rühmatöö korral täidab väike rühm koos mingit ülesannet või korraldab suuremat projekti. Rühmatöid kasuta-
takse mitmesuguste ülesannete täitmiseks. Tähtis on järgida tööks antud juhiseid. Rühmatöö eest vastutab iga 
rühmaliige. 
 
Nähtusõpetus 
Nähtusõpetus tähendab, et õpilased uurivad midagi ja õpivad selle kohta. Õpilasel on töö kavandamise ja ede-
nemise eest suur vastutus. Õpetaja aitab ja juhib tööd. Töö kestab sageli kaua. Õpilased töötavad mitu päeva.
 
Iseseisev töö 
Uut asja harjutatakse sageli iseseisva töö kaudu. Õpilasel võib olla töövihik või -leht. Töövihikus või -lehel on 
harjutused. Iseseisva töö käigus peab õpilane keskenduma ja olema hoolikas. Iseseisev töö toimub tihtipeale 
vaikuses. Teisi õpilasi ei tohi keskendumast segada. 
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Vahetunnid 

Õpilastel on koolis iga päev ka pausid ehk vahetunnid. 
 
Üldiselt tuleb vahetunni ajal õue minna. Vahetunni ajal ei tohi koolihoovist lahkuda. Igas koolis võib toimuda ka 
osa vahetunde või kõik vahetunnid siseruumides. 

Vahetunni ajal on laste juures alati üks õpetaja või mitu õpetajat. Kõigi täiskasvanute juhiseid tuleb järgida.  

Kodused ülesanded 

Õpilastele antakse koduseid ülesandeid. On tähtis, et õpilane teeks koduseid ülesandeid. Need on koostatud 
selliselt, et õpilane oskaks neid iseseisvalt teha. 

Vanemad peavad veenduma, et õpilane teeks kodused ülesanded ära. Kodus võiks näiteks 
• leppida kokku kindla aja päevas, mil tehakse alati koduseid ülesandeid; 
• veenduda, et ülesannete tegemise jaoks on olemas rahulik koht ja vajalikud vahendid; 
• paluda lapsel iga päev oma kodused ülesanded ette näidata; 
• rääkida lapsele koolitööst ja kodustest ülesannetest ning öelda, et ema/isa peavad neid tähtsaks. 
 
Kui kodused ülesanded tunduvad lapsele liiga keerulised, tuleb seda õpetajale öelda. 

Haigestumine 
 
Haigena ei tohi kooli tulla. Kui õpilane on hommikul haige, peab ta koju jääma.  
 
Kui õpilane haigestub keset koolipäeva, tuleb ta koju viia. Õpetaja ei tohi saata õpilast üksinda koju. Kui koolist 
teatatakse, et laps on haigestunud, peab hooldaja talle kohe järele minema.  

Puudumine 
 
Soomes kehtib koolikohustus. See tähendab, et kooliealine laps peab koolis käima.  
Koolist võib puududa ainult põhjusega. 
 
Kui õpilane haigestub, tuleb sellest sama päeva hommikul telefonitsi või Wilma kaudu teada anda.  
Koolist antakse teada, kuidas on kõige parem haigestumise tõttu puudumisest teatada.  
 
Kui laps peab puuduma koolist muul põhjusel kui haigestumine, tuleb selleks enne luba küsida. Kui laps peab 
näiteks koolipäeval arsti juurde minema, tuleb teatada õpetajale puudumise põhjus ja aeg. Võimaluse korral 
võiks laps puududa ainult osa koolipäevast.  
 
Õpetaja võib anda vabastuse 1–5 päevaks. Pikema puudumise korral tuleb küsida direktori luba.  
 
Puhkusereisid ja muud pikemad puudumised peavad jääma koolivaheajaks. 
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Konfliktid 

Vahel tekib õpilastel konflikte. Koolipersonal peab õpetama õpilastele viise, kuidas konflikte lahendada, enne 
kui need suureks paisuvad. Kui õpilased ei suuda konflikti oma jõududega lahendada või olukord on ohtlik, 
peavad nad täiskasvanu appi kutsuma.  
 
Ohtlikus olukorras peab õpilane lahkuma ja otsima täiskasvanu, kes saab aidata. Lüüa ei tohi. 
 
Konflikte lahendatakse nii, et täiskasvanu vestleb kõigi konfliktis osalenutega. Täiskasvanud võivad küsitleda 
ka teisi õpilasi, kes konflikti pealt nägid. Täiskasvanud soovivad mõista, mis juhtus. Täiskasvanu arutab konflikti 
sattunud õpilastega, kuidas riid tekkis ja kuidas selle oleks saanud eri etappides lõpetada.  
 
Kui keegi on teisele haiget teinud või teda solvanud, tuleb andeks paluda. Vabandust tuleb paluda ka juhul, kui 
teine sai haiget hoolimata sellest, ei sina riidu ei alustanud. Kui konflikt on tõsine, helistab õpetaja koju. Konflik-
tis osalenutele võib olla ka muid tagajärgi. Võimalikud järelmid ja kodu-kooli vahelised vestlused jäävad õpilase, 
tema pere ja õpetaja vahele. Vestluste sisu ei avaldata konflikti teistele osalistele. 

Kiusamine 

Kiusamine ei ole lubatud. Kiusamist eristab konfliktist see, et kiusamine on korduv, see puudutab üht ja sama 
õpilast, selle eesmärk on kedagi kahjustada või talle tuska valmistada ning kiusataval on raske end kaitsta.  
 
Kui kahtlustate, et teie last kiusatakse, rääkige sellest õpetajale või klassijuhatajale. 

Kodu ja kooli koostöö 
 
Lapse kooliskäimine on kodu ja kooli koostöö. Kodu tugi on koolitöö seisukohast tähtis. 
 
Lapse kooliskäimist saab toetada mitmel moel. 
• Rääkige õpetajale kõigist lapse elu mõjutavatest asjadest. 
• Tulge alati kohale, kui õpetaja teid kohtumisele kutsub. Kui õpetaja pakutud aeg teile ei sobi, 
 paluge õpetajal seda muuta. Võite ka endale sobiva aja välja pakkuda. 
• Kui teil on küsimusi või probleeme, paluge õpetajaga kohtumist. 
• Näidake üles huvi lapse kooliskäimise vastu. Küsige lapselt kooli kohta. Vestelge lapsega tema 
 koolipäevast. 
• Märgake lapse iga väikestki õppimist. Kiitke last tubli töö eest. 
 
Võite aidata lapsel õppida soome keelt lugema ja rääkima isegi siis, kui te ise soome keelt ei oska. Võite 
• paluda kõigil peres mis tahes keeles lugeda, 
• lapsele jutustada või laulda, 
• juhtida tähelepanu soome keelele enda ümber,  
• käia lapsega raamatukogus. 
 
Vahel saadab õpetaja koju teate ja räägib olukorrast, kus on esinenud probleeme. Õpetaja loodab, et räägite 
sellest lapsega kodus. Kodus kooli sõnumit kinnistades toetate lapse sotsiaalsete oskuste arengut.

4



Kooliaasta peod 

Soome koolis peetakse traditsioonilisi pidusid, nagu jõulu-, kevad- ja iseseisvuspäevapidu. Peod moodustavad 
õppe ja koolipäeva osa. 

Pidudeks valmistutakse põhjalikult. Mitmel õpilasel on peo ajal erilised ülesanded. Õpetajal on vaja võimalikult 
aegsasti teada, kui õpilane kavatseb näiteks reisi tõttu pidupäeva vabaks paluda. 

Jõulu- ja kevadpidu on vanad Soome traditsioonid. Kui peol lauldakse näiteks religioosseid laule, ei tähenda see 
Soome seaduse järgi usu praktiseerimist.   

Jõulupidu 

Soome koolis peetakse sügissemestri lõpus jõulupidu. See on kogu koolipere ühine pidu. Jõulupidu on vana 
Soome traditsioon ja kultuuri osa.  

Kooli õpilased valmistuvad peol esinemiseks. Kogu kool võtab osa peoruumi kaunistamisest ja muudest  
peoettevalmistustest. Peopäeval kannavad kõik peoriideid.

Jõulupeol võidakse laulda mõnd religioosse traditsiooniga seotud laulu või täita Soome jõulukombeid. Jõulupi-
du on siiski mõeldud kooli kõigile õpilastele ega ole religioosne pidu. Jõulupeol peavad osalema kõik õpilased. 

Kevadpidu 

Soomes lõpeb kooliaasta alati 22. nädala laupäeval. Seega toimub kool kord aastas ka laupäeval. Enamasti 
peetakse viimasel koolipäeval kooli kevadpidu.  

Kevadpeol tähistatakse kogu kooliaastat. Koolis valmistutakse peol esinema. Peol jäetakse ühtlasi hüvasti kooli 
lõpetava klassi õpilastega. Peopäeval kannavad kõik peoriideid. 

Lisaks kogu kooli peole saavad õpilased klassitunnistuse.  

Kui õpilane ei saa kooli viimasel päeval kooli tulla, peab ta varem tooma kooli ümbriku klassitunnistuse jaoks. 
Ümbrikule peavad olema märgitud õpilase nimi ja aadress. Ümbrik peab olema varustatud postmargiga.  
Tunnistusele võib tulla kokkulepitud ajal järele ka sekretäri juurde. 

4. klassi iseseisvuspäeva ball 

Soome tähistab 6. detsembril iseseisvuspäeva. Igal aastal enne ametlikku iseseisvuspäeva palutakse Helsingi 
koolide 4. klasside õpilased iseseisvuspäeva peole, kus võõrustajaks on linnapea. Iga õpilane saab Finlandia 
maja tantsupeole linnapealt isikliku kutse.  
 
Iseseisvuspäeva peoks valmistutakse koolides mitu nädalat. Õpilased õpivad tantse ja peoga seotud kombes-
tikku. Peopäeval riietuvad õpilased korralikesse, pidulikesse rõivastesse.  
 
Peol võtab linnapea külalised vastu. Neile pakutakse nii soolast kui ka magusat toitu. Linnapea peab kõne.  
Kaks 4. klassi õpilast peavad kõnet. Pärast kõnesid lauldakse koos Soome hümni. Igal aastal osaleb peol ka 
üllatuskülaline, kes külalistele esineb. Pärast kontserti algab ball. 

Õpilased esitavad tantse ka oma kooli õpilastele ja vanematele. 

Kui õpilasel pole näiteks usutunnistuse tõttu võimalik tantsida, ei pea ta seda tegema. Kool korraldab õpilastele 
harjutuste ja peo ajaks muid tegevusi. Kui õpilane ei saa tantsida, peab lapsevanem sellest õpetajale teatama. 
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Ujumisõpetus  

Koolis õpetatakse eluks vajalikke oskusi. Ujumisoskus on õppekavasse sisse kirjutatud. Kes oskab ujuda, sel on 
vees ja vee ääres ohutu olla. 
 
Ujumisõpetus moodustab kooli kehalise kasvatuse tähtsa osa. Koolide korraldatud ujumisõpetuse eesmärk on 
õpetada õpilased 9. klassi lõpuks ujuma ja ennast veest päästma.  
1.–2. klassi ajal tutvutakse vees liikumisega ja omandatakse baasujumisoskus. 
3.–6. klassis õpetatakse ujuma, nii et õpilane suudab vees liikuda ja ennast veest päästa. 
7.–9. klassi kinnistatakse õpitud oskusi. 
  
Õpilane osaleb koos klassiga ujumisõpetuse tunnis 3–5 korda õppeaastas. Ujuma õpetavad selleks väljaõppe 
saanud õpetajad. Ujumist valvab ka õpilaste oma õpetaja. 
 
Ujumispäeval peavad olema kaasas: 
• tüdrukutel trikoo ja poistel ujumispüksid,
• šampoon, 
• rätik,  
• kilekott. 
Tüdrukutel ja poistel on ujulas eraldi riietus- ja duširuumid ning saunad. Enne ujumisõpetust on hea kodus läbi 
vaadata ujulas käitumise juhised. 

1. Riietu riietusruumis lahti. Jäta riided riietusruumi.  
2. Ära pane veel ujumisriideid selga. Võid endale rätiku ümber panna.  
3. Mine duširuumi. Võta kaasa šampoon ja ujumisriided. 
4. Võid käia saunas. Saunas käiakse ilma ujumisriieteta. Soovi korral võid endale rätiku ümber panna.  
5. Pese ennast enne ujumisriiete selgapanekut. Nii tagad, et basseini vesi püsib piisavalt puhtana.  
6. Oota basseini minekut. Õpetaja viib õpilased ujumisõpetaja juurde. 
7. Liigu ujulas rahulikult. Märjad põrandad võivad olla libedad. 
8. Mine basseini alles pärast ujumisõpetajalt loa saamist. 
9. Kuula ujumisõpetaja ja teiste õpetajate juhiseid ning tegutse nende järgi. 
10. Sügavasse basseini suunatakse vaid need õpilased, kes oskavad ujuda. 
11. Pärast ujumist käi duši all, soovi korral saunas ja pese ennast. 
12. Enne riietusruumi minekut loputa ujumisriided puhtaks ja vääna need kuivaks. 
13. Kuivata end ja pane riidesse. 
14. Tegutse õpetaja juhiste järgi. 
 

On hea, kui käid ka vabal ajal ujulas ujumist harjutamas.

6

https://www.suh.fi/oppaat_ja_vinkit/tule_uimahalliin_-opas

