
v:\yhteiset\meilahden_ylaasteen_koulu\meilahden yläaste\koulun esittely\tiedotusilta\tiedotus uusille oppilaille 2020\kysymyksiä ja vastauksia 

oppilaaksiotosta 2020.docx /ht 
 

Kysymyksiä ja vastauksia – oppilaaksiotto 2020 
 
Millaiset kielivalinnat sopivat yhteen kuvataidepainotuksen kanssa? 
Kuvataidepainotus ei sulje pois mitään kielivalintoja. Kaikki koulun kieliohjelman kielet ja kielten 
yhdistelmät ovat myös kuvataideoppilaiden valittavissa. 
 
Mitä valinnaisaineita kuvataideluokkalaiset voivat valita 8. luokalla? 
Valinnaisia oppiaineita jää kuvataiteen lisäksi kaksi oppituntia viikossa sekä yksi kahden tunnin 
monialainen oppimiskokonaisuus. Eli valitaan yksi pitkä kahden viikkotunnin valinnaisaine 8. ja 9. 
luokkaa varten sekä yksi kahden tunnin kokonaisuus vain 8. luokkaa varten. 
 
Valittavana ovat kielet saksa, ranska, espanja ja kiina sekä taito-ja taideaineita (kuvataide, 
musiikki, kotitalous, liikunta, käsityö sekä monialaiset kokonaisuudet, jotka yhdistelevät eri 
oppiaineita). 
 
Kuinka moni hakijoista pääsee kuvataideluokalle? 

Joudumme karsimaan vuosittain vain muutamia oppilaita. Lähes kaikki soveltuvuuskokeeseen 

osallistuvat ovat innostuneita kuvantekijöitä, joten he saavat kokeesta riittävän pistemäärän. Korkein 

pistemäärä kahdesta tehtävästä on 12, alin pistemäärä, jolla pääsee kaupungin kuvataideluokalle on 5. 
 

Kuinka moni pääsee kuvataideluokalle muilta paikkakunnilta kuin Helsingistä? 

Kaikki vaadittavan pistemäärän ylittäneet pääsevät kuvataideluokalle. Teoriassa helsinkiläiset ovat 

etusijalla, mutta viime aikoina kaikki ulkopaikkakuntalaiset ovat mahtuneet kouluumme. 
 

Millaisia tehtäviä kuviksen soveltuvuuskokeessa on? 

Soveltuvuuskokeessa tehdään kaksi tehtävää, lyijykynäpiirros ja vesivärimaalaus. Koe on sama 

perinteiseen ja digitaaliseen kuvataiteeseen pyrkiville. Piirroksessa osa on mallista piirtämistä. 

Vesivärimaalauksessa käytetään lähtökohtana taidekuvan herättämiä ajatuksia. 
 

Mitä välineitä tarvitsee kuviksen pääsykokeisiin mukaan? 

Kokeeseen ei tarvitse tuoda mitään omia välineitä.  

 

Kuinka kauan soveltuvuuskoe kestää? 
Kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen koe kestää kaksi tuntia (to 14.1.2021 kello 13.00 – 15.00). 

 

Kuinka paljon kuvista on viikossa kuvisluokalla? 

Kuvataidetta on keskimäärin kolme tuntia viikossa. Nelijaksojärjestelmässä se tarkoittaa kahdessa 

jaksossa kaksi ja kahdessa jaksossa neljä tuntia viikossa. Kuvataidetunnit ovat aina kaksoistunteja. 
 

Kuinka monta tuntia viikossa on kuvista (ekstrana)? 

Kuvataidetta opiskellaan yläasteella kaikille yhteisenä aineena kaksi tuntia viikossa. 

Kuvataideluokkalaisten yksi lisätunti tulee taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista. Kahdeksannella 

ja yhdeksännellä luokalla kaksi tuntia tulee valinnaisainekiintiöstä ja yksi tunti on painotuksen lisätunti. 
 

Minkälainen määrä poikia kuvisluokilla on suhteessa tyttöihin? 

Määrä vaihtelee vuosittain, mutta tyttöjä on selvästi enemmän kuin poikia. Osa kuvataideluokista on 

tyttöluokkia. Jos poikia on vähän, he ovat yleensä samalla luokalla. 

 

 



v:\yhteiset\meilahden_ylaasteen_koulu\meilahden yläaste\koulun esittely\tiedotusilta\tiedotus uusille oppilaille 2020\kysymyksiä ja vastauksia 

oppilaaksiotosta 2020.docx /ht 
 

Opiskelevatko kuvataideluokkien oppilaat saman luokan kesken myös muitakin aineita vai 
vaihtuvatko ryhmät? 
Yksi keskeisimmistä kuvisluokalla opiskelun eduista on se, että kuvataidetta ja suurta osaa 
muistakin oppiaineista opiskellaan luokan omassa ryhmässä. Kuvataidetta liitetään 
mahdollisuuksien mukaan muihinkin oppiaineisiin, esim. monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
yhteydessä. Esimerkkinä esim. kuvataiteen ja matematiikan yhteinen kurssi, jossa käsitellään 
avaruusgeometriaa tai käsityön kurssi. 
 
 
Onko lisäksi valittavissa valinnaisaineita, jotka pohjaavat visuaaliseen ilmaisuun? Esim. keramiikkaa, 
valokuvausta jne.? Vai sisältyvätkö ne kuvataiteen opetukseen? 
Yhteiseen kuvataiteen opiskeluun sisältyy mahdollisimman monia tekniikoita ja työtapoja, mm. keramiikka 
ja valokuvaus. Kolmen vuosiviikkotunnin lisäksi kuvataideluokkalaiset voivat 8. luokalla valita monialaisen 
kokonaisuuden, jossa toinen oppiaineista on kuvataide, toinen käsityö. Kässää kuvista -kurssi on 
tekstiilitaidetta (printtisuunnittelua, kankaanpainantaa, muoto- ja tuotevalokuvausta), Muotoile ja 
markkinoi -kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita teknisen työn keinoin (puu-, metallityöt, 3D-
tulostus, mainos). 

 

Mistä päivästä alkaen Wilmassa voi ilmoittautua soveltuvuuskokeeseen? 

Wilman lomakkeet ovat käytettävissä maanantaista 16.11. alkaen. 

 
Mikä on oppilastietokortti ja mistä se löytyy? 
Helsingin kaupungin koulujen oppilastietokortti julkaistaan Wilmassa viimeistään maanantaina 
16.11. Oppilastietokortti täytetään Wilmassa, ja palautetaan viimeistään tiistaina 15.12. Oma 
luokanopettaja neuvoo ja auttaa asiassa. 
 
Ulkopaikkakuntalaisten oppilastietokortti löytyy Meilahden yläasteen kotisivulta 
(www.meikku.edu.hel.fi). Se täytetään ja palautetaan koululle tiistaihin 15.12. mennessä. 
 
Tarvitseeko ulkopaikkakuntalainen oppilaskorttia? Vai riittääkö soveltuvuuskokeeseen 
ilmoittautuminen lomakkeella? 
Oppilaskortti tarvitaan, vaikka soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen riittääkin siihen, että voi 
osallistua kokeeseen. Oppilastietokortin kautta koululle välittyvät tärkeät tiedot esim. oppilaan 
kielivalinnoista ja katsomusaineesta. Oppilastietokortti palautetaan koululle yhtä aikaa 
soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumislomakkeen kanssa viimiestään tiistaina 15.12.2020. 
 
Millä perusteella valitaan liikuntapainotteiselle? Ja kuinka suuri osuus hakijoista pääsee? 

Kaikki hakijat pääsevät liikuntapainotukseen. Oma kiinnostuneisuus ja innostus liikkumiseen 
riittävät. Liikuntalinjalla tutustutaan eri liikuntalajeihin monipuolisesti eikä omaa lajia tai 
erityisosaamista tarvita liikuntalinjalle tullessa. 

Voiko hakea luokalle, jolla ei ole painotusta? 
Kyllä voi. Ei ole mitenkään välttämätöntä painottaa mitään erityistä oppiainetta perusopetuksen 
aikana. Oppiaineita, jotka erityisesti kiinnostavat, voi opiskella valinnaisina aineina. 
 
Kuinka monta ei-painotettua luokkaa on Meikun seiskalla? 

http://www.meikku.edu.hel.fi/
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Painottamattomien luokkien määrä riippuu siitä, millaisia oppilaita meille on hakemassa. Joskus 
painottamattomia luokkia on kolmekin rinnakkaista, joskus vain yksi. Kuluvana lukuvuonna 2020– 
2021 meillä on 7. luokalla kaksi painottamatonta luokkaa. 
 
Jos emme asu Meikun oppilaaksiottoalueella, millä todennäköisyydellä lapsi pääsee Meikun 
yläasteelle? 
Kuvataidepainotukseen pääsee soveltuvuuskokeen kautta eikä oppilaaksiottoalueella ole 
merkitystä. Kielikylvyssä ja suomi-kiina-opetuksessa koulupolku jatkuu meille, vaikka ei asuisi 
oppilaaksiottoalueella. 
 
Painottamalle luokalle tai liikunta- ja musiikkipainotukseen voi päästä oppilaaksiottoalueen 
ulkopuolelta, jos koulussa on tilaa. Etukäteen ei uskalla sanoa, minkä verran tilaa jää. 
 
Jos oppilaalla on useampi A-kieli ala-asteella, voiko jonkun tai toisen kielen jättää pois 
yläasteella? 
Kyllä voi, mutta sitä ei mitenkään suositella. Jos kielen opiskelu on käynyt liian raskaaksi, on 
järkevämpää jättää kieli pois tässä nivelvaiheessa mieluummin kuin yläkoulun päättövaiheessa. 
 
Voiko kuvataidepainotuksen oppilas osallistua myös musiikkilinjalle tai valita muuten musiikkia 
valinnaisaineeksi? 
Musiikkilinjaa ei valitettavasti voi yhdistää kuvataidepainotukseen, mutta kuvisluokkalainen voi 
valita musiikin valinnaisaineeksi. 
 
Montako tuntia yleislinjan oppilaille tulee valinnaisaineita per viikko? 
Valittavana on kaksi pitkää valinnaista 8. ja 9. luokkaa varten, ja näitä valinnaisia opetetaan 
molempia kaksi tuntia viikossa. Lisäksi 8. luokalla on valittavana yksi monialainen 
oppimiskokonaisuus, jossa yhdistellään eri oppiaineita (esim. käsityö-kuvataide, fysiikka-
maantieto, kielet-kotitalous, musiikki-ilmaisutaito jne.) Tätä kokonaisuutta opiskellaan kaksi tuntia 
viikossa 8. luokan ajan. 
 
Minkälaisia mahdollisuuksia koulussa on saada tukea esim. oppimisen haasteisiin?  
Meilahden yläasteen koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä yksi resurssiopettaja. 
Lisäksi meillä toimii yksi alueellinen erityisluokka. Oppilaan on mahdollista saada tarvitessaan 
tukiopetusta, kun oppimisessa on väliaikaisesti haastetta. Silloin kun kyse on pysyvämmästä tai 
laajemmasta oppimisen haasteesta, pohdimme asiaa tilanteen mukaan tarvittaessa myös 
moniammatillisesti yhdessä erityisopettajien, koulukuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan 
kanssa. Oppimisen tuki järjestetään aina oppilaskohtaisesti yhteistyössä kodin kanssa. 
 
Tukeen liittyvät tarkemmat kysymykset voi lähettää erityisopettaja Mikko Vahteristolle, 
mikko.vahteristo@hel.fi  
 
Ovatko liikuntapainotuksen tunnit aina iltapäivisin? 
Kyllä ovat. Oppitunnit ovat vaihtelevasti eri iltapäivinä kello 14.15–15.45. 
 
Oliko niin, että painotetussa liikunnanopetuksessa on neljä tuntia liikuntaa viikossa koko 
yläasteen ajan? 
Kyllä. Liikuntaa on vähintään neljä tuntia viikossa koko yläasteen ajan. 
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Pitäisikö tulevalle 7.-luokkalaiselle hankkia oma tietokone kotiin? 
Ei tarvitse. Kaikki oppilaat saavat koululta käyttöönsä kannettavan tietokoneen koko yläasteen 
ajaksi. 
 
Voiko oppilas olla samanaikaisesti esim. kielikylpyluokalla ja kuvisluokalla? Onko 
kombinaatioluokkia? 
Oppilas ei voi olla kahdessa painotuksessa yhtä aikaa. Kieliä tämä rajaus ei koske, eli A-kiinan 
opiskelijat voivat osallistua mihin painotukseen tahansa. 
 
Kuinka pitkiä koulupäiviä yläasteella on? Mihin aikaan koulu aamuisin alkaa? 
Koulupäivä alkaa aikaisintaan kello 8.30 ja päättyy viimeistään kello 15.45. Koulupäivän pituus 
vaihtelee viidestä seitsemään tuntiin. Eri jaksoissa päivät voivat olla eripituisia. Oppilaalla on 
viikossa 30–33 oppituntia. 
 
Kuinka paljonko yleislinjan oppilaille tulee valittavaksi valinnaisaineita? 
7. luokalla ei ole valinnaisia aineita, vaan valinnaisaineet valitaan 7. luokan aikana 8. ja 9. luokkaa 
varten. Valittavana on kaksi pitkää valinnaista 8. ja 9. luokkaa varten, ja näitä valinnaisia opetetaan 
molempia kaksi tuntia viikossa. Lisäksi 8. luokalla on valittavana yksi monialainen 
oppimiskokonaisuus, jossa yhdistellään eri oppiaineita (esim. käsityö-kuvataide, fysiikka-
maantieto, kielet-kotitalous, musiikki-ilmaisutaito jne.) Tätä kokonaisuutta opiskellaan kaksi tuntia 
viikossa 8. luokan ajan. 
 
Kaikkien tulee valita em. valinnaisainemäärä opiskeltavakseen. Ylimääräistä valinnaisainetta ei voi 
valita, ylimääräisenä opiskellaan vain ala-asteella valitut A2-kielet. Jos kiinnostusta ja 
harrastuneisuutta riittää, voi osallistua koulun kerhoihin, esim. liikunta-, musiikki- tai 
käsityökerhoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


