
Info 2. –luokkalaisten 
huoltajille 3.11.2020
Puistopolun peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Toisluokkalaisen opas

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-
koulutus/perusopetus/toisluokkalaiset

Koulun kotisivut -> Ajankohtaista
Wilma-viestissä
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https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/toisluokkalaiset


Painotettu opetus
PPPK:ssa
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LIIKUNTAPAINOTUS 
ALAKOULUSSA
LV 2020-2021



SUUNTAVIIVOJA

- LIIKUNTAA 4 H / VIIKKO

- MONIPUOLISTA JA MONILAJISTA LIIKUNTAA

- 1 VVK TUNTI POIS VALINNAISISTA 4. JA 6 LK

- 5. LUOKALLA MAHDOLLISUUS TOIVOA MYÖS LISÄLIIKUNTAA 

VALINNAISAINETARJOTTIMELTA



LIIKUNNANOPETUKSEN 
KESKEISET ALUEET
TOIMINTAKYKY TAIDOT

- FYYSINEN - LIIKKUMISTAIDOT

- PSYYKKINEN - VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

- SOSIAALINEN - TASAPAINOTAIDOT



SOVELTUVUUSKOE

- LIIKKUMISTAIDOT

- KOORDINAATIO

- RYTMITAJU

- HARRASTUNEISUUS

- KIINNOSTUS LIIKUNTAAN

Koepäivä painotukseen haettaessa ke 13.1.2021,

uusintapäivä ke 20.1.2021



Painotettu taideilmaisuopetus

Sisältää ilmaisutaitoa, kuvataidetta, käsityötä 
ja musiikkia.

Tutustutaan taiteen eri muotoihin.
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Minkälaiselle lapselle
taideilmaisupainotus sopii? 

Oleellista kiinnostus ja uteliaisuus erilaisia
taidemuotoja kohtaan sekä
halu ja rohkeus kokeilla erilaisia
ilmaisumuotoja.

Huom. Taidepainotukseen kuuluu myös
esiintyminen.
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Tuntijako taideilmaisussa

Taideilmaisua 2t/vko 

Sen lisäksi kuvataide, musiikki, käsityöt.
Tosin tuntimäärät vaihtelevat hieman verrattuna 

oppilaaseen, joka ei ole painotuksessa.
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Soveltuvuuskoe sisältää:

piirtämistä
muotoilua
soittamista ja laulamista
vuorovaikutusharjoituksen
musiikkiliikuntaa
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Tarvittavat taidevälineet ovat koululla.

Halutessaan kokeeseen voi tuoda oman soittimen 
tai näytteitä omista töistä.

Soveltuvuuskoe kestää 
noin 2,5 tuntia.
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Taideilmaisu -
virtuaalinen
taidegalleria

linkki
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https://www.helsinkieducationweek.com/fi/events/taideilmaisu-virtuaalinen-taidegalleria-thinglink


Soveltuvuuskoepäivät

- Liikunta ke 13.1.2021, 
uusintapäivä ke 20.1.2021
- Taideilmaisu to 14.1.2021, 
uusintapäivä to 21.1. 2021

Uusintapäivään osallistuminen edellyttää 
lääkärintodistuksen
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Painotukseen hakeutuminen
Wilmassa

•Mene Wilman

selaimella, www.wilma.edu.hel.fi

•Lomakkeet -> 

"Haku 3. vuosiluokalle painotettuun

opetukseen"

15

http://www.wilma.edu.hel.fi


Painotukseen hakeutuminen
Wilmassa

• Helsinki: Kuvataide, liikunta, musiikki, nykytanssi, taideilmaisu

• PPPK: liikunta ja taideilmaisu

• Laita enintään kaksi (2) hakukohdetta. Ensimmäiseksi se, johon

haluaa enemmän.

• Jos oppilas pääsee ensimmäiseen, häntä ei huomioida toisen

painotuksen valinnassa
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Toissijainen oppilaaksiotto

Koulu voi ottaa muiden koulujen oppilaita, jos on 

tilaa

• painotetu opetus

• harvinainen kieli

Jos vaihtaa koulua, menettää absoluuttisen

oikeuden omaan lähikouluun.

17



Erityistapauksia

•Ulkokuntalaiset hakijat

•Yksityiskouluun hakeutuvat

-> Ohjeet erikseen rehtorilta
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-
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Tärkeät päivämäärät vuonna 2020-2021

26.10.–15.11.2020 Koulujen tiedotustilaisuudet.
16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotuksiin
12.1.–5.2.2021 Soveltuvuuskokeet.
17.2.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan



1.3.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti,

mikäli oppilas ei ota paikkaa vastaan.

•Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saa-

maansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoit-

taa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että

oppilaan oman lähikoulun rehtorille.

•Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen

perusteella, tulee huoltajan olla yhteydessä oppi-

laan omaan lähikouluun.
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Kielivalinnat
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A1-kieli, pakollinen

•Puistopolun peruskoulu tarjoaa A1-

kielenä englantia, ranskaa ja ruotsia

•A1-kieli eli ensimmäinen vieras kieli on 

kaikille yhteinen oppiaine

•Aloitettiin Helsingissä 2018 syksystä 

alkaen ensimmäisellä luokalla.
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A2-kieli, vapaaehtoinen

• Puistopolun peruskoulu tarjoaa 

A2-kielenä englantia, 

espanjaa, ruotsia ja saksaa

• Vapaaehtoisen A2-kielen 

opiskelu aloitetaan 3. luokalla.

• Oppilas saavuttaa 9. luokan 

loppuun mennessä saman 

kielitaidon tason kuin A1-

kielessä.

• Valitaan 2. luokan tammi-

maaliskuussa.

• Oppilas sitoutuu valitsemansa kielen 

opiskeluun peruskoulun loppuun 

saakka. 

• Jos oppilas aloittaa A2-kielen, sen 

opetus jatkuu 7.–9. luokilla joko 

ylimääräisinä tunteina tai 

valinnaisaineena, jolloin 

opetustunnit (2-3 tuntia viikossa) 

otetaan valinnaisaineiden 

kokonaistuntimäärästä. 

• A2-kielen tuntimäärä
• 3 lk 1 h / vko

• 4-9 lk 2 h / vko
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Kiitos!

Virka-apulaisrehtori Satu Arokari

Satu.arokari@hel.fi

040-3362424


