
Työn iloa!
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Lentoon Laajikasta

– ilo, luovuus, arvostus, ystävyys



Laajasalon peruskoulu
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• Laajasalon alueen lähikoulu
yläkouluikäisille

• Yhteensä oppilaita n. 973
• Henkilöstöä n. 90



Hakeutuminen 7. luokalle
• Hakeutuminen 16.11.-15.12. Wilma-lomakkeella

1) Oppilas jatkaa Laajasalossa tai muussa hänelle osoitetussa 

lähikoulussa

Wilman lomake tarkistetaan perustietojen osalta, muutoksia hakukohteisiin ei 

tehdä.

2) Oppilas hakee painotettuun opetukseen

Lomakkeessa täytetään kohta ’Opetus, johon haet ensisijaisesti’ sekä valitaan 

koulut ensisijaisuusjärjestyksessä. Tarjolla ovat vain ne koulut, joissa kyseistä 

painotusta on. Haettavia painotuksia voi valita kolme ja kutakin painotusta 

kohden korkeintaan kymmenen sitä tarjoavaa koulua.

3) Oppilas hakee muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun

Wilman lomakkeella valitaan opetus-kohtaan: ’Yleisopetus muussa kuin 

omassa lähikoulussa’. Lomakkeelle merkitään koulut, joihin haetaan. Valintoja 

voi olla korkeintaan kolme. Tarvittaessa voidaan täyttää lisätieto-kenttään 

mahdollisia perusteluja. 

•
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Oppilaaksiottopäätökset postitetaan
perjantaina 19.3.2021.

Huoltajan on ilmoitettava koululle viimeistään
perjantaina 2.4.2020, jos oppilas ei ota

paikkaa vastaan.

cc: Veri Ivanova - https://unsplash.com/@veri_ivanova?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



cc: Raphaël Teillet - https://www.flickr.com/photos/23972545@N08

45/90 min. oppitunnit
Viikon TET 8. ja 9. luokalla

Tuntijako ja OPS:
ops.edu.hel.fi/laajasalon-peruskoulu/

Opintojen aikainen arviointi, 
käyttäytymisen arviointi, päättöarviointi



OPPILAIDEN TERVEISIÄ 

”Monipuolista opetusta”
”Opet kivoja (ainakin useimmat...)”

”Tekonurmikenttä”
”Ei paljon kiusaamista”

”Saa olla oma itsensä”
”Painotusluokat ja paljon kieliä”

”On lähellä”

cc: Ian Schneider - https://unsplash.com/@goian?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



Miten luokat muodostetaan?

- A1- ja A2-kielet , S2, painotusopetus, 
katsomusaineet

- alakoulun terveiset
- tuen tarpeet
- kaveritoiveet (mahdollisuuksien mukaan)

cc: Kelli Tungay - https://unsplash.com/@kellitungay?utm_source=haikudeck&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit



Musiikin painotusopetus

• Musikaalisuustesti (Kai Karma) ja teoriakoe 

pidetään Ylätalon musiikkiluokassa TIISTAINA 2.2. 

klo 9.00, koululla on opasteet luokkaan.

• Uusintapäivä on tiistai 9.2. klo 13.00. 
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Teoriakokeessa:

• Sävelten nimet ja oktaavialat ja merkitseminen viivastolle (esim. 

f1 eli yksiviivainen f)

• Nuottien ja taukojen aika-arvot ja tunnistaminen (esim. 

kahdeksasosanuotti)

• Sointujen tunnistaminen ja kirjaaminen nuottiviivastolle 

reaalisointumerkein (esim. Dm7)

• Tahtiviivojen merkitseminen tahtiosoituksen mukaan

• HUOM! Teoriakokeen pistemäärä ei ratkaise musiikkiluokalle 

pääsyä.

• Musikaalisuustestin ja teoriakokeen yhteydessä sovitaan aika 

henk.koht. laulu- ja soittonäytteelle, joka on muutaman päivän 

sisällä musikaalisuustestistä ja teoriakokeesta, kuitenkin 

keskiviikkoon 17.2. mennessä.
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Laulu- ja soittonäytteessä:

• Vapaavalintainen kappale

• Äänessä pysymisen testi (stemmalaulu)

• Musiikillisen tulkinnan arviointi

• HUOM! Kannattaa aina antaa sekä laulu- että soittonäyte, koska 

niistä saaduissa pisteissä kerroin on kaksi. Pääsykoeraadissa on 

paikalla aina vähintään kaksi opettajaa.

• Koko testin maksimipistemäärä on 64 pistettä, minimipistemäärä 

musiikkiluokalle pääsemiselle Laajasalon peruskoulussa on 20 

pistettä.
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Liikuntapainotus
LAAJASALON PERUSKOULU, LUOKAT 7 - 9



Tavoitteet ja toiminta

 Oppilaslähtöisyys

 Monipuolisuus

 Hyvinvointi

 Yhteistyö

 Liikkujaksi ja urheilijaksi kasvaminen



Tavoitteet ja toiminta

 Painotetun liikunnan opetuksen tavoitteena on yleisen liikunnan 
opetussuunnitelman syventäminen ja monipuolistaminen, 
monipuolisten liikunnallisten tietojen ja taitojen oppiminen sekä 

uusien liikunnallisten elämysten saaminen. Oppitunnilla opitaan 
toimimaan vastuuntuntoisesti ja ottamaan toiset huomioon.

 Koulumme tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemian URHEA:n kanssa.

 Oppilaille tarjotaan mahdollisuus keskiviikko-iltapäivän klo 14.30 

alkavaan fysiikkaharjoitteluun Vuosaaren Urheilutalolla.



Soveltuvuuskokeet KE 27.1. 2021 klo 9.00 alk.

(8.30 koulun aulassa)

 Liikuntaluokalle pyritään soveltuvuuskokeella 

 Kaikki liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea. Hakijan ei 

tarvitse olla kilpaurheilija, vaan innokas asenne ja 

liikunnallisuus riittävät.

 Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan yleistä 

liikunnallisuutta, kuten liikkumistaitoja, nopeutta, 

ketteryyttä, koordinaatiota, tasapainotaitoja, voimaa, 

liikkuvuutta, kestävyyttä ja välineenkäsittelytaitoja.

 Liikuntapainotteiseen opetukseen valitaan max. 32 

oppilasta

 Tullakseen valituksi hakijan pitää saavuttaa vähintään 

soveltuvuuskokeen alin pistemäärä.

 Aikaisempina vuosina  pisteraja on ollut +/-26 pistettä



Liikunnan soveltuvuuskoe 7-9 lk.
Koulujen yhteiset koeosiot:

 7. VALINNAINEN KOULUKOHTAINEN OSA (max. 8 pistettä)

 Koulukohtaiset osiot ovat koulun sijainnin tai opetuksen kannalta 

oleellisia testejä esim. uinti, luistelu tai muut mahdolliset testit.

 Laajasalon peruskoulun soveltuvuuskokeen koulukohtainen osio on 

oppilaan oman urheilulajin näyttö koulun liikuntasalissa. (Kesto 1min)

Tavoitteena on oman liikunnallisuuden näyttäminen: tasapaino, 

liikkuvuus, ketteryys, nopeus, kimmoisuus, välineenkäsittely.

 Mikäli tarvitset oman lajin näyttöä varten jotakin omaa liikuntavälinettä, 

ota se mukaan kokeeseen!

www.soveltuvuuskoe.fi

http://www.soveltuvuuskoe.fi/


Pisteiden maksimimäärä on 56 pistettä.
Heikoiten sujunut osio jätetään ottamatta huomioon. 

Näin korkein mahdollinen pistemäärä on 48 pistettä.



Käytännön asioita 

soveltuvuuskokeeseen liittyen

 Täytä Wilman hakulomake tiistaina 15.12.2020 mennessä.

 Soveltuvuuskokeet järjestetään ke 27.1.2021 Laajasalon peruskoulun 
tiloissa sekä tarvittaessa lähiliikuntapaikoilla

 Kokoontuminen Ylätalon aulaan klo 8.30

(osoite: Koulutanhua 1). Koe kestää koko päivän 

 Oppilaalla tulee olla mukana sisäliikuntavarusteet: sisäpelikengät, 
urheiluhousut ja –paita, juomapullo sekä pitkähihainen paita 

odottelua varten

 Päivän aikana ruokaillaan koulun ruokalassa 

 Soveltuvuuskokeen varapäivä ma 15.2.2021 klo 9.00 

 Lääkärintodistus toimitettava ke 27.1.2021 klo 8.30 mennessä 

(liikuntavamma, pakottava esteellisyys)



Kuinka paljon liikuntaa viikossa? 

 Liikuntaa vuosiluokilla: 

 7 lk: 2 (norm. liikunta) + _ (painotettu opetus)

 8 lk: 3 (norm. liikunta) + 2 (painotettu opetus) + _ 

(valinnainen liikunta)

 9 lk: 2 (norm. liikunta) + 2 (painotettu opetus) + _ 

(valinnainen liikunta)

 LISÄKSI: Lukujärjestyksessä mahdollisuus osallistua 

urheiluvalmennukseen ke 14.30-15.30 / URHEA ja 8. 

luokalla tiistaiaamuisin klo 8.00-9.30.



Lentoon Laajikasta!

Ilon kautta!

 Tervetuloa liikunnan soveltuvuuskokeeseen 

 ke 27.1.2021 klo 8.30!


