
Liikuntapainotus
LAAJASALON PERUSKOULU, LUOKAT 7 - 9



Tavoitteet ja toiminta

Monipuolisuus

Hyvinvointi

Yhteistyö

Oppilaslähtöisyys

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.

 7.luokalla oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua Urhean 
organisoimaan aamuharjoitteluun tiistaisin klo 8.30-10.00 
oppilaan oman lajivalinnan mukaisesti.

 Mikäli Urhean lajitarjonnasta ei löydy omaa lajivalmennusta, voi 
oppilas halutessaan sopia oman seuransa kanssa mahdollisesta 
tiistain aamuvalmennuksesta.



Soveltuvuuskokeet KE 18.1. 2023 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. 64 oppilasta

 Tullakseen valituksi hakijan pitää saavuttaa vähintään 

soveltuvuuskokeen alin pistemäärä.

 Aikaisempina vuosina pisteraja on ollut +/-26 pistettä



Liikunnan soveltuvuuskoe 7lk.
Koulujen yhteiset koeosiot:

7. VALINNAINEN KOULUKOHTAINEN OSA (max. 8 
pistettä)

Laajasalon peruskoulun soveltuvuuskokeen 
koulukohtainen osio on oppilaan oman urheilulajin / 
oman liikunnallisen osaamisen 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 14.11.-7.12.2022.

 Soveltuvuuskokeet järjestetään ke 18.1.2023 Laajasalon peruskoulun tiloissa sekä 

tarvittaessa lähiliikuntapaikoilla

 Kokeeseen ei tule erikseen kutsua!

 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 (sekä oman lajin näyttöä 

varten väline)

 Päivän aikana ruokaillaan koulun ruokalassa

 Soveltuvuuskokeen varapäivä ma 6.2.2023 klo 9.00

 Lääkärintodistus toimitettava ke 18.1.2023 klo 8.30 mennessä (liikuntavamma, 

pakottava esteellisyys)



Kuinka paljon liikuntaa viikossa? 

 Liikuntaa vuosiluokilla:

7 lk: 2 (norm. liikunta) + 1 (painotettu opetus)

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

+ (valinnainen liikunta)

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

+ (valinnainen liikunta)

LISÄKSI: Lukujärjestyksessä 7. luokalla mahdollisuus 

osallistua URHEA:n järjestämään aamuharjoitteluun 

tiistaisin klo 8.00-10.00.



Lentoon Laajikasta!

Ilon kautta!

Tervetuloa liikunnan soveltuvuuskokeeseen

ke 18.1.2023 klo 8.30!


