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Lentoon Laajikasta

– ilo, luovuus, arvostus, ystävyys



Laajasalon peruskoulu
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• Laajasalon alueen lähikoulu
yläkouluikäisille

• Yhteensä oppilaita n. 980
• Henkilöstöä n. 90
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Opiskelu yläkoulussa
- aineopettajat ja -luokat
- uusia oppiaineita
- uusia kavereita
- oppilaan oma vastuu kasvaa

- 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

ops.edu.hel.fi/laajasalon-peruskoulu/
ops.edu.hel.fi/laajasalon-peruskoulu/


Työn iloa!
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Miten luokat muodostetaan?
- A1- ja A2-kielet , S2, painotusopetus, 

katsomusaineet
- alakoulun terveiset
- tuen tarpeet
- kaveritoiveet (mahdollisuuksien

mukaan)



Työn iloa!
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• Hakuaika 7. luokalle on Wilmassa
15.11.–15.12.2021 välisenä aikana.

• Oppilaaksiottopäätökset postitetaan
perjantaina 18.3.2022.

• Huoltajan on ilmoitettava koululle viimeistään
perjantaina 1.4.2022, jos oppilas ei ota paikkaa
vastaan.

Aikataulu



Vaihtoehdot siirryttäessä 7. luokalle

Opinpolun mukainen 

siirtyminen 7. luokalle
• Oppilas voi siirtyä alakoulusta oman 

opinpolun mukaiseen yläkouluun

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas voi jatkaa 

nykyisessä koulussa tai hakeutua oman 

osoitteen mukaiseen lähikouluunsa

• Painotetussa, laajamittaisessa 

kaksikielisessä tai englanninkielisessä 

opetuksessa oleva oppilas voi jatkaa oman 

opinpolun mukaisessa koulussa tai 

hakeutua oman osoitteen mukaiseen 

lähikouluunsa

Hakeutuminen johonkin 

muuhun vaihtoehtoon 
• Oppilas voi hakea painotettuun, kaksikieliseen 

tai englanninkieliseen opetukseen 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin 

osoittamaan lähikouluun toissijaisten 

oppilaaksiottokriteerien perusteella 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin 

kouluun
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Hakeutuminen 7. luokalle 

• Koulumme oppilaiden yläkoulu on 

pääsääntöisesti Laajasalon 

peruskoulu, jonka tiedotustilaisuus 

on 9.11.2021

• Hakuaika 7. luokalle on Wilmassa 

15.11.–15.12.2021 välisenä aikana. 

• Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia 

27.10.–11.11.2021. 

• Aikataulut löytyvät kyseisen koulun 

kotisivuilta: 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulu

t/koulut
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Kaikkien 6.-luokkalaisten on täytettävä hakeutumisen lomake!

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut


Opinpolkujen jatkumo painotetussa 
opetuksessa

• Jos oppilas on valittu ala-asteen aikana alkaneeseen 

painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen 

tai kielikylpyyn, hänellä on oikeus jatkaa 

opetuksessa määritellyn opinpolun mukaisesti 9. luokalle asti
• Laajasalon peruskoulun musiikkipainotuksen oppilaat, voivat jatkaa 

Laajasalon peruskoulussa

• Tahvonlahden ala-asteen liikunnan painotuksen oppilaat voivat jatkaa 

Laajasalon peruskoulun liikunnan painotukseen

• Oppilas voi myös hakeutua toissijaisesti muualle kuin opinpolun 

mukaiseen vaihtoehtoon
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Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen tai 
englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin 
omaan lähikouluun

• Oppilas voi merkitä Wilma-lomakkeeseen enintään viisi 

hakuvaihtoehtoa. 
• Hakuvaihtoehdot ilmoitetaan ensisijaisuusjärjestyksessä.

• Vaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä, ja oppilas voi tulla 

valituksi vain yhteen kouluun.

• Hakeutuminen on sitovaa eli oppilas sitoutuu ottamaan paikan vastaan, 

jos tulee valituksi painotettuun opetukseen

• Huoltaja voi muuttaa valintoja Wilma-lomakkeella hakuajan aikana 

mutta ei sen jälkeen. 

• Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakuaika päättyy 

15.12.2021
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Hakulomake (1)
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Tarkista tiedot. Jos tiedoissa on 

virheitä, ota yhteyttä nykyisen 

koulun koulusihteeriin.



Hakulomake (2)

• Hakulomakkeen osa 1 on hieman eri näköinen eri oppilailla riippuen siitä, 

opiskeleeko oppilas yhtenäisessä peruskoulussa vai ala-asteen koulussa 

(vain luokat 1-6) sekä siitä, opiskeleeko oppilas painotetussa, 

kaksikielisessä, englanninkielissä tai kielikylpyopetuksessa

• Huoltajalle näkyy automaattisesti oikeanlainen lomake

• Osa 1:n lopussa huoltaja valitsee yhden vaihtoehdon sen mukaan, siirtyykö 

oppilas lähikouluun, jatkaako hän painotetussa / kaksikielisessä / 

englanninkielisessä / kielikylpyopetuksessa vai hakeeko hän johonkin 

muuhun koulu- tai painotusvaihtoehtoon
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Hakulomake (2a)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, ei 

painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen/kielikylpyopetus
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Hakulomake (2b)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen 

opetus
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Hakulomake (2c)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, kielikylpyopetus
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Hakulomake (2d)

• Ala-asteen koulun oppilas, ei 

painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen/kielikylpyopetus
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Hakulomake (2e)

• Ala-asteen koulun oppilas, painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen opetus
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Hakulomake (2f)

• Ala-asteen koulun oppilas, kielikylpyopetus
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Hakulomake (3)
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Valitse enintään 5 

hakuvaihtoehtoa. Merkitse 

hakuvaihtoehdot 

ensisijaisuusjärjestykseen niin, 

että ylin vaihtoehto on 

ensimmäinen hakutoive.

Täytä tämä osio vain, jos 

oppilas hakee johonkin muuhun 

kouluun kuin omaan lähikouluun 

tai opinpolun mukaiseen 

kouluun.

Tämä valintaruutu näkyy ainoastaan niillä oppilailla, jotka opiskelevat jo 6. luokalla 

painotetussa, kaksikielisessä, englanninkielisessä tai kielikylpyopetuksessa. 

Lähikoulupaikan säilyttämistoiveesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa.



Hakulomake (4)
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Tallenna tiedot tästä. Voit 

muuttaa valintoja ja tallentaa ne 

uudelleen hakuajan aikana. 

Hakuajan päättymisen jälkeen 

valintoja ei enää voi muuttaa.

Tästä näet, milloin hakemus on 

viimeksi tallennettu.

Lisätietokenttään ei pääsääntöisesti tarvitse kirjoittaa mitään. 

Jos oppilas on opiskellut erityisluokalla ja hänen on tarkoitus 

jatkaa opiskelua erityisluokalla, tiedon siitä voi kirjoittaa 

lisätietokenttään. 



6. luokalta jatkuva englanninkielinen ja 
laajamittainen kaksikielinen opetus
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Englanninkielinen opetus Suomi-englanti -opetus

Suomi-espanja -opetus

Suomi-kiina -opetus

Suomi-venäjä -opetus

Suomi-viro -opetus

Suomi-pohjoissaame -opetus

6. luokalla englanninkielisessä tai laajamittaisessa kaksikielisessä 

opetuksessa opiskelevilla on oikeus jatkaa samassa opetuksessa 

opinpolun mukaisessa koulussa 7. luokalla. Näiden ryhmien vapaita 

paikkoja voivat hakea kaikki kuudesluokkalaiset.



6. luokalta jatkuva painotettu opetus
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Musiikki KuvataideLiikunta

Taideilmaisu

Nykytanssi -> tanssitaide

6. luokalla painotetussa opetuksessa opiskelevilla on oikeus jatkaa samassa opetuksessa 

opinpolun mukaisessa koulussa 7. luokalla. Näiden ryhmien vapaita paikkoja voivat hakea 

kaikki kuudesluokkalaiset.



7. luokalta alkavat painotetut, 
englanninkieliset ja kaksikieliset opetukset
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Näissä painotuksissa ja opetuksissa kyseessä on 7. luokalta alkava kokonaan uusi painotus/opetus tai 

1./3. luokalta alkanut painotus/opetus, johon perustetaan 7. luokalle kokonainen uusi rinnakkaisryhmä. 

Kaikki kuudesluokkalaiset voivat hakea.

Englanninkielinen opetus
• Kulosaaren yhteiskoulu

• Ressun peruskoulu

Laajamittainen kaksikielinen 

suomi-englanti -opetus
• Helsingin uusi yhteiskoulu

Digitaalinen kuvataide
• Meilahden yläasteen koulu

Ilmaisu
• Kannelmäen peruskoulu

Kuvataide
• Helsingin Uusi yhteiskoulu

• Helsingin yhteislyseo

• Meilahden yläasteen koulu

• Porolahden peruskoulu

Latina
• Helsingin normaalilyseo

• Herttoniemen yhteiskoulu

• Suutarinkylän peruskoulu

• Töölön yhteiskoulu

Liikunta 
• Haagan peruskoulu (URHEA)

• Herttoniemen yhteiskoulu (URHEA)

• Laajasalon peruskoulu

• Lauttasaaren yhteiskoulu (URHEA)

• Maunulan yhteiskoulu

• Pakilan yläasteen koulu

• Pasilan peruskoulu (URHEA)

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu 

(URHEA)

• Puistopolun peruskoulu (URHEA)

• Pukinmäenkaaren peruskoulu 

(URHEA)

Liikunta ja kotitalous
• Yhtenäiskoulu

Luonto ja tiede
• Merilahden peruskoulu

• Käpylän peruskoulu

• Vesalan peruskoulu

Matematiikka
• Helsingin yhteislyseo

• Maunulan yhteiskoulu

• Munkkiniemen yhteiskoulu

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu

• Töölön yhteiskoulu

Matematiikka-luonnontiede
• Vartiokylän yläasteen koulu

Mediakasvatus
• Hiidenkiven peruskoulu

• Vuoniityn peruskoulu

Musiikki
• Kruununhaan yläaste 

Taideilmaisu
• Puistopolun peruskoulu

Tanssi, liike ja ilmaisu
• Pitäjänmäen peruskoulu

Teknologiakasvatus
• Aurinkolahden peruskoulu

Viestintä
• Vartiokylän yläasteen koulu



Oppimisen tuki 7. luokalle siirryttäessä

• Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan aina tuen tarpeen muuttuessa ja 

vähintään vuosittain

• 6. luokan kevätlukukauden aikana oppilasta opettavat opettajat arvioivat 

yhdessä oppilaan tuen tarvetta ja annetun tuen vaikutuksia

• Tehostetun tuen oppilailla arvioidaan, jatketaanko tehostettua tukea, 

tarvitaanko erityisen tuen päätöstä, vai siirtyykö oppilas yleisen tuen piiriin

• Erityisen tuen oppilailla erityisen tuen päätös tulee aina tarkistaa ennen 

seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä

• Erityisen tuen tarkistamisen yhteydessä arvioidaan, jatketaanko erityistä 

tukea vai siirtyykö oppilas tehostetun tai yleisen tuen piiriin

• Jos oppilas siirtyy 7. vuosiluokalle toiseen kouluun, vanha koulu huolehtii 

siitä, että tieto oppilaan tarvitsemasta tuesta siirtyy uuteen kouluun
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Lisätietoa

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

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

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut

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

oppilaalle/tehostettu-erityinen-tuki/
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Lisää teksti 

napsauttamalla

http://www.edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/tehostettu-erityinen-tuki/


PAINOTETTU OPETUS  

SOVELTUVUUSKOKEET : LIIKUNTA 19.1.2022 JA MUSIIKKI 25.1.2022
cc: Michael Kaltenboeck - https://www.flickr.com/photos/78558851@N05



Musiikin painotusopetus

•Musikaalisuustesti (Kai Karma) ja teoriakoe 

pidetään Ylätalon musiikkiluokassa TIISTAINA 

25.1. klo 9.00, koululla on opasteet luokkaan.

•Uusintapäivä on tiistai 1.2. 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 9.2. 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.

• 7.luokalla oppilaille tarjotaan mahdollisuus keskiviikko-
iltapäivän klo 14.30 alkavaan fysiikkaharjoitteluun 
Vuosaaren Urheilutalolla sekä tiistaisin 
aamuharjoitteluun klo 8.30-10.00.



Soveltuvuuskokeet KE 19.1. 2022 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 15.11.-15.12.2021.

• Soveltuvuuskokeet järjestetään ke 19.1.2022 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 (sekä oman lajin näyttöä varten väline)

• Päivän aikana ruokaillaan koulun ruokalassa

• Soveltuvuuskokeen varapäivä ma 7.2.2022 klo 9.00
• Lääkärintodistus toimitettava ke 19.1.2022 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 mahdollisuus osallistua 

urheiluvalmennukseen ke 14.30-15.30 / URHEA ja 

7. luokalla tiistaiaamuisin klo 8.00-10.00.



Lentoon Laajikasta!

Ilon kautta!

Tervetuloa liikunnan soveltuvuuskokeeseen

ke 19.1.2022 klo 8.30!


