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2.11.2022

Porolahden peruskoulu



-Yhtenäinen peruskoulu

- reilut 1000 
peruskoululaista   
neljässä toimipisteessä

- Tällä hetkellä 470 
yläkouluikäistä



Meille on tärkeää oppiminen ja 
hyvinvointi
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Mikä muuttuu alakoulusta yläkouluun 
siirryttäessä?

• Luokanopettajan tilalle tulee luokanvalvoja.

• Aineenopettajat opettavat aineopetuksen luokissa.

• Koulupäivät pitenevät.

• Oma vastuu koulutyöstä kasvaa

• Wilman käyttö päivittäistä

• Erilaisia opetusryhmiä eri aineissa alakoulua enemmän.

• Uusia oppiaineita: terveystieto, oppilaanohjaus, kotitalous, biologia, maantieto, 

fysiikka ja kemia

• Valinnaisaineiden määrä lisääntyy (8 ja 9 luokilla)

• TET, työelämään tutustuminen (8 ja 9 luokilla)

• Uusia kavereita ja tukioppilaita 
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Porolahden peruskoulun tuntijako 1/2
vuosiluokat 7 8 9 Yhteensä 

Suomen kieli ja 

kirjallisuus

3 3 4 10

A-kieli 2 2 3 7

B-kieli 2 2 2 6

matematiikka 4 3 4 11

biologia ja maantieto 2 2 3 7

fysiikka ja kemia 2 3 2 7

terveystieto 0,5 1,5 1 3

uskonto/

elämänkatsomustieto

1 1 1 3

historia ja 

yhteiskuntaoppi

2 2 3 7
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Porolahden peruskoulun tuntijako 2/2
yleisopetus mustalla, musiikkipainotus punaisella ja kuvataidepainotus sinisellä

vuosiluokat 7 8 9

musiikki 1/2/1 1/2/1 0/1/0 2/5/2

kuvataide 2/1/3 1/2/2 1/0/2 4/3/7

käsityö 2/3/2 2/0/0 4/3/2

liikunta 3/2/2 3/3/3 2/2/2 8/7/7

kotitalous 3/3/3 3/3/3

oppilaanohjaus 0,5/0,5/0,5 0,5/0,5/0,5 1/1/1 2/2/2

valinnaiset aineet 3/3/4 3/3/2 6/6/6

oppilaan tuntimäärä 30/30/30 30/30/30 30/30/30

vapaaehtoinen A2-

kieli (ei sisälly 

valinnaisiin)

2 2 2 6

vapaaehtoinen B2-

kieli (sisältyy 

valinnaisiin)

2 2 4
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Porolahden peruskoulun kieliohjelma

Vuosiluokka Valittavat kielet

1 pakollinen A1-kieli englanti, ranska

2

3 vapaaehtoinen A2-kieli englanti, ranska, ruotsi ja saksa

4

5

6 pakollinen B1-kieli ruotsi, englanti

7

8 vapaaehtoinen B2-kieli espanja, ranska, saksa
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Siirtyminen 7. luokalle 
Opinpolun mukainen 

jatkumo

Hakeutuminen 

painotettuun opetukseen

Oppimisen tuen tarpeen 

arviointi
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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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Siirtyminen  7. luokalle 

• Koulumme oppilaiden yläkoulu on 

pääsääntöisesti Porolahden 

peruskoulu, jonka tiedotustilaisuus on 

2.11.2022.

• Hakuaika 7. luokalle on 14.11.–

7.12.2022 Wilmassa. 

• Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia 

24.10.–11.11.2022

• Aikataulut löytyvät kyseisen koulun 

kotisivuilta: 

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

/koulut
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Kaikkien 6. luokkalaisten on täytettävä hakeutumisen lomake Wilmassa!

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


Opinpolkujen jatkumo valintakokeeseen 
pohjautuvassa opetuksessa 
• Jos oppilas on valittu ala-asteen aikana alkaneeseen painotettuun, kaksikieliseen 

tai englanninkieliseen opetukseen, hänellä on oikeus jatkaa 
opetuksessa määritellyn opinpolun mukaisesti 9. luokalle asti

• Koulumme musiikin -painotuksen oppilaiden opinpolku jatkuu Porolahden 
peruskoulussa.

• Oppilas voi myös hakeutua toissijaisesti muualle kuin opinpolun mukaiseen 
vaihtoehtoon
• Jos oppilas hakeutuu muualle kuin opinpolun mukaiseen vaihtoehtoon, hän 

luopuu oikeudestaan opinpolun mukaiseen koulupaikkaan. 
• Oppilas voi kuitenkin sisällyttää opinpolun mukaisen vaihtoehdon 

hakuvaihtoehtoihin, mutta valituksi tuleminen edellyttää valintakokeeseen 
osallistumista ja siinä riittävän pistemäärän saavuttamista. 
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Opinpolkujen jatkumo kielikylpyluokilla 

• Kielikylpypolku alkaa 

päiväkodista ja jatkuu 

peruskoulun loppuun 

saakka. Helsingissä on 

tällä hetkellä seitsemän 

eri kielikylpypolkua, jotka 

on kuvattu alla olevaan 

kuvaan
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Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen tai 
englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin 
omaan lähikouluun

• Oppilas voi hakea enintään viiteen hakukohteeseen
• Hakuvaihtoehdot ilmoitetaan ensisijaisuusjärjestyksessä

• Vaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä, ja oppilas voi tulla 

valituksi vain yhteen hakukohteeseen

• Hakeutuminen on sitovaa, eli oppilas sitoutuu ottamaan paikan vastaan, jos 

tulee valituksi painotettuun opetukseen

• Huoltaja voi muuttaa valintoja Wilma-lomakkeella hakuajan aikana, mutta ei 

enää sen jälkeen

• Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida

• Hakuaika päättyy 7.12.2022
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Painotettu, 
kaksikielinen 
ja englannin-
kielinen 
opetus 
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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

Tanssitaide
• Kruununhaan yläaste

Teknologiakasvatus
• Aurinkolahden peruskoulu

Viestintä
• Vartiokylän yläasteen koulu



Valintakokeeseen osallistuminen

• Valintakokeet järjestetään 11.1.–9.2.2023, tarkemmat tiedot löydät kunkin 

painotettua opetusta järjestävän koulun kotisivuilta. 

• Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua, vaan hakijan ja hänen huoltajansa 

on seurattava sen koulun kotisivuja, johon oppilas hakee. 

• Painotettuun opetukseen pääsemisen edellytyksen on valintakokeeseen 

osallistuminen koepäivänä sekä riittävä pistemäärä. Kaupungin kouluihin 

otetaan ensisijaisesti helsinkiläisiä oppilaita. 
• Oppilas voi osallistua uusintakokeeseen, mikäli hän on sairaana 

varsinaisen koepäivänä. Hänen/ huoltajan tulee ilmoittaa sairaudesta 

ennen valintakokeen alkua  ja toimittaa siitä koululle todistus. 

• Mikäli hakija ei voi osallistua uusintakokeeseenkaan, häntä ei voida valita ko. 

painotukseen. 18



• Oppilaan tulee osallistua kaikkien hakutoiveidensa mukaisiin valintakokeisiin.

• Mikäli hän hakee samaan painotukseen useampaan kouluun, hän menee 

ensimmäiseen hakukohteeseen valintakokeeseen. 
• Esim. Mikäli oppilas hakee musiikkipainotukseen viiteen eri kouluun, menee hän 

valintakokeeseen vain siihen kouluun, joka on hakutoiveissa ensimmäisenä. 

• Mikäli oppilas hakee musiikkiluokalle kolmeen eri kouluun ja kuvaamataitopainotukseen 

kahteen kouluun, menee hän valintakokeeseen kunkin painotuksen ensisijaiseen kouluun. 

• Mikäli oppilas tulee valituksi painotettuun opetukseen, hänen ei tarvitse 

erikseen vahvistaa oppilaspaikkaa vaan hän on jo hakiessaan sitoutunut 

ottamaan paikan vastaan. 

• Mikäli oppilas ei tule valituksi mihinkään hakuvaihtoehdoistaan, hänellä on 

aina paikka omassa lähikoulussa. 

• Oppilaaksiottopäätökset lähetetään perjantaina 24.3.2023
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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.

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

siitä, että tieto oppilaan tarvitsemasta tuesta siirtyy uuteen kouluun
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Tehostettua 
tukea saanut 

oppilas

Tehostettua 
tukea 

jatketaan

Oppilas siirtyy 
yleiseen 
tukeen

Oppilas siirtyy 
erityiseen 

tukeen

Annetun tuen 

vaikutuksia arvioidaan 

moniammatillisessa 

yhteistyössä Erityistä tukea 
saanut oppilas

Erityistä tukea 
jatketaan

Oppilas siirtyy 
tehostettuun 

tukeen

Oppilas siirtyy 
yleiseen 
tukeen



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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KUVATAIDEPAINOTUS

Porolahden peruskoulussa



KUVATAIDELUOKALLA 
opiskelet kuvataidetta
7-11 kurssia vuosiluokilla 7-9

Kurssien sisältönä on mm.
• piirustus, maalaus, muovailu ja rakentelu

• taidehistoria, arkkitehtuuri, muotoilu ja ympäristön 

suunnittelu sekä taiteen tulkinta

• kuvallinen viestintä, valokuvaus, elokuva ja 

digitaalinen kuva

• yhteistyöprojektit eri tahojen kanssa

• näyttelytoiminta



Valintakoe
kuvataidepainotukseen on 

maanantaina 23.1.2023 klo 9-11 

kuvataideluokissa, Roihuvuorentie 2.

Kokeessa tehdään kaksi tehtävää. 

Lyijykynäpiirros ja vesivärimaalaus.

Tarvikkeet saat paikan päältä eli mitään ei 

tarvitse ottaa mukaan.

Arviointiperusteita ovat mm.

-sommittelu

-tilakuvaus

-havainnointikyky

-mielikuvituksellisuus 

-omaperäisyys

Maksimipistemäärä kokeesta on 12 pistettä

(1-6 pistettä/tehtävä). Alin pistemäärä, jolla voi 

päästä kuvataideluokalle on 5.

Porolahden koulun kuvataiteeseen voit tutustua instagramissa (porolahden_kuvis).
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Opiskelu musiikkiluokalla

• Musiikkiluokat ovat vahvasti läsnä koulupäivissämme projektien, 

konserttien ja esitysten muodossa.

• Bändisoittoa, kuorolaulua, soittoa omilla instrumenteilla luokkaorkesterina, 

esiintymisiä, musiikkiteknologiaa (kuten äänittämistä ja musiikkivideoiden 

tekemistä), säveltämistä ja sovittamista, musiikkiliikuntaa/-tanssia.

• Musiikkiluokat toimivat yhteistyössä Itä-Helsingin musiikkiopiston kanssa. 

Musiikkiluokilla opiskelu ei kuitenkaan edellytä opiskelua musiikkiopistossa.
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Projekteja, konsertteja ja esiintymisiä

• Luova musiikin tuottaminen

• Musiikkiluokkien joulu/kevätkonsertti

• Koulun yhteiset tilaisuudet, teema- ja juhlapäivät

• Musikaaliprojektit

• Lava on vapaa

• Virtaa-festarit

• Konserttivierailut mahdollisuuksien mukaan
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Musiikin valintakoe
• Uusia oppilaita otetaan 7. luokalle, mikäli musiikkiluokalla on vapaita oppilaspaikkoja.

• Valintakokeet pidetään Porolahden peruskoulun musiikkiluokassa, osoitteessa Satumaanpolku 2.

• Kaikille yhteinen osio pidetään ti 24.1.2023 klo 9.00 alkaen. Yhteinen osio sisältää musiikin 

teoriakokeen ja musikaalisuustestin. Lisäksi jokainen hakija saa henkilökohtaisen yksilöajan, joka 

pidetään yhteisen osion jälkeen. Henkilökohtaisessa osiossa esitetään vapaavalintainen 

laulunäyte ja vapaavalintainen soittonäyte. Molempiin saa tarvittaessa säestyksen. Niiden lisäksi 

kokeessa testataan äänessä pysymistä.

• Lisätietoja voi kysyä musiikin lehtori Jenni Rahuselta jenni.rahunen@edu.hel.fi
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Tärkeitä päivämääriä
• Hakuaika 7. luokalle on Wilmassa 14.11.-7.12.2022 välisenä aikana. Myös yhtenäisessä 

peruskoulussa jatkavien tulee täyttää lomake.

• kuvataiteen valintakoe ma 23.1.2022 klo 9.00 alkaen Roihuvuorentien toimipisteessä

• musiikin valintakoe ti 24.1.2021 klo 9.00 alkaen Satumaanpolun toimipisteessä. Yksilökokeet 

ke 8.2.2022 mennessä. Pääsääntöisesti yksilökokeet pidetään yhteisen osion jälkeen.

• Kuvataiteen uusintakoepäivä on ma 30.1.2022 klo 13.00 alkaen ja musiikin uusintakoepäivä ti 

31.1.2022. klo 13.00 alkaen. Uusintakokeeseen voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi 

osallistua kokeeseen varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Lääkärintodistus 

sairaudesta tulee toimittaa koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.

• Pe 24.3.2023 oppilaaksiottopäätökset toimitetaan postitettavaksi.
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Lisätietoja antavat

• Rehtori Mari Heikkinen

• Mari.k.heikkinen@hel.fi

• 09 310 25840

• Virka-apulaisrehtori Markku Keijonen

• Markku.keijonen@hel.fi

• 09 310 82660
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