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Infon sisältö pääpiirteissään

1. Lyhyesti koulusta

2. Hakeutuminen 7. luokalle

3. Opinnoista yläasteella

4. Ohjeet hakulomakkeiden täyttöön

5. Tietoa koulun liikuntalinjasta ja URHEA-linjasta sekä 

soveltuvuuskokeista

(Diasarjaan on yhdistetty toimialan yhteisiä dioija ja koulukohtaisia 

osuuksia)
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Yleistietoa Pukinmäenkaaren 
peruskoulusta

Oppilaita ~ 1000

Yhtenäinen peruskoulu, luokka-asteet 1-9

erityisopetuksen luokkia

valmistavan opetuksen luokka

yleisopetuksen luokkia

Henkilökunta:

Hallinto: rehtori, 2 virka-apulaisrehtoria, 1 palveluvastaava, 2 sihteeriä

Opetus: avustajia, aineen- ja luokanopettajia, erityisopettajia ja erityisluokan opettajia n .120 henkilöä

Palvelut: kiinteistö- siivous ja ruokapalveluiden henkilökuntaa

Toimipisteet eli koulutalot:

Kuja, Kenttäkuja 12, pääkoulu , luokat 4-9

Polku, Kenttäpolku 3

Immola, Immolantie 9
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Toiminta-ajatus (Opetussuunnitelma 2016)

SOPU

S = Sitoutuminen (opiskelu, työskentely, toisten kunnioittaminen)

O = Osallistuminen (yhdessä tekeminen, turvallinen ilmapiiri, avoimuus)

P =  Pinnistely (työn loppuun saattaminen)

U =  Uteliaisuus (avoimuus uudelle ja oivaltamisen ilo) 

Pukinmäenkaaren peruskoulu painottaa Elämän taitojen oppimista. 

Lisäksi koulu on LIIKKUVA KOULU.
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Vaihtoehdot siirryttäessä 7. luokalle

Opinpolun mukainen siirtyminen 

7. luokalle
• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-

koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset

• 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

• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-

koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/painotettu/

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin osoittamaan 

lähikouluun toissijaisten oppilaaksiottokriteerien 

perusteella 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin kouluun
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Mikä on omalle 
nuorelle sopiva 
koulupaikka?

Lähikoulun etuna on kaverit. On helppo viettää vapaa-

aikaa ja vanhemmat oppivat tuntemaan kaverit ja 

perheet.

Koulumatka on lyhyt, eikä kulkeminen rasita talven 

pimeinä aamuinakaan.

Jos harkitsette esim. URHEA-linjaa, tavoitteena on 

sitoutuminen kolmeksi vuodeksi. Miettikää tarkkaan, 

riittääkö motivaatio. Jos lapsi on innostunut, voimme 

tarjota hyvän mahdollisuuden yhdistää kouluopintoja 

harjoitteluun.
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Muutokset oppilaan 
siirtyessä 7. luokalle

Viikkotuntimäärä kasvaa 30 tuntiin

( A2 kieli +2 tuntia, paitsi jos valittu ruotsi))

Uudet oppiaineet:

Terveystieto

Kotitalous

Oppilaanohjaus

Fysiikka, kemia, biologia, maantieto

Valinnaiset opinnot

Luokanohjaaja ja 

aineopettajat -> aineluokat
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Valinnaiset opinnot
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VALINNAISET OPINNOT LUOKILLA 7-9 (tunteja viikossa)

7. LUOKKA 8. LUOKKA 9. LUOKKA

Taito- ja 

taideaineet

Liikuntalinjalla 

liikunta

Muut: Valitaan 7. 

luokalle mu, ko, 

ks, ku

Valinnaiset aineet

Valitaan 7. luokalle

Taito- ja 

taideaineet

Liikuntalinjalla 

liikunta

Muut: Valitaan 8-9-

luokan ajalle

mu, ko, ks, ku

Valinnaiset aineet

Pitkä: Valitaan 8-9-

luokan ajalle

Lyhyt: valitaan 8. 

luokalle

Taito- ja 

taideaineet

Liikuntalinjalla 

liikunta

Muut jatkavat 

edellisenä vuonna 

valittuja opintoja

Valinnaiset aineet

Pitkä: jatketaan 

edellisenä vuonna 

valittuja vuoden 

opintoja

1

opetetaan 

kaksoistuntina 

puoli vuotta

1

opetetaan 

kaksoistuntina 

puoli vuotta

2

2 tuntia viikossa 

läpi vuoden

3

Pitkä: 2 tuntia 

viikossa läpi 

vuoden

Lyhyt: opetetaan

kaksoistuntina 

puoli vuotta

2

2 tuntia viikossa 

läpi vuoden

2

2 tuntia viikossa 

läpi vuoden

Oppilaan valitsema A 2 kieli kielet jatkuu automaattisesti luokilla 7-9, +2 tuntia/vk



Esimerkkejä valinnaisista aineista 
7. lk
Rakkaudesta rumpuun: Rakennetaan rumpu ja opetellaan soittamaan sitä.

Hyvä minä!: Löydä vahvuutesi, kehitä vuorovaikutustaitojasi ja treenaa arkielämän tilanteita 

toiminnallisesti draaman keinoin.

VOT Haraso- venäjän kieltä: Tutustutaan monipuolisesti venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin. 

Hyvän mielen tuottajat: Mitä haluaisit parantaa koulussa ja lähiympäristössä? Miten voisit olla avuksi? 

Käytännönläheisellä kurssilla selvitetään, mitä tarpeita omassa lähiympäristössämme tai koulussamme on. 

Suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa voidaan auttaa toisia tai kohentaa ympäristöä.

Esitelmä eläväksi: Kurssilla opiskellaan monipuolisen esitelmän tekemistä tietotekniikkaa hyödyntäen. 

Laaditaan selkeä ja havainnollinen esitelmä sekä harjoitellaan esiintymistä.

Liikuntavaate: Verkkarit, trikoot, huppari tai toppi. Missä asussa sinä haluat liikkua? Valmistamme omien 

mittojen mukaan liikuntaan sopivan vaatteen joustavasta materiaalista. 
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Työelämään 
tutustuminen
Luokilla 7-9 toteutamme esim.

- Yritysvierailuja

- Työnhakuharkat (8. lk)

- 9. luokkien oppilaiden kahden viikon TET- jakso on 

lokakuussa. 

- Erilaisia tapahtumia, jossa tutustutaan ammatteihin

- Kuvassa Taitaja- kisassa
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Oppimisen tuki 7. luokalle 
siirryttäessä

6. luokan kevätlukukauden aikana oppilasta opettavat 

opettajat arvioivat yhdessä oppilaan tuen tarvetta ja annetun 

tuen vaikutuksia.

Tehostetun tuen ja erityisen oppilaiden kohdalla arvioidaan, 

jatketaanko nykyistä tukea, vai siirtyykö oppilas toisen tuen 

piiriin. Tarvittaessa oppilaalle anotaan esim. 

erityisluokkapaikkaa.

Jos oppilas siirtyy 7. vuosiluokalle toiseen kouluun, vanha 

koulu huolehtii siitä, että tieto oppilaan tarvitsemasta tuesta 

siirtyy uuteen kouluun.
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Yleinen 

tuki

Tehostettu 

tuki

Erityinen 

tuki



Ohjeet hakulomakkeiden 
täyttöön 
15.11.-15.12.2021



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 (meillä liikuntalinjan 3. luokalla aloittaneet ja sillä jatkavat tai URHEA/liikuntalinjalle hakevat) 

hakevathakevat)alareuna)rastittavat)ensimmäisen kohdan)
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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. Pitää 

merkitä erikseen esim.

Puksu URHEA ja laji

Puksu Liikunta

Täytä tämä osio vain, jos oppilas 

hakee johonkin muuhun kouluun 

kuin omaan lähikouluun ja myös 

vaikka olet meidän koulun 

oppilas, mutta haet uutena 

liikuntalinjalle tai URHEA-linjalle 

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. 



Pukinmäenkaaren peruskoulu
7. luokalta alkava liikuntapainotus

Valtakunnallinen urheiluyläkoulu

Rehtori Leena Hiillos

Virka-apulaisrehtori Ilppo Kivivuori

Virka-apulaisrehtori Piia Uotinen



MITÄ LIIKUNTAPAINOTUS 
TARKOITTAA?

LIIKUNTA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ

Liikkuva koulu 

Liikuntaviikko

Välkkäritoiminta

Pitkät välitunnit

Toiminnallinen opetus

Korkeatasoinen liikunnanopetus
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MITÄ LIIKUNTAPAINOTUS 
TARKOITTAA?

VASTUULLISUUTTA
LIIKUNNAN PARISSA

Taitoja elämää tai tulevaa ammattia varten:

Tuomaritoiminta

Välkkäritoiminta: ohjaaminen ja valmentaminen

Toimitsijatehtävät

TET- harjoittelu
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MITÄ LIIKUNTAPAINOTUS 
TARKOITTAA? 

LIIKUNTA ELÄMYKSENÄ

Itsensä ylittäminen

Yhdessä tekeminen

Uuden kokeileminen –lajikokeilut

Kilpaileminen

Osallistuminen tapahtumiin yleisönä
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Puksun 2 eri linjaa:

LIIKUNTA URHEA
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Liikuntalinja

14 - max 26 oppilasta sijoitettuna 

yleisluokille

Tällä linjalla on automaattisesti paikka niillä oppilailla, jotka 

ovat nyt kuudennella luokalla liikuntalinjalla tässä koulussa.  

Muiden linjalle otettavien oppilaiden tulee läpäistä 

soveltuvuuskokeen perusosa. 

-liikuntaa 4 tuntia viikossa, omana ryhmänään vähintään 2 

tuntia. 

-yhteisiä opintoja myös muissa oppiaineissa.

- mahdollisuus valita liikuntaan liittyviä valinnaisia opintoja, 

esim. pelinohjaus 8-9 luokalle tai lyhyt valinnainen aine 8 lk

esim. kuntoliikunta.

Urheiluakatemialinja kilpaurheilijoille

14 - 26 oppilasta

Tälle linjalle päästäkseen nuoren on suoritettava 

soveltuvuuskokeen perusosan lisäksi lajitesti toisena päivänä. 

Linjalle haetaan testien yhteispisteillä. Oppilaat opiskelevat 

yhtenä ryhmänä.

- liikuntaa 4 tuntia viikossa. Kasva-urheilijaksi-

opetussuunnitelmaa (  h)

- Lisäksi Kasva Urheilijaksi teoria joka vuosiluokalla li-, ko-, tt-, 

opo- tunneilla

- Lisäksi valinnainen aine lk 8-9 Pelinohjauksen perusteet on 

mahdollinen

- mahdollisuus harjoitteluun aamulla, ks. Seuraava dia

- kouluvalmentajan tuki tarvittaessa urheilun ja koulunkäynnin 

yhteensovittamiseen



TAVOITTEENA TUKEA URHEILIJAA
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• Kilpaurheilusta kiinnostuneiden yli 12-vuotiaiden harjoitusmäärän tavoitteena 

on vähintään 18 tuntia viikossa

• Rakentaa lukujärjestys, joka mahdollistaisi sporttia joka päivään

• Innostaa harjoittelemaan

• Tarjota lisäharjoitusta treeniviikkoon
• 7lk 1 harjoitus, 8-9lk 2 harjoitusta

• Keskiviikon harjoitusiltapäivä

• Opettaa levon, harjoittelun ja ravinnon merkitys kehittymisessä
• Aamuvalmennus on suunniteltu siten, että se tukee iltaharjoittelua



Esimerkkilukujärjestys URHEA-linjalla: koulun tarjoama kehys 
opintojen ja urheilun yhdistämiseksi
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MA TI KE TO PE

LI

Tavallinen liikuntatunti

EI OPPITUNTIA:

Harjoitukset tai koulun 

valmennuskerho

EI OPPITUNTIA

8-9 lk

Harjoitukset tai koulun 

valmennuskerho

LI

Tavallinen liikuntatunti

EI OPPITUNTIA

Harjoitukset tai koulun 

valmennuskerho

EI OPPITUNTIA

8-9 lk

Harjoitukset tai koulun 

valmennuskerho

LI VAL

Kasva urheilijaksi -

sisältö

LI VAL

Kasva urheilijaksi -

sisältö

URHEA:

Fysiikkavalmennus

URHEA:

Fysiikkavalmennus



Koulu tekee yhteistyötä aamuisin 
tapahtuvan harjoittelun osalta
Tänä lukuvuonna näissä lajeissa:

Koripallo, koripalloliiton susicampus

Salibandy, URHEA:n järjestämä valmennus

Jääkiekko, URHEA:n järjestämä valmennus

Jalkapallo, koulun järjestämä valmennus

Fysiikkavalmennus, URHEA:n ja koulun järjestämä valmennus

Osa nuorista käy omissa harjoituksissa  esim. jalkapalloseurat). Nuori voi harjoitella myös 

itsenäisesti oman harjoitusohjelman mukaan.
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URHEILIJAN POLKU PUKINMÄENKAAREN 
PERUSKOULUSSA
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6-12-vuotiaat  Lähellä kotia

12-14 -vuotiaat  tavoitteelinen urheilu

ALAKOULU

 Urheiluharrastus 

 Koululiikunta

 Liikunta kavereiden ja vanhempien kanssa

YLÄKOULU

 Tavoitteellinen kilpaurheilu seurassa

 Aamuharjoittelu koulussa

 Liikuntatunnit

 Omatoiminen harjoittelu

LIIKUTAAN 

MONIPUOLISESTI

OPETELLAAN 
HARJOITTELEMAAN

OPETELLAAN 
KILPAILEMAAN

OPETELLAAN 
VOITTAMAAN
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SOVELTUVUUSKOKEET
Soveltuvuuskokeen perustesti järjestetään keskiviikkona 19.1.2022 Pukinmäenkaaren 

peruskoulussa Kenttäkuja 12:n liikuntasalissa. Soveltuvuuskokeen sisältö on 

valtakunnallinen, www.soveltuvuuskoe.fi ja koulukohtainen osio koripallo (ei vaadi 

erityisosaamista). Kokeeseen ei tule erillistä kutsua, vaan aikataulutiedot ym. tulevat koulun 

nettisivuille ennen koetta.

Lajitestit vain URHEA-linjalle hakeville ovat perjantaina 21.1.2021. Tiedot tulevat 

Urheiluakatemian sivuille https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu-ylakoulut-ylakoulutoiminta-

soveltuvuuskoe-soveltuvuuskokeenlajiosa/

Varapäivien testeihin 7.2. ja lajitestiin 9.2.2021 voi osallistua vain, 

mikäli on lääkärintodistus varsinaiselta koepäivältä.
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OPPILASVALINTA

Liikuntalinja:

Nuori osallistuu perustestiin. Nuoret asetetaan järjestykseen testipisteiden 

perusteella niille paikoille, jotka jäävät täyttämättä jo linajalla olevilla 

oppilailla.

URHEA-linja:

Nuori osallistuu perustestiin (huonoin tulos jää pois)

ja lajitestiin. Näiden testien pistemärät lasketaan 

yhteen ja nuoret asetetaan järjestykseen 

pisteiden perusteella.

Oppilaspaikat täytetään, mikäli Helsingin kaupungin koulujen minimipistemäärän (26 p) 

ylittäneitä oppilaita on riittävästi. Oppilaaksiottopäätökset postitetaan 18.3.2022..
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Tutustu 
toimintaamme

https://www.facebook.com/Pukinmäenkaaren-

peruskoulu

https://www.instagram.com/puksunpk/

www.pukipk.edu.hel.fi

TERVETULOA!

Lisätiedot

Rehtori Leena Hiillos 050-3863470
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