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3. luokalla on mahdollisuus aloittaa 
vapaaehtoinen A2–kieli 

3. luokalla on mahdollisuus aloittaa vapaaehtoinen A2-kieli.

• Oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa A2-kielessä sama kielitaidon 

taso kuin 1. luokalta aloitetussa  A1-kielessä 9. luokan päätteeksi.

• A2-kieltä opiskellaan Pukinmäenkaaren peruskoulussa

kolmannella luokalla 1 tunti viikossa ja neljänneltä alkaen 2 tuntia 

viikossa

• A2-kieltä opiskellaan Pukinmäenkaaren peruskoulussa

vuosiluokilla 7-9 ylimääräisinä tunteina 30 +2 (paitsi ruotsi)
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Kielipolku Pukinmäenkaaren 
peruskoulussa

Luokka- aste

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A- kieli kaikilla nyt englanti

Valinnainen aine: A2 –kieli (+2 h) 

(englanti), espanja, ruotsi, saksa, venäjä 

B 1 kieli ruotsi 

Valinnainen aine: B2 –kieli espanja, ranska, venäjä

Ryhmä perustetaan ja opetus alkaa, jos valinneita on vähintään15 oppilasta.



Valinnaisen A 2 – kielen valinta 
tuleville kolmosluokkalaisille

Vaihtoehdot Pukinmäenkaaren 
peruskoulussa:
(englanti), espanja, ruotsi, saksa, 
venäjä 

Oppimiskeskustelussa voitte pohtia opettajan kanssa, 

onko lapsella intoa ja edellytyksiä opiskella uutta kieltä.

Huoltajat täyttävät koulukohtaisen valintalomakkeen  

tammikuussa ja palauttavat sen viimeistään perjantaina 

17.2.2023.
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Oppimisen tuki 3. luokalle siirryttäessä

• Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan aina tuen tarpeen muuttuessa ja vähintään 

vuosittain

• 2. luokan kevätlukukauden aikana oppilasta opettavat opettajat arvioivat 

yhdessä  oppilaan tuen tarvetta ja annetun tuen vaikutuksia.

• Jos oppilas siirtyy 3. vuosiluokalle toiseen kouluun, lähettävä koulu huolehtii 

siitä, että tieto oppilaan tarvitsemasta tuesta siirtyy uuteen kouluun.

31.10.2022 5

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



Painotettu opetus
Helsingin kouluissa:

kuvataide, liikunta, musiikki, taideilmaisu, tanssitaide



3. luokalta alkava painotettu opetus 
• Hakuaika painotettuun opetukseen on 

Wilmassa 14.11.–7.12.2022. Lomakkeet-> 

hakeutuminen painotettuun opetukseen 3. 

luokalle

• Oppilas voi esittää viisi hakutoivetta 

ensisijaisuusjärjestyksessä. Oppilas voi tulla 

valituksi vain yhteen kouluun.

• Hakeutuminen on sitovaa eli oppilas sitoutuu 

ottamaan paikan vastaan, jos tulee valituksi 

painotettuun opetukseen.

• Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta 

huomioon. 

• Valintakokeet järjestetään 16.1.– pe 

3.2.2023välisenä aikana, tarkemmat tiedot 

löydät kunkin painotettua opetusta 

järjestävän koulun kotisivuilta. 

• Mikäli oppilas tulee valituksi painotettuun 

opetukseen, hänen ei tarvitse erikseen 

vahvistaa oppilaspaikkaa. Hänellä on oikeus 

jatkaa painotetussa opetuksessa 

perusopetuksen loppuun saakka 

määritellyssä opinpolussa. 

• Oppilaaksiottopäätökset lähetetään koteihin 

perjantaina 17.3.2023
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Myös seitsemänneltä luokalta voi hakeutua 

painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen.



Lisätietoa

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

www.edu.hel.fi/toisluokkalaisenopas

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


Pukinmäenkaaren 
peruskoulu
3. luokalta alkava 
liikuntapainotus

• Rehtori Leena Hiillos

• Virka-apulaisrehtori Ilppo Kivivuori

• Virka-apulaisrehtori Piia Uotinen
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MITÄ LIIKUNTAPAINOTUS 
TARKOITTAA?

LIIKUNTA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ

Liikkuva koulu 

Liikuntatapahtumat

Välkkäritoiminta

Pitkät välitunnit

Toiminnallinen opetus

Korkeatasoinen liikunnanopetus

Alkavaa uutta toimintaa: liikkuvuusharjoittelu
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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- ”pelipaitakokemus”

Uuden kokeileminen –lajikokeilut

Kilpaileminen

Osallistuminen tapahtumiin yleisönä
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Liikuntapainotus 
soveltuvuuskoeluokalla 
Liikunnan oppitunteja on 4 viikossa luokilla 3-6

Lisäksi järjestämme

toiminnallisia oppitunteja, 

liikunnallisia kerhoja

ja liikuntatapahtumia.

7. Luokalla on mahdollisuus 

- jatkaa liikuntapainotuksessa tai

- luopua paikasta tai

- hakea URHEA-linjalle



Tuntijakovertailu: mitä lisää ja mitä 
pois jos valitset liikunnan?

Luokat 3-6

Liikuntalinja 

mu 1+1+1+1

ku 1+2+1+1

ks 1+2+2+2

li 4+4+4+4

A2- kieltä (alkaa 3. luokalla) voi opiskella myös 

liikuntalinjalla. Samoin B 2- kieltä (alkaa 8. luokalla).

Yleislinja

1+1+1+1

2+2+1+1

1+2+2+2  

3+2+2+2

Valinnaiset muut opinnot:

0+ 2+2+2
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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



LASTEN LIIKUNNAN MÄÄRÄ

Lasten tulisi liikkua 2 - 3 tuntia päivässä terveytensä kannalta riittävästi.

Viikottainen ohjattu harjoittelumäärä on noin puolet kokonaismäärästä.
Esim. 7-vuotias → 7 tuntia / viikko (seuraharjoitukset, koululiikunta)
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TAITOJEN OPETTELU LIIKUNTALINJALLA

LIIKUNTALINJALLA:

• Monipuolista liikuntaa 2 x 2h 

viikossa ammattitaitoisten 

opettajien opetuksessa

• Motoristen taitojen harjoittelua 

eri urheilulajien avulla

• Toiminnalliset työskentelytavat 

luokkatyöskentelyssä

MOTORISTEN PERUSTAITOJEN 

OPETTELU
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Vanhemmat täyttävät Wilmassa hakulomakkeen 3. luokalle painotettuun opetukseen  ajalla 

14.11.-7.12.2022. Koulut toimittavat ohjeet huoltajille.

Valintakoe eli soveltuvuuskoe on tiistaina 17.1.2023 Polun koulutalossa osoitteessa Kenttäpolku 3. 

Tiedot aikatauluista, varusteista ym. tulevat koulun nettisivuille. 

Varapäivään tiistaina 31.1.2023 mahdollista osallistua, mikäli on osoittaa lääkärintodistuksella, ettei lapsi 

voinut osallistua soveltuvuuskokeeseen varsinaisena koepäivänä.

Kokeeseen ei tule erillistä kutsua. 

Liikuntalinjan soveltuvuuskokeet ovat samanlaiset kaikkiin Helsingin kouluihin. Soveltuvuuskokeissa 

mitataan yleisliikunnallisia taitoja ikäkaudelle sopivin testein. Liikuntaan sopivat vaatteet riittävät 

varustukseksi. 

Miten liikuntalinjalle haetaan?



Miten valinta tapahtuu?
Oppilasvalinta tapahtuu valintakokeen perusteella.

Wilmassa ilmoittautuneet oppilaat osallistuvat valintakokeeseen. 

Oppilaat laitetaan järjestykseen valitakokeessa saatujen pisteiden perusteella. Mikäli 

kaupunkitasoisen minimipistemäärän 12 p saaneita oppilaita on 24 kpl, kaikki paikat 

täytetään. Jos minimipistemäärän saavuttaneita on vähemmän, kaikkia paikkoja ei 

voida täyttää. Minimimäärä toiminnan käynnistämiseen on 14 oppilasta.

Tieto hyväksymisestä postitetaan kotiin 17.3.2023. 
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TUTUSTU TOIMINTAAMME

www.pukipk.edu.hel.fi

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

Tiedustelut: rehtori Leena Hiillos, 

050-386 3470
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https://www.facebook.com/Pukinmäenkaaren-peruskoulu
https://www.instagram.com/puksunpk/

