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Miksi opiskelemaan Haagan peruskouluun

• Kaikki koulun opettajat päteviä
• Terveydenhoitaja koululla joka päivä
• Vuosiluokilla 7-9 oma erityisopettaja
• Laaja kielivalikoima
• Toiminnallinen MALU-painotus
• Yli 20 vuoden kokemus liikuntapainotuksesta
• Yksi Urheiluyläkoulukokeilun kouluista
• Mahdollisuus räätälöidä oppilaan lukujärjestys



Haagan peruskoulun arvot

• Yhteisöllinen peruskoulu
Turvallinen oppilaan polku ykkösestä ysiin

• Joustava ja oppilaskeskeinen opiskelu
Vapaus ja vastuu yksilönä ja ryhmässä

• Kannustava ja avoin kohtaaminen
Hyvä ja reilu ilmapiiri, jokaista kunnioitetaan yksilönä

• Kestävä tulevaisuus
Liikunta, urheilu, terveet elämäntavat, ympäristön arvostus



Mikä muuttuu

• Uusia oppiaineita kotitalous ja oppilaanohjaus
• Ei luokanopettajaa vaan luokanvalvoja
• Opetus ei ole yhdessä luokassa
• Lähes joka aineessa on eri opettaja
• Samassa opetusryhmässä oppilaita myös toiselta luokalta
• Oppilaalla enemmän vastuuta omasta opiskelusta
• Itsenäinen liikkuminen opetuspaikoille, esim. liikunta
• Oppilaalle omat Wilma -tunnukset, virallinen tiedotuskanava



Tuntijako



Kielivalikoima

• A-kielet :  englanti, ruotsi, saksa ja espanja
• B1-kieli:    ruotsi
• B2-kielet : saksa, espanja ja venäjä



MALU-painotus

• Ilmiöpohjaista
• Toiminallista opiskelua ja tekemällä oppimista
• Omia tutkimuksia ja ryhmätöitä
• Retkiä, vierailijoita ja kilpailuja mahdollisuuksien 

mukaan



MALU-painotuksen sisällöt

• 7 LK: vesi, tiede arjessa, valo, tilastotiede 
• 8 LK: pelien matematiikka, retkeily, survival-taidot, 

energia, tiede arjessa 
• 9 LK: todennäköisyyslaskenta, ajankohtaiset, 

ympäristöongelmat, teknologia, tiede arjessa, sähkö



Vihreä lippu - kestävä taso

• Koulumme on Vihreä lippu – koulu. Kestävä kehitys näkyy 
koulun arjessa:
o Teemat: jätteet, energia ja terve elämä
o Keke -maskotti
o Oppilaiden ympäristöryhmät 
o Kierrätyksen ja energiankulutuksen aktiivinen 

seuranta
o Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa 



Liikuntapainotus

• 4h viikossa koululiikuntaa
• Aamuvalmennukseen voi hakea, valmennuksen aikaan on 

oppitunteja, jotka hoidetaan itsenäisesti
• Valinnaiskurssit luokilla 8–9 
• Haetaan soveltuvuuskokeella
• Soveltuvuuskoe keskiviikkona 24.1.2018 



Urheiluluokka

• Olympiakomitean koordinoima
• 4h viikossa koululiikuntaa
• Aamuvalmennus oman seuran, lajiliiton tai koulun järjestämänä
• Opiskelun ja harjoittelun yhdistäminen lukujärjestyksessä
• Uusi oppiaine: Urheilijana kasvaminen
• Kodin, koulun ja valmentajan yhteistyö
• Haetaan soveltuvuuskokeilla keskiviikkona 24.1.2018 ja lajiosuus 

perjantaina 26.1.2018



Hakulomakkeen täyttäminen



Lisätietoa

• Perustiedot Urhea-verkoston yläkouluista
http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/
• Yläkoulukokeilu
http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/urheiluylakoulukokeilu-2017-
2019/
• Soveltuvuuskokeen info
http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/soveltuvuuskoe-2018-tiedot-ja-
vi/
• Suora linkki videomateriaaleihin
https://www.soveltuvuuskoe.fi/
• Koulukohtainen osio
www.linkki.fi


