
Vanhempainilta 2. luokkien 
huoltajille keskiviikkona 2.11.2022 
klo 18.00 alkaen
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Etunimi Sukunimi



Lukutaidon tärkeys

”lukeminen kannattaa aina”

https://youtu.be/XnPHXIYXERs
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https://youtu.be/XnPHXIYXERs


Siirtyminen 3. luokalle 
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Valinnaisen A2 kielen aloitus

Hakeutuminen painotettuun 

opetukseen

Oppimisen tuen arviointi



Toisluokkalaisen opas

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

Koulun kotisivut -> Ajankohtaista
Wilma-viestissä
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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 A1-kielessä 9. luokan päätteeksi.

• A2-kieltä opiskellaan kolmannella luokalla 1 tunti viikossa ja 

neljänneltä alkaen 2-3 tuntia viikossa koulun oman tuntijaon 

mukaisesti

• A2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 7-9 joko ylimääräisinä tunteina tai 

valinnaisaineena. A2 kieltä ei siis ole pakko valita ollenkaan.

• Mikäli oppilas ei opiskele ruotsia joko A1 tai A2 kielenä, aloittaa hän 

ruotsin kielen opiskelun 6. luokalla
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A2-kieli
Puistopolun peruskoulussa valittavana:
englanti, espanja, ranska, ruotsi tai saksa
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Miksi opiskella vielä yhtä kieltä?
• Yhä kansainvälisempi Suomi: tällä hetkellä kuitenkin kielivaranto 

on yksipuolistumassa ja supistumassa

• Kielten opiskelu avartaa maailmankuvaa sekä lisää kulttuurien 
tuntemusta ja suvaitsevaisuutta

• Lisää opiskelu- ja työmahdollisuuksia ulkomailla

• Mahdollistaa uudenlaisia kontakteja vapaa-ajallakin ja 
matkustaessa

• Treenaa aivoja ja muistia tehokkaasti

• Kehittää vuorovaikutustaitoja

• Vahvistetaan hyviä työtapoja uusien kielten oppimiseksi



Kun miettii valintaa, kannattaa ottaa 
huomioon:

• Opiskelu edellyttää sinnikkyyttä ja säännöllistä työskentelyä

• A2-kielen oppilaalla on viikossa 1-2 oppituntia enemmän kuin 
niillä, jotka opiskelevat vain A1-kieltä ja se jatkuu läpi 
peruskoulun (A2-kieli ei ole lyhytkurssi!)

• Oppijan oma motivaatio ja kiinnostus kieliin on tärkeää - se, että 
kaverikin valitsee kielen ei ehkä ole paras peruste

• On hyvä muistaa, että opiskelulla voi olla monta päämäärää -
muutakin kuin hyvä arvosana todistuksessa

• Kuitenkin: jos säännöllinen koulutyö on osoittautunut 
oppilaalle raskaaksi ja haastavaksi, kannattaa miettiä, ottaako 
vielä yhden lukuaineen



Rohkaisemme valitsemaan 
kieliä monipuolisesti!

Video: Kieliä, kyllä kiitos!
https://www.youtube.com/embed/WoGbDuv42oU
(A2-kieli: katsotaan kohtaan 3:46 asti)

https://www.youtube.com/embed/WoGbDuv42oU


3. luokalta 
alkava 
painotettu 
opetus ja 
niiden 
opinpolut  
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3. luokalta alkava painotettu opetus 
• Oppilaiden on mahdollista hakeutua kolmannella luokalla alkavaan               

painotettuun opetukseen tai yksityisen opetuksen järjestäjän ylläpitämään 

kouluun. 
• Painotettuun opetukseen oppilaat otetaan valintakokeiden perusteella, jonne huoltajat 

heidät ilmoittavat. 

• Kolmannelta luokalta alkavaa painotettua opetusta tarjotaan kuvataiteessa, 

liikunnassa, musiikissa, nykytanssissa ja taideilmaisussa. 

• Koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia 24.10.–11.11.2022, joiden aikataulut 

löytyvät kyseisen koulun kotisivuilta: 
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/koulut

• Painotettua opetusta tarjoavat koulut päivittävät omille kotisivuilleen tarkemmat tiedot 

soveltuvuuskokeista ja hakeutumisesta. Sivuja kannattaa seurata aktiivisesti, erillisiä 

kutsuja hakijoille ei lähetetä. 
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3. luokalta alkava painotettu opetus 
• Hakuaika painotettuun opetukseen on 

Wilmassa 14.11.–7.12.2022. 

• 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. 

• Soveltuvuuskokeet järjestetään ma 17.1.– pe 

4.2.2022 välisenä 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 

perjantaina 18.2.2022
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Myös seitsemänneltä luokalta voi hakeutua 

painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen.



Opinpolku 3. luokalla alkava painotettu opetus 

Musiikki
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Kaisaniemen 

ala-asteen 

koulu

Kruununhaan 

yläasteen 

koulu 

Suutarinkylän 

peruskoulu

Oulunkylän 

yhteiskoulu

Pakilan 

yläasteen 

koulu

Oulunkylän ala-

asteen koulu

Pakilan ala-

asteen koulu

Suutarilan ala-

asteen koulu 

Tahvonlahden 

ala-asteen koulu

Laajasalon 

peruskoulu

Liikunta

Haagan peruskoulu 

Pukinmäenkaaren peruskoulu 

Merilahden peruskoulu 

Puistopolun peruskoulu 

Laajasalon peruskoulu 

Vuoniityn peruskoulu 



Opinpolku 3. luokalla alkava painotettu opetus 

Kuvataide

Nykytanssi -> Tanssitaide
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Meilahden 

yläasteen 

koulu

Pikku-

Huopalahden 

ala-asteen koulu

Taideilmaisu

Kaisaniemen 

ala-asteen 

koulu

Kruununhaan 

yläasteen 

koulu 

Aleksis Kiven peruskoulu 

Puistopolun peruskoulu 



Painotettu opetus
PPPK:ssa
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LIIKUNTAPAINOTUS 
ALAKOULUSSA
LV 2023-2024

* tavoitteena monipuoliset liikuntataidot



SUUNTAVIIVOJA

- LIIKUNTAA 4 H / VIIKKO

- MONIPUOLISTA JA MONILAJISTA LIIKUNTAA

- 1 VVK TUNTI POIS VALINNAISISTA 4. JA 6 LK

- 5. LUOKALLA MAHDOLLISUUS TOIVOA MYÖS LISÄLIIKUNTAA 

VALINNAISAINETARJOTTIMELTA



LIIKUNNANOPETUKSEN 
KESKEISET ALUEET
TOIMINTAKYKY TAIDOT

- FYYSINEN - LIIKKUMISTAIDOT

- PSYYKKINEN - VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

- SOSIAALINEN - TASAPAINOTAIDOT



SOVELTUVUUSKOE

- LIIKKUMISTAIDOT (mm. Voimistelu, temppuilu, juoksu)

- KOORDINAATIO (mm.välineenkäsittelytaidot)

- RYTMITAJU (mm.musiikin mukaan liikkuminen)

- HARRASTUNEISUUS

- KIINNOSTUS LIIKUNTAAN (haastattelu)

Koepäivä painotukseen haettaessa tiistai 17.1.2023 ja varakoepäivä 

tiistaina 31.1.2023. Soveltuvuuskoe järjestetään Merilahden 

liikuntahallissa klo 8.00 alkaen.



Painotettu taideilmaisuopetus

Sisältää ilmaisutaitoa, kuvataidetta, käsityötä 
ja musiikkia.

Tutustutaan taiteen eri muotoihin.
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• Työskentely on monimateriaalista.

• Teemme retkiä esim. Museoihin, näyttelyihin ja 
tapahtumiin.

• Yhteistyötä taiteilijoiden kanssa.

• Opiskeluun liittyy esiintymisiä esim. koulun 
juhlissa.

• Ei pelkkää kuvista!
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Minkälaiselle lapselle
taideilmaisupainotus sopii? 

Oleellista kiinnostus ja uteliaisuus erilaisia
taidemuotoja kohtaan sekä
halu ja rohkeus kokeilla erilaisia
ilmaisumuotoja.

Huom. Taidepainotukseen kuuluu myös
esiintyminen.
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Tuntijako taideilmaisussa

Taideilmaisua 2t/vko 

Sen lisäksi kuvataide, musiikki, käsityöt.

Tosin tuntimäärät vaihtelevat hieman verrattuna 

oppilaaseen, joka ei ole painotuksessa.
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Soveltuvuuskoe sisältää:

piirtämistä
muotoilua
soittamista ja laulamista
vuorovaikutusharjoituksen
musiikkiliikuntaa
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Tarvittavat taidevälineet ovat koululla.

Halutessaan kokeeseen voi tuoda oman soittimen 
tai näytteitä omista töistä.

Soveltuvuuskoe kestää 
noin 2,5 tuntia.

27



Soveltuvuuskoepäivät

- Liikunta ti 17.1.2023
uusintapäivä ti 31.1.2023
- Taideilmaisu ke 18.1.2023, 
uusintapäivä ke 25.1. 2023

Uusintapäivään osallistuminen edellyttää 
lääkärintodistuksen
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Aikataulut valintoihin

• Hakuaika painotettuun opetukseen erillisen lomakkeen kautta Wilmassa 

14.11.–7.12.2022

• Valintakokeet 16.1.-3.2.2023 - tarkempi aikataulu alla

- kokeet alkavat klo 9.00

KOE UUSINTAKOE

Musiikki ma 16.1. ma 30.1.

Yksilökokeet pe 3.2. mennessä

Liikunta ti 17.1. ti 31.1.

Taideilmaisu ke 18.1. ke 25.1.

Kuvataide to 19.1. to 26.1.

Nykytanssi ma 23.1., ti 24.1. ja ke 25.1. ke 1.2.
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Painotukseen hakeutuminen
Wilmassa

•Mene Wilman

selaimella, https://helsinki.inschool.

fi/

•Lomakkeet -> 

"Haku 3. vuosiluokalle painotettuun

opetukseen"
30
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Toissijainen oppilaaksiotto

Koulu voi ottaa muiden koulujen oppilaita, jos on 

tilaa

• painotetu opetus

• harvinainen kieli

Jos vaihtaa koulua, menettää absoluuttisen

oikeuden omaan lähikouluun.

31



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.

8.11.2022 32

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



Arviointikeskustelut 

• Varauskalenteri aukeaa Wilmassa torstaina 3.11. kello 8.15 

• Varaa lapsellesi arviointikeskusteluaika 28.11.-16.12. väliselle ajalle. 

Varauskalenteri sulkeutuu perjantaina 25.11. klo 14.00.

• Keskustelussa ovat mukana oppilas ja huoltaja. Arviointikeskustelu käydään 

omassa luokassa. Myös Teams-kokous on mahdollinen.

• Mikäli tarvitsette tulkin ja/tai haluatte käydä keskustelun Teamsin kautta, niin 

varatkaa aika ja laittakaa lisäksi erillinen Wilma-viesti opettajalle.
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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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Kiitos!
Virka-apulaisrehtori Juha Juvonen, 

rehtori Pertti Tossavainen

Juha.juvonen@hel.fi

Pertti.tossavainen@hel.fi

mailto:Juha.juvonen@hel.fi
mailto:Pertti.tossavainen@hel.fi

