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Tervetuloa Puksuun!

Useat koulun ulkopuoliset ovat antaneet palautetta että meillä 

henkilökunta todella välittää oppilaista ja 

haluaa auttaa kaikkien kasvua ja oppimista. 

Kaikille siivet!
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Sisältö:
Tulevat luokat ja opettajat:

7A URHEA, luokanohjaaja Lauri Virtanen

7C Liikunta ja yleislinja, luokanohjaaja Antti Nieminen

7D Liikunta ja yleislinja, luokanohjaaja Antti Malassu

Ryhmäytyminen ja koulunkäynti

Koulun liikuntatoiminta

Urheilijan Polku ja opetus

Koulun alku

Vanhempainyhdistyksen

Kevätpuksaus-tapahtumassa 27.4.2019



Ryhmähengen luominen oppilaille 

Oppilaiden tutustumiskäynnin ajankohta tulee lakon jälkeen nettisivuille.

Luokille nimetään tukioppilaat. Koulun alkaessa on tukioppilaiden järjestämä ”suunnistus” 

koulutalossa. Luokanvalvoja huolehtii luokasta 2 päivää koulun alkaessa. 

Ryhmäytysretket 7. luokille:

elokuussa nuorisotalolla, 

syyskuussa Vartiosaaressa ja

tammikuussa nuorisotalolla. 

Ryhmäytyksessä on apuna 

kouluvalmentaja Matti Mikkonen.

Urheilijoille on info urheilutoiminnasta

ja aamuisin tapahtuvasta harjoittelusta.
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Miten meidän koulu eroaa muista 
lähialueen kouluista?

Liikuntaviikko (toimintaa ja lajikokeiluja kaikille)

Välkkäritoiminta (isot oppilaat liikuttavat pienempiä välitunneilla)

Elämyksellisyys yleisönä, esim. jääkiekon naisten MM-kisat koko koululle

Pitkät välitunnit: mahdollisuus liikkua urheilupuistossa ja Rantabaarissa sekä 

liikuntasalissa osana päivittäistä harjoittelua = 10 tuntia liikkumista koulupäivän 

yhteydessä

Korkeatasoinen liikunnanopetus

myös kilpailutoimintaan osallistuminen

Valinnaisaineita liikuntaan liittyen: 

Valmennus ja tuomarointi, Tanssi, akrobatia ja musiikkiliikunta,

Koripallo lisenssipelaajille

Palkitseminen: mitalikahvit ja stipendit

Seuranta: MOVE- testit, Kouluterveyskysely
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Opintojen järjestäminen

Kaikki koulun oppilaat saavat henkilökohtaisen tietokoneen 7. 

luokan alussa.

Opintoja tehdään verkkoympäristössä

Googleclassroom)

-> tehtäviä on mahdollista suorittaa 

myös etänä (esim. urheiluleirien aikana).

Tämän lisäksi on tärkeää 

yhdessä tekeminen ja oppiminen 

erilaisten tehtävien avulla.
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2 eri liikuntapainotuksen linjaa:

LIIKUNTA URHEA
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Liikuntalinja

26 oppilasta sijoitettuna yleisluokille

-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

26 oppilasta, yksi luokka

- liikuntaa 4 tuntia viikossa. Kasva-urheilijaksi-

opetussuunnitelmaa ( 2 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



Urheilijan kaksoisura –
ainutlaatuista maailmassa
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Tavoitteena urheilun ja opintojen yhdistäminen

peruskoulu

toinen aste 

korkeakoulut

> Iltaharjoitukset vähenevät

> Opinnot edistyvät

> Koulupäivien aikainen liikunta 

tukee urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia 

= monipuolinen harjoittelu ja vammojen ehkäisy



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



Mitä odotamme nuorilta ja kodeilta?

Urheilija ilmaisee halunsa ja sitoutuu osallistumaan säännöllisesti 

tarjottaviin harjoituksiin. 

Urheilija sitoutuu hoitamaan kouluasiansa kunnolla, mikä tarkoittaa 

mm. tarvittavien lupien aikataulun mukaista hoitamista, koulutehtävien 

tekemistä ja sovittujen sääntöjen noudattamista (myös koulun 

järjestyssäännöt).

Koulu, koti, lajiliitto ja urheiluseura sitoutuvat yhteistyöhön ja kannustavat 

urheilevaa oppilasta näiden tavoitteiden toteutumiseksi.
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Poissaolot ja opinnoista 
huolehtiminen- ennakointi

Pukinmäenkaaressa pidämme tärkeänä, että oppilas saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Säännöllinen poissaolo oppitunneilta ei ole sallittua, ellei opinnoista kirjata oppimissuunnitelmaa. Suunnitelmaan 

kirjataan myös opinnot säännöllisten poissaoloja paljon aiheuttavien leiritysten osalta. Koulu on yhteydessä myös 

valmentajan kanssa.

Menettely: 

1. Huoltaja ottaa etukäteen yhteyttä luokanohjaajaan. 

2. Luokanohjaaja, huoltajat ja ko. aineen opettaja kirjaavat oppimissuunnitelmaan, millä tavoin oppimisesta huolehditaan 

poissaolon ajalta ( projektityö, koe, portfolio…) ja miten osaaminen näytetään. 

3. Luokanohjaaja toimittaa suunnitelman rehtorille.

Lyhytaikainen poissaolo:

Tee anomus Wilmassa vähintään 2 viikkoa ennen,

lisätietoihin maininta kutsusta turnaukseen, leirille tms.

Luokanvalvoja voi myöntää 1-5 päivän poissaolon esim. turnauksen vuoksi,

yli 5 päivää myöntää rehtori.
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Urheilijan polku

Perusvalmennus

Lajivalmennus

Lihashuolto

Oppilaana kehittyminen

Urheilijana kehittyminen

Kilpailijana kehittyminen

Opinnolliset tukitoimet
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Tyttöjen lentopallomestarit Helsingissä 2022!

https://www.instagram.com/p/BX7z_uLjDA-/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BX7qTMRjYgM/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BX5CUrlDhI1/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BX2z83GDmkP/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BX0GxC-DCrZ/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BXp0L9oDwNO/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BXpPKqgDYTN/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BXnXSZkj8_H/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BXivge8jw0C/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BU3yU4zDyCL/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BU3x3zkDbW2/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/p/BU3vcazDzyO/?taken-by=puksunpk
https://www.instagram.com/puksunpk/


Liikunnan valinnaiset opinnot
Kasva urheilijaksi kokonaisuus
Kokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä Urhean kanssa 2 tuntia viikossa

FYYSINEN TOIMINTAKYKY

Motoristen perustaitojen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen.

SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY

Urheilijana edustaminen ja ryhmässä toimiminen.

PSYYKKINEN TOIMINTAKYKY

Oppilas ymmärtää ilon, innostuksen ja vahvan itsetunnon sekä 

itsesäätelytaidon merkityksen
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Ajankohtaista toukokuussa:

- Mahdollinen koulumatkahakemus

- Valinnaisaineen valinta sähköisellä lomakkeella, tulee täytettäväksi 

sähköpostitse.

- Seuraa nettisivuilta, minä päivänä tulee oppilaiden tutustuminen 

luokanohjaajiin ja luokkakavereihin vielä toukokuun aikana.

10.5.2022 17



Elokuun vanhempainillassa

Luokanohjaajan tapaaminen

Informaatio aamulla tapahtuvan harjoittelun yhteistyökumppaneista 

Liikunnan opettajien ja koulun valmentajien puheenvuorot 

- opetuksen sisällöistä ja Kasva Urheilijaksi- materiaalista

- liikunnan opetuksen vuosikalenterista 

- liikunnan opetuksen tiedotustavoista ja –kanavista

- aamun valmennusten toteutuksesta

www.pukipk.edu.hel.fi . Seuraa sivuilta myös facea ja instaa!
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http://www.pukipk.edu.hel.fi/


Kun on kysyttävää, asiantuntijamme 
vastaa….

Käytännön kysymyksissä kannattaa kääntyä koulusihteerien puoleen:

arja.jurasch@hel.fi 09 31080 449

tia.soine@hel.fi 09 310 80748

Muissa asioissa voitte olla yhteydessä rehtoriin

Leena Hiillos, leena.hiillos@hel.fi 050-3863470

TAI

Liikunnanopettajiin

Matti Airo matti.airo@edu.hel.fi 040 757 2542

Missu Eskola missu.eskola@edu.hel.fi 0406277721

Lauri Virtanen lauri.virtanen@edu.hel.fi 0406428015

TAI

URHEA- valmennuksista vastaavaan opettaja, valmentaja

Juha Oikariseen juha.oikarinen@edu.hel.fi 09 310 83087
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Miten koulu alkaa elokuussa?

Koulu alkaa Kenttäkujalla  torstaina 11.8. 2022 klo 9.00 ja päättyy klo 12. 

Lukujärjestykset julkaistaan Wilmassa perjantaina.

Sisäänkäynti sisäpihan puolelta. Luokanohjaajat tulevat oppilaita 

vastaan. Tervetuloa!
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Rehtorit toivottavat mukavaa 
toukokuuta ja hyvää kesää kaikille!
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Piia, Ilppo ja Leena


