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KOUVOLAN KAUPUNKI

SIIRTYMINEN YLÄKOULUUN
ERIKOISLUOKALLE HAKEUTUMINEN

Yläkouluun siirtyminen
Jokaisella oppilaalle määritellään lähikoulu osoitteen mukaan. Lähikoulun määrittelee
perusopetuksen asiakasvastaava. Oppilaan ei siis tarvitse hakea yleisluokalle. Oppilas voi
pyrkiä toissijaisesti myös muun kuin lähikoulunsa yleisluokalle. Asiasta tiedotetaan
koteihin lähetettävällä lähikoulukirjeellä.

Hakeutuminen erikoisluokalle
Oppilas voi hakeutua myös erikoisluokalle. Hakuaika erikoisluokille päättyy 17.1.2021.
Kaikille erikoisluokille haetaan Wilman kautta. Jos sähköinen hakeminen ei ole
mahdollista, ole yhteydessä oppilaan omaan kouluun. Oppilas voi esittää kaksi
hakutoivetta. Hakemus on sitova.

Erikoisluokkavalinta vaikuttaa oppilaan muiden valinnaisaineiden määrään luokilla 7.-9.
Erikoisluokalle hakeutumisella voi olla vaikutusta myös oppilaan A2-kielen opiskelun
jatkumiseen yläkoulussa. A2-kieliryhmien perustamiseen yläkouluilla vaikuttaa se, kuinka
monella kuhunkin kouluun ohjautuvalla oppilaalla on A2-kielivalinta. Mikäli A2-kielen
ryhmää ei kouluun synny eikä oppilas pysty osallistumaan toisen koulun A2- kielen
tunneille, voi oppilas joutua lopettamaan A2-kielen opiskelun.

Perusopetuksessa on määritelty kunkin koulun 7. luokkien erikoisluokkien määrä sekä
oppilaiden enimmäismäärä erikoisluokilla.
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Oppilaaksiottokriteerit erikoisluokille tärkeysjärjestyksessä:
1. oppilas asuu Kouvolassa
2. ensisijaisesti luokalle toivoneet valitaan ensin; jos tilaa jää, otetaan toissijaisesti
hakeneita
3. tässä tiedotteessa ilmoitettuina testipäivinä valintakokeissa/testeissä parhaiten
menestyneet
4. jos eroa pyrkijöiden välille ei edellä mainituilla kriteereillä saada, arvotaan
erikoisluokkien vapaat oppilaspaikat tasaväkisten hakijoiden kesken

Erikoisluokille hakeutuville oppilaille ei järjestetä koulukuljetusta, ellei ko. koulu ole
hänen lähikoulunsa (edellytys koulumatka yli 5 km). Erikoisluokkien valintatilaisuudet
järjestetään tarvittaessa viikoilla 4-5.

Erikoisluokka

Koulu

Enimmäisoppilasmäärä
7. luokilla

Yrittäjyys

Elimäen yhtenäiskoulu

26

Hitech

Eskolanmäen koulu

26

Ilmaisutaito

Eskolanmäen koulu

26

Media ja ilmaisutaito

Kymintehtaan koulu

26

Liikunta

Urheilupuiston koulu

52

Matematiikka

Kouvolan yhteiskoulu

26

Musiikki

Kouvolan yhteiskoulu

26

Naukion yhtenäiskoulu

26

Jos oppilas ei osallistu tässä tiedotteessa ilmoitettuun valintatestiin / -haastatteluun, ei
hänellä ole mahdollisuutta päästä erikoisluokalle kevään haussa.

Liikuntaesteiset ohjataan kouluihin, joissa esteetön kulkeminen on mahdollista.
Musiikkiluokilla jatkavat oppilaat sijoitetaan Kouvolan Yhteiskouluun ja Naukion
yhtenäiskouluun. Jos oppilas lopettaa opiskelun musiikkiluokalla 6.luokan jälkeen, hänet
ohjataan asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun.
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Erikoisluokkavalinnoista tiedotetaan koteihin viimeistään viikolla 5. Muiden
seitsemänsien luokkien osalta koulupaikat ovat tiedossa helmikuun aikana.

Lisätietoja erikoislinjoista saa koulujen Internet- sivuilta www.edukouvola.fi sekä
rehtoreilta.

Elimäen yhtenäiskoulu

rehtori Niina Paavilainen

puh. 020 615 7854

Eskolanmäen koulu

rehtori Teija Toppila-Mörsky

puh. 020 615 8404

Kouvolan yhteiskoulu

rehtori Tarja Korhonen

puh. 020 615 8402

Kymintehtaan koulu

rehtori Petri Haapio

puh. 020 615 7084

Naukion yhtenäiskoulu

rehtori Kai Mikkonen

puh. 020 615 7189

Urheilupuiston koulu

rehtori Petteri Kinnunen

puh. 020 615 8396

sähköposti: etunimi.sukunimi@kouvola.fi (huom! tarja.a.korhonen@kouvola.fi)
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ERIKOISLUOKKIEN ESITTELY
Elimäen yhtenäiskoulu

Yrittäjyys
Yrittäjyysluokan tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus kehittää omaa
yrittäjyysidentiteettiä ja saada kokemusta yrittäjänä toimimisesta. Yrittäjyysluokka toimii
luontevana osana koulua ja sen lähiympäristöä, jolle tyypillistä on kestävä elämäntapa,
maaseutuyrittäjyys ja teollisuus. Luokka työskentelee yhteisöllisesti etsien uusia keinoja
lisätä osallisuutta, ja työmuotona on pääsääntöisesti projektityöskentely. Tavoitteena on,
että jokaisen luokka-asteen yrittäjyysluokalla on ainakin yksi kummiyritys, jonka kanssa
tehdään yhteistyötä yläkoulun ajan. Luokan oppilaat ovat aktiivisesti mukana koulun
toiminnassa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja auttamalla alueen vuosittaisten
tapahtumien järjestelyissä. Toiminnassa painotetaan omien mahdollisuuksien löytämistä
ja omien voimavarojen tunnistamista sekä yrittävän elämänasenteen tärkeyttä kaikessa
toiminnassa.

Sisällöt vuosiluokittain
7. vuosiluokka (1,6 tuntia viikossa)
Yrittäjyysidentiteetin kehittäminen, yhteisöllisyys osana koulun ja lähialueen arkea,
osallisuus ja vaikuttaminen kouluyhteisössä, kummiluokkatoiminta yrityksen kanssa,
vertaismentorointi, tapahtuman järjestäminen, oman työn johtaminen,
vuorovaikutustaidot, asiakaspalvelutaidot, kokoustekniikka, stressinhallinta,
ongelmanratkaisutaidot, retket ja yritysvierailut.

8. vuosiluokka (2 tuntia viikossa)
Osuuskuntamaiseen toimintaan perehtyminen, tapahtuman järjestäminen, yhteistyö
lähialueen eri toimijoiden kanssa, kummiluokkatoiminta yrityksen kanssa, seitsemännellä
luokalla opittujen taitojen vahvistaminen, retket ja yritysvierailut.
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9. vuosiluokka (2 tuntia viikossa)
Osuuskunnassa toimiminen, tapahtuman järjestäminen, 7. vuosiluokan erikoisluokan
oppilaiden tutorointi sekä liiketoimintaosaaminen: talous, verotus, laki, luvat,
hygieniapassi, markkinointi ja viestintä, sosiaalinen media, yrittäjyyden riskit ja
mahdollisuudet, retket ja yritysvierailut.

Seitsemännellä luokalla yrittäjyysluokka opiskelee 1,6 tuntia viikossa opetusta painottaen:
-

Oppilaanohjauksessa painotus 0,2 vvh

-

Biologiassa painotus 0,2 vvh

-

Äidinkielessä painotus 1 vvh

-

Yhteiskuntaopissa painotus 0,2 vvh

Kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla erikoisluokka opiskelee yrittäjyysopintoja 2
tuntia viikossa valinnaisaineiden puitteissa.

Ennen valinnan vahvistamista järjestetään yrittäjyysluokalle hakeneille oppilaille
valintahaastattelut Korian koululla ja Elimäen yhtenäiskoululla. Korian koulun
haastattelupäivä on torstaina 21.1. ja tarvittaessa myös torstaina 28.1. Elimäen
yhtenäiskoululla haastatteluja tehdään joustavasti koulupäivän aikana viikoilla 3–4.

Mikäli oppilaita on enemmän kuin määritelty oppilasmäärä, karsinta tapahtuu
valintahaastattelun perusteella.
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Eskolanmäen koulu

Erikoisluokkien oppilaat opiskelevat äidinkieltä ja matematiikkaa oman tuntijaon
mukaisesti kokonaistuntimäärän pysyessä samana. Erikoisluokkavalinnoilla on vaikutusta
valinnaisaineiden määrään 8. ja 9. luokalla.
Hitech
Luonnontieteen ja käytännön yhdistämistä, selitysten löytämistä ympärillämme
tapahtuville asioille, harrastuneisuuden tukemista, mahdollistamista ja innostamista
teknologian opiskeluun; sitä on hitech. Työelämän taitoja ja uuden opetussuunnitelman
mukaisesti ovia maailmaan avaava hitech on monipuolista opiskelua luonnontieteiden
(matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) ja englannin kielen parissa.

Hitech-linja on sinulle, joka olet innostunut ja motivoitunut oppilas, perustaitosi ovat
hyvät ja haluat syventää tietojasi ja taitojasi käytännönläheisen tieteellisen työskentelyn
parissa.
Hitech-luokilla on yläkoulun aikana matematiikka, englantia ja luonnontieteitä enemmän
kuin muilla luokilla seuraavasti: matematiikkaa 2,2, englantia 2, biologiaa 1 sekä fysiikkaa
ja kemiaa yhteensä 0,8 vuosiviikkotuntia.

Matematiikassa laajennetaan ja syvennetään mekaanisia laskuvalmiuksia ja
ongelmanratkaisukykyä monipuolisin opetusmenetelmin. Tutuiksi tulevat myös
ohjelmoinnin perusteet.
Englannin tunneilla keskitytään luonnontieteellisen sanaston ja tekstien lisäksi omaan
kielen tuottamiseen osittain omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Hitech-englannin
tunneilla käytetään monipuolisesti erilaisia sähköisiä oppimisalustoja
Office365:stä Kahootiin ja Quizletiin. Oppilaat luovat omia opetuskokonaisuuksia, suullisia
esityksiä ja julisteita ja harjoitellaanpa debatointiakin. Hitech-englannin sisällöt
mukailevat muiden hitech-aineiden sisältöjä.
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Biologiassa tehdään näytteenhaku- ja havainnointiretkiä lähiluontoon sekä tutustutaan
alan tutkimusvälineisiin ja -menetelmiin. Tunneilla tutustutaan luontoon käytännön
esimerkkien kautta ja tutkitaan lähiympäristön tilaa.

Fysiikka ja kemia johdattelevat arjen ilmiöistä kohti työelämää ja teknologisia sovelluksia.
Tuntiprojekteissa kehitetään tutkimustaitoja työskennellen sekä yksin että ryhmissä.

Mikäli oppilaita on enemmän kuin määritelty oppilasmäärä, järjestetään valintakoe
ti 19.1.2021 klo 8-10.

Tervetuloa tutustumaan Eskolanmäen koulun erikoisluokkiin 7.1.2021 alkaen
virtuaalisesti koulumme Pedanet-sivuille!

Ilmaisutaito
Tekisikö mielesi siirtää pulpetit syrjään, unohtaa kokeet ja lakata tuijottamasta
PowerPointia? Tekisikö mielesi alkaa hullutella, irrotella, leikkiä, nauraa, näytellä ja
kokeilla oman ilmaisun rajoja?
Jos vastasit myöntävästi, hae Eskolanmäen koulun ilmaisutaidon erikoislinjalle! Sinun
paikkasi on täällä!

Mitä ilmaisutaito on?
Eskolanmäen koulussa ilmaisutaidon opiskelu on teatteri-Ilmaisupainotteista.
Ilmaisutaidon tunneilla teet keskittymis-, ryhmäytymis-, tunneilmaisu-, liikeilmaisu-, aisti-,
ääni-, mimiikka-, status- ja improvisaatioharjoitteita.
Jos ilmaisutaidon ryhmä haluaa, teemme näytelmiä eri yleisöille. Keväisin koulussamme
on usein draamakimara, jossa eri luokkien ilmaisutaidon ryhmät esiintyvät oman koulun
väelle ja kotijoukoille.

Mahdollisuuksien mukaan teemme teatteriretkiä.
Valitako ilmaisutaito vai eikö valita? Kas, siinäpä kysymys.
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Valitse ilmaisutaito, jos haluat
▪

rohkaistua

▪

hupailla

▪

kerryttää itsevarmuutta

▪

kehittää ilmaisuasi

▪

heittäytyä

▪

tehdä yhdessä ja puhaltaa yhteen hiileen

▪

hypätä suurensuureen tai pienenpieneen rooliin

▪

touhuta ja toimia

▪

oppia teatteri-ilmaisun perusasioita ja menetelmiä

Ilmaisutaidon tunneilla asenne ratkaisee! Tule sellaisena kuin olet!

Mitä jää käteen?
Opiskeltuasi kolme vuotta kaksi tuntia viikossa ilmaisutaitoa
▪

olet tehnyt synopsiksia, draaman kaaria, statuksia, kohtauksia, istutuksia ja
lunastuksia, liikkuvia patsaita, stillkuvia, äänimaisemia...

▪

olet ollut roolissa joku muu kuin sinä itse: samurai, rikkinäinen leivänpaahdin,
ameeba, lännen nopein, töppökansalainen, veitsi ja haarukka...

Matkan varrelta tarttuu mukaan esiintymiskokemusta ja –rohkeutta, yhteistyötaitoja,
sinnikkyyttä, luovuutta, itsensä ylittämisiä ja tunnekokemuksia kihelmöivästä
jännityksestä onnistumisen iloon. Ilmaisutaidon motto onkin ILMAISE ITSEÄSI ILOITEN!

Mikäli oppilaita on enemmän kuin määritelty oppilasmäärä, järjestetään valintakoe
pe 22.1.2021 klo 8-10 (ryhmähaastattelu).

Tervetuloa tutustumaan Eskolanmäen koulun erikoisluokkiin 7.1.2021 alkaen
virtuaalisesti koulumme Pedanet-sivuille!
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Kouvolan yhteiskoulu

Musiikki
”Iloa arkeen musiikista”
Musiikkiluokilla on musiikin opetusta laulun, soiton, musiikinteorian, kuoro- ja
yhtyetoiminnan alueilla. Teoriaopinnot voidaan lukea hyväksi Pohjois-Kymen
musiikkiopistossa.
Musiikkiluokkien toiminta-ajatuksena on antaa valmiudet jatko-opintoihin ja kasvattaa
innokkaita ja taitavia musiikin harrastajia. Suuri pääoma on myös esiintymisvarmuus, jota
musiikkiluokkatoiminta opettaa. Kaunisnurmen musiikkiluokalla aloittaneet jatkavat
musiikkiluokalla Kouvolan yhteiskoulussa. Musiikkiluokalla jatkavien lisäksi 7. luokalle
voidaan vielä ottaa oppilas, mikäli luokalla on tilaa ja oppilaalla on taustalla riittävät
musiikkiopinnot.
Uudet oppilaat valitaan musiikkiluokalle soveltuvuustestin 21.1.2021 klo 13.40
perusteella.

Musiikkiluokilla musiikkia opiskellaan 3 viikkotuntia koko yläkoulun ajan. Tämän takia
musiikkiluokkalaisilla on valinnaisaineita vähemmän kuin yleisen opetussuunnitelman
mukaan opiskelevilla. Musiikki on oppilaalla taito- ja taideaineiden valinnaisaine 8. ja 9.
luokalla.
Oppilaalla on mahdollisuus yläkoulun aikana osallistua Pohjois-Kymen musiikkiopiston ja
Kouvolan yhteiskoulun yhteiseen musiikkiesiakatemiaan.

Matematiikka
Matematiikkaluokat tarjoavat matemaattisista aineista kiinnostuneille oppilaille
mahdollisuuden laajaan ja monipuoliseen matematiikan opiskeluun. Matematiikka
vahvistaa loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä. Matematiikka on kaiken
tekniikan ja luonnontieteiden opiskelun perusta.
Matematiikkaluokan oppilaat ovat motivoituneita ja se mahdollistaa oppiaineksen
syventämisen myös muissa oppiaineissa. Matematiikkaluokalla työskennellään
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monipuolisesti ja tehdään tutustumiskäyntejä (esim. Heureka, Teknillinen yliopisto,
yritysvierailut).
Tavoitteenamme on vahvistaa jatko-opiskeluvalmiuksia.
Matematiikkaa on 7. ja 9. luokalla 1 viikkotunti enemmän kuin muilla luokilla. Tämän takia
matematiikkaluokkalaisilla on yksivuotisia valinnaisaineita vähemmän kuin yleisen
opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla.
Mikäli oppilaita on enemmän kuin määritelty oppilasmäärä, järjestetään valintakoe
21.1.2021 klo 12.40.

Kymintehtaan koulu

Media ja ilmaisutaito
Median ja ilmaisutaidon erikoisluokat kattavat vuosiluokat 3—9 ja toimivat Kymintehtaan
koulussa. Tavoitteet ovat yleisopetuksen tavoitteiden mukaisia, mutta opetuksessa
hyödynnetään laajemmin median ja ilmaisun keinoja ja sisältöjä kuin tavallisella luokalla.
Media ja ilmaisu ovat myös edelleen koulumme painotuksena, joten media ja ilmaisutaito
näkyvät koulutyössä eri luokka-asteilla läpäisyperiaatteella. Media- ja ilmaisuryhmämme
kädenjälki näkyy mm. Kouvolan koulujen ruokaloiden malliannoksissa ja Kesäduunivideossa. Koulustamme on hakeuduttu sekä ilmaisutaitoon että mediaan erikoistuneisiin
lukioihin, joten median ja ilmaisutaidon opiskelu meillä kannattaa!

Koulussamme median ja ilmaisutaidon opiskeluun käytettävä aika saadaan kaikille
yhteisten oppiaineiden tuntiresurssista, valinnaisaineista ja -kursseista sekä erillisistä,
oppiainerajat ylittävistä projekteista. Koulumme erikoisuutena yksi 7. luokan äidinkielen
vuosiviikkotunneista on varattu äidinkielen ja kirjallisuuden tietotekniikka-avusteiseen
opiskeluun.
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Monipuolinen media
Media- ja ilmaisuluokalla tutustutaan mediaan monipuolisesti mm.
•

tuottamalla suoria uutislähetyksiä ja reportaaseja. Samalla opetellaan
uutislähetyksen tuottamista aina uutisstudion laitteiden käyttämisestä
uutistenlukemiseen ja raakamateriaalin editointiin asti. Koulun uutiset
lähetetään neljä kertaa vuodessa—vanhoihin lähetyksiin voit tutustua
Youtubessa, hakusana Kymintehdas.

•

tutustumalla mm. mainontaan, elokuvaan ja lehtityöskentelyyn.

•

sosiaalisen median ilmiöihin ja pelisääntöihin tutustumisen kautta (esim.
blogien ja vlogien pitäminen, lähdekritiikki).

Iloa ilmaisusta!

Koulussamme ilmaisutaitoon luetaan kuuluviksi kaikki itseilmaisun muodot—siis myös
esim. kuvataiteen, kotitalouden, käsityön ja liikunnan osa-alueita. Tavoitteena on kehittää
niin arkielämässä kuin lavaesiintymisessäkin tarvittavaa ilmaisutaitoa. Koulussamme
toteutetaan esimerkiksi vuosittain näytelmiä käytännössä alusta loppuun, ja niitä on
esitetty koulun väkeä laajemmallekin yleisölle.

Jos hakijoita on enemmän kuin 26, hakijoita pyydetään laatimaan itsestään video- tai
kirjallinen esittely, joiden perusteella valinta suoritetaan.

Naukion yhtenäiskoulu

Musiikki
Musiikkiluokilla tarjotaan oppilaiden kykyjen mukaista tehostettua musiikin opetusta
laulun, soiton, musiikinteorian, kuoro-, bändi- ja yhtyetoiminnan alueilla.
Musiikkiluokkatoiminnan tavoitteena on kasvattaa innokkaita ja taitavia musiikin
harrastajia sekä antaa valmiuksia jatko-opintoihin. Yhdessä pitkäjänteisesti opiskellen
kehittyvät niin sosiaaliset taidot ja esiintymisvarmuus kuin turvallinen ryhmähenkikin.
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Konserttiyleisöjen lisäksi musiikkiluokkien valmistamista esityksistä nauttii myös oman
koulun väki.
Keskustan koululla aloitetut painotetut musiikkiopinnot jatkuvat 7. - 9. –luokilla Naukion
yhtenäiskoulussa. Musiikkiluokalla jatkavien lisäksi 7. luokalle voidaan ottaa myös uusi
oppilas, mikäli ryhmässä on tilaa ja oppilaalla on taustallaan riittävät musiikkiopinnot.
Musiikkiluokkalaiset opiskelevat musiikkia 7. vuosiluokalla 2, 8. vuosiluokalla 4 ja 9.
vuosiluokalla 3 vuosiviikkotuntia laulaen, soittaen ja musiikintuntemustaan monipuolisesti
kehittäen. Musiikkiluokkatoimintaan kuuluu olennaisesti myös koulun kuoro.
Uudet oppilaat valitaan musiikkiluokille soveltuvuustestin (28.1.2021 klo 15:15)
perusteella.

Urheilupuiston koulu

Liikunta
Urheilupuiston koulun liikuntaluokilla annetaan liikunnallisesti lahjakkaille ja liikunnasta
innostuneille oppilaille tavallista monipuolisempaa ja tehostettua liikunnan opetusta.
Yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan tavoitteellista
urheiluharrastusta, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta
urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä muun muassa ajankäytöllisesti.

Urheilupuiston koulun liikuntaluokat toimivat tiiviissä yhteistyössä Kouvolan
Urheiluakatemian kanssa. Olemme osa Suomen Olympiakomitean
urheiluyläkouluverkostoa. Liikuntaluokan liikuntatunneilla voi omien opettajien lisäksi
toimia opettajana lajien erikoisvalmentajia. Jokainen oppilas voi kaikilla luokka-asteilla
keskittyä 1–2 liikuntatunnin ajan viikossa oman lajinsa harjoitteluun. Erikoisvalmennusta
on ollut jalkapallossa, jääkiekossa ja koripallossa. Oppilaiden harrastuneisuuden ja
menestymisen mukaan on kouluaikana mahdollisuus retki- ja kilpailutoimintaan, johon
myös huoltajien toivotaan osallistuvan.
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Liikuntaluokalla on samat oppiaineet kuin muillakin luokilla ja aineiden
kokonaistuntimäärä
on sama. Liikuntaa on kullakin luokka-asteella kaksi tuntia enemmän kuin muilla. Tämän
takia liikuntaluokkalaisilla on sekä 8. että 9. luokalla valinnaisaineita vähemmän kuin
yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin määritelty oppilasmäärä, järjestetään
valintakoe viikolla 5/2021. Valintakokeeseen osallistuvat oppilaat jaetaan testeihin
kouluittain viikolle 5. Koulujen testipäivät ilmoitetaan Urheilupuiston koulun pedanet –
sivuilla hakuajan päätyttyä.

Lisätietoa valintatesteistä löytyy Urheilupuiston koulun internet-sivuilta osoitteesta:
https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/uk

Valintakokeen suoritusohjeet ja pisteytykset löytyvät osoitteesta:
https://www.soveltuvuuskoe.fi/
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