
Kouvolan alakoulujen 
erikoisluokat



Kouvolan kaupungin alakoulujen 
erikoisluokkatarjonta
Kouvolan kaupungin perusopetuksen alakouluissa 
on mahdollista opiskella erikoisluokalla kolmannesta 
vuosiluokasta alkaen seuraavasti:

• Liikunta (Mansikkamäen koulu)

• Media ja ilmaisu (Kymintehtaan koulu)

• Musiikki (Kaunisnurmen koulu ja Keskustan 
koulu)

Erikoisluokilla oppimisen tavoitteet ovat samat kuin 
yleisopetuksen luokilla. Alakoulun erikoisluokalla  
opiskellaan valittua painotusta monipuolisemmin ja  

syvällisemmin kuin mitä perustuntimäärä mah-
dollistaa. Tarkempi eri vuosiluokkien tuntijako 
löytyy opetussuunnitelmasta koulujen kotisivuilta. 
Erikoisluokkavalinta vaikuttaa oppilaan muiden valin-
naisaineiden määrään vuosiluokilla 3–6. 

Perusopetuksessa on määritelty kunkin koulun 3. 
luokkien erikoisluokkien määrä sekä oppilaiden enim-
mäismäärä erikoisluokilla. Alakoulun erikoisluokalle 
voidaan ottaa korkeintaan 26 oppilasta. Erikoisluokkia 
on yksi/koulu.

Hakeminen
Hakuaika erikoisluokille päättyy 15.1.2023. Kaikille eri-
koisluokille haetaan ensisijaisesti Wilman kautta. Jos 
sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperinen 
hakulomake löytyy kaupungin verkkosivuilta. Lomake 
tulee palauttaa oman koulun koulusihteerille tai rehto-
rille perjantaihin 13.1.2023 mennessä. 

Oppilas voi esittää kaksi hakutoivetta. Hakemus on 
sitova.

Erikoisluokkien valintatilaisuudet järjestetään tar-
vittaessa viimeistään viikolla 5. Lisätietoja mah-
dollisesta valintatilaisuudesta kunkin erikoisluokan 
esittelysivulla. 

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

Erikoisluokkavalinnoista tiedotetaan koteihin viimeis-
tään viikolla 5.

Oppilaaksiottokriteerit erikois- 
luokille 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.

Koulukuljetus
Erikoisluokille hakeutuville oppilaille ei järjestetä kou-
lukuljetusta, ellei ko. koulu ole hänen lähikoulunsa ja 
koulumatkan pituus ylitä viittä kilometriä. 

Lisätietoja
Lisätietoja erikoisluokista saa rehtoreilta ja koulujen 
kotisivuilta (peda.net).

http://www.kouvola.fi/erikoisluokat
https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut
https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut


Liikuntaluokat
Tavoitteet
Liikuntapainotteisen opetuksen keskeisiä lähtökohtia 
ovat iloinen ja monipuolinen liikunta sekä suurempi 
liikunnan määrä tavanomaiseen liikunnanopetukseen 
verrattuna. Suurempi tuntimäärä liikunnassa mahdol-
listaa liikunnallisuuden monipuolistumisen ja lajitaito-
jen syventymisen.

Sisällöt/tuntimäärät
Liikuntaluokalla on liikuntaa viisi tuntia viikossa. 
Liikuntaluokkien tarkempi tuntijako löytyy koulun  
Peda.net -sivulta. Liikuntaan panostaminen näkyy  
myös liikuntatuntien opettajaresurssissa. Liikunta- 
painotteiseen koulunkäyntiin liittyy osallistumista kou-
lulaisten urheilukilpailuihin ja liikuntatapahtumiin reilun 
pelin hengessä. Mansikkamäen koulun liikuntaluokat 
järjestävät retkiä, tutustumiskäyntejä ja tapahtumia. 
Toimintaa tukee Kouvolan Liikuntaluokkien Tuki ry.

Valintatilaisuuden järjestä- 
minen ja valintaperiaatteet
Liikuntaseikkailu järjestetään kaikille hakijoille tiis-
taina 24.1.2023 klo 8.30 alkaen Mansikka-ahon 
urheiluhallilla (MLL Areena). Seikkailun lomassa 
oppilaita arvioidaan koordinaation, nopeuden, kestä-
vyyden, ketteryyden, notkeuden ja lihasvoiman osalta. 
Liikuntaluokkavalinnat tehdään liikuntaseikkailun 
tulosten perusteella. Liikuntaseikkailuun ei tule erillistä 
kutsua. Mukaan sisäliikuntavarustus. 

Yhteystiedot 
Rehtori Pekka Lipiäinen 
p. 020 615 8471, pekka.lipiainen@kouvola.fi
Liikuntaluokkien vastuuopettaja Anu Pätäri 
anu.patari@edukouvola.fi
Lisätietoja Mansikkamäen koulun Pedanet-sivuilta

Musiikkiluokat
Tavoitteet
Musiikkiluokkien perusopetuksen tavoitteet ovat 
täsmälleen samat kuin yleisopetuksen luokilla. Vain 
musiikin oppiaines on laajempi. Siihen sisältyy laulua, 
soittoa koulu- ja bändisoittimilla, musiikin teoriaa ja 
musiikkitietoutta sekä musiikin kuuntelua. Kenenkään 
ei tarvitse osata soittaa etukäteen!  

Valintatilaisuuden järjestä- 
minen ja valintaperiaatteet
19.–20.1.2023: Karman testit klo 9–11 siinä koulussa, 
johon oppilas on ensisijaisesti hakenut.
24.1.–26.1.2023: Yksilöhaastattelut 
Kaksi musiikkiluokkien opettajaa haastattelee ha-
kijat siinä koulussa, mihin ensisijaisesti hakee. 
Yksilöhaastattelujen aikataulu ilmoitetaan hakijoille 
Wilma-viestillä kouluittain. Haastattelussa hakija: 

a) laulaa KAKSI seuraavista lauluista ulkoa  
(1. säkeistö): Hinajalaulu (Nalle Puh), Vaarilla on 
saari, Peppi Pitkätossu 

b) suorittaa opettajan tekemän musikaalisuustestin 

c) voi esittää vapaaehtoisen soittokappaleen. 

Sisällöt/tuntimäärät
Musiikkiluokalla on musiikkia viisi tuntia viikossa. 
Musiikkiluokkien tarkempi tuntijako löytyy koulun  
Peda.net -sivulta. Musiikkipainotteiseen koulunkäyntiin 
liittyy kiinteästi myös esiintymisiä erilaisissa tilaisuuk-
sissa. Toimintaa tukevat Kouvolan Musiikkiluokkien 
Tuki ry ja Kuusankosken Musiikkiluokkien Tuki ry 
toimien taustavoimana järjestettäessä konsertteja, 
erilaisia tilaisuuksia, musiikkileirejä, retkiä sekä hankki-
malla esiintymisasuja ja myöntämällä stipendejä.

Yhteystiedot 
Kaunisnurmen koulu, Pajaraitti 10, Kouvola: 
rehtori Antti Lautala  
p. 020 615 8425, antti.lautala@kouvola.fi 
musiikkiluokanopettaja Jaana Petsalo-Okka  
p. 040 617 4349, jaana.petsalo-okka@edukouvola.fi
Lisätietoja Kaunisnurmen koulun Pedanet-sivuilta

Keskustan koulu, Mäenpääntie 23, Kuusankoski:
rehtori Kimmo Salminen 
p. 020 615 7165, kimmo.salminen@kouvola.fi
musiikkiluokanopettaja Jenni Salo 
p. 040 584 1589, jenni.salo@edukouvola.fi
Lisätietoja Keskustan koulun Pedanet-sivuilta

https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/mansikkamaenkoulu
https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/kaunisnurmenkoulu
https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/keskustankoulu


Iloa ilmaisusta!
Koulussamme ilmaisutaitoon luetaan kuuluviksi  
kaikki itseilmaisun muodot – siis myös esim. kuva- 
taiteen, kotitalouden, käsityön ja liikunnan osa-
alueita. Tavoitteena on kehittää niin arkielämässä 
kuin lavaesiintymisessäkin tarvittavaa ilmaisutaitoa. 
Koulussamme toteutetaan esimerkiksi vuosittain näy-
telmiä käytännössä alusta loppuun, ja niitä on esitetty 
koulun väkeä laajemmallekin yleisölle. 
 
Valintatilaisuuden järjestä- 
minen ja valintaperiaatteet
Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti hakulomakkeella. 
Jos hakijoita on enemmän kuin luokalle mahtuu, 
hakijan tulee laatia joko video- tai tekstimuotoinen 
esittely itsestään ja perustella, miksi haluaa media- ja 
ilmaisuluokalle. Valinta suoritetaan tuolloin tuotosten 
perusteella.

Yhteystiedot 
Kymintehtaan koulu
Takaharjuntie 3, 45720 Kouvola
rehtori Petri Haapio
p. 020 6157 084, petri.haapio@kouvola.fi
Perttu Pylkäs (uutisryhmä) 
p. 020 615 5742, perttu.pylkas@edukouvola.fi
apulaisjohtaja Ulla Virtanen
p. 020 6159 225, ulla.virtanen@kouvola.fi

Lisätietoja Kymintehtaan koulun Pedanet-sivuilta

Löydä meidät Youtubessa: Uutisryhmä Kymintehdas

Media ja ilmaisu
Tavoitteet
Median ja ilmaisutaidon erikoisluokat kattavat vuo-
siluokat 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 ilmaisuryhmämme kädenjälki näkyy mm. 
Kouvolan koulujen ruokaloiden malliannoksissa ja 
Kesäduuni-videossa.  

Sisällöt/tuntimäärät
Tuntijaossa ei ole median ja ilmaisun opiskeluun 
kohdennettua tuntia. Oppilaiden toivotaan valitsevan 
media- ja ilmaisutaitopainotteisia valinnaiskursseja 
ja osallistuvan uutisryhmän toimintaan. Lisäksi re-
surssiopettajat pitävät 7. luokalla median ja ilmaisun 
kokonaisuuksia.

Monipuolinen media
Media- ja ilmaisuluokalla tutustutaan mediaan moni-
puolisesti 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 muuten 
tutustua Youtubessa, hakusana Kymintehdas.

• tekemällä koulun lehteä. Lehtikursseja on tarjolla 
valinnaiskursseina niin ala- kuin yläluokillakin. 

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

https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/kymintehtaan-koulu
https://www.youtube.com/c/Uutisryhm%C3%A4Kymintehdas

