
Kouvolan yläkoulujen 
erikoisluokat



Kouvolan kaupungin yläkoulujen 
erikoisluokkatarjonta
Yläkouluun siirtyminen
Oppilaiden siirtyessä kuudennelta luokalta yläkouluun, 
heille (myös erikoisluokalle hakeneille) määritetään 
lähikoulu vuosiluokkien 7–9 ajaksi kotiosoitteen 
perusteella. Lähikoulun määrittää kasvun tuen asia-
kasvastaava. Asiasta tiedotetaan koteihin lähetet-
tävällä lähikoulukirjeellä helmikuussa. Lähikouluun 
yleisopetuksen luokalle ei siis tarvitse erikseen hakea. 
Lähikoulun sijaan oppilas voi hakea toissijaiseen kou-
luun tai erikoisluokalle.  
 
Kouvolan kaupungin perusopetuksen yläkouluissa on 
mahdollista opiskella erikoisluokalla seitsemännestä 
vuosiluokasta alkaen seuraavasti:

• Hitech (Eskolanmäen koulu)

• Ilmaisutaito (Eskolanmäen koulu)

• Liikunta (Urheilupuiston koulu), 2 liikuntaluokkaa

• Matematiikka (Kouvolan yhteiskoulu) 

• Media ja ilmaisutaito (Kymintehtaan koulu) 

• Musiikki (Kouvolan yhteiskoulu ja Naukion 
yhtenäiskoulu) 

• Yrittäjyys (Elimäen yhtenäiskoulu)

Erikoisluokkavalinta vaikuttaa oppilaan muiden va-
linnaisaineiden määrään ja tuntijakoon sekä mah-
dollisesti A2-kielen opiskelun jatkumiseen yläkou-
lussa. Alkanut A2-kielen opiskelu ei välttämättä jatku 
erikoisluokalla.

Perusopetuksessa on määritelty kunkin koulun 7. 
luokkien erikoisluokkien määrä sekä oppilaiden enim-
mäismäärä erikoisluokilla. Yläkoulun erikoisluokalle 
voidaan ottaa korkeintaan 26 oppilasta. 

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:  
kouvola.fi/erikoisluokat. Lomake tulee palauttaa 
omaan koulun koulusihteerille tai rehtorille 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. Muiden seitsemänsien luokkien osalta 
koulupaikat ovat tiedossa helmikuun aikana.

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.

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.netistä.
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Hitech
Tavoitteet
Hitech on luonnontieteen ja käytännön yhdistämistä, 
selitysten löytämistä ympärillämme tapahtuville 
asioille, harrastuneisuuden tukemista, mahdollis-
tamista ja innostamista teknologian opiskeluun. 
Työelämän taitoja ja uuden opetussuunnitelman 
mukaisesti ovia maailmaan avaava hitech on moni-
puolista opiskelua luonnontieteiden (matematiikka, 
fysiikka, kemia, biologia) ja englannin kielen parissa.

Sisällöt/tuntimäärät
Hitech-luokilla on yläkoulun aikana matematiikka, eng-
lantia ja luonnontieteitä enemmän kuin muilla luokilla.
 
Matematiikassa (2 vvh) laajennetaan ja syvennetään 
mekaanisia laskuvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä 
monipuolisin opetusmenetelmin. Tutuiksi tulevat myös 
ohjelmoinnin perusteet.

Englannin (2) tunneilla keskitytään luonnontieteellisen 
sanaston ja tekstien lisäksi omaan kielen tuottami-
seen. Oppilaat luovat omia opetuskokonaisuuksia, 
suullisia esityksiä ja julisteita ja harjoitellaanpa deba-
tointiakin. Hitech-englannin sisällöt mukailevat muiden 
hitech-aineiden sisältöjä.

Biologiassa (1) tehdään näytteenhaku- ja havainnointi-
retkiä lähiluontoon sekä tutustutaan alan tutkimusväli-
neisiin ja -menetelmiin. Tunneilla tutustutaan luontoon 
käytännön esimerkkien kautta ja tutkitaan lähiympäris-
tön tilaa.

Fysiikka ja kemia (1) johdattelevat arjen ilmi-
öistä kohti työelämää ja teknologisia sovelluksia. 
Tuntiprojekteissa kehitetään tutkimustaitoja työsken-
nellen sekä yksin että ryhmissä.

Valintatilaisuuden järjestäminen  ja 
valintaperiaatteet
Hitech-linja on sinulle, joka olet innostunut ja motivoi-
tunut oppilas, perustaitosi ovat hyvät ja haluat syven-
tää tietojasi ja taitojasi käytännönläheisen tieteellisen 
työskentelyn parissa. Mikäli oppilaita on enemmän 
kuin määritelty oppilasmäärä, järjestetään valintakoe 
24.1.2023 klo 8–10.

Yhteystiedot 
Eskolanmäen koulu
Tasankotie 8, 45150 Kouvola
Rehtori Teija Toppila-Mörsky 
puh.020 615 8404, teija.toppila-morsky@kouvola.fi
Apulaisrehtori Mikko Rajasaari 
puh. 020 615 8444, mikko.rajasaari@kouvola.fi

Tervetuloa tutustumaan Eskolanmäen koulun erikois-
luokkiin virtuaalisesti koulumme Peda.net-sivuille.
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Valintatilaisuuden järjestäminen ja 
valintaperiaatteet
Tekisikö mielesi siirtää pulpetit syrjään, unohtaa 
kokeet ja lakata tuijottamasta PowerPointia? Tekisikö 
mielesi alkaa hullutella, irrotella, leikkiä, nauraa, näy-
tellä ja kokeilla oman ilmaisun rajoja? Jos vastasit 
myöntävästi, hae Eskolanmäen koulun ilmaisutaidon 
erikoislinjalle! Sinun paikkasi on täällä!

Mikäli oppilaita on enemmän kuin määritelty oppi-
lasmäärä, järjestetään valintakoe (ryhmähaastattelu) 
27.1.2023 klo 8–10.

Yhteystiedot 
Eskolanmäen koulu
Tasankotie 8, 45150 Kouvola
Rehtori Teija Toppila-Mörsky 
puh.020 615 8404, teija.toppila-morsky@kouvola.fi
Apulaisrehtori Mikko Rajasaari 
puh. 020 615 8444, mikko.rajasaari@kouvola.fi

Tervetuloa tutustumaan Eskolanmäen koulun erikois-
luokkiin virtuaalisesti koulumme Peda.net-sivuille.

Ilmaisutaito
Tavoitteet
Eskolanmäen koulussa ilmaisutaidon opiskelu on 
teatteri-Ilmaisupainotteista. Ilmaisutaidon tunneilla 
teet keskittymis-, ryhmäytymis-, tunneilmaisu-, 
liikeilmaisu-, aisti-, ääni-, mimiikka-, status- ja 
improvisaatioharjoitteita.

Valitse ilmaisutaito, jos haluat rohkaistua, hupailla, 
kerryttää itsevarmuutta, kehittää ilmaisuasi, heittäytyä, 
tehdä yhdessä ja puhaltaa yhteen hiileen, hypätä suu-
rensuureen tai pienenpieneen rooliiin, touhuta ja toimia 
sekä oppia teatteri-ilmaisun perusasioita ja menetel-
miä. Ilmaisutaidon tunneilla asenne ratkaisee!

Sisällöt/tuntimäärät
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...

Jos ilmaisutaidon ryhmä haluaa, teemme näytel-
miä eri yleisöille. Keväisin koulussamme on usein 
draamakimara, jossa eri luokkien ilmaisutaidon 
ryhmät esiintyvät oman koulun väelle ja kotijoukoille. 
Mahdollisuuksien mukaan teemme myös teatteriretkiä.

Matkan varrelta tarttuu mukaan esiintymiskokemusta 
ja -rohkeutta, yhteistyötaitoja, sinnikkyyttä, luovuutta, 
itsensä ylittämisiä ja tunnekokemuksia kihelmöivästä 
jännityksestä onnistumisen iloon. Ilmaisutaidon motto 
onkin Ilmaise itseäsi iloiten!
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Valintatilaisuuden järjestäminen ja 
valintaperiaatteet
Mikäli hakijoita on enemmän kuin määritelty oppilas-
määrä, järjestetään valintakoe viikolla 4/2023. Oppilaat 
jaetaan testeihin kouluittain viikolle 4. Lopullinen valin-
takokeen ajankohta ja mahdolliset koulujen testipäivät 
ilmoitetaan Urheilupuiston koulun Peda.net-sivuilla 
hakuajan päätyttyä.

Lisätietoa valintatesteistä löytyy Urheilupuiston koulun 
Peda.net-sivuilta.

Valintakokeen suoritusohjeet ja pisteytykset löytyvät 
soveltuvuuskoe.fi -sivulta.

Yhteystiedot 
Urheilupuiston koulu
Palomäenkatu 29, 45100 Kouvola
Rehtori Petteri Kinnunen 
puh. 020 615 8396, petteri.kinnunen@kouvola.fi
Vastuuopettaja Sami Vastamäki 
puh. 040 544 6897, sami.vastamaki@edukouvola.fi

Lisätietoja Urheilupuiston koulun Peda.net-sivuilta.

Liikunta
Tavoitteet
Urheilupuiston koulun liikuntaluokilla annetaan lii-
kunnallisesti lahjakkaille ja liikunnasta innostuneille 
oppilaille tavallista monipuolisempaa ja tehostettua 
liikunnan opetusta. Yläkoulutoiminnan tavoitteena on 
edistää urheilevan oppilaan tavoitteellista urheiluhar-
rastusta, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla 
sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämi-
sessä muun muassa ajankäytöllisesti.

Sisällöt/tuntimäärät
Urheilupuiston koulun liikuntaluokat toimivat tiiviissä 
yhteistyössä Kouvolan Urheiluakatemian kanssa.  
Olemme osa Suomen Olympiakomitean urheiluyläkou-
luverkostoa. Liikuntaluokan liikuntatunneilla voi omien 
opettajien lisäksi toimia opettajana lajien erikoisval-
mentajia. 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 toivo-
taan osallistuvan.

Liikuntaluokalla on samat oppiaineet kuin muillakin 
luokilla ja aineiden kokonaistuntimäärä on sama. 
Liikuntaa on kullakin luokka-asteella kaksi tuntia enem-
män kuin muilla. Tämän takia liikuntaluokkalaisilla on 
sekä 8. että 9. luokalla valinnaisaineita vähemmän kuin 
yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla.
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Valintatilaisuuden järjestäminen ja 
valintaperiaatteet
Valintakoe on Kouvolan yhteiskoululla 23.1.2023 
alkaen klo 8.15 valkoisen talon luokassa 302.
Kouluun tutustuminen mahdollista 11.1.2023  
klo 14.30–17.00

Yhteystiedot 
Kouvolan yhteiskoulu
Salpausselänkatu 24, Kouvola
Rehtori Tarja Korhonen 
p. 020 615 8402, tarja.a.korhonen@kouvola.fi
Vastuuopettaja Jyrki Hyyrynen 
p. 020 615 8003, jyrki.hyyrynen@edukouvola.fi

Lisätietoja Kouvolan yhteiskoulun Peda.net-sivuilta.

Matematiikka
Tavoitteet

• Laaja ja monipuolinen matematiikan opiskelu

• Vahvistaa loogista päättelykykyä ja 
ongelmanratkaisukykyä

• Oppiaineksen syventämisen myös muissa 
oppiaineissa kuin matematiikassa

• Vahvistaa jatko-opiskeluvalmiuksia

Sisällöt/tuntimäärät
Matematiikkaa on 7. ja 9. luokalla 1 viikkotunti 
enemmän kuin muilla luokilla. Tämän takia matema-
tiikkaluokkalaisilla on yksivuotisia valinnaisaineita 
vähemmän kuin yleisen opetussuunnitelman mukaan 
opiskelevilla.

Matematiikka on kaiken tekniikan ja luonnontieteiden 
opiskelun perusta. Matematiikkaluokalla luokka-asteen 
oppiainesta syvennetään ja laajennetaan.

Matematiikkaluokalla työskennellään monipuoli-
sesti ja tehdään tutustumiskäyntejä (esim. Heureka, 
Teknillinen yliopisto, yritysvierailut).
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Iloa ilmaisusta!
Koulussamme ilmaisutaitoon luetaan kuuluviksi 
kaikki itseilmaisun muodot – siis myös esim. ku-
vataiteen, 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 järjestäminen 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. 020 615 7084, petri.haapio@kouvola.fi
Perttu Pylkäs (uutisryhmä) 
p. 020 615 5742, perttu.pylkas@edukouvola.fi
Apulaisjohtaja Ulla Virtanen
p. 020 615 9225, ulla.virtanen@kouvola.fi

Lisätietoja Kymintehtaan koulun Peda.net-sivuilta.

Löydät Kymintehtaan koulun uutisryhmän YouTubesta!

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).
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Valintatilaisuuden järjestäminen ja 
valintaperiaatteet
Kaunisnurmen musiikkiluokalla aloittaneet jatkavat 
musiikkiluokalla Kouvolan yhteiskoulussa. Myös hei-
dän on täytettävä hakulomake. 

Musiikkiluokalla jatkavien lisäksi 7. luokalle voidaan 
vielä ottaa oppilas, mikäli luokalla on tilaa ja oppilaalla 
on taustalla riittävät musiikkiopinnot.

Uudet oppilaat valitaan musiikkiluokalle soveltuvuus-
testin perusteella 26.1.2023 klo 13.30.

Kouluun tutustuminen on mahdollista 11.1.2023  
klo 14.30–17.00.

Musiikkiluokilla jatkavat oppilaat sijoitetaan Kouvolan 
Yhteiskouluun ja Naukion yhtenäiskouluun. Jos oppilas 
lopettaa opiskelun musiikkiluokalla 6. luokan jälkeen, 
hänet ohjataan asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun.

Yhteystiedot 
Kouvolan yhteiskoulu
Salpausselänkatu 24, Kouvola
Rehtori Tarja Korhonen 
p. 020 615 8402, tarja.a.korhonen@kouvola.fi
Opettaja vs. Emilja Räty
p. 020 615 8010,
emilja.raty@edukouvola.fi

Lisätietoja Kouvolan yhteiskoulun Peda.net-sivuilta.

Musiikki (Kouvolan yhteiskoulu)
Tavoitteet

• Yhteisöllisyys, musiikkiluokkien kantava voima

• ”Iloa arkeen musiikista” 

• Antaa esiintymisvarmuutta ja 
esiintymisvalmiuksia olipa tuleva ammatti  
mikä vaan

• Antaa valmiuksia jatko-opintoihin, kasvattaa 
innokkaita ja taitavia musiikin harrastajia

Sisällöt/tuntimäärät
Musiikkiluokilla musiikkia opiskellaan 3 viikkotuntia 
koko yläkoulun ajan. Musiikki on oppilaalla taito- ja 
taideaineiden valinnaisaine 8. ja 9. luokalla. Tämän 
takia musiikkiluokkalaisilla on muita valinnaisaineita 
vähemmän kuin yleisen opetussuunnitelman mukaan 
opiskelevilla. 

Esiintymiset, konsertit, tutustumisretket ja mahdolliset 
kuoromatkat ovat osa musiikkiluokkatyötä.

Musiikkiluokilla syvennetään musiikin opetusta 
laulun, soiton, kuoron, bänditoiminnan sekä musiikin 
yleistiedon ja teorian alueilla. Teoriaopinnot (Muha3 
ja Muha4) voidaan lukea hyväksi Pohjois-Kymen 
musiikkiopistossa.

Oppilaalla on mahdollisuus yläkoulun aikana osallistua 
Pohjois-Kymen musiikkiopiston ja Kouvolan yhteiskou-
lun yhteiseen musiikkiesiakatemiaan.
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Valintatilaisuuden järjestäminen ja 
valintaperiaatteet
Musiikkiluokilla jatkavat oppilaat sijoitetaan Kouvolan 
Yhteiskouluun ja Naukion yhtenäiskouluun. Keskustan 
koulun musiikkiluokalla aloittaneet oppilaat jatkavat 
musiikkiluokalla Naukion yhtenäiskoulussa.  Myös 
heidän on täytettävä hakulomake. 

Musiikkiluokalla jatkavien lisäksi 7. luokalle voidaan 
ottaa myös uusi oppilas, mikäli ryhmässä on tilaa ja 
oppilaalla on taustallaan riittävät musiikkiopinnot.

Uudet oppilaat valitaan musiikkiluokille soveltuvuus-
testin perusteella 24.1.2023 klo 15.00.

Musiikkiluokilla jatkavat oppilaat sijoitetaan Kouvolan 
Yhteiskouluun ja Naukion yhtenäiskouluun. Jos oppilas 
lopettaa opiskelun musiikkiluokalla 6.luokan jälkeen, 
hänet ohjataan asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun.

Yhteystiedot 
Naukion yhtenäiskoulu
Uimahallintie 1, 45700 Kuusankoski
Rehtori Kai Mikkonen
p. 020 615 7189, kai.mikkonen@kouvola.fi
Musiikin lehtori vs. Antti Laitinen
p. 040 573 2767, antti.j.laitinen@edukouvola.fi

Lisätietoja Naukion yhtenäiskoulun Peda.net-sivuilta.

Musiikki (Naukion yhtenäiskoulu)
Tavoitteet
Naukion yhtenäiskoulun musiikkiluokilla tarjotaan 
oppilaiden kykyjen mukaista tehostettua musiikin ope-
tusta laulun, soiton, musiikinteorian, kuoro-, bändi- ja 
yhtyetoiminnan alueilla. 

Musiikkiluokkatoiminnan tavoitteena on kasvattaa 
innokkaita ja taitavia musiikin harrastajia sekä antaa 
valmiuksia jatko-opintoihin. Yhdessä pitkäjäntei-
sesti opiskellen kehittyvät niin sosiaaliset taidot ja 
esiintymisvarmuus kuin turvallinen ryhmähenkikin. 
Konserttiyleisöjen lisäksi musiikkiluokkien valmis-
tamista esityksistä nauttii myös oman koulun väki. 
Keskustan koululla aloitetut painotetut musiikkiopinnot 
jatkuvat 7.– 9. -luokilla Naukion yhtenäiskoulussa.  

Sisällöt/tuntimäärät
Musiikkiluokkalaiset opiskelevat musiikkia 7. vuo-
siluokalla kaksi, 8. vuosiluokalla neljä ja 9. vuosi-
luokalla kolme vuosiviikkotuntia laulaen, soittaen 
ja musiikintuntemustaan monipuolisesti kehittäen. 
Musiikkiluokkatoimintaan kuuluu olennaisesti myös 
koulun kuoro.
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Valintatilaisuuden  järjestäminen  ja 
valintaperiaatteet
Yrittäjyysluokalle hakeneille oppilaille järjestetään 
valintahaastattelut Elimäen yhtenäiskoululla sekä 
Korian koululla. Elimäen yhtenäiskoululla haastatte-
luja tehdään joustavasti koulupäivän aikana viikoilla 4 
ja 5. Korian koululla haastatellaan hakijoita torstaina 
26.1.2023 klo 9 alkaen.

Yhteystiedot 
Elimäen yhtenäiskoulu
Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
Rehtori Niina Paavilainen
p. 020 615 7854, niina.paavilainen@kouvola.fi
Vastuuopettaja Päivi Uitto 
p. 040 592 4524, paivi.uitto@edukouvola.fi

Lisätietoja Elimäen yhtenäiskoulun Peda.net-sivuilta.

Vilkaise myös FB ja IG (elimaenyhtenaiskoulu)!

Yrittäjyys
Tavoitteet
Yrittäjyysluokan tavoitteena on antaa oppilaille mah-
dollisuus kehittää omaa yrittäjämäistä asennetta ja 
toimintatapaa. Tähän sisältyvät esimerkiksi omien vah-
vuuksien tiedostaminen ja hyödyntäminen, oma-aloit-
teisuus, aktiivinen osallistuminen, myönteinen asenne 
työtä kohtaan, vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä 
työstä sekä halu ja kyky toimia yhdessä erilaisten ih-
misten kanssa. Keskeisiä tavoitteita ovat myös osalli-
suus ja yhteisöllisyys: luokka järjestää näkyvää toimin-
taa niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Hauskan 
ja motivoivan tekemisen ohessa opitaan työelämän 
kannalta hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Yrityselämään 
tutustutaan myös opintoretkillä.

Sisällöt/tuntimäärät
Yrittäjyysopintoja toteutetaan yrittäjyysluokalla luonte-
vana osana kaikkia oppiaineita. Lisäksi 7. luokalla on 
painotettua opetusta yhteensä 1,6 vuosiviikkotuntia 
äidinkielessä, yhteiskuntaopissa, biologiassa ja oppi-
laanohjauksessa. Kahdeksannella ja yhdeksännellä 
luokalla varsinaisia yrittäjyysopintoja on 2 vuosiviikko-
tuntia valinnaisaineiden puitteissa.

7. luokalla keskitytään oman yrittäjyysidentiteetin ke-
hittämiseen. Lisäksi luokka etsii kummiyrityksen ja har-
joittelee tapahtuman järjestämisessä tarvittavia taitoja 
(kuten markkinointia ja asiakaspalvelua) järjestämällä 
teemakioskeja omassa koulussa.

8. luokalla laajennetaan toimintaa koulun ulkopuo-
lelle ja osallistutaan isompaan tapahtumaan (esim. 
Elimäen Pestoomarkkinat). Vuoden aikana suoritetaan 
hygieniapassi.

9. luokalla syvennetään opittuja taitoja. Luokka ottaa 
entistä enemmän vastuuta ja suunnittelee aiempaa 
itsenäisemmin omaa toimintaansa. Lisäksi luokka 
ottaa vastuuta nuoremmista ja tutoroi 7. vuosiluokan 
yrittäjyysluokan oppilaita.
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