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Seitsemännelle 
luokalle
Siirtyessään 7. luokalle oppilas kohtaa uusia asioita. 
Opettajat vaihtuvat, tulee uusia luokkakavereita ja 
uusia oppiaineita. Vuosiluokkien 7 - 9 koulu  
määräytyy oppilaan kotiosoitteen mukaisesti.  
Jotkut vaihtavat koulurakennusta ja joillekin riittää 
siirtyminen rakennuksen päästä toiseen. Uuteen 
ympäristöön sopeutuminen vaatii aina aikansa, 
mutta kouluilla on omat tapansa ottaa uudet  
oppilaat kouluyhteisön jäseniksi mahdollisimman 
luontevasti ja turvallisesti. 

Perusopetuksen kolme viimeistä lukuvuotta ovat 
kasvamista lapsesta nuoreksi. Sinä aikana luodaan 
pohja ja perusta ammatillisille ja yleissivistäville 
jatko-opinnoille. Koulupäivä pitenee tuntimäärän 
lisääntyessä ja luokanopettajien tilalle tulee useita 
aineenopettajia. Myös läksyjen tekemiseen on  
käytettävä enemmän aikaa työmäärän 
lisääntyessä. Opiskelu uudessa koulussa muuttuu 
entistä itsenäisemmäksi, sillä vastuu opiskelusta, 
tehtävien hoidosta ja omasta roolista koulu- 
yhteisön jäsenenä siirtyy entistä enemmän  
oppilaalle itselleen. Käyttäytymiseen kiinnitetään 
jatkuvasti erityistä huomiota. Lisääntyvien  
vapauksien myötä korostetaan vastuun ottamista 
kaikissa tilanteissa. 

Valinnaisuutta on 8. luokalla kuusi vuosi- 
viikkotuntia ja 9. luokalla viisi vuosiviikkotuntia.  
Valinnaisia opintoja ovat perusopetuksen  
yhteisten aineiden syventävät ja soveltavat opinnot 
sekä useasta aineesta muodostetut  
oppiainekokonaisuudet. Painotetussa  
opetuksessa taide- ja taitoaineiden syventävät  
valinnaiset tunnit ja osa valinnaisaineiden tunneista 

käytetään painotetun opetuksen järjestämiseen. 
Myös oppilaan A1-saksan, A2-kielen sekä B2-latinan 
tunnit sisältyvät valinnaisaineiden tunteihin. 

Oppilaat kuuluvat jäseninä koulunsa oppilas- 
kuntaan. Koulussa toimii myös tukioppilaita.  
Oppilaskunta hoitaa oppilaiden yhteisiä asioita ja 
osallistuu opettajakunnan kanssa koulun  
kehittämistyöhön. Tukioppilastoiminnan  
tavoitteena on koulun turvallisuuden ja  
viihtyisyyden lisääminen. 

Seitsemännelle luokalle siirtyminen

Oppilaat siirtyvät ilman erillistä hakua 
kuudennelta luokalta kotiosoitteen 
mukaan määräytyvään yläkouluun. 
Oppilaan kotiosoitteen mukainen 
 yläkoulu näkyy Wilmassa 2.12.2022. 

Muistathan ilmoittaa muuttuneet  
osoitetiedot alakoulun  
koulusihteerille!

Oppilasryhmien muodostumiseen oppilaaksiotto-
alueilla vaikuttavat vuosittain ikäluokan koko sekä 
koulujen tilat ja ryhmäjaot. Vieraskuntalaiset oppi-
laat ohjataan kotikunnan kouluun. 
 
 

Hakeminen 
 
Mikäli oppilas hakee painotettuun 
opetukseen, kaksikieliseen opetuk-
seen (suomi - englanti), B2-latinan ope-
tukseen tai muuhun kuin oman koti-
osoitteen mukaiseen kouluun, huoltaja 
hakee koulupaikkaa Wilmassa ajalla 
2.12.2022 - 8.1.2023. 
 
Hakulomake löytyy selaimen kautta  
(kuopio.inschool.fi) Wilmaan kirjautuessa  
(ei mobiilisovelluksessa). Menu-valikko  
(=kolme pistettä) -> Lomakkeet -> 7.lk /  
Kotiosoitteen mukainen koulu ja hakulomake 
(painotettu opetus, kaksikielinen opetus, B2-latina, 
toissijainen koulu). 

Huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan  
kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutuvista  
kustannuksista, mikäli koulu ei ole oppilaan  
lähikoulu. Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää 
muualle kuin lähikouluun myös, mikäli kuljetus- 
kustannukset ovat samansuuruiset tai  
edullisemmat kuin omaan lähikouluun.  
Edellytyksenä tällöin on, että koulukuljetus  
tapahtuu joukkoliikenteessä. Huoltajan on tässä 
tapauksessa haettava aina kuljetusta koulu- 
kuljetushakemuksella. Huoltaja vastaa koulu- 
kuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas 
tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman 
vuoksi kuljetuksen kouluun. Koulutapaturman  
perusteella määräaikainen koulukuljetus  
järjestetään tarvittaessa koulun puolesta. 

Painotettu opetus 
 
Hakeminen tehdään sähköisesti Wilma- 
sovelluksen kautta huoltajan tunnuksilla ajalla 
2.12.2022 - 8.1.2023. Mikäli internettiä ei ole 
käytettävissä, hakulomakkeen saa alakoulun  
kansliasta. Paperinen hakulomake on palautettava 
kouluun 5.1.2023 mennessä. 

Oppilailla on mahdollisuus hakeutua kotiosoitteen 
mukaisen koulunsa ulkopuolelle painotettuun  
opetukseen. Kuopiossa tarjotaan painotettua  
opetusta liikunnassa, urheilussa, kuvataiteessa, 
musiikissa, tanssissa ja matemaattis- 
luonnontieteellisissä aineissa. Painotettuun  
opetukseen hyväksytään ne oppilaat, joilla on  
erillisen valintakokeen tai ennakkotehtävän  
osoittamat riittävät taidot. 

Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on  
enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan 
arpomalla. Oppilas, joka on hakuvaiheessa 
ilmoittanut muuttavansa Kuopioon, voidaan ottaa 
painotettuun opetukseen, mikäli oppilaan kotikunta 
on lukuvuoden alussa (1.8.) Kuopio ja hän on  
suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen tai  
ennakkotehtävän. Ulkokuntalaisia oppilaita voidaan 
ottaa painotettuun opetukseen, mikäli hakija on 
suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen tai  
ennakkotehtävän ja koulussa on vapaita oppilas-
paikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan  
hakemukset on käsitelty. 

Oppilas voi hakea korkeintaan kahteen paino- 
tukseen. Painotettuun opetukseen hakeminen ja 
hakujärjestys ovat sitovia. Mikäli oppilas 



KUOPION PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 1.8.2020 ALKAEN (KOP ltk 11.6.2019)
OPS 2016

AINE 1 2 3 4 5 6
1-6 

YHTEENSÄ 7 8 9
7-9 

YHTEENSÄ
1-9 

YHTEENSÄ

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 4 32 3 4 3 10 42

VN min 14 18 32 10 10 42

A1-kieli 1 1 2 2 3 2 11 2 2 3 7 18

VN min 2 9 11 7 7 18

B1-kieli 2 2 2 1 1 4 6

VN min 2 2 4 4 6

MatemaPikka 3 3 3 4 4 4 21 3 4 4 11 32

VN min 6 15 21 11 11 32

Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3 14 14
VN min 4 10 14 14

Biologia ja maanPeto 2 2 3 7 7
VN min 7 7 7

Fysiikka ja kemia 2 2 3 7 7
VN min 7 7 7

TerveysPeto 0,5 1,5 1 3 3

VN min 3 3 3

Ympäristö ja 
luonnonPetoaineet yhteensä 2 2 2 2 3 3 14 4,5 5,5 7 17 31

VN min 14 14 17 17 31

Uskonto/ElämänkatsomusPeto 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 3 10

VN min 2 5 7 3 3 10

Historia ja yhteiskuntaoppi 1 2 2 5 2 2 3 7 12

VN min 5 5 7 7 12

Musiikki 1 1 1 1 1 1 6 2 2 8

VN min 2 4 6 2 2 8

Kuvataide 1 1 1 2 1 1 7 2 2 9

VN min 2 5 7 2 2 9

Käsityö 2 2 2 2 2 2 12 2 2 14

VN min 4 5 9 2 2 11

Liikunta 2 2 3 2 2 2 13 2 3 2 7 20

VN min 4 9 13 7 7 20

KoPtalous 0 3 3 3

VN min 3 3 3

Taide- ja taitoaineiden 
valinnaiset 1 2 3 3 2 5 8

VN min 6 6 5 5 11

Taide- ja taitoaineet yhteensä 6 6 8 9 6 6 41 11 6 4 21 62
VN min 62

Oppilaanohjaus 0 0,5 0,5 1 2 2

VN min 2 2 2

Valinnaiset aineet 2 1 3 3 3 6 9

VN min 9 9 9

Kuopion lisätunnit 1 1 1 3

Oppilaan viikkotunPmäärä 21 21 23 24 25 25 139 29 29 30 88 227
VN min 20 20 22 24 25 25 29 29 30 224

Vapaaehtoinen A2-kieli 2 2 2 6 2 (2) (2) 2 8

VN min 12 12

Vapaaehtoinen B2-kieli (2) (2) 0

VN min 4 4

Koulun päätös sis. val.aineisiin; pl. A1+B2

1
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hyväksytään molempiin hakuvaihtoehtoihin,  
oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisen  
valinnan mukaan. Mikäli oppilasta ei hyväksytä 
hakemaansa painotettuun opetukseen tai  
toissijaiseen kouluun, määräytyy hänen koulu- 
paikkansa kotiosoitteen mukaisesti. 

Kaksikielinen opetus (suomi - englanti) 
ja B2-latinan opetus

Hakeminen tehdään sähköisesti Wilma- 
sovelluksen kautta huoltajan tunnuksilla  
ajalla 2.12.2022 - 8.1.2023. 
Mikäli internettiä ei ole käytettävissä,  
hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta.  
Paperinen hakulomake on palautettava  
kouluun 5.1.2023 mennessä.
 
Muu kuin kotiosoitteen mukainen 
koulu 
 
Hakeminen tehdään sähköisesti Wilma-sovelluksen 
kautta huoltajan tunnuksilla ajalla. 2.12.2022 - 
8.1.2023.  Mikäli internettiä ei ole käytettävissä, 
hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta.  
Paperinen hakulomake on palautettava  
kouluun 5.1.2023 mennessä. 

Oppilas voi hakea myös toissijaisen haun kautta 
muuhun kuin oman kotiosoitteen mukaiseen  
kouluun. Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen  

kouluun, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja 
ja mikäli toissijainen oppilaaksiotto ei lisää opetus-
ryhmien määrää koulussa. Jos hakijoita on  
enemmän kuin koulussa on oppilaspaikkoja,  
ensisijainen valintakriteeri on oppilaan  
terveydentilaan liittyvä syy tai oppilashuollollinen 
syy, jota ei voida hoitaa oppilaalle osoitetussa  
koulussa (asiantuntijalausunto). Ulkokuntalaisia  
oppilaita voidaan ottaa kouluun toissijaisessa  
oppilaaksiotossa, mikäli koulussa on vapaita  
oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan 
toissijaisen oppilaaksioton hakemukset on  
käsitelty. Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä  
hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja,  
oppilaat valitaan arpomalla. 

Huoltaja saa rehtorin päätöksen oppilaan koulu-
paikasta postitse helmikuussa. Mikäli päätös ei 
tyydytä, huoltaja voi valittaa asiasta Itä-Suomen 
aluehallintovirastoon päätöksen liitteenä olevan 
muutoksenhakuohjeen mukaisesti. 

Mikäli oppilas muuttaa kesken lukuvuoden  
toiselle oppilaaksiottoalueelle, huoltajan tulee  
ilmoittaa asiasta viipymättä nykyisen koulun  
rehtorille ja kouluvirastolle. Oppilaalle osoitetaan 
uusi koulupaikka. Oppilaalla on kuitenkin oikeus 
käydä entisessä koulussaan toistaiseksi  
edellyttäen, ettei koululle aiheudu lisäkustannuksia 
ja huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta  
aiheutuvista kustannuksista. Päätöksen tekee  
koulun rehtori.

Yläkoulut järjestävät tuleville 7.-luokkalaisille 
tutustumispäivän 9.5.2023 klo 9.00-11.00, 
 Nilsiän yhtenäiskoulu klo 9.00-13.30,  
Vehmersalmen koulu klo 8.30-10.15,  
Riistaveden koulu klo 9.00-13.00 ja  
Juankosken koulu klo 9.00-12.00.

YLÄKOULUUN TUTUSTUMISPÄIVÄ 
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Vieraiden kielten 
opiskelu vuosiluokilla  
7 - 9
A-kielten opiskelun eteneminen  
vuosiluokilla 7 - 9 
 
Vuosiluokilla 7 - 9 opiskellaan A1-kielinä englantia 
tai saksaa ja A2-kielinä englantia, saksaa, ranskaa 
tai venäjää aikaisempien valintojen mukaan.  
Vuosiluokilla 7 - 9 eri koulujen A1- ja A2-kielen  
ryhmät voidaan tarvittaessa yhdistää. Tavoitteena 
on, että ryhmät muodostetaan pedagogisesti ja  
taloudellisesti tarkoituksenmukaisesti. Mikäli 
kouluun ei muodostu A2-kielen ryhmää, A2-kielen 
oppilaat yhdistetään A1-kielen ryhmään. Ala- 
koulussa tehty A2-kielen valinta on pysyvä ja sitä 
opiskellaan perusopetuksen päättövaiheeseen 
saakka. A2-kielen tunneilla voi joutua käymään 
toisessa koulussa, jos opetusta ei voida järjestää 
omassa koulussa. 

A2-kieli lisää oppilaan kokonaistuntimäärää  
vuosiluokilla 4 - 7 kahdella tunnilla. Vuosiluokilla  
8 - 9 A2-kieli kuuluu oppilaan valinnaisaineisiin, 
mutta mikäli oppilaalla on B2-kieli, A2-kieli lisää  
oppilaan kokonaistuntimäärää. B2-kieli kuuluu  
oppilaan valinnaisiin aineisiin ja siten oppilaan  
kokonaistuntimäärään. Jos oppilas opiskelee 
A2-kieltä, hän ei voi valita 7. luokalla alkavaa  
latinan kieltä. 

B1-kieli 
 
Peruskoulun 6.vuosiluokalla oppilas aloittaa 
B1-kielen, joka on ruotsi. 

B2-kieli 
 
B2-kielenä (valinnainen) tarjotaan saksaa, ranskaa, 
espanjaa tai venäjää koulun kieliohjelman mukaan. 
Hatsalan klassillisessa koulussa B2-kielenä voi  
opiskella latinaa 7. luokalta alkaen. Lisäksi koulut 
saattavat tarjota kielten lyhytkursseja, jotka voivat 
olla B2-kielten oppimäärää suppeampia. 
 
Latinan kieli 
 
Latinan opetuksen tavoitteena on ohjata  
oppilasta tutkimaan kreikkalais-roomalaisen  
maailman historiaa, kulttuuria ja mytologiaa sekä 
tekemään huomioita niiden vaikutuksesta  
länsimaiseen sekä varsinkin eurooppalaiseen ja 
suomalaiseen kulttuuriin. Oppilasta kannustetaan 
kielellisen repertuaarinsa kasvattamiseen ja  
huomaamaan latinan kielen merkitys kulttuurissa ja 
tieteissä. Näin ollen latinan opetukseen sisältyy 
kielen lisäksi runsaasti antiikin tarinoita ja muuta 
yleissivistävää kulttuurisisältöä, josta on iloa ja  
hyötyä aivan kaikille tulevasta ammatista  
riippumatta. 

Oppilasta ohjataan ymmärtämään latinan kielen 
vaikutus eurooppalaisten kielten kehitykseen ja  
tekemään havaintoja kielten välisistä yhteyksistä. 
Oppilasta tuetaan kehittämään vuorovaikutus- 
sekä ongelmanratkaisutaitojaan ja häntä  
kannustetaan poikkitieteelliseen ajatteluun. 



6

Kuopiossa on mahdollisuus opiskella B2-kielenä  
(7. luokalla alkava valinnainen kieli) latinan kieltä 
Hatsalan klassillisessa koulussa. Latina on 7. luokalla 
samassa asemassa kuin A2-kielet, joten A2-kielen 
4. luokalla aloittanut oppilas ei voi valita latinan  
kieltä. Valintakoetta ei ole, mutta oppilaalta  
edellytetään avointa opiskeluasennetta ja  
innostusta monenlaisten asioiden pohdiskeluun  
yksin ja ryhmässä. Latinan opiskelijoita valitaan 24, 
ja etusijalla ovat ne, joilla latina on ensimmäisenä 
hakuvaihtoehtona. Mikäli hakijoita on enemmän 
kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. 
 
Huoltaja hakee koulupaikkaa Wilmassa ajalla 
2.12.2022 - 8.1.2023. Mikäli internettiä ei ole  
käytettävissä, paperisen hakulomakkeen saa ala-
koulun kansliasta.  Infotilaisuus torstaina 
24.11.2022 klo 17.00 Hatsalan klassil-
lisella koululla (Opistotie 5, luokka 21A). 

Kaksikielinen opetus (suomi - englanti) 
 
Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisen  
(suomi - englanti) 7. luokan oppilaat valitaan  
valintakokeen perusteella. Opiskelu kaksikielisessä 
opetuksessa edellyttää sekä suomen että 
englannin kielen taitoa. Myös suomen kielen  
osaaminen testataan tarvittaessa. Myös Rajalan 
koulun kaksikielisen (suomi - englanti) luokan  
oppilaat hakevat Hatsalan klassillisen koulun  
kaksikieliseen opetuksen valintakokeen kautta.
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Kaksikieliseen (suomi - 
englanti) opetukseen 
hakeminen
Hatsalan klassillisen koulun kaksikielisessä 
opetuksessa opiskellaan suomen ja englannin  
kielellä. Tiettyjä oppiaineita opetetaan englanniksi, 
mikä antaa oppilaalle mahdollisuuden kehittää  
englannin kielen taitoa monipuolisesti. Kaksi- 
kielisessä opetuksessa oppilaalta edellytetään  
riittävää suomen ja englannin kielen taitoa. 

Niiltä oppilailta, joiden äidinkieli on jokin muu kuin 
suomi, edellytetään aiempaa osallistumista perus-
opetuksen valmistavaan opetukseen. Tällöin kieli-
taitoa ei testata erikseen kaksikieliseen opetukseen 
haettaessa. Mikäli oppilas ei ole jostain syystä  
osallistunut valmistavaan opetukseen, hänen  
täytyy osoittaa vaadittava kielitaito erillisellä 
testillä. Kaksikielisessä opetuksessa vaadittava 
suomen kielen taitotaso on kehittyvä alkeis- 
kielitaito (Eurooppalainen viitekehys A1.2), joka on 
perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoite. 

Valintakokeen pisteytys 
 
Yksilöhaastattelu 0 - 30
Sanalliset tehtävät ja tekstin ymmärtäminen 0 - 30
Kirjoittaminen 0 - 30
Yhteensä 0 - 90

VALINTAKOE 
 
Torstaina 19.1.2023 klo 8.00  
muut kuin Rajalan koulun oppilaat ja 
klo 12.00 Rajalan koulun oppilaat  
Hatsalan klassillisella koululla  
(Opistotie 5). Kokoontuminen  
C-rapun ala-aulassa. Ota mukaan  
lyijykynä ja kumi. Valintakokeen  
tekeminen toisena ajankohtana 
on mahdollista ainoastaan  
lääkärintodistuksella.  
 
Valintakokeeseen  
osallistuvat kaikki hakijat 
ilman erillistä kutsua.

Kaksikielisen 7. luokan oppilaat valitaan valinta- 
kokeen perusteella. Valintakoe mittaa hakijan  
englannin kielen taidon eri osa-alueiden hallintaa 
painottuen matematiikkaan, luonnontieteellisiin 
aineisiin ja historiaan. Koe koostuu yksilö- 
haastattelusta, englanninkielisistä sanallisista  
tehtävistä, tekstin ymmärtämisestä sekä  
kirjoittamisen osiosta. 

Haastattelun arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
sujuvuuteen, ääntämiseen, sanaston ja rakenteiden 
hallintaan sekä viestinnällisyyteen. Tekstin  
ymmärtämisen osuudessa arvioidaan hakijan kykyä 
erottaa olennaisimmat sisällöt englanninkielisissä 
asiateksteissä. Kirjoittamistehtävässä arvioinnin 
kohteina ovat tekstin ymmärrettävyys ja sujuvuus, 
tehtävänannon noudattaminen sekä englannin  
kielen hallinta.

Yksilöhaastatteluun valmis- 
taudutaan etukäteen seuraavien 
ohjeiden mukaan: 
 
Laadi 3 - 5 minuutin mittainen suullinen englannin-
kielinen esitys omasta mielenkiinnon kohteestasi. 
Esitystä ei saa lukea suoraan paperista, mutta  
tukisanalista on sallittu. Esityksen jälkeen opettaja 
kysyy sinulta lisäkysymyksiä aiheesta englanniksi.

Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.
Hakeminen kaksikieliseen opetukseen tehdään Wil-
massa huoltajan tunnuksilla ajalla 2.12.2022 - 
8.1.2023. Mikäli internettiä ei ole käytettävissä, 
paperisen hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta. 
Paperinen hakulomake palautetaan omalle koululle 
5.1.2023 mennessä.

LISÄTIETOJA

INFOTILAISUUS

Elizabeth Järveläinen
Opettaja

Maanantaina 28.11.2022  
klo 18.00 Hatsalan klassillisella  
koululla (Opistotie 5).

elizabeth.jarvelaine@opedu.kuopio.fi

Huoltajaa pyydetään 
ottamaan yhteyttä 
koulun rehtoriin 
viimeistään 11.1.2023, 
mikäli hakijalla on 
oppimisen tukeen 
liittyviä erityistarpeita, 
jotka pitäisi ottaa huo-
mioon valintakokeessa. 



https://www.kuopio.fi/painotettu-opetus
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Painotettuun  
opetukseen hakeminen

Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen perus-
opetuslain 28 §:n 2 momentin mukaisessa  
toissijaisessa oppilaaksiotossa, jossa käytetään  
oppilaan taipumusta osoittavaa valintakoetta.  
Oppilas voi hakea enintään kahteen painotukseen. 
Jos oppilas hakee latinan kielen opetukseen, voi hän 
tämän lisäksi hakea yhteen painotukseen. 

Painotettuun opetukseen hakeminen ja haku- 
järjestys ovat sitovia. Mikäli oppilas hyväksytään 
molempiin hakuvaihtoehtoihin, oppilaan koulu- 
paikka määräytyy ensisijaisen valinnan mukaan.  
Mikäli samat kriteerit täyttäviä hakijoita on  
enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan 
arpomalla. Painotettu opetus sisältyy 8. ja 9.  
luokalla valinnaisaineisiin ja se vähentää muita  
valintamahdollisuuksia kyseisillä luokka-asteilla. 

Huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan  
kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutuvista  
kustannuksista, mikäli koulu ei ole oppilaan  
lähikoulu. Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää 
muualle kuin lähikouluun myös, mikäli kuljetus- 
kustannukset ovat samansuuruiset tai  
edullisemmat kuin omaan lähikouluun.  
Edellytyksenä tällöin on, että koulukuljetus 
tapahtuu joukkoliikenteessä. Huoltajan on tässä 
tapauksessa haettava aina kuljetusta koulu- 
kuljetushakemuksella. Huoltaja vastaa koulu- 
kuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas 
tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman 
vuoksi kuljetuksen kouluun. Koulutapaturman  
perusteella määräaikainen koulukuljetus järjeste-
tään tarvittaessa koulun puolesta. 

Hakeminen painotettuun opetukseen tehdään  
Wilmassa huoltajan tunnuksilla 2.12.2022 - 
8.1.2023. Mikäli internetiä ei ole käytettävissä, 
paperisen hakulomakkeen saa alakoulun kansliasta. 
Paperinen hakulomake palautetaan omalle koululle 
5.1.2023 mennessä. Vain hakuaikana hakeneet ovat 
oikeutettuja osallistumaan valintakokeeseen. 

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki 
hakuaikana hakeneet ilman erillistä 
kutsua.  Valintakokeen päivämäärä ja kellonaika 
löytyvät painotetun opetuksen esittelyn  
yhteydessä sekä painotettua opetusta tarjoavien 
koulujen verkkosivuilta. Koulujen verkkosivuilta  
löytyy myös ajantasaisin tieto infotilaisuuksista. 
Valintakokeen tekeminen toisena ajankohtana on 
mahdollista ainoastaan lääkärintodistuksella.  
Huoltajaa pyydetään ottamaan yh-
teyttä painotettua opetusta anta-
van koulun rehtoriin, mikäli hakijalla on 
oppimisen tukeen liittyviä erityistar-
peita, jotka pitäisi ottaa huomioon va-
lintakokeissa. 

Painotetusta opetuksesta lisätietoja koulujen  
verkkosivuilla ja osoitteessa:

https://www.kuopio.fi/painotettu-opetus
http://www.kuopio.fi/painotettu-opetus 
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Kuvataide / Hatsalan 
klassillinen koulu
Painotetun kuvataideopetuksen tavoitteena on  
ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan  
kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen  
keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, 
kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä  
vahvistetaan tuottamalla kuvia ja tulkitsemalla niitä. 

Kuvataiteen painotettua opetusta järjestetään  
Hatsalan klassillisessa koulussa. Kuvataide- 
painotteiseen opetukseen voivat hakea kaikki  
kuudennen luokan oppilaat. Hakijalta edellytetään 
kiinnostusta monipuoliseen kuvataiteen  
opiskeluun, innostusta näyttelykäynteihin ja 
vastuun kantamista suuremmissa projekteissa. 
Valintakoe on ennakkotehtävä, joka 
palautetaan Hatsalan klassillisen  
koulun kansliaan 16.1.2023 klo 14.00 
mennessä.  

Mikäli lähetät ennakkotehtävän koululle postissa, 
laita tekemäsi kirje ja kirjekuori sekä piirros tai  
maalaus postikuoreen ja lähetä osoitteella:  
Aino Haikola-Pekkarinen, Hatsalan  
klassillinen koulu, Opistotie 5, 70200 Kuopio.  
Huomioithan, että myös postin kautta lähetetty  
ennakkotehtävä on oltava koululla määräaikaan 
mennessä. 
 
Ennakkotehtävät 
 
Kirje kuvataiteen opettajalle. 
Maalaa tai kuvioi paperia tai muuta valitsemaasi 
materiaalia haluamallasi tekniikalla. Kirjoita  
tekemääsi alustaan kirje kuvataiteen opettajalle. 
Tee myös kirjekuori itse. Kirjepaperi ja -kuori voivat 
olla minkä muotoisia tahansa. Kirjekuoren  
enimmäiskoko on A3. Kirjoita kirjeeseen muun 
muassa, miksi haluaisit enemmän opetusta  
kuvataiteessa ja minkälaisia kuvataiteen töitä olet 
kotona, koulussa tai kerhossa tehnyt. Pohdi  
kirjeessäsi myös, mitä haluaisit kuvataiteen 
tunneilla erityisesti oppia. Kirjoita kuoreen:  
”Kuvataiteen opettajalle” ja lisäksi oma nimesi ja 
nykyinen koulusi. 
 
Piirros tai maalaus. 
Paperin koko on A4. Välineinä voivat olla lyijykynät, 
tussit, puuvärit, vesi-, peite- tai akryylivärit.  
Kuvassa tulee olla jotain, minkä piirrät mallista, ja  
jotain, mikä on mielikuvituksesi tuotetta. Kirjoita 
työn taakse oma nimesi ja nykyinen koulusi.

Tietoa painotetusta opetuksesta myös koulun 
verkkosivulla https://peda.net/kuopio/p/hatsala/
kuvataidepainotus ja perusopetuksen verkkosivulla  
www.kuopio.fi/painotettu-opetus 
 
ENNAKKOTEHTÄVÄ 
 
Ennakkotehtävä palautetaan  
Hatsalan klassillisen koulun  
kansliaan (Opistotie 5) 16.1.2023 mennessä. 

 
INFOTILAISUUS 
 
Torstaina 24.11.2022 klo 18.00  
Hatsalan klassillisella koululla 
(Opistotie 5).

Kirjeen pisteytys: 
 
Kirjallinen ilmaisu 0 - 20  

Kirjeen sisällöstä arvioidaan hakijan motivaatiota 
kuvataiteen opintoja kohtaan ja hänen  
suhtautumistaan kuvataiteeseen. Arvioinnin  
kohteena on myös se, miten hakija osaa tuoda  
persoonallisuuttaan esille kirjeessä. 

Kuvallinen ilmaisu (kirjekuori ja -paperi) 0 - 20 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen,  
sopivatko kirjekuori ja -paperi tyyliltään toisiinsa. 
Lisäksi huomioidaan työn persoonallisuus ja 
omaperäisyys. Hakijan oman tyylin toivotaan  
näkyvän kirjekuoren ja -paperin ulkoasussa. 

Piirroksen tai maalauksen pisteytys: 
 
Kuvallinen ilmaisu 0 - 20 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kuvan  
sommitteluun eli siihen, kuinka kuvassa olevat asiat 
on sijoiteltu paperille. Lisäksi arvioidaan mallista 
piirtämisen taitoa. Työn mielikuvituksellisuus on 
myös arvioinnin kohteena. 

LISÄTIETOJA

Aino Haikola-Pekkarinen
Opettaja

a.haikola-pekkarinen@opedu.kuopio.fi

Tasapistetilanteessa valinta rat-
kaistaan arpomalla.

Mikäli oppilas opiskelee A2-kieltä 
ja on kuvataiteen painotetussa 
opetuksessa, A2-kieli lisää oppi-
laan tuntimäärää 7. - 9. luokilla ja 
vähentää valinnaisainevalintoja 8. 
ja 9. luokalla.

https://peda.net/kuopio/p/hatsala/kuvataidepainotus
https://peda.net/kuopio/p/hatsala/kuvataidepainotus
http://www.kuopio.fi/painotettu-opetus
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Liikunta / Pyörön koulu
Urheilu / Hatsalan  
klassillinen koulu ja  
Jynkänlahden koulu
Kuopion kaupungissa toimii yhteisin valintakokein 
valitut urheiluluokat Hatsalan klassillisessa koulussa 
ja Jynkänlahden koulussa sekä liikuntaluokka  
Pyörön koulussa. Kaikki urheilu- tai liikuntaluokille 
hakijat osallistuvat yhteisiin valintakokeisiin. 

Urheiluluokkien tavoitteena on koota kilpa- 
urheilijaksi tähtäävät nuoret lahjakkaat oppilaat ur-
heiluluokille harjoittelemaan nousujohteisesti kou-
lun liikuntatunneilla, Kuopion alueen urheilu- 
akatemian taitoharjoituksissa ja seurojen laji- 
harjoituksissa. Urheiluluokat mahdollistavat  
tehokkaasti ja koordinoidusti normaalin koulutyön 
ja lisääntyvän urheiluharjoittelun sekä koulussa että 
urheiluseurassa. Kasva urheilijana -sisällöt ovat osa 
urheiluluokkatoimintaa. Urheilupainotteiseen  
opetukseen päästessään oppilas sitoutuu  
noudattamaan urheiluluokkien toimintatapoja. 

Liikuntaluokan tarkoituksena on tarjota  
liikunnallisille nuorille monipuolista liikunnan- 
opetusta tasaisessa ja motivoituneessa opetus- 
ryhmässä, toteuttaa erilaisia liikuntaprojekteja, 
 luoda yhteyksiä koulun ulkopuoliseen liikuntatoi-
mintaan ja antaa valmiuksia liikunnalliseen  
jatko-opiskeluun sekä ammatinvalintaan.  
Liikuntaluokalle voi hakea, vaikka oppilas ei ole  

osallistunut liikuntaluokkaopetukseen  
3. - 6. luokilla. 
 
Mikäli oppilas opiskelee A2-kieltä ja on liikunnan tai 
urheilun painotetussa opetuksessa, A2-kieli lisää 
oppilaan tuntimäärää 7. - 9. luokilla ja vähentää 
valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokalla.

Pisteytys: 
 
Liikkumistaidot ja nopeus 0 - 8 pistettä
Kestävyys 0 - 8 pistettä
Voima 0 - 8 pistettä
Tasapainotaidot ja rytmi 0 - 8 pistettä
Liikkuvuus 0 - 8 pistettä
Välineen käsittelytaidot 0 - 8 pistettä
Maksimipisteet 48 pistettä

Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla. 
 

VALINTAKOE 
 
Valintakokeeseen osallistuvat kaikki 
hakijat ilman erillistä kutsua.  
 
Oppilas osallistuu ensisijaisen haku-
toiveensa mukaisen koulun valinta- 
kokeeseen. Jos ensisijainen hakutoive on jokin muu 
kuin liikunta tai urheilu, niin silloin 2. toiveen 
mukaisen koulun valintakokeeseen.  

Valintakoe 
 
Valintakoepäivänä suoritetaan olympiakomitean 
suosittelema valtakunnallinen soveltuvuuskoe. So-
veltuvuuskoe on jaettu kuuteen valtakunnalli- 
seen osioon. Tuloksissa huomioidaan kaikki osiot. 
Soveltuvuuskokeen sisältöihin voi tutustua tarkem-
min  https://www.soveltuvuuskoe.fi/ 

Urheilu:

Hatsalan klassillinen koulu: tiistaina 17.1.2023 
Kuopio-hallissa (Opistotie 4). 

Jynkänlahden koulu: keskiviikkona 18.1.2023 
Jynkänlahden koululla (Varsanpolku 2).

Liikunta:

Pyörön koulu: perjantaina 20.1.2023 Pyörön kou-
lulla (Blominkatu 2).

Oppilaat jaetaan kouluittain kahteen  
saapumiserään (klo 8.00 ja klo 12.00). Tarkka 
aikataulu informoidaan koulujen kotisivuilla noin 
viikkoa ennen valintakoetta. Ota mukaan sisä-
liikunta-asu ja halutessasi juomapullo ja pientä 
välipalaa. Testipäivän aikana ei ole järjestettyä 
ruokailua. Oppilas voi ruokailla omalla koulullaan 
ennen valintakoetta tai sen jälkeen, riippuen kum-
paan saapumiserään hän kuuluu.
Valintakokeen arvioitu kesto on noin 3,5 tuntia.

INFOTILAISUUS
 
Urheilu: tiistaina 22.11.2022 klo 18.00  
Hatsalan klassillisella koululla (Opistotie 5).
Liikunta: keskiviikkona 23.11.2022 klo 18.00  
Pyörön koululla (Blominkatu 2).

Tietoa painotetusta opetuksesta myös 
koulujen verkkosivuilla:  
Pyörön koulu: 
https://peda.net/kuopio/p/pyoro/l79
Hatsalan klassillinen koulu: 
https://peda.net/kuopio/p/hatsala/urheiluluokka
Jynkänlahden koulu: 
https://peda.net/kuopio/p/jynkanlahti
ja perusopetuksen verkkosivulla 
www.kuopio.fi/painotettu-opetus

LISÄTIETOJA

Lari Kilpeläinen
Koululiikunnan koordinaattori

044 718 1439
lari.kilpelainen@kuopio.fi

https://www.soveltuvuuskoe.fi/
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Matemaattis- 
luonnontieteellinen / 
Pyörön koulu 

Matemaattis-luonnontieteellisesti painotetun  
opetuksen tavoitteena on syventää osaamista ja 
mahdollistaa kokeellisempia työskentelytapoja 
näistä oppiaineista kiinnostuneille oppilaille sekä 
rohkaista oppilaita valitsemaan matematiikkaa ja 
luonnontieteellisiä aineita jatko-opinnoissaan.  
Painotetussa opetuksessa opiskelevilla oppilailla 
on syventävä opetussuunnitelma matematiikassa, 
fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantiedossa. 

Valintakokeessa on matematiikan ja ympäristöopin 
osuudet sekä aineistotehtävä. 
 
 

VALINTAKOE 
 
Tiistaina 24.1.2023 klo 9.00 
 Pyörön koulun auditoriossa (Blominkatu 2).  
Sisäänkäynti ovesta A4.
Koe kestää klo 12.30 saakka  
(kokeiden välillä on tauot ja ruokailu).  
Ota mukaan lyijykynä, kumi, viivoitin ja harppi.  
Valintakokeeseen osallistuvat 
kaikki hakijat ilman erillistä kutsua.  
 
 

LISÄTIETOJA
Opettaja
Annukka Lindström
044 718 4966
annukka.lindstrom@opedu.kuopio.fi

Opettaja
Harri Helin
044 718 4174
harri.helin@opedu.kuopio.fi

Rehtori
Outi Karikoski
044 718 4801
outi.karikoski@kuopio.fi

Valintakokeen pisteytys: 
 
Matematiikka 0 - 36 pistettä
Ympäristöoppi 0 - 36 pistettä
Aineistotehtävä 0 - 6 pistettä
Yhteensä 0 - 78 pistettä

Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpo-
malla. 

Mikäli oppilas opiskelee A2-kieltä ja on 
matemaattis-luonnontieteellisesti painote-
tussa opetuksessa, A2-kieli lisää oppilaan tun-
timäärää 7. - 9. luokilla ja vähentää valinnaisai-
nevalintoja 8. ja 9. luokalla.

INFOTILAISUUS 
 
Keskiviikkona 23.11.2022 klo 18.00  
Pyörön koululla (Blominkatu 2). 
 
Tietoa painotetusta opetuksesta 
myös koulun verkkosivulla 
https://peda.net/kuopio/p/pyoro/mp/mh2 
ja perusopetuksen verkkosivulla  
www.kuopio.fi/painotettu-opetus
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Musiikki /  
Minna Canthin koulu
Painotetun musiikin opetuksen tavoitteena on  
kehittää monipuolisesti oppilaan musiikillisia taitoja 
ja valmiuksia sekä innostaa omaehtoiseen musiikin 
harrastamiseen. Musiikkiluokkien tarjoamat  
esiintymistilanteet sekä soitin- ja lauluopinnot  
ohjaavat oppilasta tavoitteelliseen työhön ja  
pitkäjänteiseen musiikinopiskeluun. 

Painotettuun musiikin opetukseen voivat hakea 
kaikki kuudennen luokan oppilaat. Valintakoe  
muodostuu yhdestä henkilökohtaisesta koe- 
tilanteesta, jonka aikana suoritetaan kaikki  
pääsykokeen osa-alueet ja esitetään mahdolliset 
todistukset. Henkilökohtainen pääsykoeaikataulu 
ilmoitetaan hakuajan päätyttyä. Kokeella pyritään 
löytämään innostuneita ja monipuolisia musiikin 
opiskelijoita. 

Painotettua musiikkia opiskeleva on velvollinen 
osallistumaan musiikkiluokkien toimintaan liittyviin 
harjoituksiin ja esityksiin. Osa harjoituksista ja  
esityksistä voi olla myös tavallisen kouluajan  
ulkopuolella. Oppilaan oletetaan jatkavan  
soittamista sillä soittimella, millä hän hakee  
valintakokeessa yläkoulun musiikkiluokalle.  
Painotettuun musiikin opetukseen osallistuvalla 
oppilaalla tulee olla valittuna oma pääinstrumentti 
(soitin tai laulu). 

Muut osiot (0 - 8 p): 
 
d. Haastattelu  (0 - 3 p) 
 
Haastattelulla selvitetään hakijan sitoutuneisuut-
ta, motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä, sekä ajatuksia 
tulevaisuudestaan musiikkiluokkalaisena. 
 
e. Harrastuneisuus (0 - 2 p) 
 
Jokaisesta alakoulun aikaisesta vuoden  
kestäneestä säännöllisestä musiikkiharrastuksesta 
hakija saa 0,25 p. Esimerkiksi 4 vuotta orkesterissa 
tuo yhteensä 1 pisteen, tai vaikkapa kaksi vuotta 
kuoroharrastusta 0,5 p. 

Harrastuneisuus todistetaan opettajan / ohjaajan 
allekirjoittamalla vapaamuotoisella todistuksella, 
jonka hakija tuo mukanaan koetilanteeseen.  
Todistuksesta tulee selvitä harrastuksen muoto ja 
kesto. Sähköpostilla lähetettyjä todistuksia ei  
huomioida.
 

Valintakoe koostuu seuraavista osa-alueista: 

Kaksi laulunäytettä (0 - 8 p): 
 
a. Maamme-laulun esimmäinen 
säkeistö (0 - 4 p)
 (Ilman säestystä, ulkoa.) 
 
b. Vapaavalintainen kappale 
(0 - 4 p)
 (Voit säestää itseäsi, mutta  
esim. taustanauhoja ei hyväksytä.) 

Pakollisessa kappaleessa (a) arvioidaan 
erityisesti laulajan tekniikkaa sekä  
mm. sävelpuhtauteen ja rytmin hahmottamiseen 
liittyviä osa-alueita. Vapaavalintaisessa  
kappaleessa (b) arvioidaan erityisesti esityksen 
taiteellisempaa puolta, eli mm. fraseerausta 
ja tulkintaa. 

Soittonäyte (0 - 8 p): 
 
c. Vapaavalintainen kappale  (0 - 8 p) 

Omavalintainen kappale itse valitsemallasi  
soittimella. Soittonäyte esitetään ilman säestystä 
tai taustanauhoja. 
 
Soittonäytteessä arvioidaan saman näytteen aika-
na sekä soittotekniset että taiteelliset osa-alueet.

f. Tasosuoritukset  (0 - 1 p) 
 
Tehdyistä tasosuorituksista (soitin, laulu tai  
musiikin perusteet) hakija saa 0,25 p / suoritus.  
Esimerkiksi suoritetut pt1 ja pt2 tuovat hakijalle  
yhteensä 0,5 p. 

Suoritukset todistetaan esim. konservatorion  
opintosuoritusotteella, jonka hakija tuo mukanaan 
koetilanteeseen. Sähköpostilla lähetettyjä  
todistuksia ei huomioida.
 
 
g. Musikaalisuustesti (0 - 2 p) 
 
Lyhyellä musikaalisuustestillä selvitetään hakijan 
musiikillisia valmiuksia. Testi sisältää esimerkiksi 
rytmintoistotehtäviä tai lyhyiden melodiapätkien 
toistamista laulaen. 

Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.
Mikäli oppilas opiskelee A2-kieltä ja on musiikin  
painotetussa opetuksessa, A2-kieli lisää oppilaan 
tuntimäärää 7. luokalla ja vähentää  
valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokalla.

LISÄTIETOJA

Jani Turunen
Rehtori

puh. 044 718 4621
jani.turunen@kuopio.fi

Tatu Viitala
Musiikin lehtori

tatu.viitala@opedu.kuopio.fi
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VALINTAKOE 
 
Mikäli haet musiikkiluokalle muilta kuin  
musiikkipainotteisilta alakouluilta 
(Haapaniemi, Kalevala, Rajala), valintakoe  
järjestetään Minna Canthin koululla (Ruotsinkatu 35) 
maanantaina 23.1.2023 kello 8.30 alkaen. 
Päivän tarkempi aikataulu ilmoitetaan huoltajille 
sähköpostitse hakuajan päätyttyä.

Haapaniemen koulussa opiskelevien valintakoe  
järjestetään Haapaniemen koululla  
(Aseveljenkatu 8) tiistaina 24.1.2023  
kello 8.30 alkaen. Päivän tarkempi aikataulu  
ilmoitetaan koululle hakuajan päätyttyä. 

Rajalan koulussa opiskelevien valintakoe 
järjestetään Rajalan koululla  
(Sammakkolammentie 14) keskiviikkona 25.1.2023 
kello 8.30 alkaen. Päivän tarkempi aikataulu  
ilmoitetaan koululle hakuajan päätyttyä. 

Kalevalan koulussa opiskelevien valintakoe 
järjestetään Kalevalan koululla (Pohjankatu 2)  
torstaina 26.1.2023 kello 8.30 alkaen. Päivän  
tarkempi aikataulu ilmoitetaan koululle hakuajan 
päätyttyä.
 
Valintakokeeseen osallistuvat kaikki 
hakuaikana hakeneet ilman erillistä 
kutsua. 

INFOTILAISUUS
 
Maanantaina 21.11.2022 klo 18.00  
Minna Canthin koululla (Ruotsinkatu 35).

Tietoa painotetusta opetuksesta myös koulun verkkosivulla 
https://peda.net/kuopio/p/minnacanth/oppilaaksi/musiikki 
ja perusopetuksen verkkosivulla 
 www.kuopio.fi/painotettu-opetus
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Tanssi /  
Minna Canthin koulu
Tanssin painotetun opetuksen tavoitteena on  
tutustua tanssiin monipuolisesti. Opetus sisältää 
eri tanssityyleihin tutustumista, tanssin tekniikkaa, 
rytmiikkaa/musikaalisuutta, improvisaatiota,  
koreografiaa, kehonhuoltoa sekä Suomen  
tanssielämään ja koulutukseen tutustumista. 

Painotettuun tanssin opetukseen voivat hakea  
kaikki kuudennen luokan oppilaat. Valintakoe  
koostuu seuraavista osa-alueista: 

• rytmiikkatehtävä
• kehon koordinaatiota ja motoriikanhallintaa mit-
taava tehtävä
• luovan improvisaation tehtävä
 
Valintakokeen pisteytys: 
 
Rytmiikka 0 - 8 pistettä
Kehon koordinaatio ja motoriikan hallinta  
0 - 8 pistettä
Luovan improvisaatio 0 - 8 pistettä
Yhteensä 0 - 24 pistettä 
 
Valintakokeen arvioitsijana toimivat  
tanssinopettajat. Tasapistetilanteessa 
valinta ratkaistaan arpomalla. 

Tanssin painotettu opetus lisää oppilaan 
viikkotuntimäärää 7. luokalla yhdellä tunnilla. 
A2-kieli lisää oppilaan viikkotuntimäärää  
7. luokalla kahdella tunnilla ja vähentää  
valinnaisainevalintoja 8. ja 9. luokalla.

VALINTAKOE 
 
Maanantaina 16.1.2023 klo 9.00 – 12.00  
Minna Canthin koululla (Ruotsinkatu 35).  
Valintakoe koskee myös 6. luokalla tanssin  
painotetussa opetuksessa olevia oppilaita.
 
Valintakokeeseen osallistuvat kaikki 
hakuaikana hakeneet ilman erillistä 
kutsua.

LISÄTIETOJA

Jani Turunen
Rehtori

puh. 044 718 4621
jani.turunen@kuopio.fi

Jenni Kervinen
Tanssinopettaja

jenni.kervinen@opedu.kuopio.fi

INFOTILAISUUS 
 
Maanantaina 21.11.2023 klo 18.00 
Minna Canthin koululla (Ruotsinkatu 35).

Tietoa painotetusta opetuksesta myös  
koulun verkkosivulla 
https://peda.net/kuopio/p/minnacanth/oppilaaksi/tanssi 
 ja perusopetuksen verkkosivulla 
 www.kuopio.fi/painotettu-opetus
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YHTEYSTIEDOT

Kuopion kaupunki, 
Kasvun ja oppimisen palvelualue

Asemakatu 38 - 40 A, 70110 Kuopio
www.kuopio.fi/perusopetus
kasvujaoppiminen@kuopio.fi, 
puh. vaihde 017 182 111

Taina Vainio
Perusopetuspäällikkö

044 718 4018
taina.vainio@kuopio.fi

Eija Rissanen

Eila Kumpulainen

Sovellusasiantuntija

Suunnittelija

044 718 4011
eija.helena.rissanen@kuopio.fi

044 718 4001
eila.anneli.kumpulainen@kuopio.fi

Mika Kuitunen
Perusopetuspäällikkö

044 718 5151
mika.kuitunen@kuopio.fi



16

www.kuopio.fi

Yksityiset koulut
Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu

Kuopion Steinerkoulu Virkkula
www.kuopionsteiner.fi/koulu/

https://peda.net/kristilliset-koulut/koulut/kkk2

http://www.kuopio.fi
http://www.kuopionsteiner.fi/koulu/
https://peda.net/kristilliset-koulut/koulut/kkk2

