
URHEILULUOKKA, VEHKOJAN KOULU  

Haluaisitko opiskella yläkoulun urheiluluokalla?  

Urheiluluokkatoiminta jatkuu Vehkojan koulussa lukuvuonna 2017 - 2018. Urheiluluokan tavoitteena on 
tarjota hyvinkääläisille lahjakkaille ja motivoituneille nuorille urheilijoille laadukkaan perusopetuksen ohella 
mahdollisuus kehittyä omassa lajissaan mahdollisimman pitkälle. Perusliikunnan (2h viikossa) lisäksi 
urheiluluokan oppilailla on mahdollisuus oman lajin harrastamiseen 2h viikossa koko yläkoulun ajan. 
Harjoittelu voi olla myös muuta omaa lajia tukevaa harjoittelua. Luokalle voivat hakea 7. luokan syksyllä 
2017 aloittavat oppilaat.  

Toiminnan tavoitteet  

- Luoda yhteistyössä opettajien, oppilaiden, huoltajien ja valmentajien kanssa urheiluluokkaan 
liikuntahenkinen ja motivoitunut oppimisilmapiiri. Oppilaat itse ovat avainasemassa.  

- Auttaa oppilaita ymmärtämään, että liikunta on iso osa tervettä elämää ja urheilijan ura / ammatti on 
mahdollisuus. Koulu täytyy kuitenkin hoitaa omiin kykyihin nähden mahdollisimman hyvin.  

- Kehittyä omassa urheilulajissa myös kouluajan puitteissa.  

Opiskelu Vehkojan koulun urheiluluokalla  

- Opetussuunnitelman pakolliset kurssit opiskellaan ja arvioidaan opetussuunnitelman mukaisesti.  

- Ensi lukuvuonna aloitetaan uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukainen opiskelu. 

- 7. luokalla opiskellaan 2 tuntia viikossa omaa urheilulajia tai lajia tukevaa harjoittelua. Urheiluluokan 
oppilailla on poikkeuksellisesti koulua keskimäärin 30,5 tuntia viikossa (muilla 7. luokan oppilailla 30 tuntia). 
Terveystietoa ei 7. luokalla opiskella ja oppilaanohjaus käydään kurssimuotoisena muiden oppiaineiden 
sisällä. 8. luokalla urheiluluokkalaiset opiskelevat koko vuoden 2 tuntia viikossa terveystietoa.  

- Vehkojan koulussa ei ole lukuvuonna 2017 - 2018 7. luokalla A1-saksan kielen ryhmää. Tämä tarkoittaa 
sitä, että mikäli A1-saksan opiskelija tulee opiskelemaan urheiluluokkaan täytyy hänen muuttaa A1-kieli  
englanniksi. Näin toimitaan myös muissa A1-kielissä englantia lukuunottamatta. 

- 7. luokalla opettaja / valmentaja arvioi oppilaan oman urheilulajin hyväksytty / hylätty periaatteella. 8. ja 
9. luokalla on numeroarvostelu.  

- Urheiluluokan oppilaat valitsevat 8. luokkaa varten 2 kahden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta.  

- 9. luokalle valitaan yksi kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine.   

Valinta urheiluluokalle  

Valinta haastatteluihin tapahtuu seuraavien kriteerien pohjalta:  

1.) 6. Luokan opettajan suositus    

o Motivaatio koulunkäyntiä kohtaan  

o Käyttäytyminen (sosiaaliset yhteistyötaidot)  



o Liikunnan viimeisin arvosana (asenne koululiikuntaa kohtaan) 

o Keskiarvo 

2.) Pystyykö oma urheiluseura sitoutumaan valmennukseen kolmeksi vuodeksi. Mikäli pystyy: 

Valmentajan suositus 

o Lahjakkuus lajissa  

o Motivaatio / asenne harjoittelua kohtaan  

o Sosiaaliset yhteistyötaidot  

o Mahdollinen suositus urheiluluokkaan valinnalle  

3.) Oppilaan oma hakemus (vanhemman osion voi liittää samaan)  

o Yhteystiedot  

o Miksi haluat urheiluluokalle?  

o Kerro lyhyesti omasta urheiluharrastuksestasi (milloin aloitit? menestyminen? onko sinulla tavoitteita? 
ym.)  

o Mitkä ovat lempiaineita koulussa? Mikä oppiaine on haastavin / vaikein? 

Suositellaan lomakkeiden käyttöä. LOMAKKEET LÖYTYVÄT OSOITTEESTA 
http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/erikoisluokat/ 

OPPILAS YHDESSÄ PERHEEN KANSSA TIEDOTTAA VALMENTAJAA JA OPETTAJAA HAKUPROSESSISTA JA 
PYYTÄVÄT HEILTÄ TARVITTAVAT LAUSUNNOT. 

MYÖHÄSSÄ TULEVIA HAKEMUKSIA EI VOIDA OTTAA HAUSSA HUOMIOON. 

Haastattelut  

Niitä urheilulajeja edustavat oppilaat, joille valmennus joko koulun tai urheiluseuran kautta on järjestynyt, 
voivat saada kutsun haastatteluun.  

Myös oppilaat, jotka eivät ole Vehkojan koulun oppilaita, voivat tulla valituksi urheiluluokalle.  

Lopullinen valinta luokalle tapahtuu haastattelun jälkeen. Päätöksen valinnasta tekee Vehkojan koulun 
haastattelutyöryhmä.  

Lopulliseen luokalle pääsyyn vaikuttavat:  

1.) Haastattelu (halu, asenne, motivaatio)  

2.) Lausunnot (valmentaja, opettaja, huoltajat)  

3.) Pystyykö oma urheiluseura sitoutumaan valmennuksen järjestämiseen kolmeksi vuodeksi?  



Ilmoittautuminen pääsykokeisiin tapahtuu Wilman kautta kohdasta Kyselyt. Hakuaika päättyy 
perjantaina 13.1.2017.  

Haastattelut pidetään Vehkojan koululla viikoilla 3, 4 ja 5.  

Valinnat ovat selvillä pe 3.2.2017  

Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään ke 7.12.2016 klo 18.00 Vehkojan koulun auditoriossa.  

Hakemukset liitteineen palautetaan osoitteeseen:  

Vehkojan koulu 

Janne Peräsalmi 

Männikkötie 6  

05830 Hyvinkää 

tai sähköisesti: janne.perasalmi@hyvinkaa.fi tai paivi.palmumaki@hyvinkaa.fi viimeistään perjantaina 
13.1.2017 klo 15.00 mennessä. 

Kirjekuoreen tai sähköpostiin (otsikko) tulee laittaa teksti ”Vehkojan urheiluluokka”.  

Muuta:  

- Mikäli muualta, kuin Vehkojan alueelta luokalle pääsee oppilaita, huolehtivat huoltajat mahdollisista 
koulumatkakuluista.  

- Urheilijan liikunnallinen koulupolku voi jatkua yläkoulun jälkeen Hyvinkäällä lukiossa tai Hyriassa (yht. jopa 
7 vuotta). II asteella on kaksi linjaa, urheilu- ja huippu-urheiluvalmennus. 

- Luokalle voivat hakea joukkue- tai yksilöurheilijat.  

Asiasta voi tiedustella lisää Vehkojan koulun rehtorilta:  

Janne Peräsalmi puh. 0400 – 756 276  

janne.perasalmi@hyvinkaa.fi 


