
Tietoa Puolalan koulun musiikkiluokista

ja musiikkiluokalle hakemisesta



Puolalan koulu

• Yhtenäiskoulu, vuosiluokat 1-9

• Alakoulussa noin 600 oppilasta

• Yläkoulussa noin 380 oppilasta

• Opettajia yhteensä 70

• Alakoulu toimii
Kauppiaskadun
koulurakennuksessa.



Puolalan koulun linjat

A: Keskustan lasten lähikoulu 1-9 lk 

B: Englannin kieliluokat 1-9 lk

C: Saksan kieliluokat 1-9 lk

D: Suomalais-venäläiset luokat 1-9 lk

E: Musiikkiluokat 3-9 lk 



Musiikkiluokat 

• Musiikkiluokka on erikoisluokka, jolle   
haetaan 2. kouluvuoden tammikuussa.

• Musiikkiluokalla opiskellaan vuosiluokat 3-9.

• Oppilaat valitaan musiikkiluokkatestin perusteella.



Opiskelu musiikkiluokalla

• Musiikkiluokalla kehitetään musiikin avulla itseluottamusta

sekä yhteistyö- ja esiintymistaitoja eli valmiuksia, joita 

tarvitaan kaikilla elämänaloilla.

• Luokkatyöskentelyn ohella olennainen osa musiikki-

luokkalaisuutta ovat elämykselliset produktiot, 

konsertit ja leirit – nämä 

vaativat perheiltä sitoutumista.

• Lisäksi osana koulutyötä suori-

tetaan musiikkioppilaitosten 

yleisten aineiden kursseja.



Opiskelu musiikkiluokalla

Musiikkia on neljä viikkotuntia. Musiikintunneilla

• lauletaan,

• kuunnellaan,

• soitetaan – musisoidaan,

• leikitään ja liikutaan

• sekä opiskellaan samalla 

teoriaa ja säveltapailua.



Kuorot

Piccolot 

• kolmeneloset

• kerran viikossa joko 

klo 8-10 tai 13-15

Cantitare 

• viiskutoset

• kerran viikossa joko 

klo 8-10 tai 13-15



Musiikkiluokalle hakeminen 2021

• Hakemus musiikkiluokalle tehdään Wilma-
järjestelmässä 18.1.2021 mennessä.

• Vieraskuntalaiset täyttävät paperisen hakemuksen ja 
vieraskuntalaishakemuksen, palautus 18.1.2021 
mennessä Puolalan koululle.

• Musiikkiluokkatestit järjestetään Puolalan koululla 
2.-4.2.2021, kutsu testiin tulee kotiin kirjeitse.

• Päätös musiikkiluokalle hyväksymisestä
lähetetään kotiin kirjeitse maaliskuun alussa.



Musiikkiluokkatesti

• Musiikkiluokalle hakeville lapsille tehdään 
musikaalisuustesti, jonka tarkoituksena on varmistaa, 
että heillä on sellaisia valmiuksia, joita musiikkiluokilla 
opiskelussa tarvitaan. 

• Valintakriteerinä on hyväksytty musikaalisuustestin 
suoritus.

• Oppilaat valitaan luokalle pistemäärän mukaisessa
järjestyksessä. 



Musiikkiluokkatesti

• Musikaalisuustesti sisältää rytmi- ja melodiatoistoja. 

• Lisäksi hakija laulaa yhden säkeistön jostakin alla 
mainituista lauluista ilman säestystä:

• Oravan pesä (esim. Saa laulaa 3, s. 57)
• Milli Menninkäisen laulu (Saa laulaa 1-2, s. 149)

• Mitä mulle vastaat (Saa laulaa 3, s. 15; 

Musiikin mestarit 1-2, s. 10)



Tervetuloa hakemaan 
musiikkiluokille


