
Vasaramäen koulun liikuntalinja

”Liikuntalinja on suunnattu 
liikunnasta kiinnostuneille ja 

liikunnallisesti lahjakkaille oppilaille.” 



Liikuntalinjan tavoitteet

• kehittää monipuolisesti liikunnallisia 
perustaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia eri lajien 
kautta ja luoda näin pohjaa lajikohtaiselle 
harjoittelulle

• tarjota liikunnan iloa ja positiivisia elämyksiä

• monipuolinen perusliikunta, jossa on 
valmennuksellinen ote. 



Alakoulun liikuntalinja

• Alakoulun liikuntalinjalaisia on jokaisella 3.-6. 
luokalla. 

• Kouluaineita opiskellaan ja arvioidaan yleisen 
opetussuunnitelman mukaan

• Liikunnan tunneilla liikuntalinjan oppilaat kootaan 
samaan ryhmään. 
– Ryhmään kuuluvat yleensä saman ikäiset tytöt ja 

pojat, joskus kahden ikäluokan tytöt tai pojat

• Liikuntalinjan oppilaana on mahdollista valita A2-
kieli, muita valinnaisia opintoja alakoulussa ei ole 
(valinnaiset tunnit sijoittuvat liikuntaan). 



Liikunnan tuntimäärät

• 3. luokilla on viisi tuntia OPS-liikuntaa              
3 + 2 = 5 tuntia (22 )

• 4. luokilla on neljä tuntia OPS-liikuntaa ja 
lajiaamu (3 +1) + 2 = 6 tuntia (26)

• 5. luokilla neljä tuntia OPS-liikuntaa ja 
lajiaamu (2 + 2)+ 2 = 6 tuntia (27)

• 6. luokilla on kolme tuntia OPS-liikuntaa ja 
lajiaamu (2 + 1 )+ 2 = 5 tuntia (27)



Alakoulun lajiaamut (4.lk-6.lk)

• 4. luokalta alkaen opetukseen sisältyy viikoittainen 
lajiaamu, jolloin oppilaalla on mahdollisuus osallistua 
oman seuransa järjestämään valmennukseen,
– Seura ja huoltajat huolehtivat yhdessä kaikista  

järjestelyistä ja kustannuksista mukaan lukien vakuutukset.

– Lajiaamu on perjantaisin klo 8-10. 

• Lajiaamuna myös koulu tarjoaa mahdollisuuksien 
mukaan toimintaa niille oppilaille, joilla ei ole seuran 
järjestämää toimintaa.  

• Lajiaamuna koulun tarjoamat ryhmät voivat 
muodostua esimerkiksi lajiperusteisesti.



Yläkoulusiirtymä

• Alakoulun liikuntalinja ei jatku suoraan 
yläkoulussa

• Oppilaspaikka Vasaramäen koulussa säilyy 9. 
luokan loppuun

• Yläkoulujen liikuntalinjoille haetaan 6. lk
kevätlukukauden alussa, aikataulut 
tiedotetaan vuosittain 



Miten liikuntalinjalle pääsee?

• Liikuntalinjalle on mahdollista siirtyä vain 
pääsykokeiden kautta

• Liikuntalinjan pääsykokeet järjestetään kerran 
vuodessa

• Oppilaat hakeutuvat liikuntalinjalle yleensä 2.lk 
erikoisluokkahakujen yhteydessä
– Ylemmillä vuosiluokilla on mahdollisuus 

täydennyshakuun

• Liikuntalinjalle valittavien oppilaiden määrä 
vaihtelee vuosittain



Käytännön ohjeet hakemiselle: 

2. luokkalainen Turun kaupungin perusopetuksen 
oppilas 
-> Wilma-lomake

2. luokkalainen, muu opetuksen järjestäjä 
-> hakulomake koulun verkkosivuilla

3.-5. luokkalainen, kaikki opetuksen järjestäjät
-> hakulomake koulun verkkosivuilla

HAKUAIKA PÄÄTTYY 18.1. 2021 klo 16



Testipäivä käytännössä

• Kupittaan urheiluhalli 29.1. klo 9-11

• Huoltaja ilmoittaa pääsykokeesta aiheutuvista 
poissaoloista oppilaan opettajalle

• Huoltaja vastaa oppilaan pääsykoematkoista

• Ohjeet testipäivään päivitetään koulun kotisivuille

• Oppilas tulee omatoimisesti Kupittaan urheiluhallille ja 
opettajat vastaanottavat oppilaat 8.45 alkaen

• Vasaramäen oppilailla on yhteinen kävely mahdollisuus 
koulun aikuisen johdolla. Kokoontuminen 8.30 
Huokausten sillan alla.



Varautuminen testipäivään

• Sisäliikuntavarustus

• Juomapullo nimikoituna

• Monipuolinen liikuntatesti

• Ei voi treenata erikseen testiä varten

• Reipas ja innokas mieli!




