
Suopellon koulu

Liikuntaluokat
Lukuvuodesta 2013 – 2014 alkaen



Liikuntaluokka Suopellon koulussa
 Liikuntaluokka tarjoaa monipuolisen opiskeluvaihtoehdon niille oppilaille, jotka pyrkivät tavoitteelliseen 

toimintaan niin liikunnassa kuin opiskelussakin.

 Opiskelu liikuntaluokalla:

 7. lk. 3 tuntia liikuntaa/vko (1 tunti enemmän kuin muilla luokilla), yht. 31 t/vko (muut 30)

 8. lk. 4 tuntia liikuntaa/vko (1 tunti enemmän kuin muilla luokilla), yksi 2 tunnin valinnaisaine vähemmän 

kuin muilla, tunteja yht. 29 t /vko (muut 30)

 9. lk. 4 tuntia liikuntaa/vko (2 tuntia enemmän kuin muilla luokilla), oma syventävä liikunta > ei 

mahdollisuutta valita syventävää ko, ku, mu tai ks, tunteja yht. 30 t/vko (muut 30)

 7. ja 8. luokalla liikuntaa opetetaan omana ryhmänä, kaksi opettajaa. 9. luokalla liikuntaluokan syventävän 

liikunnan tunnit omana ryhmänä (kaksi opettajaa), perusliikunta rinnakkaisluokan kanssa.

 8. ja 9. luokalla lisäliikuntatunnit ovat osa valinnaisuutta. Oppilailla on mahdollisuus valita 8. ja 9. luokilla 

valinnaisliikunnaksi tanssia ja/tai palloilua. On mahdollista valita B2-kieli.

 Liikunnanopettajat tekevät yhteistyötä Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa.

LILU

Liikunta/vko 

(muut)

Tunnit/vko

(muut) Valinnaisaineet

7 lk 3 t (2) 31 (30) -

8 lk 4 t (3) 29 (30) Yksi 2 t valinnaisaine vähemmän kuin muilla. B2-kielen valinta on mahdollinen, 

jollei valitse valinnaista liikuntaa.

9 lk 4 t (2) 30 (30) Oma syventävän liikunnan ryhmä (ei mahdollisuutta valita muuta syventävää 

ainetta: ko, ku mu tai ks). B2-kieli ja valinnainen liikunta onnistuu.



Liikuntaluokkatoiminnan tärkeät osa-

alueet

 Yksilön persoonallisuuden, sosiaalisuuden ja 
yhteistyötaitojen kehittyminen

 Liikunnan määrän lisääminen

 Monipuolisten lajitaitojen oppiminen

 Liikunnan ilon kokeminen ja hyvinvointi

 Fyysisen ja psyykkisen kunnon kehittyminen

 Kilpailutaitojen kehittyminen

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset koululiikuntalajit sekä erityislajien kokeiluja, mm. 
lacrosse, golf, soutu, amerikkalainen jalkapallo



Liikuntatestit Suopellon koululla 

tiistaina 19.1.2021

 Testattavat lajit:

 Lihasvoima: vatsalihakset, punnerrus ja venytys

 Kestävyys: piip-juoksu (move-testi)

 Kehonhallinta: kuperkeikat, kärrynpyörä, hyppy 360, vaaka

 Pallon kuljetus: koripallo-salibandy-futsal -yhdistelmä, pallonheitto

 Loikat ja ketteryys: vauhditon 5-loikka, ketteryysjuoksu 10m

 Rytminen yhdistelykyky: 3- ja 4-jakoinen rytmi, liikesarja ja liikkuminen 
musiikkiin

Testiin kuuluu kuusi lajia (8p/laji), joista viiden parhaan tulos huomioidaan. 
Oppilaalla on mahdollisuus saada max. 40 pistettä.

Kutsukirje lähetetään kaikille ilmoittautuneille viikolla 2. Koronatilanteen 
vuoksi testit porrastetaan kouluittain.

Sairaustapausten varalta tullaan tarvittaessa 
järjestämään ylimääräinen testitilaisuus tiistaina 2.2.2021



Lisätietoa

 Liikuntaluokan oppilaat, joiden koulumatka ylittää 5 km, saavat 
koulumatkaedun eli Föli-kortin koulumatkoille.

 Lisätietoja liikuntaluokasta, hakumenettelystä ja 
valintakriteereistä antavat Suopellon koulun liikunnanopettajat:

 Heikki Tahkola 040 736 6196

 Eeva Kärki 044 733 4520

Liikuntaluokan valintakriteerit: https://www.naantali.fi/fi/kasvatus-ja-
koulutus/perusopetus/peruskoulut/suopellon-koulu/lilu-erikoisluokka-
ja-kerhot

Tämä diasarja on luettavissa koulun kotisivuilta 1.12.2020 lähtien.
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