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Huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus keskiviikkona 14.12.2022 klo 17.30-18.30 Meritorin koulun 

ruokalassa.  

Vuosittain Espoon innokkaista 2. -luokkalaisista valitaan Meritorin kouluun yksi uusi LUMA-ryhmä. 

Kolmannelta luokalta alkava matemaattis-luonnontieteellinen erityispainotus jatkuu ryhmällä koko 

alakoulun ajan. 

LUMA-opetuksessa pyritään oppilaan oman ajattelun kehittämiseen laaja-alaisesti. Tutkiva, 

kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiminen vahvistaa oppilaan myönteistä ympäristö- ja 

luontosuhdetta sekä ongelmanratkaisutaitoja. Sisältö- ja taitotavoitteet ovat LUMA-ryhmällä 

vaativammat, mutta arviointi on opetussuunnitelman perusteiden mukaista. 

LUMA-opetukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella Wilmassa (Hakemus painotettuun 

opetukseen 3. luokalle). Hakuaika 13.12.2022-13.1.2023. Jos et voi täyttää lomaketta Wilmassa, 

paperinen lomake palautetaan omalle luokanopettajalle viimeistään 13.1.2023. Myöhästyneitä 

hakemuksia ei hyväksytä.  

Ryhmään valitaan enintään 28 luonnontieteestä ja matematiikasta kiinnostunutta oppilasta.  

Hakijat osallistuvat valintakokeeseen Meritorin koululla perjantaina 27.1.2023 kello 8.00-10.00. 

Kokoontuminen Meritorin koulun ruokasalissa. Valintakoe koostuu suomen kielen, matematiikan 

ja luonnontieteiden osioista, joissa mitataan 2. -luokan opetussuunnitelman mukaisia tietoja, 

taitoja ja osaamista. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. 

Lisätietoa Matti Jokela, rehtori, puh. 050 541 0975, matti.jokela@espoo.fi, LUMA-opettajat: 

luma.meritori@opetus.espoo.fi 

 

                                      

  

Hei 2. -luokkalainen! 

Pidätkö matematiikasta ja 

ympäristöopista? 

Kiinnostaako sinua tutkiminen ja 

toiminnallinen työskentely?  
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A briefing will be held for guardians on Wednesday December 14th, 2022 at 17.30-18.30 at the 

Meritori school cafeteria. 

 

Every year one new LUMA (from Finnish Luonnontiede and Matematiikka, science & math) group 

of students will be selected from eager second graders to start at Meritori school. The special 

mathematical and science emphasis group begins in the third grade as a part of a mainstream class 

and continues throughout primary school. 

LUMA teaching aims to develop the student's own thinking on a broad scale. Research and 

experiential learning strengthen the student's positive environmental thinking, attitude towards 

nature, and problem-solving skills. The content and targeted learning outcome are more 

demanding in the LUMA group, but the evaluation is in line with the national core curriculum. 

Application to Luma group: an application form in Wilma (Application for weighted-curriculum 

education for 3rd grade). Application time is from December 13th, 2022 to January 13th, 2023. If 

you are unable to use the Wilma service, you can fill in a printed form. Return the application form 

to the class teacher of the child by January 13 th, 2023. Late applications will be rejected. At most 

28 students interested in science and mathematics will be selected to the group.  

The applicants will take part in the entrance examination at Meritori school on Friday January 

27th, 2023, from 8 a.m. to 10 a.m. A gathering in the cafeteria of Meritori school. The entrance 

test consists of sections of Finnish language, mathematics and natural sciences, which measure 2nd 

class knowledge, skills and competences of the curriculum.  

No separate invitation is sent to the entrance examination. 

Further information: Matti Jokela, principal, tel. 050 541 0975, matti.jokela@espoo.fi, LUMA-

teachers: luma.meritori@opetus.espoo.fi 

                                       

Hi 2nd grader! 

Do you like maths and science? 

 

Are you interested in researching 

and hands on working?  
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