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Koulun esittely

Yläasteelle hakeminen

Painotusten esittely

LIIKUNTA A306 Peter Grimbergen

KIELIKYLPY A404 Elina Swanström

MUSIIKKI B309 Tuija Heikkilä

SUOMI-KIINA-OPETUS ruokasali

Ulla Rönkä, Zhang Jianguo

KUVATAIDE juhlasali

Marita Brace, Aija Seppänen



Lapsen edun 

ensisijaisuus 

– kasvu ja 

oppiminen

Kestävä 

tulevaisuus

Rakentava 

yhteisöllisyys

Rikastuva 

monimuotoisuus

Elämäntaidot

Itsetuntemus ja oma kasvu

Tulevaisuuteen vaikuttaminen

Sosiaaliset taidot

Yhdessä oppiminen

Vastuullisuus

Kulttuurien elinvoimaisuus

Arvostava vuorovaikutus

Yhdessä kasvaminen

Oppimisen ilo

Turvallisuus

Oikeudenmukaisuus

PERUSOPETUKSEN
ARVOT



MEILAHDEN YLÄASTE

Oppiminen

Ihmisenä kasvaminen

Yhteisöllisyys

Turvallisuus 

Hyvinvointi

Omien vahvuuksien löytäminen

Takuu jatko-opintoihin pääsystä

Tule sellaisena kuin olet.
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MEILAHDEN YLÄASTE lukuvuonna 2021–2022
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480 oppilasta,

69 aikuista

53 opettajaa,

3 koulunkäynninohjaajaa

monikielinen ohjaaja

terveydenhoitaja

psykologi

koulukurattori

emäntä ja keittiön väki

kouluisäntä

kouluhuolitsijat



MEILAHDEN YLÄASTE lukuvuonna 2021–2022
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480 oppilasta,

69 aikuista
paljon painotettua opetusta

kuvataide, kielikylpy, suomi–kiina-opetus

sisäisenä painotuksena musiikki ja liikunta

alueellinen erityisluokka ja maahanmuuttajien valmistava 

luokka

neljä erilaista lukujärjestystä vuodessa 



MEILAHDEN YLÄASTEEN OPPILAAT
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• Kuvataideluokkalaisia

• Kielikylpyoppilaita

• Suomi-kiina-oppilaita

• Yleislinjan oppilaita

• Musiikkilinjan oppilaita

• Liikuntalinjan oppilaita

• Laaja kieli- ja valinnaisainevalikoima



KUVATAIDELUOKAT vuodesta 1988
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KUVATAIDELUOKAT
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Noin puolet oppilaista on kuvataideluokilla.

Perinteinen kuvisluokka ja digitaalinen kuvisluokka

www.meikku.edu.hel.fi/kuviksenblogi

www.instagram.com/meikunkuvis

Helsinkiläiset ilmoittautuvat kuvataidekokeeseen Wilman 

lomakkeella.

Ulkopaikkakuntalaiset ilmoittautuvat lähettämällä 

ilmoittautumislomakkeen koululle 15.12. mennessä.

http://www.meikku.edu.hel.fi/kuviksenblogi
http://www.instagram.com/


RUOTSIN KIELEN KIELIKYLPY vuodesta 2000
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Opitaan toisella kotimaisella 
kielellä ja tutustutaan 
ruotsinkieliseen kulttuuriin.

Tavoitteena toiminnallinen 
kaksikielisyys.

www.instagram.com/sbmeikku

http://www.instagram.com/sbmeikku


RUOTSIN KIELEN KYLPYOPETUS

Kielikylpypolku jatkuu päiväkodin ja ala-asteen 
kautta yläasteelle. 

Antaa oppilaalle hyvät valmiudet ruotsinkielisiin 
jatko-opintoihin.

Tutun ryhmän ja kodin tuki opinnoille.

www.instagram.com/sbmeikku

Tieto oppilaskorttiin.
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http://www.instagram.com/sbmeikku
https://sbmeikku.files.wordpress.com/2015/05/img_1855.jpg


SUOMI–KIINA-OPETUS vuodesta 2008

A-kiina x 2

Kiina ensimmäisenä vieraana kielenä ja 

kaksikielinen suomi-kiina-opetus

B2-kiina

Valinnaisena kielenä 8. luokalta

Alkanut lukuvuonna 2008–2009.

Koulussa vietetään vuosittain kiinalaista 

uudenvuoden viikkoa.

Vuosittain oppilasvaihto Pekingiin Yucain kouluun.
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SUOMI–KIINA-OPETUS

Mallina kielikylpyopetus

Pakollisena A-kielenä on kiina.

Kaksikielisessä opetuksessa 

matematiikan, fysiikan ja kemian 

tunneilla kiinakielinen opettaja.
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MUSIIKKILINJA

Kiinnostuksen mukaan 

Musiikissa paljon yhteissoittamista ja konsertteja

Koulussa musiikkistudio ja bänditila

Merkintä kiinnostuksesta hakulomakkeen kohtaan

Mahdollisia lisätietoja
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LIIKUNTALINJA
Liikuntaa voi opiskella lisää valinnaisuuden kautta

Aktiiviset liikuntakerhot

Koululla mm. kuntosali

Erinomaiset yhteydet liikuntapaikkoihin

Merkintä kiinnostuksesta hakulomakkeenkohtaan

Mahdollisia lisätietoja
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YLEISLINJA
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Ei painotusopiskelua

Opiskelun painotus 8. ja 9. luokalla valinnaisaineiden kautta 

B2- kielet: espanja, kiina, ranska, saksa

Laaja valinnaisainevalikoima: esim. kuvataide, musiikki, 

ilmaisutaito, koodaus, oma talous, käsityö, liikunta,

kotitalous, japani



MEILAHDEN YLÄASTEEN KIELIOHJELMA
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A (3. luokalla alkanut kieli)

englanti, ranska, ruotsi, kiina

A (4. tai 5. luokalla alkanut kieli)

englanti, ranska, ruotsi, saksa, kiina

B1 (6. luokalta alkava kieli) 

ruotsi

B2 (8. luokalta alkava valinnainen kieli)                                                                               

espanja, ranska, saksa, kiina



Vaihtoehdot siirryttäessä 7. luokalle

Opinpolun mukainen siirtyminen 

7. luokalle

• Oppilas voi siirtyä alakoulusta oman 

opinpolun mukaiseen yläkouluun

• Painotetussa, laajamittaisessa 

kaksikielisessä tai englanninkielisessä 

opetuksessa oleva oppilas voi jatkaa oman 

opinpolun mukaisessa koulussa tai 

hakeutua oman osoitteen mukaiseen 

lähikouluunsa

Hakeutuminen johonkin 

muuhun vaihtoehtoon 

• Oppilas voi hakea painotettuun, 

kaksikieliseen tai englanninkieliseen 

opetukseen 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin 

osoittamaan lähikouluun toissijaisten 

oppilaaksiottokriteerien perusteella 

• Oppilas voi hakea muuhun kuin kaupungin 

kouluun
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Hakeutuminen 7. luokalle 

Hakuaika 7. luokalle on Wilmassa

15.11.–15.12.2021 välisenä aikana.

4.11.2021 Etunimi Sukunimi 19

Kaikkien 6. luokkalaisten on täytettävä hakeutumisen lomake!



Opinpolkujen jatkumo painotetussa 
opetuksessa

• Jos oppilas on valittu ala-asteen aikana alkaneeseen 

painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen 

tai kielikylpyyn, hänellä on oikeus jatkaa 

opetuksessa määritellyn opinpolun mukaisesti 9. luokalle asti.

• Oppilas voi myös hakeutua toissijaisesti muualle kuin opinpolun 

mukaiseen vaihtoehtoon.
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Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen tai 
englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin 
omaan lähikouluun

• Oppilas voi merkitä Wilma-lomakkeeseen enintään viisi 

hakuvaihtoehtoa. 
• Hakuvaihtoehdot ilmoitetaan ensisijaisuusjärjestyksessä.

• Vaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä, ja oppilas voi tulla 

valituksi vain yhteen kouluun.

• Hakeutuminen on sitovaa eli oppilas sitoutuu ottamaan paikan vastaan, 

jos tulee valituksi painotettuun opetukseen

• Huoltaja voi muuttaa valintoja Wilma-lomakkeella hakuajan aikana mutta 

ei sen jälkeen. 

• Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakuaika päättyy 

15.12.2021

4.11.2021 Etunimi Sukunimi 21



Hakulomake
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Tarkista tiedot. Jos tiedoissa on 

virheitä, ota yhteyttä nykyisen 

koulun koulusihteeriin.



Hakulomake

• Hakulomakkeen osa 1 on hieman eri näköinen eri oppilailla riippuen siitä, 

opiskeleeko oppilas yhtenäisessä peruskoulussa vai ala-asteen koulussa 

(vain luokat 1-6) sekä siitä, opiskeleeko oppilas painotetussa, kaksikielisessä, 

englanninkielissä tai kielikylpyopetuksessa

• Huoltajalle näkyy automaattisesti oikeanlainen lomake

• Osa 1:n lopussa huoltaja valitsee yhden vaihtoehdon sen mukaan, siirtyykö 

oppilas lähikouluun, jatkaako hän painotetussa / kaksikielisessä / 

englanninkielisessä / kielikylpyopetuksessa vai hakeeko hän johonkin muuhun 

koulu- tai painotusvaihtoehtoon
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Hakulomake
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Valitse enintään 5 

hakuvaihtoehtoa. Merkitse 

hakuvaihtoehdot 

ensisijaisuusjärjestykseen 

niin, että ylin vaihtoehto on 

ensimmäinen hakutoive.

Täytä tämä osio vain, jos 

oppilas hakee johonkin 

muuhun kouluun kuin omaan 

lähikouluun tai opinpolun 

mukaiseen kouluun.

Tämä valintaruutu näkyy ainoastaan niillä oppilailla, jotka opiskelevat jo 6. luokalla 

painotetussa, kaksikielisessä, englanninkielisessä tai kielikylpyopetuksessa. 

Lähikoulupaikan säilyttämistoiveesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa.



Hakulomake
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Tallenna tiedot tästä. Voit 

muuttaa valintoja ja tallentaa 

ne uudelleen hakuajan 

aikana. Hakuajan päättymisen 

jälkeen valintoja ei enää voi 

muuttaa.

Tästä näet, milloin hakemus on 

viimeksi tallennettu.

Lisätietokenttään ei pääsääntöisesti tarvitse kirjoittaa mitään. 

Jos oppilas on opiskellut erityisluokalla ja hänen on tarkoitus 

jatkaa opiskelua erityisluokalla, tiedon siitä voi kirjoittaa 

lisätietokenttään. 



SOVELTUVUUSKOKEET
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Kuvataide
Maanantaina 24.1.2022 klo 9.00–11.00

Digitaalinen kuvataide
Maanantaina 24.1.2022 klo 9.00–11.00

(Sairaustapauksissa uusinta ma 31.1.2022 klo 9–11,    
vain lääkärintodistuksella)

KUVATAITEEN SOVELTUVUUSKOE ON SAMA 
MOLEMMISSA PAINOTUKSISSA

KOKEISIIN EI TULE ERILLISTÄ KUTSUA!

Kaksikielinen suomi–kiina-opetus

Elokuussa 2022 muille kuin Meilahden ala-asteen 
oppilaille

Musiikki- ja liikuntalinja

Hakulomakkeen lisätiedot-kohtaan  maininta toiveesta. 



SOVELTUVUUSKOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN
Ulkopaikkakuntalaiset

Ilmoittautumislomake toimitetaan
Meilahden yläasteelle tiistaihin
15.12.2021 mennessä.

Lomake löytyy kotisivulta.

www.meikku.edu.hel.fi
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http://www.meikku.edu.hel.fi/


OPPILASPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Perjantaina 18.3.2022

tieto oppilaaksi hyväksymisestä postitetaan 

kotiin. Samana päivänä tiedon voi saada 

koululta todistamalla henkilöllisyytensä.

Mikäli oppilas tulee valituksi painotettuun 

opetukseen, huoltajan ei tarvitse erikseen 

vahvistaa oppilaspaikkaa.

Hakemalla painotukseen oppilas sitoutuu 

ottamaan vastaan tarjotun painotetun opetuksen 

paikan.

. 4.11.2021 28



TUTUSTUMISILTA UUSILLE SEITSEMÄSLUOKKALAISILLE
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Huhti–toukokuussa 2022

Kutsu tilaisuuteen tulee 

hyväksymiskirjeen mukana 

maaliskuussa.

TERVETULOA!



Lisätietoa

ulla.ronka@hel.fi – rehtori: 09 310 80480 / 040 334 1583
tuija.heikkila@hel.fi – apulaisrehtori: 09 310 84388 / 040 334 9052
mikko.vahteristo@hel.fi – apulaisrehtori: 09 310 82886 / 040 334 9049

marita.brace@edu.hel.fi – kuvataide 
aija-leena.seppanen@edu.hel.fi – digitaalinen kuvataide
elina.swanstrom@edu.hel.fi – kielikylpy  
aleksi.vasko@edu.hel.fi – musiikki
peter.grimbergen@edu.hel.fi – liikunta
mana.hayrynen@edu.hel.fi – suomi-kiina-opetus 
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MEILAHDEN YLÄASTE
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Koulun esittely

Yläasteelle hakeminen

Painotusten esittely

LIIKUNTA A306 Peter Grimbergen

KIELIKYLPY A404 Elina Swanström

MUSIIKKI B309 Tuija Heikkilä ja Venla Nissinen

SUOMI-KIINA-OPETUS ruokasali

Ulla Rönkä, Zhang Jianguo

KUVATAIDE juhlasali

Marita Brace, Aija Seppänen



6. luokalta jatkuva englanninkielinen ja 
laajamittainen kaksikielinen opetus
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Englanninkielinen opetus Suomi-englanti -opetus

Suomi-espanja -opetus

Suomi-kiina -opetus

Suomi-venäjä -opetus

Suomi-viro -opetus

Suomi-pohjoissaame -opetus

6. luokalla englanninkielisessä tai laajamittaisessa kaksikielisessä 

opetuksessa opiskelevilla on oikeus jatkaa samassa opetuksessa 

opinpolun mukaisessa koulussa 7. luokalla. Näiden ryhmien 

vapaita paikkoja voivat hakea kaikki kuudesluokkalaiset.



6. luokalta jatkuva painotettu opetus
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Musiikki KuvataideLiikunta

Taideilmaisu

Nykytanssi -> tanssitaide

6. luokalla painotetussa opetuksessa opiskelevilla on oikeus jatkaa samassa opetuksessa 

opinpolun mukaisessa koulussa 7. luokalla. Näiden ryhmien vapaita paikkoja voivat hakea 

kaikki kuudesluokkalaiset.



7. luokalta alkavat painotetut, 
englanninkieliset ja kaksikieliset opetukset

34

Näissä painotuksissa ja opetuksissa kyseessä on 7. luokalta alkava kokonaan uusi painotus/opetus tai 

1./3. luokalta alkanut painotus/opetus, johon perustetaan 7. luokalle kokonainen uusi rinnakkaisryhmä. 

Kaikki kuudesluokkalaiset voivat hakea.

Englanninkielinen opetus
• Kulosaaren yhteiskoulu

• Ressun peruskoulu

Laajamittainen kaksikielinen 

suomi-englanti -opetus
• Helsingin uusi yhteiskoulu

Digitaalinen kuvataide
• Meilahden yläasteen koulu

Ilmaisu
• Kannelmäen peruskoulu

Kuvataide
• Helsingin Uusi yhteiskoulu

• Helsingin yhteislyseo

• Meilahden yläasteen koulu

• Porolahden peruskoulu

Latina
• Helsingin normaalilyseo

• Herttoniemen yhteiskoulu

• Suutarinkylän peruskoulu

• Töölön yhteiskoulu

Liikunta 
• Haagan peruskoulu (URHEA)

• Herttoniemen yhteiskoulu (URHEA)

• Laajasalon peruskoulu

• Lauttasaaren yhteiskoulu (URHEA)

• Maunulan yhteiskoulu

• Pakilan yläasteen koulu

• Pasilan peruskoulu (URHEA)

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu 

(URHEA)

• Puistopolun peruskoulu (URHEA)

• Pukinmäenkaaren peruskoulu 

(URHEA)

Liikunta ja kotitalous
• Yhtenäiskoulu

Luonto ja tiede
• Merilahden peruskoulu

• Käpylän peruskoulu

• Vesalan peruskoulu

Matematiikka
• Helsingin yhteislyseo

• Maunulan yhteiskoulu

• Munkkiniemen yhteiskoulu

• Pohjois-Haagan yhteiskoulu

• Töölön yhteiskoulu

Matematiikka-luonnontiede
• Vartiokylän yläasteen koulu

Mediakasvatus
• Hiidenkiven peruskoulu

• Vuoniityn peruskoulu

Musiikki
• Kruununhaan yläaste 

Taideilmaisu
• Puistopolun peruskoulu

Tanssi, liike ja ilmaisu
• Pitäjänmäen peruskoulu

Teknologiakasvatus
• Aurinkolahden peruskoulu

Viestintä
• Vartiokylän yläasteen koulu


