
Tervetuloa 
Kruununhaan 
yläasteen 
kouluun!

Esittely- ja infotilaisuus 

lauantaina 11.1.2020 klo 12



Ohjelma

• 12.00-12.45 Yhteinen salitilaisuus
• Koulun esittely

• Oppilaiden ja vanhemman tervehdys

• Oppilaaksiotosta ja -prosessista

• Musiikin, tanssitaiteen ja designin painotusten lyhyet esittelyt

• 12.45-13.30 Mahdollisuus tutustua painotuksiin lähemmin
• Musiikki auditoriossa, opettajat Timo Pihkanen ja Ville Kervinen

• Tanssitaide 3. kerroksen aulassa ja luokassa 309, opettaja Kaisa Hahl

• Design teknisen käsityön luokassa, opettajat Annaleena Huhtaniska, Sari 

Siekkinen-Vappula ja Teppo Mikkola
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Visio

Kruununhaan yläaste on huipputasoinen

taiteen, kulttuurin ja designin yläkoulu.

Koulumme tarjoaa painotettua musiikin, tanssitaiteen ja designin opetusta. 

Kruununhaan yläasteella kehitetään niitä tietoja ja taitoja, joita oppilaat tarvitsevat 

elämässään. Koulu korostaa hyvien käytöstapojen, vastuunkantamisen ja 

suvaitsevan ilmapiirin merkitystä. Tuemme jokaisen nuoren kasvua ja oppimista 

sekä otamme huomioon kunkin oppilaan erityispiirteet ja lahjakkuudet. Oppilaita 

kannustetaan aktiivisesti osallistumaan koulun yhteiseen toimintaan, joka edistää 

oppilaiden yhteisöllisyyttä. Oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi on 

ensiarvoisen tärkeää.

Toiminta-ajatus



Toimintaa ja tapahtumia yli 114 
vuoden ajan
• 488 mahtavaa oppilasta

• 45 upeaa opettajaa

• Meille tärkeitä asioita ovat mm.
• Hyvinvointi

• Oppiminen ja kasvu

• Yhteisöllinen ja suvaitsevainen ilmapiiri

• Osallisuus

• Taide ja kulttuuri

• Yksilöllisyys

• Verkostot
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Oppilaiden tervehdys
Via 9G, Ahmed 9C, Stella 8D

Huoltajan tervehdys
Hanna Katajamäki, pj, Kruttu ry. 



Oman alueen lähikoulu ja 
painotusopetusta kaikille

• Olemme oman maantieteellisen oppilaaksiottoalueen oppilaiden lähikoulu 

(Katajanokka, Kaisaniemi, Kruununhaka ja Suomenlinna).

• Lisäksi koulussa annetaan painotettua musiikin ja tanssitaiteen opetusta, 

jonne voi hakeutua myös muualta. 

• Koulun oppilaaksiottoalueen oppilaille on oma koulun sisäinen painotus, 

design-linja.

• Musiikki- ja tanssitaidepainotukseen hakeville järjestetään valintakoe, joka 

mittaa oppilaan soveltuvuutta.



7



Laaja kieliohjelma

• A1-kielet: englanti, ranska, ruotsi ja saksa

• A2-kielet: englanti, ranska, ruotsi ja saksa

• B1-kieli: ruotsi

• B2-kieli: ranska ja saksa

• A-kielet jatkuvat yläasteella oppilaan aloittaman kielipolun mukaisesti.

• Huoltaja voi anoa A-kielen lopetusta yläkouluun siirryttäessä perustellusta 

syystä.

14.1.2020 Jani Puurula 8



Oman alueen oppilaat design-linjalle

1. Oman alueen oppilaat
- Kaikki oman alueen oppilaat ovat tervetulleita ns. yleislinjalle, design. 

- ns. ensisijainen oppilaaksiotto

- Tällöin riittää, että vahvistat alakoulusta saatavaan oppilaskorttiin valinnaksi oman 

lähikoulun, Kruununhaan yläasteen. 

2. Oppilaat muualta
- Jos yleislinjalle (design) oman alueen oppilaiden jälkeen jää vapaita paikkoja, 

otetaan myös muualta tulevat ns. toissijaisella oppilaaksiotolla. 
- Enimmäisoppilasmäärä on 60 (Kasko lautakunta skj 5 / 5.11.2019, §50).

- Helsinkiläisyys on aina etusijalla. Jos tulijoita on enemmän kuin paikkoja, asetetaan 

hakijat seuraavaan järjestykseen: 1. sisaruus, 2. jatkuvuus, 3. koulumatkan pituus 

- Toissijaisen oppilaaksioton ehtona on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai 

saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

- Hakua varten merkitse alakoulusta saatavaan oppilaskorttiin valinnaksi muu kuin oma 

lähikoulu, Kruununhaan yläaste. 
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Miten pääsen painotettuun musiikin 
tai tanssitaiteen opetukseen?
• Merkitse alakoulusta saatuun oppilastietokorttiin valinnaksi Kruununhaan 

yläaste ja PAINOTUS tanssitaide/musiikki.

• Jos haet kahteen eri painotukseen, ensisijainen valinta on sitova.

• Palauta kortti omaan kouluun viimeistään keskiviikkona 15.1.2020.

• Saavu valintakokeeseen. 

• Jos olet hakenut useampaan samaa painotusta tarjoavaan kouluun (musiikki), 

valintakoe tehdään siinä koulussa, johon haet ensisijaisesti.
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Valintakoe

• Taipumusta ja soveltuvuutta osoittava koe. 

• Valintakokeiden sisällöstä saa tarkempaa tietoa painotusten opettajilta ja 

koulun Internet-sivuilta.

• Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua ennakolta.

• Valintakokeeseen EI tule erillistä kutsua.

14.1.2020 Etunimi Sukunimi 13



Musiikin valintakoe

• Musiikin valintakoe on koulun väistötiloissa osoitteessa Agricolankatu 

1-3, auditorio 2. krs

• Kaikkien yhteinen osuus on tiistaina 28.1. klo 13.00

• Yhteisessä osuudessa annetaan lisäksi henkilökohtainen aika soitto-

/laulunäytteen antamiseen.

• Vähimmäispistemäärä musiikkipainotukseen hyväksytyksi tulemiselle 

on 21/64, ja henkilökohtaisessa osiossa tulee saada vähintään 10/34.

• Uusintakoepäivä on musiikissa torstaina 13.2.2020. Uusintakokeeseen 

voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi kokeeseen osallistua 

varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on 

toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.
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Tanssitaiteen valintakoe
• Tanssitaiteen valintakoe on osoitteessa Leipätehdas Kaikukatu 4 A alasali

• A–H -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 20.1. klo 10–12 

• I–L -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 20.1. klo 13–15

• M–R -kirjaimilla alkavat sukunimet torstaina 23.1. klo 10–12

• S–Ö -kirjaimilla alkavat sukunimet torstaina 23.1. klo 13–15

• Vähimmäispistemäärä tanssitaiteen painotukseen hyväksytyksi tulemiselle on 

9/15.

• Uusintakoepäivä on tanssitaiteessa tiistaina 11.2.2020. Uusintakokeeseen 

voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi kokeeseen osallistua 

varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on 

toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.
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Oppilaaksiotosta
• Musiikin valintakokeella otetaan 64 ja tanssitaiteen valintakokeella 32

oppilasta. 

• Valintakokeilla otetaan ensisijaisesti helsinkiläiset oppilaat. Mikäli hyväksytyn 

pistemäärän saavien helsinkiläisten oppilaiden jälkeen jää vapaita paikkoja, 

otetaan ulkokuntalaiset hyväksytyn pistemäärän saaneet huomioon.

• Samaa painotusta tarjoavat koulut käyttävät samaa valintakoetta. Oppilas 

otetaan huomioon kaikkien kyseistä painotusta tarjoavien koulujen oppilaaksi 

otossa huoltajan ilmoittamassa järjestyksessä (vain musiikki), jos koulut on 

ilmoitettu oppilastietolomakkeeseen.

• Jokaisen valintaperusteen kohdalla käytetään tarvittaessa lisäksi arvontaa, jos 

hakijoita on enemmän kuin on tilaa.
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Päätökset postitetaan 18.3.2020

• Oppilaaksiottopäätökset annetaan postin kuljetettavaksi keskiviikkona 

18.3.2020. Päätökset postitetaan kotiosoitteeseen.

• Oppilaiden nimiä ei enää julkaista Internetissä ja koulun ulko-ovessa, eikä 

puhelintiedusteluihin voida vastata uuden lainsäädännön valossa. 

• Päätösten mukana toimitetaan tervetulokirje. Liitteenä on koululle takaisin 

toimitettava lomake, jossa oppilas pääsee kertomaan mm. vahvuutensa ja 

toiveensa luokkakavereiden suhteen.

• Lisäksi järjestämme tarvittaessa yksittäisiä siirtopalavereja yhteistyössä 

oppilaan, huoltajien ja lähettävän koulun kanssa 

• Oppilaat pääsevät tutustumaan uuteen luokkaan ja opettajaan 

tutustumisiltapäivässä toukokuussa.
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Uudet oppimisympäristöt 
Snellmaninkadulle 2020
• Peruskorjauksen arvioitu 

valmistuminen tulevaksi jouluksi 

• Täydellisesti peruskorjatut ja 

uudistetut oppimisympäristöt.
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Yhteystiedot
• Koulun Internet-sivut www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste

• Koulusihteeri Minna Nieminen (tiedustelut hausta yleisesti) 
• puh. 09 310 86529, minna.nieminen(at)hel.fi

• Rehtori Jani Puurula (tiedustelut, päätökset) 
• puh. 09 310 86528, jani.puurula(at)hel.fi

• Tanssitaiteen painotusopetus Kaisa Hahl, kaisa.hahl(at)edu.hel.fi

• Musiikin painotusopetus Timo Pihkanen ja Ville Kervinen, 

timo.pihkanen(at)edu.hel.fi ja ville.kervinen(at)edu.hel.fi 
• Opettajien soittopyynnöt numerosta 09 310 86532 tai 09 310 86529

• Yleisesti yläkouluopiskelusta
• oppilaanohjaaja Satu Hietala, 09 310 86647, satu.hietala(at)edu.hel.fi

• oppilaanohjaaja Erja Silván, 09 310 86534, erja.silvan(at)edu.hel.fi
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Lisätietoja

• http://www.hel.fi/www/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-

aste/ajankohtaista
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Eroja ala- ja yläkoulun välillä

• Luokanopettaja luokanohjaaja; aineenopettajat

• Pysyvä oma luokkatila - vaihtuvat aineluokat

• Oma pulpetti - oma kaappi

• Koulutunteja viikossa 25 – ya:lla 30-32 tuntia viikossa

• Uusia aineita: oppilaanohjaus, kotitalous, terveystieto, sekä 

fysiikka, kemia ja biologia ”erillisinä aineina”

• Pysyvä lukujärjestys - jaksot, vaihtuva lukujärjestys

• Valinnaisaineet

• Enemmän vapautta ja samalla vastuuta omasta opiskelusta
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Tanssitaide

• Tanssilinja on kohtaamispaikka liikeilmaisusta kiinnostuneille

• Tanssilinjalla tutustutaan tanssiin taidemuotona ja rohkaistaan oppilasta 

kehittämään omaa ilmaisuaan sekä toimimaan rakentavasti ryhmän jäsenenä

• OMA LIIKE

• VUOROVAIKUTUS LIIKKEESSÄ

• TAITEEN MAAILMAT

• Tanssilinjalaiset toimivat yhteistyössä muiden painotusoppilaiden kanssa sekä 

vierailevat koulun ulkopuolisissa kulttuurikohteissa
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Musiikki

• Video
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Design

• Yhdistää käsityötä ja kuvataidetta muotoilua painottaen.

• Design-linjalla harjoitellaan muotoiluprosessien käyttöä eri tilanteissa, kuten 

esine- tai palvelumuotoilussa.

• SUUNNITTELUPROSESSI

• UUDEN OIVALTAMINEN

• MATERIAALITUNTEMUS

• ITSEILMAISU JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

• Vuosittain oppilas toteuttaa oman projektin, opettajan ohjaamia 

kokonaisuuksia sekä osallistuu yhteistyöhön museoiden tai muiden koulumme 

linjojen kanssa.
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Lämpimästi tervetuloa Krunaan!

Painotusten esittelyt:

• MUSIIKKI auditoriossa

• TANSSITAIDE 3.krs aula ja 309

• DESIGN teknisen käsityön luokassa 

tämän kerroksen käytävältä
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