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Oppilaaksi hakeutuminen Kruununhaan yläasteen kouluun 2019 
 
 

Tervetuloa hakeutumaan Kruununhaan yläasteen koulun oppilaaksi! 
 
 
 
Tässä on tärkeitä päivämääriä ja ohjeita kouluun hakeutumiseen liittyen.  
 
 
Painotettu opetus 
Kruununhaan yläasteen koulussa tarjotaan painotettua opetusta musiikissa (64 opp.) ja 
tanssitaiteessa (40 opp.). Painotettuun opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella koko 

kaupungin alueelta. Samaan soveltuvuuskoepainotettuun opetukseen haetaan yhteisellä 
valintakokeella, jossa käytetään yhdenmukaisia valintakriteereitä. Oppilas voi hakea samalla 
kokeella useampaan samaa painotusta tarjoavaan kouluun. Tanssitaidetta opetetaan vain 
Kruununhaan yläasteen koulussa. Painotetun opetuksen verkosta ja koulukohtaisista 
enimmäisoppilasmääristä päättää kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto. 
 
Painotettuun opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita. Jos helsinkiläisten 
hyväksytysti valintakokeen suorittaneiden hakijoiden jälkeen on tilaa, voidaan ottaa myös 
muualla asuvia oppilaita.  
 
Oma oppilaaksiottoalue/ Design-opetus sisäisenä painotuksena 
Kruununhaan yläasteen oman oppilaaksiottoalueen oppilaille on tarjolla design-linja koulun 
sisäisenä painotuksena. Designiin otetaan lähtökohtaisesti vain oman oppilaaksiottoalueen 
oppilaita. Mikäli kaikki oppilaspaikat eivät kuitenkaan täyty oman alueen oppilaista, voidaan 
ottaa myös muualla asuvia oppilaita. Designiin ei ole valintakoetta. 
 
Aikatauluja 

- Alakoulu jakaa koteihin esitäytetyt oppilastietokortit 7.1.2019 alkaen. 

 

- 12.1.2019 klo 12.30  

Koulun ja painotusopetusten esittely- ja tiedotustilaisuus lauantaina 12.1.2019 klo 12.30 

alkaen Kruununhaan yläasteen salissa, Snellmaninkatu 18. Tilaisuutta ennen on avoimet 

ovet klo 10.15 alkaen, jolloin voi tutustua koulun toimintaan. 

 

- 16.1.2019  

Kuudesluokkalaiset palauttavat oppilastietokorttinsa omalle luokanopettajalle 

keskiviikkona 16.1.2019. 

 

- 16.1.2019  

Soveltuvuuskokeeseen menevän oppilaan huoltajat huolehtivat siitä, että 
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ilmoittautumislomake valintakokeeseen toimitetaan viimeistään keskiviikkona 

16.1.2018 Kruununhaan yläasteen kouluun. Ilmoittautumislomakkeen voi palauttaa jo 

aiemmin, esimerkiksi koulun esittelytilaisuudessa lauantaina 12.1.  

Lomakkeeseen tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitus. Oikein täytetyn lomakkeen 

voi toimittaa Kruununhaan yläasteen kouluun ensisijaisesti koulusihteerille, rehtorille, tai 

heidän estyessään opettajalle opettajainhuoneeseen. Ilmoittautumislomakkeena voi 

käyttää koulun omaa versiota, joka löytyy Internet-sivuilta, tai kaupungin yhteistä pohjaa. 

 

Ilmoittautumislomake valintakokeeseen (koulun oma) on Internet-sivuilla kohdassa 

Opetus – Lomakkeet – Hakulomake 2019 

 

Myös kaupungin yleistä ilmoittautumislomaketta valintakokeeseen (kaupungin pohja) voi 

käyttää. 

 

Valintakokeet  
- Painotettuun opetukseen pyrkiville järjestetään valintakokeet (EI oman 

oppilaaksiottoalueen Design-linjalle) 

 

- Tanssin valintakoe 

o A–H -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 21.1. klo 10–12 

o I–L -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 21.1. klo 13–15 

o M–R -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 22.1. klo 10–12 

o S–Ö -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 22.1. klo 13–15 

- Musiikin valintakoe 

o Kaikkien yhteinen osuus on tiistaina 29.1. klo 13.00 

o Yhteisessä osuudessa annetaan lisäksi henkilökohtainen aika 

soitto/laulunäytteen antamiseen. 

 

- Soveltuvuuskokeiden uusintapäivä (vain sairaustapauksessa, edellyttää 

lääkärintodistusta) on tanssissa tiistaina 12.2.2019 ja musiikissa torstaina 14.2.2019. 

 

- Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeet pidetään koulun tiloissa 

osoitteessa Snellmaninkatu 18.  

- Valintakokeiden sisällöstä, toteuttamistavasta ja niihin valmistautumisesta on lisätietoja 

koulun Internet-sivuilla kohdassa Oppilaaksiotto 

(https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-

koulu/oppilaaksiotto/) 

 
Päätökset 

- Nimilista kouluun hyväksytyistä julkaistaan koulun Internet-sivuilla ja koulun ulko-ovessa 

perjantaina 22.3.2019.  
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- Huomaathan, että nimen julkaisuun ovessa ja Internet-sivuilla tarvitaan erillinen lupa, 

joka rastitetaan oppilastietokorttiin. 

- Päätökset postitetaan kotiosoitteeseen. 

 
 

Kaisaniemen, Katajanokan ja Suomenlinnan ala-asteiden 6. luokkien oppilaille 

järjestetään myös erilliset tutustumistilaisuudet Krunassa loka-marraskuun aikana.  

 

Alakouluihin toimitetaan kaupungin Kuudesluokkalaisen opas, joka löytyy myös 

osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/paivahoito-ja-

koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset  

 

 
Lisätietoja: 

- Koulusihteeri Minna Nieminen (tiedustelut, hakulomakkeet ym.) 
 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 Mari Koponen (mari.koponen(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 

o oppilaanohjaaja Minna Ahola (09 310 86647, minna.c.ahola(at)edu.hel.fi) 
o oppilaanohjaaja Iida Sarkavaara (09 310 86534, iida.sarkavaara(at)edu.hel.fi) vain 

25.1. saakka ja Erja Silván vain 28.1. alkaen (09 310 86534)   
 
 

 

Nähdään koulun esittelytilaisuudessa lauantaina 12.1.2019! 

 

Jani Puurula, rehtori 
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