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” KSYK is an international community 

with friendly and hard-working 

students, lovely teachers and 

unlimited opportunities. It’s more 

than a school.



KULOSAAREN YHTEISKOULU 2023 KULOSAARI SECONDARY SCHOOL 2023

Yläaste ja lukio

● n. 1100 oppilasta

- 560 yläasteella

- 540 lukiossa

● 100 työntekijää

Yläaste

● Suomenkieliset luokat

● Kaksikieliset luokat (englanti-suomi)

● Englanninkieliset luokat

Middle School and Upper School

● approx. 1100 students

- 560 in Middle School

- 550 in Upper School

● 100 staff members

Middle School

● Finnish classes

● Bilingual classes (English-Finnish)

● English classes

● Englanninkielinen Science and 

Technology -luokka

● English Science and Technology 

Class



KAKSIKIELISYYDESTÄ ON 

OPPIJALLE HUOMATTAVASTI ETUA. 

KAKSIKIELISET OVAT TUTKIMUSTEN 

MUKAAN TEHOKKAAMPIA 

TIEDONSEULONNASSA JA 

SUORIUTUVAT YKSIKIELISIÄ PAREMMIN 

KIELELLISISSÄ, MATEMAATTISISSA JA 

LUOVUUTTA VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta



SEISKOJEN MIETTEITÄ 

OPISKELUSTA JA YLÄKOULUSTA

”Läksyjä sopivasti, kokeita liikaa”

”Opiskelu kivempaa kuin ala-asteella”

”Läksyjä paljon tietokoneella”

”Esitelmiä”

”Yläaste on vastannut odotuksia eikä ole niin
vaikeeta”

”Tämän haluan vielä sanoa: Täällä on kivaa!”

SEISKOJEN MIETTEITÄ KULIKSESTA

ilmapiiri, kaksikielinen opetus, kaverit,

rennompaa, 75 min oppitunnit, jaksot,

keskushallissa soiva musiikki, englannin

puhuminen, välkät, enemmän vapautta.



• Perustettu 1940 – ensimmäinen 

suomenkielinen oppikoulu ja lukio 

nykyisen itä-Helsingin alueella

• Yksityinen oppilaitos – maksuton ja 

voittoa tavoittelematon

• Vähäinen byrokratia, osallisuus, 

perinteet, oma rakennus

• Founded 1940 – the first Finnish-speaking 

secondary school in eastern Helsinki

• Private institution – no fees, non-profit 

making

• Low bureaucracy, participation, traditions, 

own school building

HISTORIA JA TAUSTA HISTORY AND BACKGROUND



• Rakennettu 1955, 1966, 2000, 2011, 2013, 

2015, 2017 ja 2022: n. 11.000 m2

• 53 oppimistilaa

• Aulatiloja, itsenäisen opiskelun tiloja

• Nykyaikainen opetusvälineistö

• Kattavat IT-resurssit

• Keskushalli, Atrium

• Kirjasto, lukusali

• Liikuntasalit, kuntosali

• Musiikkitalo ”School of Rock”

• Makerspace

• Built in 1955, 1966, 2000, 2011, 2013, 2015, 

2017 and 2022, approx. 11.000 m2

• 53 learning rooms

• Lobbies, spaces for independent studying

• Modern equipment

• IT resources

• Central Hall, Atrium

• Library, reading room

• Gym halls, Weight gym

• School of rock with music facilities

• Makerspace

LUOKAT & VARUSTEET CLASSROOMS & EQUIPMENTS





LAAJENNUS 2022 EXTENSION 2022



” Our school is pretty amazing. We 

have awesome teachers who 

actually make us understand stuff 

and make the lessons fun!
Annushka



• Valtakunnallista enemmän opetusta

• Ilmiöopinnot

• Science-opetus

• Katsomusaineiden yhteisopetusta

• Yhteiskuntaopin painotusta 9. luokalla

• HELIMUN

• STEAM-opiskelua

• Vapaaehtoistyön kurssi

• Laaja valinnaisainetarjonta

• Koko koulun yhteiset valinnaiset

• More teaching on top of national curriculum

• Theme studies

• General science studies

• Religion & ethics combined

• Civics emphasis on 9th grade

• HELIMUN

• STEAM studies

• Community service course

• Wide range of optional studies

• All school optionals

OPETUSSUUNNITELMA CURRICULUM



ERIKOISUUDET 

• B2-kielet 5 kurssia, englannin Fast Track –opetus, ruotsin

kielikylpyä kotitaloudessa ja liikunnassa

• Valinnaisaineita mm. ilmaisutaito, business studies, HuHuu-

koulumedia, psykologia, filosofia, hygieniapassi, musiikki, 

taide, käsityö...

• Kerhoja mm. Kulosaari Owls, Danceteam, Kulis Deli, 

väittelykerho…

• Paljon tapahtumia, juhlia, vierailuja, vierailijoita ja leirikouluja

SPECIALITIES

• B2 languages 5 courses, Fast Track groups in English, home-

economics and PE partly in Swedish

• Optional subjects: drama, business studies, HuHuu school media, 

psychology, philosophy, hygiene pass, music, art, crafts etc

• Extra-curricular activities: Kulosaari Owls, Danceteam, Kulis Deli, 

Debate Club…

• Lots of events, celebrations, outings, visitors and camp schools



” Whatever help you need the school 

will be there for you in a way or 

another. I personally like the school 

a lot.
Amos



• Terveydenhoitajat

• Koululääkäri

• Psykologi

• Koulukuraattori

• Yhteisökuraattori

• Erityisopettajat

• Opinto-ohjaajat

• Oppilashuoltoryhmä

• Tukioppilaat ja oppilaskunta

• Oppilashuoltopalvelujen saatavuus

vertailussa erittäin hyvä

• Nurses

• Doctor

• Psychologist

• Social counsellor

• Community counsellor

• Special teachers

• Guidance councelors

• Student welfare group

• Support students and student council

• Availability of student welfare services  has 

been ranked very good in  surveys

OPPILASHUOLTO STUDENT WELFARE



” I really like the international and 

great learning environment.

Aasma



WHAT MAKES OUR SCHOOL INTERNATIONAL?

● Students and staff from around the 
world and varied multicultural 
backgrounds

● Teachers trained in different 
countries

● Exchange students, foreign teacher 
trainees and visitors

● International curriculum

● Possibilities to study abroad

● Overseas visits and exchanges

● International activities and 
celebrations

● Studying in English using global 
material



HOW DOES BILINGUALISM WORK IN MATHS FOR EXAMPLE?

Depending upon the subject the amount of English/Finnish used will vary.



Bilingual line:  Approximately 50 % – 50 % changing to 40 % (English) – 60 % (Finnish) in 9th grade

English line:  Approximately 80 % (Eng) – 20 % (Fin) in 7th grade changing to 70 % – 30 % by 9th grade

Science & Technology emphasis line:

● Taught in English 80 % – 20 % Finnish in 7th grade

● Extra labs and experiments

● Cooperation with universities in Helsinki

● Cooperation with Science & Technology schools abroad

● Cross curricular activities with other subjects

● Specialised options like; robotics, science in sport, advanced coding, prototyping, molecular 

gastronomy and closer links to the STEAM class

Finnish Line: 10 % (Eng) – 90 % (Fin). English vocabulary taught, some options in English

What does each emphasis line offer?



Mikä luokka sopisi minulle? Which class is a good fit for me?

Suomenkieliset luokat, n. 25 paikkaa

● Niille, jotka eivät halua opiskella juurikaan 

englanniksi

● Kulosaaressa asuvien lähikoululuokka

Kaksikieliset luokat, n. 100 paikkaa

● Niille, joilla on melko hyvä suomen kielen 

ja englannin kielen taito

● Niille, jotka haluavat oppia englannin 

sujuvaksi käyttökieleksi

● Niille, jotka tulevat Kulosaaren ala-asteen 

kaksikieliseltä luokalta (n. 25)

Englanninkieliset luokat, n. 60 paikkaa

● Niille, joilla on hyvä englannin kielen taito

● Niille, joilla on halua ylläpitää hyvää 

suomen kielen taitoa tai oppia suomea 

lisää.

● Science ja Technology –luokka lisäksi 

niille, jotka haluavat painottaa 

luonnontieteitä

Finnish Classes, approx. 25 places

● For those who want to study in Finnish and 

not in English

● Local school for those living in Kulosaari

Bilingual Classes, approx. 100 places

● For those who are fairly good in Finnish 

and English

● For those who want to become fluent in 

English

● For those coming from Kulosaari Primary 

School bilingual class (approx. 25)

English Classes, approx. 60 places

● For those who are fluent in English

● For those who want to improve their 

Finnish language skills

● Science and Technology Class for those 

who are interested in emphasizing natural 

sciences



OPPILAAKSIOTTAMISEN 

PERUSTEET

Kaksikieliset luokat

- Vain englannin ja suomen kokeen

yhteispistemäärä vaikuttaa

Englanninkieliset luokat

- Vain englannin kokeen pistemäärä vaikuttaa

- Science and Technology –luokalle hakeville

lisäksi matematiikan ja luonnontieteen koe

Suomenkieliset luokat (yleisopetus)

1. Koulun oppilaaksiottoalueella asuvat

2. Ne, joilla on sisaruksia koulussa

3. Kulosaaren ala-asteelta tulevat

4. Kaikki muut

Tarvittaessa käytetään arvontaa.

Tilaa n. 190 uudelle 7. -luokkalaiselle.

ENROLMENT PROCESS

Bilingual classes

- Total points from the English and Finnish test

English-speaking classes

- Points from the English test

- Additional maths and science test for those 

applying for Science and Technology Class

Finnish classes (general education)

1. Students living in the catchment area

2. Those with siblings in the school

3. Those coming from Kulosaari Primary

School

4. Others

Random selection process is used if needed.

Space for approx. 190 new 7th grade students.



Koe ke 25.1.2023

Aloitus klo 9.00 keskushallissa

Englannin koe

- Kaikille kaksikieliselle ja/tai englanninkieliselle luokalle

hakeville

- Kuullun ymmärtäminen

- Kielioppitehtävä

- Sanastotehtävä

- Tekstin ymmärtäminen

- Ainekirjoitus

Lounas

Suomen kielen koe n. klo 12.00

- Kaikille kaksikieliselle luokalle hakeville

- Ainekirjoitus

Science and Technology -painotusluokan koe 13 – 14. 

(ilmoittaudu: richard.cousins@ksyk.fi)

- 6. luokan matematiikan ja luonnontieteiden sisältöä ja 

ongelmaratkaisua

SOVELTUVUUSKOE ENTRANCE EXAM

Test on Wed 25th Jan 2023

Start at 9 am in the central hall

English exam

- For all applying for the

bilingual and/or English class

- Listening comprehension

- Grammar

- Vocabulary

- Reading comprehension

- Essay

Lunch

Finnish exam at 12

- For all applying for the bilingual class

- Essay

Science and Technology emphasis class exam at 13 –

14. (to take part contact richard.cousins@ksyk.fi)

- 6th grade mathematics and science contents and problem 

solving



• Avoimien ovien päivä: Lauantai 12.11. klo

10 - 14

• 14.11. - 7.12. / hakeminen Wilmassa

• 25.1. klo 9 / soveltuvuuskoe, ei kutsua

• 24.3. / tieto oppilaaksiotosta julkistetaan

OPPILAAKSIOTTO ENROLLMENT

• Open Doors Day: Saturday 12th November 

10 - 14

• 14th Nov - 7th Dec / applying in Wilma

• 25th Jan at 9 am / entrance test, no separate

invitation

• 24th Mar / enrollments published

INFO



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 
7.12.2022

● Helsingin ulkopuolelta hakeville tulee tietoa koulun www-sivuille

24



KYSYTTÄVÄÄ? | QUESTIONS?

Lomakkeista | About forms:

● Koulusihteeri | School Secretary (tuula.laine@ksyk.fi)

Koejärjestelyistä | About exam arrangements:

● Peruskoulun rehtori | Middle School Principal Richard Cousins 
(richard.cousins@ksyk.fi)

Yleisinformaatiosta | About general information:

● Johtava rehtori | Head of School Lauri Halla 
(lauri.halla@ksyk.fi)



ME AVAAMME SINULLE UUDEN 

MAAILMAN!

WE WILL OPEN UP A NEW WORLD 

FOR YOU!


