
Tilaisuus alkaa 
klo 17.00

Tervetuloa Kruununhaan 
yläasteen kouluun!

Esittely- ja infotilaisuus tiistaina 9.11.2021



Ohjelma

• 17.00 kaikille yhteinen ohjelma
• Koulun esittely

• Oppilaiden ja vanhemman tervehdys

• Hakeminen ja oppilaaksiotto

• Musiikin, tanssitaiteen ja designin painotusten lyhyet esittelyt

• Vapaavalintaiset linjojen infotilaisuudet: 
• klo 17.45 musiikin painotusopetus, lehtorit Timo Pihkanen ja Ville Kervinen 

• klo 18.15 tanssitaiteen painotusopetus, lehtori Kaisa Hahl

• klo 18.45 design-linja, lehtori Teppo Mikkola



9.11.2021 Jani Puurula 3

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 116 
vuoden ajan
• 480 mahtavaa oppilasta

• 47 upeaa opettajaa

• Meille tärkeitä asioita ovat mm.
• Hyvinvointi

• Oppiminen ja kasvu

• Taide ja kulttuuri

• Yhteisöllinen ja suvaitsevainen ilmapiiri

• Osallisuus

• Yksilöllisyys

• Verkostot
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Tukioppilaat Rauha & Theo 
esittäytyvät videolla
(2 min 55 s)

Millaista on yläkoulussa?

Millaista oli tulla Krunan oppilaaksi?

Millaista on olla Krunan oppilaana? 

Millainen koulu Kruna on?

Video ei ole saatavilla 

internetsivujen 

diaesityksen 

versiossa



Eroja ala- ja yläkoulun välillä  
(Satu Hietala, oppilaanohjaaja)

• Luokanopettaja- luokanohjaaja; aineenopettajat

• Pysyvä oma luokkatila - vaihtuvat aineluokat

• Oma pulpetti - oma kaappi

•

• Koulutunteja viikossa 25 – yläkoulussa 30-32 tuntia viikossa

• Uusia aineita: oppilaanohjaus, kotitalous, terveystieto, sekä fysiikka, kemia ja 

biologia ”erillisinä aineina”

• Pysyvä lukujärjestys - jaksot, vaihtuva lukujärjestys (meillä 2 eri lukkaria)

• Valinnaisaineet

• Enemmän vapautta ja samalla vastuuta omasta opiskelusta
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Vanhemapainyhdistys
Kruttu ry:n tervehdys 

Sari Kaidesoja, puheenjohtaja 

Tervehdys tapahtui livenä 

– ei tallennetta



Vaihtoehdot siirryttäessä 7. luokalle

Opinpolun mukainen siirtyminen 

7. luokalle
• Oppilas voi siirtyä alakoulusta oman 

opinpolun mukaiseen yläkouluun

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas voi jatkaa 

nykyisessä koulussa tai hakeutua oman 

osoitteen mukaiseen lähikouluunsa

• 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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Oman alueen lähikoulu ja 
painotusopetusta kaikille
• Olemme oman maantieteellisen oppilaaksiottoalueen oppilaiden lähikoulu 

(Katajanokka, Kluuvi, Kaisaniemi, Kruununhaka ja Suomenlinna). 

• Koulun oppilaaksiottoalueen oppilaille on oma koulun sisäinen painotus, 

design-linja. (ei valintakoetta)

• Olemme Kaisaniemen ala-asteen musiikin ja tanssin painotusoppilaiden 

opinpolun jatkumon koulu.

• Painotettuun musiikin ja tanssitaiteen opetukseen voivat hakeutua myös kaikki 

oppilaat muualta. 
• Musiikki- ja tanssitaidepainotukseen hakeville järjestetään valintakoe, joka 

mittaa oppilaan soveltuvuutta. (ei valintakoetta suoraan Kaisaniemen 

painotuksista tuleville)
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Laaja kieliohjelma

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

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

• B1-kieli: ruotsi

• B2-kieli: ranska ja saksa
• Valinnainen ranska ja saksa toteutuvat vain jos valinnaisaineen valitsijoita on 

riittävästi.

• A-kielet jatkuvat yläasteella oppilaan aloittaman kielipolun mukaisesti.
• Huoltaja voi anoa A-kielen lopetusta yläkouluun siirryttäessä perustellusta 

syystä. (Ole yhteydessä rehtoriin ja apulaisrehtori Ari-Pekka Valleniukseen

oppilaaksioton jälkeen.) 
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Haku Wilmassa 1(2)

• Painotettuun opetukseen ja yläkouluihin haetaan syksyllä 2021 Wilmassa. 

Wilman lomake aukeaa maanantaina 15.11. ja sulkeutuu keskiviikkona 

15.12.2021. 

• Jokaisen oppilaan huoltajien tulee tarkistaa lomakkeen tiedot ja tallentaa 

/lähettää lomake riippumatta siitä, missä koulussa oppilas haluaa 7. luokalla 

opiskella. 

• Oppilas voi merkitä Wilma-lomakkeeseen enintään viisi hakuvaihtoehtoa. 
• Hakuvaihtoehdot ilmoitetaan ensisijaisuusjärjestyksessä.

• Vaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä, ja oppilas voi tulla 

valituksi vain yhteen kouluun.
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Haku Wilmassa 2(2)

• 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.

• Hakuaika päättyy 15.12.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

• Muiden kuin Helsingin kaupungin koulujen (esim. yksityinen opetuksen 

järjestäjä, valtion koulu, muut kunnat) oppilaat hakevat paperilomakkeella, 

joka tulee myöhemmin koulumme ja kaupungin internetsivuille sekä on 

saatavilla myös koulusihteeriltä.
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Oman alueen oppilaat design-linjalle
1. Oman alueen oppilaat

- Kaikki oman alueen oppilaat ovat tervetulleita ns. yleislinjalle, koulun sisäinen 

painotus design. 
- Ensisijainen oppilaaksiotto

- Oppilaan huoltaja tarkistaa Wilma-lomakkeen tiedot ja lähettää lomakkeen lisäämättä 

hakukohteita, mikäli oppilas siirtyy (lomakkeella valmiina näkyvään) kaupungin 

osoittamaan lähikouluun 7. vuosiluokalle (Kruununhaan yläasteen koulu).

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

otetaan myös muualta tulevat ns. toissijaisella oppilaaksiotolla. 
- Enimmäisoppilasmäärä on 60 (Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

04 / 26.10.2021 Asia 14).

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

saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

- Hakua varten merkitse Wilma-lomakkeeseen valinnaksi muu kuin oma lähikoulu, 

Kruununhaan yläaste (ei painotusta). 
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Hakeutuminen painotettuun tai muuhun kuin 
omaan lähikouluun

• Merkitse Wilman lomakkeeseen hakuvalinnassa kouluksi  

Kruununhaan yläaste ja oikea painotus musiikki tai tanssitaide
• Voit hakea myös molempiin painotukseen. 

• Tällöin merkitse esimerkiksi 1. vaihtoehdoksi Kruununhaan yläaste tanssitaide ja 

2. vaihtoehdoksi Kruununhaan yläaste musiikki. Voit myös valita 3. vaihtoehdoksi 

Kruununhaan yläaste (ei painotusta)

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

• Osallistu valintakokeeseen aikataulun mukaan.
• Huom. Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.
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Hakulomake (1)
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Tarkista tiedot. Jos tiedoissa on 

virheitä, ota yhteyttä nykyisen 

koulun koulusihteeriin.



Hakulomake (2)

• 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 (2a)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, ei 

painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen/kielikylpyopetus
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Hakulomake (2b)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen 

opetus
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Hakulomake (2c)

• Yhtenäisen peruskoulun oppilas, kielikylpyopetus
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Hakulomake (2d)

• Ala-asteen koulun oppilas, ei 

painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen/kielikylpyopetus
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Hakulomake (2e)

• Ala-asteen koulun oppilas, painotettu/kaksikielinen/englanninkielinen opetus
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Hakulomake (2f)

• Ala-asteen koulun oppilas, kielikylpyopetus
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Hakulomake (3)
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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 (4)
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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. 



Oppilas siirtyy kaupungin osoittamaan 
lähikouluun (oma oppilaaksiottoalue –
Kruununhaan yläasteen koulu)

• Oppilaan huoltaja tarkistaa lomakkeen tiedot ja lähettää Wilma-lomakkeen 

lisäämättä hakukohteita, mikäli oppilas siirtyy (lomakkeella valmiina näkyvään) 

kaupungin osoittamaan lähikouluun 7.vuosiluokalle. 

• Oman oppilaaksiottoalueen oppilaille lomakkeessa näkyy valmiiksi osoitteen 

mukaisena lähikouluna Kruununhaan yläasteen koulu. 

• Tällöin oppilas ilmoittautuu yläkouluun oman oppilaaksiottoalueen oppilaana 

(design-linja).
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Soveltuvuuskoe (musiikki, tanssitaide)

• Hakijan tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen ja suorittaa se hyväksytysti.

• Kaisaniemen painotuksista (tanssi, musiikki) opinpolun mukaisesti jatkavat 

oppilaat eivät osallistu valintakokeeseen. 

• Alimman hyväksytyn pistemäärän saavuttaminen soveltuvuuskokeessa ei 

kuitenkaan takaa hakijalle paikkaa vaan kaikki hyväksytyn pistemäärän 

saaneet oppilaat asetetaan pisteiden osoittamaan järjestykseen. 

• Kokeella mitataan hakijan taipumusta ja soveltuvuutta ko. painotukseen. 

Valintakokeiden sisällöstä saa tarkempaa tietoa painotusten opettajilta ja 

koulun Internet-sivuilta kohdasta Oppilaaksiotto.

• Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua ennakolta

• Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
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Musiikin soveltuvuuskoe 25.1.22 klo 9.00
• Musiikin valintakoe on koululla osoitteessa Snellmaninkatu 18. 

• Kaikkien yhteinen osuus on tiistaina 25.1.2022 klo 9.00. 

• Yhteisessä osuudessa annetaan henkilökohtainen yksilöaika soitto-

/laulunäytteen antamiseen. Yksilökokeet järjestetään 9.2. mennessä.

• Vähimmäispistemäärä musiikkipainotukseen hyväksytyksi tulemiselle 

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

Lisätietoja kokeesta internet-sivuilla kohdassa Oppilaaksiotto

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

koulu/oppilaaksiotto/

• Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

• Jos olet hakenut useampaan samaa painotusta tarjoavaan kouluun 

(musiikki), valintakoe tehdään siinä koulussa, johon haet ensisijaisesti.
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Tanssitaiteen soveltuvuuskoe
• Tanssitaiteen soveltuvuuskoe on koululla, Snellmaninkatu 18

• A–G -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 17.1.2022 klo 9.00–11.00 

• H–J -kirjaimilla alkavat sukunimet maanantaina 17.1.2022 klo 12.00–14.00 

• K-kirjaimella alkavat sukunimet maanantaina 17.1.2022 klo 15.00–17.00 

• L–O -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 18.1.2022 klo 9.00–11.00 

• P–S -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 18.1.2022 klo 12.00–14.00 

• T–Ö -kirjaimilla alkavat sukunimet tiistaina 18.1.2022 klo 15.00–17.00

• Vähimmäispistemäärä tanssitaiteen painotukseen hyväksytyksi tulemiselle on 

9/15. Lisätietoja kokeesta internet-sivuilla kohdassa Oppilaaksiotto

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

koulu/oppilaaksiotto/

• Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
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Uusintakoe

• Uusintakokeeseen voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua 

kokeeseen varsinaisena koepäivänä sairastumisen tai lääkärin määräämän 

karanteenin takia. 

• Sairausloma- tai karanteenitodistus on toimitettava koululle ennen 

uusintakokeeseen osallistumista.

• Musiikin uusintakoe on tiistaina 1.2.2022 klo 13.00 koululla.

• Tanssitaiteen uusintakoe on tiistaina 25.1.2022 klo 13.00 koululla. 
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Oppilaaksiotosta 1(2)

• Oppilasmäärät tanssitaiteeseen ja musiikkiin vahvistuvat marras-joulukuussa 

perusopetusjohtajan päätöksellä.

• Musiikin painotusopetukseen otetaan arviolta yhteensä 64 oppilasta

• Tanssitaiteen painotusopetukseen otetaan arviolta yhteensä 48 oppilasta.

• Ensin paikat täytetään niillä Kaisaniemen musiikki-/tanssiluokalta tulevilla 

oppilailla, jotka haluavat jatkaa kyseisessä painotusopetuksessa yläkoulussa 

(ei valintakoetta).

• Paikkoja jää hyvin myös muille hakijoille. Paikat täytetään valintakokeessa 

saadun hyväksytyn pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Mikäli saman 

pistemäärän saaneita on useampi, käytetään arvontaa. 
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Oppilaaksiotosta 2(2)

• Valintakokeilla otetaan ensisijaisesti helsinkiläiset oppilaat. 
• Mikäli hyväksytyn pistemäärän saavien helsinkiläisten oppilaiden jälkeen jää 

vapaita paikkoja, otetaan ulkokuntalaiset hyväksytyn pistemäärän saaneet 

huomioon.

• Helsinkiin muuttava hakija katsotaan Helsingissä asuvaksi, kun hakijan 

väestörekisterin mukainen asuinosoite on Helsingissä 
• oppilaaksiottoa koskevaa päätöstä tehtäessä 

• ja lukuvuoden alkaessa 

• Ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden koulumatkoista ja niiden kustannuksista 

vastaa oppilaan huoltaja.
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Päätökset ja oppilaspaikan 
vastaanottaminen 1(2) 
• Oppilaaksiottopäätökset annetaan postin kuljetettavaksi perjantaina 

18.3.2022. Päätökset postitetaan kotiosoitteeseen.

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

puhelintiedusteluihin voida vastata. 

• Osallistuessaan valintakokeeseen oppilas sitoutuu ottamaan tarjotun 

oppilaspaikan vastaan, mikäli hän tulee valituksi kyseiseen painotukseen.
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Päätökset ja oppilaspaikan 
vastaanottaminen 2(2) 
• Huoltajan ei tarvitse erikseen vastaanottaa tai vahvistaa oppilaspaikkaa.

• Myönteisten päätösten mukana toimitetaan tervetulokirje. Mukana on ohje 

sähköisesti täytettävään lomakkeeseen, jossa oppilas pääsee kertomaan mm. 

vahvuutensa ja toiveensa luokkakavereiden suhteen.

• Lisäksi järjestämme tarvittaessa yksittäisiä siirtopalavereja yhteistyössä 

oppilaan, huoltajien ja lähettävän koulun kanssa. Kaikkien lähikoulujen kanssa 

järjestetään siirtoneuvottelut.

• Oppilaat pääsevät tutustumaan uuteen luokkaan ja opettajaan 

tutustumisiltapäivässä toukokuussa.
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Yhteystiedot 1(2)
• Koulun Internet-sivut www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste

(mm. kielitarjonta, valintakokeet) 

• Kaupungin kuudesluokkalaisen oppas www.edu.hel.fi/kuudesluokkalaisenopas

• Koulusihteeri Minna Nieminen (yleiset hakutiedustelut, hakemukset) 
• puh. 09 310 86529 

• minna.nieminen(at)hel.fi 

• Rehtori Jani Puurula (tiedustelut, päätökset) 
• puh. 09 310 86528 

• jani.puurula(at)hel.fi 
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Yhteystiedot 2(2)

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

• Musiikin painotusopetus 
• lehtori Timo Pihkanen, timo.pihkanen(at)edu.hel.fi

• lehtori Ville Kervinen, ville.kervinen(at)edu.hel.fi 

• Soittopyynnöt opettajille p. 09 310 86532 tai 09 310 86529 

• Opiskelusta yläkoulussa yleisesti 
• 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/

• Lähikoulujen 6.-luokkalaiset ovat tulossa vierailulle koulupäivän aikana pe 

12.11. ja 19.11. Tervetuloa!

• Koulurakennuksen perusparannuksen avoimet ovet järjestetään perjantaina 

3.12. – Lisätietoja internetsivuilla

• Myös linjojen videot ja esittelyt ovat nettisivuilla!
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Lämpimästi tervetuloa 
Krunaan!

• Vapaavalintaiset linjojen infotilaisuudet 

(sama kanava/tilaisuus/osoite): 

• klo 17.45 musiikki

• klo 18.15 tanssitaide

• klo 18.45 design-linja
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Musiikin painotusopetus
klo 17.45 
Timo Pihkanen ja Ville Kervinen

Linjan esittelyvideo:

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

koulu/Linjat/

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


Tanssitaiteen painotus
klo 18.15
Kaisa Hahl

Tanssitaiteesta lisää:

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

koulu/Linjat/

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


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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Design-linja
klo 18.45
Teppo Mikkola

Designlinjasta lisää:

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

koulu/Linjat/

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


Design

• Yhdistää käsityötä ja kuvataidetta muotoilua painottaen.

• Design -linjalla harjoitellaan muotoiluprosessien käyttöä eri tilanteissa, kuten 

tuote- 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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