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Kaksikielinen ja latinapainotus



TÖÖLÖN YHTEISKOULU

• Perustettu v. 1912
• Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy 
• Yksityinen, perinteinen, nykyaikainen
• Koulu keskellä Töölön kylää
• Oppilas on toiminnan keskiössä
• Ammattitaitoinen ja pätevä opettajakunta
• Yhteinen kasvatusvastuu kotien kanssa

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Perinteinen ja nykyaikainen - parastelu=parhaiden käytänteiden varastelu (ei suinpäin kaikkeen) - hyvät tietotekniset laitteet, monipuoliset opetusmenetelmät MYÖS oma luokka, opettajat, luokkahuoneet, kirjat, vihkot ja kynät..Kulkuyhteydet kaikkialta Helsingistä ja myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta (oppilaita laajalta alueelta) opintokäynnit, vierailut yms. yhteistyöoppilailta palaute 2krt/ lukuvuosi - opetuksen ja koulun kehittäminen palautteen pohjalta tavoitteena että jokaisen on hyvä olla



KOLME KOULUA

• PERUSOPETUS
o luokat 7-9,  noin 310 oppilasta

• LUKIO
o noin 300 opiskelijaa

• AIKUISLUKIO
o noin 500 tutkinto-opiskelijaa + aineopiskelijat

➢ Yhteinen tavoite: laadukas opetus/ohjaus ja muuhun 
yhteiskuntaan integroituva oppiminen 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
5jaksoa, kurssimuotoinen



PEDAGOGIIKASTA

• Turvallisuus, yhdessä tekeminen ja ystävät
• Oppimisen ilo, motivaatio, aktiivisuus ja itseohjautuvuus
• Työnteon kulttuuriin ohjaaminen
• Opiskelutaitojen sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittyminen –

epäonnistuminen on sallittua, jopa suotavaa
• Tarkoituksenmukaiset ja monipuoliset pedagogiset välineet käytössä: 

kynä ja paperi, iPad, läppäri, opintokäynnit jne., kulloisenkin 
oppimistavoitteen mukaan

• TYK = taitoja, ystäviä, kokemuksia

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
TYK: ryhmäytymistä tuetaan, tukarit, Mustasaari, myöhemminkin (Nuuksio, Seikkailutalo, srk..)työnteon kulttuurin oppiminen - vastuunkanto omista opinnoista, aikatauluttaminen



MILLOIN JA MITEN MEILLE HAETAAN?
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• Helsinkiläiset oppilaat ilmoittautuvat 7. luokalla Wilmassa 15.11.-15.12.2021 
välisenä aikana. Kaikkien 6. luokkalaisten on täytettävä hakeutumisen lomake.

• Ulkopaikkakuntalaiset ilmoittautuvat erillisellä lomakkeella, joka palautetaan 
15.12.2021 mennessä ensisijaiseen hakukohteeseen.

• Kaksikielisessä opetuksessa oleva oppilas voi jatkaa oman opinpolun mukaiseen 
yläkouluun (Töölön ala-asteen kaksikieliseltä luokalta tulevat oppilaat voivat siis 
halutessaan jatkaa suoraan TYKin kaksikieliselle luokalle).

• Soveltuvuuskokeiden uusinta järjestetään vain sairastapauksissa ja edellyttää 
lääkärintodistusta. Uusintaa vaativassa sairastapauksessa ota yhteyttä suoraan 
kouluun mahdollisimman aikaisin.

• Tieto valinnoista: pe 18.3.2022
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
3 painotusta, useampia kouluja, ensisijaisuus ei madalla mahdollisuutta päästä muihin hakukohteisiinEnsin 1.painotuksen kaikki kohteet, sitten huomioidaan 2.painotuksen koulut



SOVELTUVUUSKOKEET

• Kokeet järjestetään Töölön yhteiskoulun tiloissa, koulun aulassa 
autetaan kokelaita löytämään oikeaan paikkaan. Koulustamme 
kokelas saa myös tarvittavat työvälineet.

• Matematiikka 20.1.2022 klo 9.00

• Kaksikieliset ja latina 26.1.2022
- englanti klo 9.00

- suomi klo 13.00
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
tule paikalle! Opastus aulasta, välineet koulultan. 1,5-2hruoka tarjotaan



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
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PAINOTUKSET JA KIELET

Painotukset TYK:ssa
– Latina
– Matematiikka
– Kaksikielinen opetus (suomi-englanti)
– Yleisluokka oppilaaksiottoalueella asuville

Kielivalinnat TYK:ssa
– A1: englanti
– A2: ranska, ruotsi, saksa
– B1: ruotsi
– B2: latina, ranska, saksa
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
KielivalinnatB2 latina on painotuslatinaPainotuksissa opiskelevilla ei ole muita valinnaisaineita, vaan painotus on itsessään valinnaisaine. Jokainen koulussamme opiskeleva opiskelee kaikkia taito- ja taideaineita kurssin verran 7. luokan jälkeen.



TÖÖLÖN YHTEISKOULU
KAKSIKIELINEN OPETUS



Kaksikielinen opetus 
Töölön yhteiskoulussa

Yleiskatsaus

• kaksikielistä opetusta on tarjottu TYKissa vuodesta 1998
• tavoitteena sujuva ja monipuolinen kielitaito sekä englannissa 

että suomessa

• opetus useimmissa aineissa suomeksi

• esimerkiksi matematiikkaa, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, 
kemiaa ja historiaa opiskellaan englanniksi (1/3)



Kaksikielinen opetus 
Töölön yhteiskoulussa

Englannin opetus

• kaksikielisillä on 12 kurssia englantia; ala-asteella 
aloitetussa kielessä (A1) on  8 kurssia sekä 
puheviestintätaitokurssi. Myös mahdollisesti leirikoulu 
englanninkielisessä maassa.

• vuosiluokilla 7-8 arviointi kaksikielisten kriteerien 
perusteella, mutta  9. luokan päättöarvioinnissa sovelletaan 
A1-englannin valtakunnallisia arviointikriteereitä

• Ainutlaatuinen puheviestintäpainotus vain TYK:issä



Kaksikielinen opetus
Töölön yhteiskoulussa

Englannin opetuksen painopisteet

• kaikki kielen osa-alueet: puheviestintä, luetun ja kuullun 
ymmärtäminen (asiateksteistä kirjallisuuteen) ja 
kirjoittaminen

• opintovierailuja runsaasti (opitaan kaikkialla)

• opetusmateriaalit ovat nimenomaan kaksikielisille räätälöityjä

• kokeneet ja pätevät opettajat, joilla selkeä työnjako



Kaksikielinen opetus
Töölön yhteiskoulussa

Soveltuvuus kaksikieliseen opetukseen

• edellytyksenä hyvä englannin kielen taito ja 
opiskelumotivaatio

• valinta soveltuvuuskokeen kautta
• soveltuvuuskokeessa arvioidaan sekä suomen kielen että 

englannin kielen taidot
• englannin soveltuvuuskoe sisältää mm. luetun ja kuullun 

ymmärtämistä mittaavia tehtäviä sekä omaa kirjallista 
tuottamista (2 tuntinen testi)



Kaksikielinen opetus
Töölön yhteiskoulussa

Soveltuvuus kaksikieliseen opetukseen

• soveltuvuuskoe 

• Töölön alakoulun kaksikieliseltä luokalta suoraan paikka

Lisätietoja kaksikielisestä linjasta: Marc Bäckström 
marc.backstrom@tyk.fi

mailto:marc.backstrom@tyk.fi


TÖÖLÖN YHTEISKOULU
LATINAPAINOTUS



LATINAN OPISKELU TÖÖLÖN 
YHTEISKOULUSSA

• Latinaa opiskeltu TYKissä vuodesta 1987

• 7. luokalla kaksi ensimmäistä latinan kurssia: tutustutaan 
latinan kielen perusteisiin (erityisesti verbit) ja Rooman syntyyn. 
Antiikin mytologiassa keskitytään pääjumaliin.

• 8. luokalla kaksi kurssia: jatketaan kieliopin parissa (erityisesti 
substantiivien ja adjektiivien taivutus) ja harjoitellaan hyvien 
käännösten tekemistä sekä omien tekstien tuottamista. 
Teemoina ovat antiikin roomalaisten arki ja tavat (esim. 
ruokakulttuuri) sekä antiikin sivistys (esim. koulunkäynti ja 
musiikki).



• 9. luokalla on yksi kurssi, jonka teemoina ovat latinan 
kielen eri vaiheet (varhaislatina, kirkkolatina, 
luonnontiedelatina jne.) ja nykyaikaan ulottuva perintö. 
Lisäksi tutustumme antiikin ajoilta säilyneisiin Rooman 
nähtävyyksiin ja niiden merkitykseen ja käyttöön antiikissa.

• Lisäksi järjestetään leirikoulu Roomassa, perinteisesti 
lokakuussa. Leirikoulu on tarkoitettu ainoastaan latinan 
opiskelijoille, mutta sille osallistuminen on heille 
vapaaehtoista. Kustannukset matkasta hoitaa opiskelijan 
perhe, monet luokat myös keräävät yhdessä rahaa.



LATINISTIEN OPINTOMATKA ROOMAAN, 
ALTARE DELLA PATRIA

Otsikkosivun lisäteksti, jos tarvetta



ROOMAN YLLÄ CASTEL SANT’ANGELOSSA

Otsikkosivun lisäteksti, jos tarvetta 20



9. LUOKAN LATINISTIT ROOMAN 
SATAMAKAUPUNGISSA OSTIASSA PIKNIKILLÄ

21



Miten latinaa opiskellaan ?
– Pitkälti kuten muitakin kieliä. Kuullun ymmärtämistä ja 

puhumista ei latinan oppitunneilla harjoitella samalla tavalla 
kuin nykykielten kohdalla. Suullisia taitoja toki harjoitellaan, 
mutta pääpaino on latinankielisten tekstien kääntämisessä ja 
tuottamisessa.

– Kielen lisäksi opiskellaan kulttuurista esim. dokumenttien, 
elokuvien tai mahdollisten museokäyntien avulla.

– Tehdään projektitöitä kulttuurin eri alueista.
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LATINAN OPISKELU ON KIVAA☺

Otsikkosivun lisäteksti, jos tarvetta



Miksi kannattaa valita latina?
– Ikkuna länsimaisen kulttuurin juurille eli antiikin Roomaan ja Kreikkaankin, 

jotka ovat koko eurooppalaisen kulttuurimme perusta
– Latinan opiskelu on hyvin sivistävää, opiskelija oppii mm. ymmärtämään 

nykypäivänäkin siteerattavia latinankielisiä lentäviä lauseita ja 
sivistyssanojen alkuperiä 

– Latinaan ja antiikin kulttuuriin törmää mm. tähtitieteen (planeetat, 
tähtikuviot), biologian (eliöiden lat. kieliset nimet), fysiikan ja kemian 
(lyhenteitä, termejä ja mittoja latinasta), uskonnon (katolilaisuus erityisesti, 
lauluja latinaksi) ja musiikin (termit kuten kvartetti, oktaavi...) parissa, sekä 
arjessa (mm. symbolit, kuukausien ja viikonpäivien nimet, roomalaiset 
numerot...)

– Auttaa muiden kielten, esim. romaanisten kielten sekä englannin, 
opiskelussa ja kehittää kieliopillista ajattelua (myös monen suomenkielisen 
sanan juuret latinassa!)

– Mahdollinen hyöty korkeakouluopinnoissa, esim. lääketieteen, 
oikeustieteen, luonnontieteen ja historian parissa 



Kenelle latina sopii ?
– Jokaiselle, joka on kiinnostunut kielistä ja sanojen 

alkuperistä
– Jokaiselle, jota kiinnostaa antiikin maailma, mytologia, 

historia ja kulttuurimme sekä sen juuret
– Jokaiselle, joka jaksaa myös lukea läksyt : latinaa ei opi, ellei 

sitä opiskele

ALEA IACTA EST !
VENI, VIDE, VINCE !
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KYSYMYKSIÄ?
USEIN KYSYTTYÄ:
• Voiko soveltuvuuskokeen tehdä toisessa koulussa?
-Soveltuvuuskoe tulisi lähtökohtaisesti tehdä siinä koulussa, joka on ensisijainen 
hakuvaihtoehto.

• Voiko useampaan painotukseen hakea?
-Useampaan painotukseen on mahdollista hakea. TYKissä esim. kaksikieliseen ja 
latinaan hakeva voi hakea näihin samalla kokeella, sillä kaksikielisten suomen kielen 
koe on pitkälti sama kuin latinan soveltuvuuskoe. Saman painotuksen kokeella voi 
myös hakea useampaan kouluun.

Lisätietoa hakeutumisesta antavat:

oppilaanohjaaja Elina Korhonen, p. 040 847 4858
rehtoria avustava opettaja, latinan opettaja Sonia Taiarol, p. 040 125 3540



TERVETULOA OPISKELEMAAN JA
VIIHTYMÄÄN KANSSAMME!
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