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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



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 



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



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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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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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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TÖÖLÖN YHTEISKOULU
MATEMATIIKKAPAINOTUS



TÖÖLÖN YHTEISKOULU
MATEMATIIKKAPAINOTUS

Matematiikkapainotteinen opetus aloitettiin syksyllä 1998.

Tavoitteena oppia:

Ω matemaattista ajattelua

Ω tekemään työtä niin kynällä ja paperilla kuin teknologian avulla

Ω opiskelun ja oppimisen taitoja

Ω ymmärtämään, että matematiikka on muutakin kuin oikea 

vastaus



TÖÖLÖN YHTEISKOULU
MATEMATIIKKAPAINOTUS

Kursseja 11 + 3

Ω 7. ja 8. luokalla yksi syventävä matematiikan kurssi

Ω 9. luokalla opiskellaan lukion matematiikan ensimmäinen kurssi

Lisäksi matematiikkapainotuksen valinnaiskursseina

Ω 7. luokalla geometriaa ja kuvataidetta yhdistävä kurssi 

Ω 8. luokalla käytännönläheinen ”arkipäivän science”- kurssi

Ω 9. luokalla matematiikan jatko-opintoihin valmentava kurssi



TÖÖLÖN YHTEISKOULU
MATEMATIIKKAPAINOTUS

  Matematiikkaa kannattaa opiskella

Ω Kehittää monipuolisesti ajattelua ja loogista päättelykykyä

Ω Hyvät perustaidot jatko-opinnoille

Ω Haastavampi oppikirja kuin muilla

Ω Päättöarvioinnissa kuitenkin samat kriteerit

Keskeisinä teemoina ovat myös

Ω Elämyksellisyys

Ω Ongelmanratkaisu



Matikkaluokkaisia edustamassa koulua 
Nuorten ilmastohuippukokouksessa 
Heurekassa



Microsoftilla koodaamassa



Retkeilemässä Berliinissä
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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 Sonia Taiarol, p. 040 125 3540



TERVETULOA OPISKELEMAAN JA
 VIIHTYMÄÄN KANSSAMME!


