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Hei hei lukuvuosi 2016–2017! 

Kouluvuosi on taas ohi ja kesä on tullut. Lämpimät kiitokseni teille kaikille 

kuluneesta lukuvuodesta, joka oli jälleen innostava, tapahtumarikas ja opettavainen. 

Edessäsi oleva vuosikertomus tarjoaa sekä maistiaisen että muistiaisen siitä, mitäs 

kaikkea vuoden aikana tulikaan tehtyä. 

   

Hyvää kesää! 

  

Ukkopekka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hyvönen Ukkopekka  rehtori 

Ehrukainen Anne  apulaisrehtori 

 

Ahokallio Noora  suomi toisena kielenä 

Akselrod Natalia  matematiikka, 3A 

Bergdahl Jouni  liikunta 

Bonsdorff Irene  äidinkieli ja kirjallisuus, 2A 

Brandstaka Maria  tekstiilityö, uskonto, historia 

Bäckström Marc  englanti, ruotsi 

Eriksson Sari  ranska, englanti 

Erkko Anna  kotitalous, 8C 

Hakala Olli   filosofia, elämänkatsomustieto 

Halmes Katri  biologia, maantieto, terveystieto, 1A 

Joenpelto Tiina  äidinkieli ja kirjallisuus, 8A 

Kauhajärvi Veli-Markku tekninen työ 

Kaustio Anne  englanti 

Keskisaari Auli  kotitalous, terveystieto, 7B 

Kettunen Antti-Pekka  luokka-avustaja 

Klemola Maaria  historia ja yhteiskuntaoppi, 8B  

Korkiakangas Tiina  espanja 

Kurunmäki Anne  kemia, matematiikka, 8D 

Laihanen-Risto Outi  liikunta 



Laitinen Marja  historia, yhteiskuntaoppi, 1C 

Lappalainen Seija  ortodoksiuskonto 

Leinonen Marita  fysiikka, matematiikka, 3C 

Lidman Hannele  biologia, maantieto, 9D 

Lindström Leena  ruotsi, saksa, 3B 

Lukkarinen Leena  espanja 

Moilanen Hanna  ruotsi, 7C 

Murto Mervi  äidinkieli ja kirjallisuus 

Mussaari Anna  kuvataide, 9B 

Nevalainen Satu  opinto-ohjaus, 9C 

Nieminen Ismo  matematiikka, 2C 

Norgren Anna-Greta  ruotsi, 1B 

Ojanaho Marianne  historia, yhteiskuntaoppi 

Pennanen Lea  äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito, 7F 

Pennanen Pasi  tekninen työ 

Pulkkinen Anna-Mari  matematiikka, fysiikka, 8E 

Pulkkinen Olli  matematiikka, kemia, 9C 

Rantala Hannu  liikunta 

Rantala Matti  musiikki, 9A 

Riikonen Mia  biologia, maantieto, terveystieto, 7D 

Rinne Ilona  kotitalous, liikunta 

Rossi Anna   kemia, fysiikka, 2B 

Siitonen Marianne  uskonto, psykologia 

Ståhlberg Riina  opinto-ohjaus, 2C 

Särkilahti Marko  uskonto, psykologia  

Taiarol Sonia  latina, italia 



Teppo Anne  englanti, 7E 

Tomisaho Maarit  laaja-alainen erityisopettaja 

Virri Vesa   historia, yhteiskuntaoppi, 8B 

Virtanen Irmeli  englanti, saksa 

Vähänissi Harri  kuvataide 

Väänänen Erika  fysiikka, matematiikka 

Webb Jenny  English 

Ylönen-Enthoven Eeva-Kaisa erityisluokan opettaja, 7A 

 

Aalo Terhi   taloussihteeri 

Bosas Tom   mikrotukihenkilö 

Escartín Hamarinen Pablo psykologi (perusopetus) 

Junell Outi   kirjastonhoitaja 

Kinnunen Tanja  opintosihteeri 

Lindgren Tom  vahtimestari 

Nokelainen Petra  psykologi (lukio) 

Nordbo Tuula  talouspäällikkö 

Parikka Elisa  kuraattori 

Ranta Pipsa  kirjastonhoitaja 

Tanska Soile  terveydenhoitaja 

Vento Eemu  siviilipalvelusmies 

 

 

 



 

Syyslukukausi:  ke 10.8.2016 – ke 21.12.2016 

Kevätlukukausi:  ma 9.1.2017 – la 3.6.2017 

 

Työlauantai:  14.1.2016 

Vapaapäivä:  5.12.2016 

Syysloma:  ma 17.10.2016 – pe 21.10.2016 

Joululoma:  to 22.12.2016 – pe 6.1.2017 

Talviloma:  ma 20.2.2017 – pe 24.2.2017 

 

1. jakso  10.8.2016 – 30.9.2016 38 työpäivää 

2. jakso 3.10.2016 – 25.11.2016 35 työpäivää 

3. jakso  28.11.2016 – 3.2.2017 37 työpäivää 

4. jakso  6.2.2017 – 7.4.2017 40 työpäivää 

5. jakso  10.4.2017 – 3.6.2017 37 työpäivää 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaksikieliset luokat työskentelivät jo uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 8E ja 

9D kokeilivat uutta tapaa opiskella: eri teemoja opiskeltiin ensin pienryhmissä, ja 

sitten niistä koostettiin oppitunteja toisille luokkalaisille. Näin myös oppilaat toimivat 

opettajina. Tässä Masterclass-projektityöskentelyssä yhdistyvät sovelletusti kaikki 

kielenosaamisen osa-alueet: ilmiöoppiminen, vertaisoppiminen, puheviestintätaitojen 

käytännön harjoittelu sekä projektisuunnittelutaidot. Tämä työskentelytapa koettiin 

palautteen perusteella mielekkääksi tavaksi opiskella. Erityyppiset opintovierailut 

koulun ulkopuolelle olivat osa kokonaisvaltaista oppimista. Suullisen kielitaidon 

harjoittelussa käytettiin eri keinoja kuten ryhmäesityksiä sekä keskustelu- ja väit-

telytunteja. Myös vertaisoppimista käytettiin: 9D suunnitteli oppitunnin 8E:lle ja 8E 

taas 7F:lle. Myös pienempiä esityksiä pidettiin muille luokille. Entiset kaksikieliset 

oppilaamme eri Helsingin lukioista vierailivat yhdeksäsluokkalaisten englannin 

tunnilla ja kertoivat lukio-opiskelusta. 

Kaksikieliset luokat kävivät syksyllä opettajan englanniksi opastamalla Helsinki-

kävelyllä (Helsinki Walk). 8E opasti 7F:n oppilaita kaksikielisten omana Korkeasaari-

päivänä (Zoo Walk). Talvella käytiin akvaariossa (Sea Life Walk) meriteeman opiske-

luun liittyen, ja oppilaat tekivät aiheesta englanniksi tietokilpailuja Kahootilla toisil-

leen. Kurssien aikana vierailtiin myös Kiasmassa ja taidegallerioissa (Art Walk). 

Hyvinvointiteemaa (ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi) käsi-

teltiin kaksikielisesti yhteistyöprojektissa kotitalouden kanssa. 

Älypuhelinta käytettiin opiskelussa jatkuvasti työskentelyn apuvälineenä. Oppitun-

teja pidettiin myös erilaisissa ympäristöissä koulun ulkopuolella. Opintokäyntejä 

tehtiin elokuviin, teatteriin, museoihin, näyttelyihin, kahviloihin, kirjastoihin ja 

kasvitieteellisiin puutarhoihin. Niihin liittyen tehtiin opettajan laatimia oppimis-

tehtäviä sekä omia esityksiä englanniksi toisille luokkalaisille. 8. luokalla opiskeltiin 

puheviestinnän perusteita (puheet, esitelmät ja ryhmäkeskustelut) käytännön harjoi-

tusten kautta ja harjoiteltiin taideteosten tai muiden vastaavien analysointia. 

9D:n B-ruotsin ryhmä opiskeli edelliset kolme vuotta ruotsia monikielisesti. Tunneilla 

verrattiin englantia ja ruotsia kielitieteellisesti. Ryhmä myös teki kiitettävin tuloksin 

valtakunnallisen B-ruotsin kokeen osioita. Myös ruotsin tunneilla tehtiin opintovierai-

luja koulun ulkopuolelle esimerkiksi Amos Andersonin museoon. 

 



Latinaa opiskeltiin latinapainotuksessa kaksi kurssia 7. ja 8. luokalla ja 9. luokalla 

yksi kurssi sekä tehtiin opintomatka Roomaan, yhteensä siis kuusi kurssia. Koska 

latinan opiskelu aloitetaan alkeista, aiempaa latinan tuntemusta ei opintojen alka-

essa tarvita. 7. luokan kursseilla aloitettiin kieliopissa perusteista, muun muassa ver-

bien ja substantiivien taivutuksesta. Lisäksi jokaisella kurssilla tutustuttiin antiikin 

mytologiaan sekä antiikin Rooman ja Kreikan historiaan ja kulttuuriin. Lokakuussa 

toteutettiin 9. luokan latinistien kanssa perinteiseen tapaan onnistunut opintomatka 

Roomaan, johon kuului päivittäisiä retkiä antiikin Rooman nähtävyyksille.  

 

Painotusluokilla opiskeltiin ja tutkittiin matematiikkaa elämyksellisesti. Jokaisella 

vuosikurssilla on kaksi vuosiviikkotuntia muita enemmän matematiikan opetusta. 

Kursseista toinen on tarkoitettu sisältöjen syventämiseen ja toinen on matematiikka-

painotteisen opetuksen erikoiskurssi. 

Keskeisenä painopisteenä olivat painotuksen erikoiskurssit ja niiden kehittäminen. 

Seitsemäsluokkalaisten matematiikkaa ja kuvataidetta yhdistävällä kurssilla tutkit-

tiin ja askarreltiin muun muassa Penrosen laatoituksia, kultaista leikkausta ja 

Möbiuksen nauhoja. Kahdeksasluokkalaisten Arkipäivän science -kurssilla tutkittiin 

monipuolisesti kemian ja fysiikan ilmiöitä: eristettiin kiivin DNA:ta, tutkittiin sähkö-

kemian ilmiöitä sekä valmistettiin muovia ja aspiriinia. 9. luokan matematiikkapai-

notuksen valinnaiskurssilla ohjelmoitiin Lego Mindstorms -robotteja Racket-kielellä 

ja opittiin Javan alkeita Helsingin yliopiston MOOC-kurssin materiaalia seuraten. 

Oppilaat tekivät useita retkiä sekä pakollisilla että valinnaisilla kursseilla. Perintei-

siä retkikohteita olivat Helsingin yliopiston kemian laitos sekä Fazerin tehdas, jossa 

tutustuttiin tarkemmin suklaan kemiaan. Sen lisäksi matematiikkaluokat vierailivat 

muun muassa Viikin biotieteiden laitoksella, Tieteen päivillä sekä Summamutikka-

matikkaluokassa ratkomassa matemaattisia pulmia. 

Matematiikkapainotuksen oppilaat osallistuivat viime vuosien tapaan menestyksek-

käästi matematiikkakilpailuihin. Peruskoulun matematiikkakilpailussa neljä oppi-

lasta pääsi valtakunnallisesti sadan parhaan joukkoon. Kenguru-kilpailussa useiden 

seitsemäsluokkalaisten tulokset olivat valtakunnallista huipputasoa, ja Helsingin 7. 

luokan matematiikkakilpailussa kaksi oppilastamme pääsi loppukilpailuun. Joka 

vuosi, kun olemme osallistuneet 7. luokan matikkakilpailuun, vähintään kaksi kou-

lumme oppilasta on päässyt loppukilpailuun! Luku on merkittävä etenkin siksi, että 

loppukilpailuun pääsee vuosittain vain 15–20 kilpailijaa. Yhdeksäsluokkalaisten 

matematiikan valtakunnallisessa kokeessa tulokset olivat myös jälleen kerran 

erinomaisia.  



Eri oppiaineissa, esimerkiksi terveystiedossa ja biologiassa, kokeiltiin kurssikokeen 

tekemistä pareittain (peruskoulu) ja pienryhmissä (lukio). Arviointia monipuolistet-

tiin myös pienryhmäkeskusteluin. Sekä opettajien että oppilaiden mielestä kokeilut 

onnistuivat: ne vähensivät koejännitystä ja aktivoivat pohtimaan monipuolisemmin. 

Kellään ei näyttänyt olevan kiire pois kokeesta, vaan innostuneen supinan lomasta 

kuului jopa naurua. 

Maantiedossa käytettiin peruskoulussa tarvittaessa suullisia pari- tai ryhmäuusintoja. 

Jokainen paikalla ollut onnistui näyttämään osaamistaan. Tunnelma oli erinomainen, 

joten kurssit voitiin saattaa loppuun hyvillä mielin.  Kiinnostus vaikeisiinkin aiheisiin 

jäi kytemään. 

9D harjoitteli tunnistamaan ajattelunsa tasoa. Aika ajoin palattiin seinällä olevaan 

kuvioon ajattelusta ja pohdittiin, ollaanko vasta tunnistamassa jotain ilmiötä, jo 

määrittelemässä sitä oikeiden käsitteiden avulla vai peräti jo saavuttamassa luomi-

sen tasoa. Mitä tietoisempi on oman ajattelunsa tasosta, sitä helpompi on pyrkiä 

korkeammalle.  

Usea opettaja on kiinnostunut draamakasvatuksesta. Peruskoulun äidinkielen, maan-

tiedon, biologian ja terveystiedon sekä lukion psykologian opetuksessa hyödynnettiin 

aika ajoin myös draaman keinoja. Askel askeleelta onnistumme varmasti lisäämään 

liikettä ja naurua yllättäviinkin aiheisiin! 

 

Lukiossamme järjestettiin tänä vuonna nyt toista kertaa uudenlainen työelämään 

tutustumisen jakso, TET 2.0. Tällaisen jakson aikana lukiolaiset jalkautuvat yrityk-

siin perehtymään yrityksen toimintaan ja erilaisiin työnkuviin. Nuorten tehtävänä on 

tunnistaa jokin yritystoimintaan liittyvä ongelma ja kehittää ongelmaan ratkaisu 

omassa ryhmässään. Jakson aikana voidaan myös kehittää esimerkiksi nuorille suun-

nattuja palveluja. Nuoret toimivatkin yrityksissä eräänlaisina innovaatioagentteina. 

Koulustamme lukiolaiset ovat päässeet harjoitteluun muun muassa Microsoftille, 

Suunnolle ja VR:lle. 

TET 2.0 -jaksolla nuori pääsee tutustumaan yritykseen kokonaisuutena, ei pelkästään 

yhteen tehtävään. Näin jakso tukee paremmin oman työuran mahdollisuuksien pohti-

mista kuin perinteinen työelämään tutustuminen. Jaksolla nuoret pääsevät sovelta-

maan lukiossa oppimaansa tietoa uudessa ympäristössä. Harjoittelussa tarvitaan luo-

vuutta, ongelmanratkaisukykyä, viestintätaitoja ja sopeutumiskykyä. Hankkeen 

kautta lukiolaiset voivat tuntea uudenlaista innostusta omasta osaamisestaan ja 

innostua aiempaa enemmän myös opiskelusta. 



TET 2.0 on kehitetty yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Uudenlainen työelämään 

tutustuminen on osa HundrED – 100 Koulua -hanketta, jonka tavoitteena on auttaa 

Suomea pysymään opetuksen kärjessä myös tulevaisuudessa. 

 

Lukiomme ja Työ- ja elinkeinoministeriöministeriön yhteistyön innoittamina 

toteutimme kevätlukukaudella 2016 ja syyslukukaudella 2016 uuden Yrittäjyys ja 

innovointitaidot -kurssin lukiolaisille. Kurssi toteutettiin opiskelijalähtöisesti. Osallis-

tujat rakensivat itse yhdessä ohjaavan opettajan Riina Ståhlbergin kanssa kurssin 

tavoitteet ja sisällön. Kysymykset, tarkkailu, kuuntelu, tekeminen ja uuden luominen 

olivat kurssin kokemuksellisia oppimisen välineitä. Yritysvierailuilla kurssilaiset 

toimivat etnografin tai toimittajan ottein: kurssilaiset kysyivät ja ihmettelivät. Tavoit-

teena oli, että kokemuksellisuus ja kohtaamiset avartaisivat kurssilaisten näkemyk-

siä ja voimaannuttaisivat toimimaan uudenlaisissa tilanteissa. Tavoitteena oli myös 

oppia uskaltamaan. Innovoinnin sääntöjä kurssilla olivat muiden ideoiden päälle 

rakentaminen ja hulluistakin ideoista innostuminen. Kurssilaiset kehittivät kokei-

lemalla. Kurssilla opiskelijat johtivat omaa oppimistaan, ja kurssin loppua kohden 

opittiin, miten saada muutkin mukaan ideoiden ja innovaatioiden toteutukseen.  

Suomen lukiolaisten liitto palkitsi kurssin 1500 euron stipendillä innovatiivisen 

pedagogiikan toteuttamisesta.  

 

 

Oppilaskunnan hallitus kokoontui vuoden aikana useamman kerran. Syysluku-

kaudella hallitus suunnitteli ja toteutti seitsemäsluokkalaisille Halloween-illan. Osa 

hallituksen jäsenistä osallistui vuodenvaihteessa ruokalatoimikunnan kokoukseen, ja 

oppilaskunnan hallituksen sihteeri Rikhard Ranta toimi oppilasedustajana vanhem-

painyhdistyksen kokouksessa. Lisäksi yksi kauden merkittävimmistä tehtävistä oli 

tasa-arvosuunnitelman laatiminen. Kevätlukukaudella oppilaskunnan hallitus päätti 

taksvärkkikohteeksi Nakurun lapset ry:n. Tuottoa kertyi 3145,50 euroa ja hallitus oli 

yksimielisesti sitä mieltä, että rahat käytetään pääosin ruuan hankkimiseen ja 

koulunkäyntikustannuksiin. 

 

 



Peruskoulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet 2016–2017 

Da Invencao Emmanuel  

Heikkilä Dias Laurens  

Juhola Risto  

Kaikkonen Sofia  

Kariniemi Lauri  

Kivinen Alma  

Koskimo Nino  

Leivo Janne  

Möttönen Nea  

Ranta Rikhard  

Ryynänen Kimi  

Tykkä Julia  

Virta Oili  

Välilä Maria  

Öystilä Julianna  

 

Tykin tukioppilastoiminta on aktiivista. Tukarit ovat MLL:n koulutuksen saaneita 

vapaaehtoisia oppilaita, jotka toimivat koko kouluyhteisön hyväksi. Lukuvuonna 

2016–2017 tukarit olivat muun muassa mukana ryhmäyttämässä uusia seitsemäs-

luokkalaisia Kuntokalliossa, julistivat koulurauhan, olivat järjestämässä Halloween-

iltaa, halipäivän ja muita teemapäiviä sekä vierailivat Töölön ala-asteella. 

Tukioppilaat 2016–2017 

Ali Hodan 

Dhima Izabella 

Haili Julia 

Havu Ayana 

Heikkilä Saimi 

Heikkinen Aatu 

Jyväsjärvi Isaac 

Kivimäki Kea 

Koivukoski Kerttu 

Koski Aliisa 

Latvala Silja 

Lindström Jonatan 

Linninen Joanna 

Nieminen Kaarle 

Pajunen Iris 

Ripatti Roope 

Saarinen Sonja 

Sytelä Vilma 

 

 

Töölön yhteiskoulun lukion oppilaskunnan hallitus sai paljon aikaan menneenä 

lukuvuotena. Esille nousi etenkin muutama suurempi projekti. Merkittäviä saavu-

tuksia hallituksen toiminnassa olivat muun muassa lukion tasa-arvosuunnitelman 

toimintaosion luominen, kehitysideoiden kerääminen opiskelijoilta sekä kehitys-

kohteista käyty palautekeskustelu opettajien kanssa. Oppilaskunnan hallitus järjesti 

myös kansanedustajien paneelikeskustelun, joka oli osa kansanedustajien Suomi 100 -

kiertuetta, jolla he vierailivat eri kouluissa. Lisäksi hallitus osallistui itsenäisyys-

päivän tanssiaisten järjestämiseen, myönsi abirekkoihin 800 €, rahoitti yhdessä 

Töölön yhteiskoulun kanssa ¡Vamos! a la Töölönlahti -tapahtumaa ja vei eteenpäin 

lukiolaisten esittämiä toiveita koskien koulun yhteisiä tiloja.  

Vuoden aikana myös pohdittiin tavoitteita tulevalle oppilaskunnan hallitukselle. 

Keskeisiksi tavoitteiksi nimettiin oppilaskunnan näkyvyyden parantaminen koulussa 

sekä oppilaskunnan hallituksen ja opettajien työryhmien välisen toiminnan 

kehittäminen.  



Lukion oppilaskunnan hallituksen jäsenet 2016–2017 

 

Aho Samuli  

Ahonen Antti varapuheenjohtaja  

Eriksson Elena  

Hallamaa Oskari 

Helenius Enni  

Hämäläinen Hanna 

Kaukonen Leevi sihteeri 

  

Leung Sui   

Luukka Siiri  

Saarro Elina puheenjohtaja  

Veijalainen Eelis 

Österman Jukka 

ohjaava opettaja Marja Laitinen 

 

Töölön yhteiskoulussa tavoitteena on hyvinvoiva yhteisö, jossa kaikki tulevat toimeen 

keskenään ja jokainen viihtyy omana itsenään. Innoittajana toimii ajatus ikimuistoi-

sista lukiovuosista – sellaisista, joita värittävät upeat ystävät, taidot ja kokemukset, 

ja joita voisi myöhemmin muistella lämmöllä ja ilolla. Erityisesti uusien lukiolaisten 

askel uuteen kouluun halutaan tehdä mahdollisimman kevyeksi, minkä vuoksi panos-

tamme vuosittain kannustavaan ja hyvää ilmapiiriä levittävään tutortoimintaan. 



Tutortoiminnassa etusijalla ovat uudet lukiolaiset, joiden opiskelun aloittamista 

halutaan tukea kaikin mahdollisin tavoin. Tutorit antavat heille sellaisia tietoja, 

taitoja ja valmiuksia, joiden avulla he sopeutuvat helpommin uuden opiskelija-

yhteisön jäseniksi. Koska tutortoiminta on osa lukiomme kokonaisvaltaista ohjaus-

järjestelmää, saa lukiolainen henkilökohtaista ohjausta kokeneemmalta opiskelijalta 

opintojen alkuvaiheessa. Tutorien tehtävänä on nimenomaan auttaa ykkösiä omien 

kokemusten kautta. He muodostavat lukiotulokkaille turvaverkoston, jonka puoleen 

voi kääntyä missä tahansa asiassa. 

Paras aika luoda hyvää yhteishenkeä on juuri lukuvuoden alussa, sillä silloin raken-

netaan perusta mukavalle ja rennolle yhteisölle. Vuoden alussa järjestetäänkin 

tutustumispäiviä ja -tilaisuuksia. Tutorit pitävät myös pitkin lukuvuotta ykkösille 

ryhmänohjaajan tuokioita, joissa kerrotaan tapahtumista ja kysellään kuulumisia. 

Ryhmäyttämisellä pyritään lisäämään luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 

lukiolaisten kesken. 

TYK-tutoreilla on myös tärkeä tehtävä lukiomme viestinnässä. He ovat mukana 

muun muassa lukiomme esittelytilaisuuksissa ja vanhempainilloissa, organisoivat 

avointen ovien päiviä ja ovat tärkeä osa koulumme julkista edustusta. Luottamus 

omaan esiintymistaitoon on tärkeää tutorina toimimisessa, minkä takia kurssiin 

kuuluu koulutuksia ja yhteistyöharjoituksia. Tutortoiminta tarjoaakin lisää itse-

luottamusta erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Vain hyvin yhdessä viihtyvä toisiaan 

arvostava porukka voi välittää samanlaista viestiä eteenpäin koko lukiossa.  

Tutoreilla on luottamuksellisten asioiden salassapitovelvollisuus, ja kaikessa toimin-

nassa toimitaan yhteisten eettisten periaatteiden mukaisesti. Olemme vakuuttuneita 

siitä, että tutoreilla on mahdollisuus vaikuttaa meitä ympäröivään ilmapiiriin ja 

luoda kaikille koulu, johon on ilo tulla aamuisin. 

Tutorit 2016–2017 

Aho Samuli 

Ahonen Antti 

Debrah Mitchel 

Elopuro Mette 

Enkovaara Elsa 

Eriksson Elena 

Friis Vilma 

Halttunen Helmi 

Jalas Otto 

Kaario Katariina 

Kallio Lotta 

Keränen Kasper 

Lähteenmäki Olivia 

Martikainen Juho 

Mikkola Hanno 

Nissinen Amiira 

Saarro Elina 

Toropainen Ilkka 

Tuominen Laura 

Unkuri Henri 

Valkonen Nella 

Vilenius Amanda 

 

 

 



Vanhin Töölön yhteiskoulun ”Lainakirjaston hankintaluettelo” on vuodelta 1917, 

sadan vuoden takaa. Kirjastoissa on Suomessa aina osattu käyttäytyä, niin myös tänä 

lukuvuonna TYKin koulukirjastossa. Iloiset lausahdukset ”Moi!”, ”Anteeksi, palautus 

hieman viivästyi” ja ”Auttaisitko?” ovat tavanomaisia seiskaluokkalaisesta abiturient-

tiin asti. Kahdeksasluokkalainen poika kiittää kohteliaasti ”Kiitos” toista kahdeksas-

luokkalaista poikaa tämän pienestä huomaavaisuudesta. Hyviä käytöstapoja ja kirjas-

ton käyttöä on voinut harjoitella koulupäivinä kello 9.30–18.40. 

Suomalaiseen sivistykseen on kuulunut myös lainaaminen (ei omin päin ottaminen), 

ja palauttaminen hyvässä kunnossa. Kirjastoasiakkaat ovat omaksuneet kirjasto-

järjestelmän hyödyllisyyden lainauspalveluissa. Lukuvuoden aikana on kertynyt yli 

kymmenentuhatta lainaa. 

Tyypillinen koulukirjastoasiakas on ollut oma-aloitteinen, itseohjautuva, mutta 

osannut myös kysyä ja kuunnella toisten näkemyksiä. Pääpaino kirjastossa on ollut 

luontevasti koulutyössä, jota ovat elävöittäneet keskustelut kirjallisuudesta ja 

ajankohtaisista Suomen ja ulkomaiden uutisista. 

 

 

Pohjoismaisen kirjastoviikon tapahtuma koulukirjastossa 17.11.2017. 



TVT-tiimi järjesti lukuvuoden aikana henkilökunnalle runsaasti koulutuksia, joiden 

painopiste oli sähköisten ylioppilaskokeiden Abitti-järjestelmässä. Opiskelijoille 

järjestettiin yo-kokeisiin liittyen boottausharjoituksia, ja opettajat pitivät yksin ja 

tiimin tukemana Abitti-kurssikokeita. Matemaattisten aineiden opetuksessa ja yo-

kokeissa käytettävän Geogebra-ohjelman käytön yhteistyö käynnistyi eri koulu-

muotojen opettajien välillä. 

Omien laitteiden käyttöä tuettiin muun muassa iPad-koulutuksella. TVT-tukea 

tarjottiin opiskelijoille ja siitä tiedotettiin runsaasti, mutta se ei silti ole saavuttanut 

opiskelijoita. Opiskelijoiden ja opettajien ajatuksia TVT:n opetuskäytöstä kartoitettiin 

keväällä opiskelijakyselyllä ja Opeka-kyselyllä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.8. Ykkösten ryhmäytymispäivä Mustasaaressa 

 

 
 

Lukion ykköset viettivät aurinkoisen päivän Mustasaaressa ja tutustuivat 

uusiin lukiokavereihinsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.8.  Koulurauha 

 

 
 

Tukioppilaat julistivat koulurauhan koulun sisäpihalla. Koulurauhassa 

painotettiin suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä ja kaikkien ottamista 

mukaan.  

 

22.8. Vesipäivä 

 

 
 



Kahdeksasluokkalaiset tutkivat vettä ja veden eliöitä kemian ja biologian 

yhteisenä tutkimuspäivänä Suomenlinnassa. Monia jännittäviä otuksia 

voitiin myös tutkia seuraavina päivinä koulussa mikroskoopeilla. 

 

22.–23.8. 7. luokkien ryhmäytymispäivät Kuntokalliossa 

 

Seitsemäsluokkalaiset viettivät ryhmäytymispäivää Kuntokalliossa. 

Ohjelmassa oli muun muassa tukioppilaiden pitämiä ryhmäytymisleikkejä. 

 

25.8. Taiteiden yö 

 

Peruskouluryhmä kävi työpa-

jassa valmistelemassa suuria 

mereneläviä Senaatintorin 

yhteisötaideprojektissa. 

 

Lukion KU2-kurssilaiset kier-

sivät pienryhmissä Taiteiden 

yössä ja jakoivat kokemuk-

siaan yhteisessä WhatsApp-

ryhmässä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9. Opintovierailu tataarimoskeijassa 

 

Lukiolaisten UE1-kurssi ja 7A:n uskonnon ryhmä tutustuivat yhdessä 

tataarimoskeijaan. Ryhmät pääsivät esittämään mieltä askarruttavia 

kysymyksiä. 

 

 

 

 

 



15.9. Teatteri Taimine 

 

Teatteri Taiminen vierailut ovat jo koulumme monivuotinen perinne. Ole 

hyvä -niminen kaksikielinen produktio sai ensiesityksensä Tykissä, ja 

vierainamme oli oppilaita myös ruotsinkielisistä Töölö gymnasiumista ja 

Åshöjdens skolasta. 

 

16.9. LiikKuvan kiipeilyretki 

 

  
 

Kuvataiteen ja liikunnan kokeilevaan LiikKuva-kurssiin osallistunut 

ryhmä pyöräili Leppävaaraan kiipeilypuisto Huippuun, jossa kiipeiltiin 

korkeilla kiipeilyradoilla. Kokemusta ruodittiin myöhemmin kuvallisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.9. Suoretki 

 

 
 

9.-luokkalaiset retkeilivät Hämeessä Torronsuolla. Saaliiksi saatiin 

punaisten poskien lisäksi upeita ja hauskoja valokuvia kavereista niin 

rämeen rahkasammalmatolla kuin nuotiolla makkaranpaistossakin. 

 

20.9. Shrek-musikaali Helsingin Kaupunginteatterissa 

 

Kahdeksasluokkalaisten ilmaisutaidon ryhmä kävi katsomassa Shrek-

musikaalin Peacock-teatterissa Linnanmäellä. Ennen näytöstä ryhmä 

osallistui työpajaan, jossa käsiteltiin esityksen teemoja. 

 

21.9. 7. ja 8. luokkien urheilupäivä 

 

Aamupäivällä liikuttiin oman luokan kanssa yhdessä valitun lajin parissa. 

Lajivalintoja oli Pokémon-suunnistuksesta pesäpalloon. Iltapäivällä 

tutustuttiin Liikuntamyllyyn, jossa päästiin kokeilemaan kolmea itse 

valittua lajia. Tarjolla oli muun muassa seinäkiipeilyä, trampoliinihyppyjä, 

yleisurheilua, tanssia, kin-ballia. Osa jäi myös pelaamaan lacrossea 

Pallokentälle. Paljon oli iloa ja innostusta ilmassa. 

 

21.9.–4.10. 9. luokkien TET-harjoittelu 

 

Yhdeksäsluokkalaiset tutustuivat työelämään kahden viikon ajan. 

Suosituimpia työpaikkoja olivat ravintolat, kahvilat, koulut ja kirjastot, 

mutta olivatpa jotkut esimerkiksi teatterissa, radiossa tai malli-

toimistossakin. 

 

26.9. Matoseuranta 

 

Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa käynnis-

tyi ilmastonmuutokseen ja ekologiaan liittyvä kenttätutkimus Mato-

seuranta. Lukion 1A-ryhmä suoritti osana biologian kurssiaan kenttä-

tutkimuksen ja DNA-näytteiden oton maastossa. 



 

Jakson muita tapahtumia 

 

Seikkailutalo 

 

Kaikki 7. luokat kävivät ryhmäytymässä Seikkailutalolla Vuosaaressa. 

Ryhmäytymispäivään kuului useita toiminnallisia leikkejä ja aktiviteet-

teja. 

 

Ateneum ja Kiasma 

  

 
 

Kouluryhmät vierailivat sekä Ateneumissa että Kiasmassa. Yleensä 

käveltiin perille ja museossa liikuttiin oman luonnoslehtiön kanssa tai 

kuunneltiin opastusta. 

 

Jalkapallosarjat 

 

Lukiolaiset osallistuivat sekä tyttöjen että poikien jalkapallosarjoihin. 

 

3.10. Rocky Horror Show Kulttuuritalolla 

 

Yhdeksäsluokkalaisten ilmaisutaidon ryhmä pääsi Kulttuuritalolle katso-

maan legendaarista Rocky Horror Show’ta! Elämys oli unohtumaton. 

 

8.–14.10. Latinistien leirikoulu Roomassa 

 

Viikko ennen syyslomaa 9A- ja 9B-luokan latinanopiskelijat lähtivät 

odotetulle opintomatkalle Roomaan. Matkalla oli mukana 13 oppilasta ja 

kaksi opettajaa. Tavoitteena oli nähdä monipuolisesti antiikin Rooman 

nähtävyyksiä Rooman keskustassa sekä kaksi kohdetta lähiympäristössä. 

Oppilaat pitivät esityksiä nähtävyyksistä niiden edessä. Ryhmä käveli 



raunioiden keskellä etsien merkittäviä kohteita sekä söi herkullista italia-

laista ruokaa ja tietenkin jäätelöä. Matkalaiset saivat tuhdin annoksen 

sekä antiikin Rooman että tämän päivän Italian kulttuuria ja kieltä.  

 

10.–14.10. Saksalaisen ystävyyskoulun vierailu 

 

 
 

Stuttgartilaisen ystävyyskoulun St. Agnesin oppilaita oli Suomessa vasta-

vierailulla syyslomaa edeltävällä viikolla. He vierailivat yhdessä tykki-

läisten kanssa muun muassa katsomassa Helsingin nähtävyyksiä, Fazeri-

lassa ja Porvoossa. Oppilaat asuivat tykkiläisten perheissä ja olivat mu-

kana oppitunneilla. TYKin väkeä kävi Stuttgartissa toukokuussa 2016. 

 

25.10. Yayoi Kusama, In Infinity ja Kosmos laatikossa -työpaja 

 

8C -luokka tutustui Yayoi Kusaman In Infinity -näyttelyyn ja osallistui 

Kosmos laatikossa -taidepajaan. 

 

27.10. Koe kampus! -päivä kakkosille ja abeille 

 

Lukion toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat osallistuivat Koe 

kampus! -päivään. Tapahtuma tarjosi lukiolaisille mahdollisuuden tutus-

tua paikan päällä Aalto-yliopistoon, Helsingin yliopistoon ja Taide-

yliopistoon. He pääsivät kurkistamaan suljettujen ovien taakse studioihin, 

laboratorioihin ja luentosaleihin ja tapaamaan opiskelijoita. Päivä oli 

onnistunut, joten ensi vuonna osallistumme tapahtumaan uudestaan! 

 

Seitsemäsluokkalaisten Halloween-ilta 

 

Seitsemäsluokkalaiset kutsuttiin kauhistuttavaan Halloween-iltaan kou-

lulle. Ohjelmassa oli mm. tukioppilaiden vetämiä teeman mukaisia rasteja. 

Monet oppilaat olivat pukeutuneet hyvin halloween-henkisesti. 



 

10.11. Peruskoulun HYVÄ-päivä 

 

  
 

Kaikki luokat osallistuivat kolmeen erilaiseen työpajaan. Jokainen pääsi 

osallistumaan energiapajaan, jossa kehitettiin ketteryyttä temppuradan ja 

tekemällä sirkustemppuja sekä harjoiteltiin kehon huoltoa ja stressin-

hallintaa rentoutuspajoissa. Vuorovaikutus- ja yhteysteemoja lähestyttiin 

nuorten mielenterveysseura Jeesin ja Setan järjestämissä työpajoissa, 

joissa pohdittiin paitsi omia tunteita, myös tärkeää yhteyden kokemusta 

toisten kanssa. Luovuuspajoissa jokainen luokka maalasi taiteilija 

Kusaman innoittamana luokan yhteisen taideteoksen, johon jokainen 

oppilas pääsi jättämään oman kädenjälkensä. 

 

Hyvinvointipäivän tavoitteena oli pohtia hyvinvointia hieman uuden-

laisesta näkökulmasta. Terveelliset elämäntavat ovat hyvinvoinnin perus-

pilareita, mutta tarvitsemme niiden lisäksi myös yhteyttä toisiin ihmisiin 

ja keinoja sekä tunnistaa että hallita tunteita ja stressiä esimerkiksi 

luovuuden keinoin. 

 

 

 

 



15.11. Tulevaisuuden työelämä, yrittäjyys ja hyvinvointi – Lukiolaisten 

HYVÄ-päivä 

 

 
 

Nuoret kiersivät päivän aikana yhteisen osuuden lisäksi kolmessa itse 

valitsemassaan työpajassa, joissa yhdessä pohdittiin tulevaisuuden työtä, 

toisessa terveyttä ja hyvinvointia sekä kolmannessa innovointia käsit-

televä teemoja. Teemapäivä kokosi yhteen tulevaisuuden työelämän ja 

hyvinvoinnin alojen taitajat. 

 

Päivään kuului myös vanhemmille järjestetty tilaisuus, jossa tulevai-

suuden tutkija Mikko Dufva puhui tulevaisuuden työelämän muutoksesta 

sekä niistä taidoista, joita muuttuvan työelämän kentällä tarvitaan. Illan 

päätti professori Nina Sajaniemi, joka on tutkinut lasten ja nuorten 

stressiä sekä stressin ennaltaehkäisyn keinoja. 

 

Jakson muita tapahtumia 

 

Salibandyturnaukset 

 

Lukion tytöt ja pojat osallistuivat lukioiden välisiin salibandyturnauksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helsinki Art Museum 

 

 
 

Syksyn aikana moni ryhmä kävi HAMissa ihmettelemässä Yayoi 

Kusaman näyttelyä ja luomisvimmaa. 

 

 

29.11. 8. luokkien työelämäiltapäivä 

 

Kasien työelämäiltapäivä oli onnistunut ja innostava. Kutsuimme 

kahdeksasluokkalaisten huoltajia koululle kertomaan omasta työstään, 

työelämästä ja erilaisista opintopoluista. Saimme kuulla mielenkiintoisia 

tarinoita muun muassa elokuvaajan, graafikon, näyttelijän ja toimittajan 

työstä. 

 

30.11. Itsenäisyystanssiaiset 

 

Tanssiaiset keräsivät tänäkin vuonna innokkaita tanssijoita ja buffet-

asiakkaita 5. kerrokseen. Kolmihenkinen ammattilaisorkesteri viihdytti 

yläsalissa valomerkkiin saakka. 

 

2.12. Itsenäisyysjuhla ja lakkiaiset 

 

Sekä yläkoulun että lukion juhlassa esitettiin runoja, kuvia ja musiikkia. 

Lukion juhlassa ylioppilaslakin sai yksi abiturientti, jonka kunniaksi 

nautittiin juhlan jälkeen kakkukahvit opettajainhuoneessa. 

 

12.–16.12. TET 2.0 osalla kakkosista 

 

 



13.12. Lucia-päivänavaus 

 

 
 

Alasali täyttyi valon musiikista ja tunnelmallinen Lucia-kulkue ilahdutti 

koulun väkeä. Luciana toimi tänä vuonna Aino Hämäläinen (9A). 

 

14.12. Lukion puurojuhla 

 

Puurojuhlassa ykköset hoitivat puuron tarjoilun ja kakkoset viihdyttivät 

vieraita railakkaalla ohjelmallaan. Mainittakoon, että vuoden opettajaksi 

valittiin tänäkin vuonna Ismo Nieminen. 

 

15.12. Joululaulut ala-aulassa 

 

Pop up -tapahtumassa laulettiin yhdessä joululauluja ja nautittiin 8C-

luokan jouluisesta buffetista. Ala-aulassa oli mahtava yhteisöllinen tun-

nelma! 

 

19.12. Joulukirkko 

 

Perinteinen joulukirkko järjestettiin Temppeliaukion kirkossa. 

 

21.12. Joulujuhla 

 

Syyslukukausi päättyi peruskoulun osalta joulujuhlaan. Joulujuhlassa oli 

muun muassa musiikkiesityksiä ja ilmaisutaidon ryhmän esityksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.1. TYKin esittelypäivä ja avoimet ovet 

 

 
 

Lauantaikoulupäivänä koululla järjestettiin peruskoulun ja lukion 

avoimien ovien päivä. Peruskoulun osuudessa luokkien ovet olivat auki 

vierailijoille ja juhlasalissa esiteltiin painotusluokkien toimintaa. Lukiossa 

oli opiskelijoiden vetämiä toiminnallisia työpajoja ympäri koulua. Vieraili-

joille tarjottiin seitsemäsluokkalaisten valmistamia siemennäkkäreitä 

sekä kaurakeksejä ja kahvia. 

 

16.1. Kansanedustajia vierailulla 

 

 
 

Kansanedustajat Silvia Modig ja Wille Rydman vierailivat koululla. Juhla-

salissa järjestettyyn poliittiseen keskusteluun osallistuivat lukiolaiset ja 

yhdeksäsluokkalaiset. 

 



17.1. Maantieteen kansallinen kilpailu 

 

Osa lukion abeista ja kakkosista testasi taitojaan maantieteessä. 

 

19.1. Huuto-galleria ja taiteilija Jesse Avdeikov 

 

7D matkusti Jätkäsaaren Huuto-galleriaan katsomaan taidenäyttelyä ja 

tapaamaan taiteilija Jesse Avdeikovia. Jesse esitteli myös työhuonettaan 

ja keskeneräisiä taideprojektejaan. 

 

20.1. Punainen viiva, Red Nose Company, Kansallisteatteri 

 

 Lukiolaiset pääsivät katsomaan, millaiseksi Ilmari Kiannon klassikko 

taipui klovnien käsittelyssä. 

 

3.2. Valon päivä 

 

Valon päivänä ala-aulassa oli yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestetty 

Pop up- tapahtuma, jossa paistateltiin kirkasvalolamppujen loisteessa, 

tehtiin mielikuvaharjoituksia ja raikastettiin oloa purkalla. Valon päivän 

tarkoitus on nostaa esille mielen hyvinvoinnin teemoja ja antaa tietoa 

mielenterveydestä. 

 

16.2. Penkkarit 

 

 
 

Perinteisiä penkkareita vietettiin torstaiaamupäivällä. Abit kiertelivät 

luokkia jakaen samalla makeisia, ja aamupäivä päättyi abishow’hun 

juhlasalissa. Penkkarirekat lähtivät koulun edestä klo 12. 

 



17.2. Vanhat tanssit 

 

 
 

Vanhojenpäivä alkoi vanhojen kulkueella läpi koulun käytävien ja jatkui 

juhlalounaalla ravintola Montussa. Päivällä esitys oli perinteiseen tapaan 

Kisahallilla ja illalla tanssittiin Helsingin Kulttuuritalolla. Esitykseen 

valittiin itsenäisen Suomen 100-vuotissyntymäpäivää muistaen taval-

lista enemmän suomalaista musiikkia. 

 

2.3.  Lukion syventävän BI5-kurssin tutkimus- ja laboratoriotyöpäivä 

Viikissä 

 

Bioteknologia-kurssi BI5 pääsi Viikkiin viettämään laborointipäivää. 

Päivän aikana selvitettiin ensin entsyymien toimintaa juustonvalmis-

tuksen muodossa. TYK-juustojen valmistuttua kurssilaiset tutkivat 

taudinaiheuttajabakteerien värjäytyvyyttä ja niiden tunnistusta ja 

torjuntaa. 

 

Didrichsenin taidemuseo 

 

Lukion KU1-kurssi tutustui Juho Rissasen näyttelyyn. 

 

6.3. Uintikilpailu 

 

Espoonlahdessa järjestettiin pääkaupunkiseudun koulujen väliset uinti-

kilpailut. Kouluamme edusti kisoissa hienosti kolme uimaria. 

 

9.3. Kierros Aleksanterin teatterin kulissien takana 

 

Yhdeksäsluokkalaisten ilmaisutaidon ryhmä kierteli Aleksanterin teatte-

rin kulisseissa ja kuuli kiinnostavia tarinoita rakennuksen historiasta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.3.  ETSK-jäsen Pirkko Raunemaa koululla 

 

 
 

Pirkko Raunemaa kävi kertomassa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

toiminnasta lukiolaisille. Koulumme edusti Suomea komitean nuorten-

tapahtumassa maaliskuun lopussa Brysselissä. 

 

13.–17.3. 8. luokan TET-harjoittelu 

 

Kahdeksasluokkalaiset tutustuivat työelämään yhden viikon ajan. TET-

kokemus oli oppilaille ensimmäinen ja toi mukavaa vaihtelua tavalliseen 

kouluarkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.3. Kierros Q-teatterin kulissien takana 

 

 
 

Yhdeksäsluokkalaisten ilmaisutaidon ryhmä vieraili Q-teatterin kulis-

seissa. 

 

17.3./21.3.  Poliittisen valokuvan festivaali 

 

9A ja 9D kävivät yhteiskuntaopin tunneilla tutustumassa poliittisen valo-

kuvan festivaaliin Valokuvataiteen museossa. 

 

24.3. Taksvärkkipäivä 

 
Taksvärkkipäivän tuotot ohjattiin koulun pitkäaikaiselle hyväntekeväisyys-

kohteelle Nakurun lapsille. Tuottoa kertyi 3145,50 €. Rahat lahjoitetaan Arap 

Moin lastenkodin lasten ja nuorten hyväksi Keniaan. 

 

28.3.  Meilahden kampuspäivä 

 

Lukion biologian ja kemian opiskelijoita kävi perinteiseen tapaan tutustu-

massa soveltavan lääketieteen tutkimukseen ja työelämään. 

 

29.3. Töölön arkkitehtuurikierros ja Designmuseo 

 

Lukion KU2-arkkitehtuurikurssilaiset kiersivät aurinkoisessa Taka-

Töölössä tutustumassa erityisesti klassismin, art decon ja funktionalismin 

kohteisiin. Muotoiluun tutustuttiin Designmuseossa Korkeavuoren-

kadulla. 

 

 



30.3.–1.4.  Bryssel 

 

TYK kävi edustamassa Suomea Euroopan Talous- ja sosiaalikomitean 

nuorten tapahtumassa. ”Your Europe, Your Say”.  

 

3.–7.4. TET 2.0 osalla kakkosista 

 

Jakson muita tapahtumia 

 

Laskettelukurssi 

 

 
 

Laskettelukurssi toteutui maaliskuussa 2017. Tämä oli järjestyksessään 

20. laskettelukurssi. Kohteena oli jälleen kerran Garmisch-Partenkirchen 

Saksassa lähellä Itävallan rajaa. Alue antaa mahdollisuuden moni-

puoliseen lasketteluun jäätikön valkeista puuterilumista aina Kandaharin 

maailmancupin syöksyrinteeseen. 

 

Ilmiönä Suomi -ilmoitustaulu 

 

Aulaan perustettiin ILMIÖNÄ SUOMI -ilmoitustaulu, johon kerättiin 

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana ideoita ja kuvia kouluprojekteista, 

jotka liittyvät maan historiaan ja nykypäivään. 

 

Sekalentopallo 

 

Sekalentopalloon osallistuttiin yhteisellä joukkueella. Sekalentis on 

suosiossa, sillä tänä keväänä oli mukana 16 joukkuetta Helsingin 

kouluista. 



 

 

20.4. Prinsessa Hamlet Q-teatterissa 

 

9B ja 9C kävivät katsomassa Q-teatterin kantaesityksen Prinsessa Hamlet. 

 

Kakkosia Munkkiniemen yhteiskoulun vieraina 

 

UE2- ja MU2-kurssit vierailivat Munkkiniemen yhteiskoulussa yksityis-

koulujen yhteistyöverkoston luennolla. Menestynyt suomalainen energia-

alan yrittäjä Mika Anttonen esitteli ajatuksiaan energiantuotannosta, 

ympäristöetiikasta ja yritysvastuusta. 

 

25.4. Biologian kansallinen kilpailu 

 

Lukion kakkoset ja abit tavoittelivat paikkaa Biologian olympialaisiin. 

 

Opintovierailu katolisessa kirkossa 

 

8C:n uskonnon ryhmä vieraili tutustumassa Pyhän Marian katoliseen 

kirkkoon Meilahdessa ja pääsi kyselemään katolisuudesta. 

 

26.4. Vain ääni jää -musikaali Kansallisoopperassa 

 

 7D kävi katsomassa Kansallisoopperan nuorten musiikkiteatteriryhmän 

esityksen Vain ääni jää, jossa esiintyi myös oman luokan oppilas. 

 

27.4. Lento-musikaali Savoy-teatterissa 

 

 8B pääsi näkemään Kallion ilmaisutaidon lukion suurproduktion Lento. 

 

Koulumummola 

 

Aloitimme yhteistyön Töölön seurakunnan vapaaehtoisten kanssa 

rakentaaksemme yhteyttä eri sukupolvien välillä. Saimme kouluumme 

vieraaksi 4 koulumummoa, jotka vierailivat oppitunneilla ja kohtasivat 

nuoria ala-aulassa. Mummolassa oli luonnollisesti tarjolla muistoja men-

neiltä ajoilta, elämänohjeita, kannustavaa puhetta sekä mehua ja keksejä. 

Mummola sai innostuneen vastaanoton ja saa syksyllä varmasti jatkoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28.4. Ysigaala 

 

 
 

Yhdeksäsluokkalaiset esittelivät ysigaalassa omia luokkavideoitaan ja 

opettajista tehtyjä videoita. Lisäksi he jakoivat perinteiseen tapaan 

palkintoja toisilleen. 

 

4.–11.5. Opintomatka Maltalle St. Martin’s College -koulun vieraaksi 

 

 
 

Tykin lukiolaiset tekivät opintomatkan Maltalle toukokuussa. Ryhmä 

vietti antoisan viikon englanninkielisen isäntäkoulun St. Martin’s 

Collegen vieraina paikalliseen koulunkäyntiin ja oppitunneille osallistuen 

sekä uusiin ihmisiin tutustuen. Vapaa-ajalla ryhmä matkusteli ympäri 



saarta katsomassa tärkeimpiä nähtävyyksiä. Lopuksi koko saari kierret-

tiin laivalla.  

 

Ryhmämme havaitsi, että Malta on erikoinen sekoitus erilaisia kulttuu-

reja, mikä on seurausta saaren värikkäästä historiasta. Kuin olisi ollut 

Italiassa, Brittein saarilla, jossain arabimaassa tai jopa Afrikassa! 

Saarella puhutaan virallisena kielenä sekä englantia että maltaa, joka on 

sekoitus arabiaa, italiaa ja englantia. 

 

Odotamme jo innolla maltalaisten vastavierailua koulullemme. Kutsu on 

esitetty! 

 

11.5. Mensa ry:n puheenjohtaja vierailulla 

 

Mensa ry:n puheenjohtaja Aleksi Harmokivi vieraili kertomassa ajatuksia 

älykkyydestä ja sen tutkimisesta PS4-kurssilla. Mukaan kutsuttiin myös 

matikkapainotusluokka 9C. 

 

15.–17.5.  Opintomatka Tukholmaan 

 

Kymmenen RUA5-kurssin opiskelijaa ja kaksi opettajaa kävi tutustu-

massa Tukholman opiskelumahdollisuuksiin lukion jälkeen sekä yritys-

maailmaan. Ryhmämme vieraili Futurice-nimisessä yrityksessä ja tutus-

tui SVT:n suomalaisten uutisten tekoon. Opintovierailukohteina olivat 

Handelshögskolan sekä Stockholms universitet.  Lisäksi matkalla tutus-

tuttiin Tekniska museetin tarjontaan. 

 

17.5. Vamos a la Töölönlahti 

 

 
 

Muutamien lukion oppilaiden aloitteesta ryhdyttiin jo varhain syksyllä 

suunnittelemaan hyväntekeväisyystempausta. Apua projektin 



suunnittelemiseen haettiin Projektiyhdistys ry:ltä. Mallia toteutukseen 

otettiin kolme vuotta sitten järjestetystä Töölönlahti tömisee -juoksu-

tapahtumasta. Tälläkin kertaa haastettiin muita kouluja mukaan 

lahjoittamaan viisi euroa jokaista Töölönlahden kiertänyttä oppilasta 

kohden. Mukaan tulivat Munkkiniemen yhteiskoulu ja Lauttasaaren 

yhteiskoulu. Tämänkertainen tempaus sai nimensä siitä, että rahat 

päätettiin lahjoittaa nuorten syrjäytymisen vastaiseen työhön Vamos 

ry:lle. Työryhmä teki työtä hyvässä hengessä ja ihailtavan systemaat-

tisesti. Palkinnoksi urakasta he saivat Kansalaisaktiivisuus-kurssin ja 

oppivat varmasti paljon projekti- ja vuorovaikutustaitoja. 

 

18.5. Uusien 7. luokkien tutustumispäivä 

 

Tykin tukioppilaat järjestivät uusille seitsemäsluokkalaisille tutustumis-

päivän 18.5. Aluksi leikittiin tutustumisleikkejä. Sitten kisailtiin TYK-

aiheisessa Kahootissa. Tämän jälkeen oppilaat tapasivat tulevan luokan-

ohjaajansa ja luokkansa. Iltapäivä päätettiin jäätelöihin. 

 

19.5. Ammattina elokuvaaja 

 

8C-luokan oppilaat viettivät päivän tutustumalla elokuvaajan työhön 

elokuvaohjaajan opastuksella. Päivän aikana oppilaat tutustuivat 

elokuvakuvaamisen tapoihin ja laitteistoihin. Lisäksi oppilaat pääsivät 

harjoittelemaan kameratyöskentelyä ja näyttelemistä. 

 

19.–20.5. SE-kurssi 

 

 
 

Selviytymiskurssilaiset uurastivat urakkansa kahtena toukokuun päivänä. 

Pyörillä edettiin 80km ja 10km kuljettiin jalan. Reitin varrella oli 8 rasti-



tehtävää, esimerkiksi seikkailupuisto, melonta, kalliokiipeily ja laskeutu-

minen. 29 tunnin reissun jälkeen oli hymy vielä huulilla viimeisellä 

rastipaikalla. 

 

23.5. TYK Adventure 

 

 
 

TYK Adventure -kurssille osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset pääsivät 

kurssin seikkailuretkelle. Matkaa taitettiin pyörällä ja reitin varrella 

suoritettiin erilaisia tehtäviä. Seikkailijat pääsivät muun muassa melo-

maan, kiipeilemään, pelaamaan frisbeegolfia, uimaan sekä tekemään 

oman ruokansa trangialla. 

 

24.5.  Vierailu synagogassa 

  

7D:n uskonnon ryhmä kävi tutustumassa juutalaiseen synagogaan 

Kampissa osana maailmanuskontojen opiskelua. 

 

26.5.–1.6. Matotutkimus jatkui 

 

Lukion biologian opiskelijat jatkoivat syksyllä käynnistettyä yhteistyö-

projektia Helsingin yliopiston kanssa. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen 

matotutkimus jatkui. 

 

31.5. Retkipäivä 

 

Kaikki yhdeksäsluokkalaiset viettivät päivän Tuusulanjärven kulttuuri-

maisemassa tutustuen kultakauden taiteilijoiden elämään ja koteihin, 

jotka ovat nykyään museoina. Lisäksi vierailtiin Lottamuseossa. 8A ja 8B 

tutustuivat Suomenlinnan linnoituksen historiaan paikan päällä. 8C, 8D 

ja 8E reippailivat Seurasaaren ulkomuseoon. Seitsemäsluokkalaiset 

retkeilivät Korkeasaaren eläintarhassa. 

 

 

 



 

2.6. Kyky-TYK 

 

Aamulla sekä peruskoululaiset että lukiolaiset kokoontuivat Töölön 

Pallokentälle yhteiseen liikuntatapahtumaan. Päivällä kaikil-

la oli mahdollisuus päästä näyttämään kykyjään koko koulun väelle 

Juhlasalin lavalla. Muun muassa opettajien kesäinen kuoro esiintyi. 

 

Lukion kevätjuhla 

 

Lukion kevätjuhlan teema oli perinteiseen tapaan toisen vuosikurssin 

opiskelijoiden syntymävuosi. Ensin katsottiin Hanna Hämäläisen juon-

tama uutislähetys, joka koostui vuoden 1999 tapahtumista. Tämän jäl-

keen kuultiin J. Karjalaisen kappale Hullu nuori sydän. Tutoreiden väis-

tyvä puheenjohtaja Antti Ahonen piti erinomaisen puheen, jossa hän kiitti 

erityisesti rehtori Ukkopekkaa. Stipendien jaon ja suvivirren jälkeen 

ykköset ja kakkoset aloittivat kesäloman. 

 

3.6. Peruskoulun kevätjuhla 

 

 
 



 
 

Juhlan alussa yhdeksäsluokkalaiset tulivat saliin kulkueena. Juhlassa 

kuultiin kaksi musiikkiesitystä sekä rehtorin ja yhdeksäsluokkalaisen 

puheet. Yhdeksäsluokkalaiset saivat päättötodistuksensa. 

 

Lakkiaiset 

 

 
 



 
 

Ylioppilasjuhla oli taas kerran kaunis tilaisuus puheineen, musiikki-

esityksineen ja yhteislauluineen. Siinä mielessä juhla oli poikkeuksellinen, 

että ensi kertaa riemuylioppilaiden edustus jäi vain kahden hengen 

delegaatioksi. Perinteistä riemujen kahvitilaisuutta ei järjestetty koululla 

lainkaan. Saimme kuitenkin kuulla kiinnostavan riemuylioppilas Eero 

Tammisen pitämän puheen, jossa hän siteerasi oman isänsä vuonna 1993 

pitämää riemuylioppilaan puhetta. Aurinko paistoi juuri sen verran, että 

tuoreet ylioppilaat voitiin kuvata Finlandia-talon edustalla. 

 

Jakson muita tapahtumia 

 

Pesäpalloturnaus 

 

Keväällä sekä lukion tytöt että pojat osallistuivat lukioiden välisiin 

pesäpalloturnauksiin. 

 

 

 

 

 



 

 

9A 

Ahola Taina 

Ali Hodan 

Chache Aicha-Laura 

Harkonmäki Mikael 

Hämäläinen Aino 

Järvenpää Enni 

Kare Olivia 

Kivimäki Kaapo 

Linninen Joanna 

Möttönen Nea 

Ollinen Onni 

Peltovuori Aaro 

Pitkänen Kasper 

Saarinen Sonja 

Salakka Juho 

Sharko Erica 

Varpama-Taittonen 

Benjamin 

  

 

 

9B   

Alanen Laura 

Guled Asma 

Haili Julia 

Heikkilä Saimi 

Lepistö Taru 

Lindström Jonatan 

Meskanen Wille 

Pekkinen Felix 

Silfverberg Sara 

Sundström Ida 

Tanskanen Lauri 

Torvelainen Titus 

Tykkä Julia 

Vierula Ella 

Wennäkoski Voitto 

 

 

 

 

 

 

9C 

Ekman Marika 

Halttunen Toivo 

Heikkinen Aatu 

Heilala Anna 

Huhdanpää Sofia 

Jyväsjärvi Isaac 

Koivukoski Kerttu 

Lahti Silva 

Lohi Tuure 

Mattila Viivi 

Mehiläinen Artem 

Nieminen Kaarle 

Nyman Ines 

Palanterä Meeri 

Partonen Lauri 

Raineva Milko 

Ranta Alicia 

Ranta Anni-Sofia 

Ranta Rikhard 

Rimey Katherine 

Ripatti Roope 



Saareks Nooa 

Tarma Markus 

Vepsä Liisa 

Vesterinen Atte 

Vuorela Teemu 

Välilä Greta 

Zhao Silin 

 

 

 

 

 

 

 

 

9D 

Ahlberg Arttu 

Antila Alex 

Bailey Niina 

Dhima Izabella 

el-Khoury Margeritta 

Farkas Robert 

Ilmes Sonja 

Kangasluoma Alli 

Katajisto Paulus 

Kaukonen Lauri 

Kirjavainen Felix 

Klinga Lauri 

Knuuttila Anton 

Kortelainen Verner 

Koskenniemi Aurora 

Koski Aliisa 

Leivo Sonja 

Linnainmaa Jarno 

Mataich Selma 

Murtovuori Paavo 

Pahkala Aura 

Pesonen Minea 

Rantakokko Matias 

Rinne Selma 

Simpanen Lea 

Tikkanen Pablo 

Tähtisalmi Viola 

Öystilä Julianna 

 



 

Ahonen Emma 

Ainte Asad 

Antturi Inez 

Arvilommi Nuutti 

Classen Johanna 

Echriti Rami 

Gortsakova Alina 

Gratschew Tommy 

Haapaharju Iina 

Haapamäki Juho 

Hakli Valtteri 

Hammarberg Laura 

Harjunpää Taru 

Heikkinen Aida 

Heikura Mikael 

Heimonen Eero 

Heinänen Jyri 

Helle Jenny 

Hernesniemi Hermanni 

Himberg Kristian 

Ikonen Taru 

Juhava Joakim 

Jääskeläinen Elina 

Kallio Elias 

Kallio Suvi 

Kanerva Ina 

Karjalainen Elina 

Karjalainen Samuli 

Karlsson Emma 

Katajisto Mette 

Keränen Alisa 

Koivunen Katri 

Koivunoksa Aki 

Korpikuusi Stella 

Koskivirta Nelli 

Kovero Owen 

Laitinen Miika 

Lehojärvi Max 

Lehtinen Valtteri 



Lehtinen Matias 

Leppänen Sonja 

Littman Ada 

Lumia Iida 

Lundell Mila 

Melgosa Erlea 

Meretniemi Matleena 

Meriläinen Elina 

Miettinen Eino 

Mohamoud Afaf 

Mollberg Alma 

Monni Anna 

Niinisalo Maria 

Nikulainen Riina 

Niva Verna 

Nuorttila Annika 

Osinska Dorota 

Osman Yasmin 

Ouazine Dima 

Peltomäki Petra 

Pesonen Anni 

Pietiläinen Jussi 

Pirhonen Nea 

Pohjakallio Emilia 

Puomi Erna 

Päivänsalo Elias 

Ranta-aho Vesa 

Riepponen Antti 

Robin Fernando Yanuka 

Ruonala Kirsikka 

Rysä Tuomas 

Räsänen Jonna 

Räty Teemu 

Saanio Oona 

Saareks Emma-Roosa 

Saarinen Ilona 

Salo Erika 

Saukko Minka 

Saxelin Tuulia 

Seesto Mikko 

Seppänen Emilia 

Simola Sanna 

Sotkasiira Petra 

Sääksvuori Siiri 

Takala Muusa 

Takkunen Atte 

Tikka Severi 

Tolppanen Iisak 

Tuominen Santeri 

Tuori Juho-Eeli 

Tähtinen Oliver 

Uschanoff Marinette 

Vaarakallio Opri 

Vahteristo Suvi 

Vaskonen Ville 

Veijalainen Rita 

Visti Karoliina 

Vuopala Mikko 

Väyliö Veera 

 

 


