
 

 

 

 

 

  

Tähän esitteeseen on koottu tietoa koulumme tukipalveluista.  

Haluamme olla mukana edistämässä opiskelutavoitteidesi toteutumista,  

tukea pulmakohdissa ja auttaa sinua tekemään opinnoistasi mahdollisimman sujuvaa. 

Opinto-
ohjaajat

Erityis-
opettaja

Terveyden-
hoitaja

TVT-paja

Koulu-
kirjasto

Oppiaine-
kohtainen 

tuki 



Opinto-ohjaajalta on hyvä varata aika heti opintojen alkuvaiheessa.  

Voit varata opinto-ohjausajan myös internetsivuiltamme. 

 

Opinto-ohjaajat: 

Leena Ervasti 

leena.ervasti@tyk.fi 

044 544 7711 

Lukio-opiskelijat ja kaksoistutkinto-

opiskelijat sukunimen alkukirjaimen 

mukaan A–L 

Mia Snellman 

mia.snellman@tyk.fi 

040 485 4541 

Lukio-opiskelijat ja kaksoistutkinto-

opiskelijat sukunimen alkukirjaimen 

mukaan M–Ö ja LUVA:n opiskelijat 

 

 

Opinto-ohjaajalta saat apua mm. seuraavissa asioissa: 

 apua henkilökohtaisen opinto-ohjelman tekemiseen  

 tietoa koulun tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista  

 aikaisempien opintojen hyväksilukeminen  

 kun haluat selkeyttää ja jäsentää opintojen kulkua 

 pohtia jatko-opintomahdollisuuksia ja ammatinvalintaa  

 jatko-opintoihin hauissa 

 ohjausta yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa 

 tukea hyvän reaalivastauksen kirjoittamiseen 

 starttiapua e-kurssien suorittamiseen 

 opiskelun pulmatilanteissa 

 ohjausta ja ”valmennusta” oppilaitosten pääsykoe-/haastattelutilanteisiin 

 jatko-opintopaikkaa vailla olevalla aikuislukion oppimäärän suorittaneella on oikeus 

saada jatko-opintoihin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan 

vuoden aikana 

 

 

Aikuislukion opiskelijoille järjestämme opo-infoja lukuvuoden aikana vaihtelevin teemoin 

iltakahvila Montussa klo 16.00–17.00 

 ke 18.9.2019  

 ti 29.10.2019  

 ti 14.1.2020  

 ti 3.3.2020 

 



 

Erityisopettajalta saat tutkinto-opiskelijanamme lisätukea opintojesi edistymiseen mm. 

halutessasi: 

 tunnistaa vahvuutesi ja tuen tarpeesi oppijana 

 kehittää ja tehostaa opiskelutekniikkaa 

 tukea mm. lukemiseen, kirjoittamiseen, kielioppiin ja matematiikkaan – mahdollisuus 

yksilöopetukseen kaikissa oppiaineissa 

 lukitestausta ja lukilausuntoja 

 yo-kirjoituksiin liittyvät lausunnot, selvitykset vieraskielisyydestä ja erityisjärjestelyt 

 

Erityisopettaja: 

Jonna Ekstrand 

040 485 4534  

jonna.ekstrand@tyk.fi 

 

Erityisopettaja päivystää kerran viikossa ilman ajanvarausta (ajat ilmoitustaululla). 

Voit varata erityisopettajalta ajan myös internet-sivuiltamme. 

 

 

 

Terveydenhoitajan vastaanotto koululla sopimuksen mukaan. Palvelut on tarkoitettu alle 25-

vuotiaille tutkinto-opiskelijoille. 

 

• terveysneuvonta 

• nuorison terveystodistukset 

• kutsuntatarkastukset  

• ohjaus eteenpäin 

 

Terveydenhoitaja: 

Soile Tanska 

050 310 5578  

soile.tanska@tyk.fi 

 

 

 



 

Opettajamme antavat aineohjausta. Aikatauluista ilmoitetaan ilmoitustaululla, koulumme inter-

netsivuilla, oppimisympäristöissä ja kunkin oppiaineen kursseilla. Tarvittaessa voit myös tiedus-

tella opettajalta mahdollisuutta aineohjaukseen ja tukiopetukseen. 

 

Käytössäsi ovat muun muassa: 

• Matikkaklinikka  

• Kieliklinikka  

• Ruotsin *tähtikurssit  

• Reaaliaineet  

• Äidinkielen aineohjaus  

• S2-tuki   

• Oppiainekohtaiset yo-valmentavat tilaisuudet 

 

 

 

 

TVT-pajassa saat tukea tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opinnoissa. 

 

 

 

Abi-info I: 

• hyvissä ajoin ennen kirjoituksia 

• yo-tutkintoon liittyvät yleiset käytännöt  

 

Abi-info II: 

• vähän ennen kirjoituksia 

• tärkeää tietoa koekäytänteistä ja toimiminen koetilanteissa 

 

 

 



 

Koulukirjasto on avoinna arkisin klo 14.00–18.40. Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan kirjas-

ton internet-sivuilla. 

Koulukirjastossa voit mm. 

• lainata oppikirjoja ja muuta kirjallisuutta (Huom! Kurssikirjoja voivat lainata Töölön 

yhteiskoulun aikuislukion tutkintoon tähtäävät opiskelijat) 

• tehdä kotitehtäviä ja ryhmätöitä 

• käyttää tietokoneita, skanneria ja väritulostinta koulutöihin 

• saada apua sähköisten oppimisympäristöjen käytössä, oppimateriaalien hankinnassa ja 

tiedonhakuun liittyvissä kysymyksissä 

 

Kirjaston yhteystiedot: 

kirjasto@tyk.fi 

040 481 3939 


