
 
 
 
 
 
  

Tähän esitteeseen on koottu tietoa koulumme tukipalveluista. 
Haluamme olla mukana edistämässä opiskelutavoitteidesi toteutumista, 

tukea sinua pulmakohdissa ja auttaa tekemään opinnoistasi mahdollisimman sujuvia. 
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Sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen opintojesi eri vaiheessa. 
Suosittelemme, että varaat ajan opinto-ohjaajalta heti opintojesi alkaessa sekä lukuvuoden 
mittaan opintosuunnitelman päivittämiselle. Yhteydenotot sähköpostilla, Wilma-viesteillä tai 
puhelimitse. Lisäksi internetsivuillamme on mahdollisuus varata ohjausaika sähköisesti. 
 
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 

 
Opinto-ohjaajalta saat apua mm. seuraavissa asioissa: 

 apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseen (myös arvosanojen 
korotussuunnitelmat) 

 tietoa koulun tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista (peruskoulu ja lukio-opinnot) 
 aikaisempien opintojen hyväksilukemiset (ota tällöin aiemmat 

todistukset/opintosuoritusotteet mukaan) 
 kun haluat selkeyttää ja jäsentää opintojen kulkua 
 opintosuunnitelman päivittämisissä tai muuttuessa 
 pohtiessa jatko-opintomahdollisuuksia, ammatinvalintaan ja urasuunniteluun liittyviä 

kysymyksiä 
 jatko-opintoihin hauissa, yhteishauissa 
 ohjausta yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa ja yo-suunnitelman mietteissä 
 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 ja urasuunnitteluun liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta 
seuraavan vuoden aikana 

 
 
Kahvia ja infoa! Aikuislukion opiskelijoille järjestämme opo-infoja lukuvuoden aikana vaihtelevin 
teemoin klo 15.30–16.30 iltakahvila Montussa. Tervetuloa: 

 ti 6.9.2022 
 ti 25.10.2022 
 ti 15.11.2022 
 ti 17.1.2023 
 ti 7.3.2023 



 

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 internetsivuiltamme. 
 
 
 
 

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

 terveysneuvonta 
 kutsuntatarkastukset  

 
Sairaustapauksissa tulee hakeutua omalle terveysasemalle. 
 
Terveydenhoitaja: 

Marjut Lehmusmies 
marjut.lehmusmies@tyk.fi 
 
 
 

 



 

Opettajamme antavat aineohjausta. Aineohjauksessa voi esimerkiksi saada tukea tehtäviin, kerrata 
käsitteitä tai ohjausta aineen opiskeluun. Aikatauluista ilmoitetaan ilmoitustaululla, koulumme 
internetsivuilla, oppimisympäristöissä ja kunkin oppiaineen kursseilla. Tarvittaessa voit myös 
tiedustella opettajalta mahdollisuutta tukiopetukseen. 
 
Aineohjausta saat seuraavasti: 

 Matikkaklinikka (matematiikan aineohjaus) 
 Kieliklinikka (toisen kotimaisen ja vieraiden kielten aineohjaus) 
 Reaaliaineiden aineohjaus (tiedustele aineohjauksen aikaa opettajaltasi) 
 Äidinkielen aineohjaus 
 S2-aineohjaus (suomi toisena kielenä oppiaineen aineohjaus) 

 
 
 

Abi-info I: 
 Ajankohta: yleensä jo kirjoituksia edeltävän lukukauden puolella 
 Ylioppilastutkintoon liittyvät yleiset käytännöt: tutkinnon rakenne, oikeus osallistua 

kirjoituksiin ja ilmoittautumisaikataulu ja maksut  
 
Abi-info II: 

 Ajankohta: noin viikko ennen ylioppilaskirjoitusten alkua 
 Tärkeää tietoa koekäytänteistä, kirjoituspaikoista ja toimimisesta koetilanteissa, mm. 

koronan tai muiden erityistilanteiden huomioiminen. 
 
Ennen ylioppilaskirjoituksia useimmissa oppiaineissa on myös ainekohtainen valmentautumistilai-
suus. Opettajat tiedottavat tilaisuuksien ajankohdista ensisijaisesti oppituntien yhteydessä ja sähkö-
postilla/Wilma-viestillä. 
 
Lisäksi järjestetään myös tilaisuuksia, joissa voit harjoitella tietokoneesi käynnistämistä Abitti-koejär-
jestelmään (ns. boottaaminen). Aikatauluista kerrotaan koulun ilmoitustauluilla ja niistä lähetetään 
myös viesti Wilmassa. 

 



 

Koulukirjasto on avoinna arkisin klo 14.00–18.40. Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan kirjaston 
internet-sivuilla. 
 
Koulukirjastossa voit mm. 

 lainata oppikirjoja ja muuta kirjallisuutta (Huom! Opintojaksoilla käytettäviä oppikirjoja 
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 
 
 
 
 
 
 

Lisäksi käytössäsi on Opiskelijan Tukinurkka Peda.netissä.  
 

Löydät sieltä opiskeluun ja arjen haasteisiin liittyviä linkkejä ja vinkkejä. 
 
 


