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Opettajien tervehdys 
 
Lukuvuosi 2020–2021 piti sisällään toisaalta tuttuja ja turvallisia asioita ja toisaalta jatkuvan 
muutoksen kokemuksen kouluarjessa. Lukuvuosi päästiin aloittamaan lämpimästi jälleennä-
kemisten merkeissä lähiopetuksen taas täyttäessä koulumme tilat maskien takana hymyile-
vistä kouluyhteisöjen jäsenistä. Muuttuvan epidemiatilanteen vuoksi lukuvuoden aikana 
vaihdeltiin joustavasti eri opetusmetodeja ja hyödynnettiin lähiopetuksen lisäksi niin etäope-
tusta kuin niiden välimuotoa eli hybridiopetusta. Ensimmäistä kertaa koulumme historiassa 
opiskelun koulussamme aloitti täysin etänä kaksi peruskoulun ryhmää (PK20D sekä PK20E). 
Molemmat ryhmät osoittivat suurta resilienssiä, ja haastavasta tilanteesta huolimatta myös 
kyseisten ryhmien arki koulussamme on sujunut positiivisissa merkeissä. 
 
Lukuvuosi oli myös viimeinen vuosi, kun koulussamme toteutettiin lukion opetussuunnitel-
man perusteita vuodelta 2015, kun lukuvuonna 2021–22 kurssit jäävät historiaan ja ne korva-
taan opintojaksoilla ja moduuleilla. Voidaan sanoa, että käytännössä koko sitä aikaa, kun lu-
kiossamme on noudatettu lukion opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2015, on arkea lei-
mannut ylioppilaskokeiden sähköistyminen. Nyt kun kokeiden sähköistyminen on saatu pää-
tökseen, onkin varsin sopivaa siirtyä uuteen aikakauteen uuden opetussuunnitelman muo-
dossa. Näin jälkikäteen arvioituna voimme ylpeästi todeta, että kouluyhteisömme on selvin-
nyt ylioppilastutkintoon liittyvästä ehkä sen koko historian suurimmasta muutoksesta erin-
omaisesti. On myös nostettava hattua opiskelijoille, jotka ovat ottaneet nopeasti haltuun eri-
laisten uusien ohjelmistojen käytön ja erilaisissa sähköisissä ympäristöissä toimimisen. 
 
Lukio ei ole ainoa osa kouluyhteisöämme, jossa digitaalisuus on lisääntynyt, vaan myös pe-
ruskoulussa sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä on yhä lisätty lukuvuonna 2020–



 
 

21. Tässä on toisaalta ollut taustalla etäopetuksen ja hybridiopetuksen muodostama pakko, 
mutta toisaalta myös edellisen lukuvuoden aikana hyväksi todettujen käytäntöjen ja tapojen 
hyödyntäminen. Voidaankin todeta, että koko koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden digi-
taidot ovat lukuvuoden 2020–21 aikana kehittyneet paremmiksi kuin koskaan aiemmin. Luku-
vuoden aikana korostui erityisesti koulun henkilökunnan oma aktiivisuus ja halu kehittää di-
gitaitojaan. Onkin kuvaavaa, että opiskelijoille teetetyissä kyselyissä koulumme opetus näh-
tiin edelleen erittäin korkeatasoisena ja opiskelijat kokivat opiskelun koulussamme todella 
positiiviseksi. 
 
Positiivista lukuvuodessa oli myös se, että vaikka vallitseva epidemiatilanne rajoitti suuria ko-
koontumisia, kyettiin yhteisöllisyyttä silti ylläpitämään koko kouluyhteisömme voimin. Koe-
palauteiltoja kyettiin järjestämään pienemmissä ryhmissä, erilaiset tiimit muodostivat uusia 
kommunikaatioryhmiä, joissa kollegoita voitiin tukea lukuvuoden muodostamissa haasteissa 
ja mikä hienointa myös kevään uusille ylioppilaille kyettiin jakamaan tutkintotodistukset kas-
votusten, vaikka varsinaista kutsuvierasjuhlaa ei järjestettykään. 
 
Lukuvuoden 2020–21 voidaan siis sanoa osoittaneen edelleen, miten muuntautumiskykyinen 
koko yhteisömme on, mutta toisaalta sen, miten riemukasta on, kun myös (koulu)elämä alkaa 
vähitellen lipua takaisin kohti normaalia, mikäli mitään normaalia on koskaan ollut olemas-
sakaan. 
 
Normaalin epänormaalein terveisin 
 
Lukuvuosiraportin laatijat  
Milla Koskenniemi ja Ville Hirvonen  
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Lähes kaikki kurssit toteutuivat suunnitellusti. Toteutunut kurssitarjotin liitteenä. 
 

 

Palauteillat toteutettiin normaalista poikkeavin järjestelyin. Pääosin koepalaute annettiin 
sähköisesti. Aikuisten perusopetuksen kokeita palautettiin keväällä kotiluokissa niin, että 
opiskelijat olivat ryhmittäin yhdessä luokassa, ja opettajat kiersivät palauttamassa kokeet en-
nalta sovitun aikataulun mukaisesti. Varsinaisia koepalautusiltoja ei järjestetty lukuvuonna. 
 

 

Lukuvuoden kaksi ensimmäistä jaksoa toteutettiin lähiopetuksena, mutta epidemiatilanteen 
muututtua hyödynnettiin myös etä- ja hybridiopetusta. Lukuvuoden viimeinen jakso toteutet-
tiin lähiopetuksena. 
 

 

Lukuvuonna 2020–21 ylioppilaskirjoituksiin liittyvät abi-infot I ja II järjestettiin koronatilan-
teen vuoksi poikkeuksellisella tavalla. Osa tilaisuuksista pidettiin pelkästään etäyhteyden vä-
lityksellä, ja osa oli yhdistelmä lähi- ja etätilaisuutta (YouTube). 
 
Abi-info I -tilaisuuksia järjestettiin yhtä tutkintokertaa varten poikkeuksellisesti vain yksi jak-
sojärjestyksessä mainittujen kahden sijaan. 
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Oheinen kuva havainnollistaa Töölön yhteiskoulun aikuislukion toimijoita. Tässä luvussa ker-
rotaan, miten lukuvuosisuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat, ja mitä muuta eri työ-
ryhmät ja toimijat lukuvuoden aikana tekivät.  
 

 
 

 

 

Opettaja- ja henkilöstökokouksia järjestettiin lukuvuoden aikana sekä etä- että lähikokouk-
sina sekä niin sanottuna hybriditoteutuksena, jossa osallistuminen oli mahdollista sekä etänä 
että lähinä. Kokousten järjestämistapaa muutettiin lukuvuoden ajan varsin joustavasti vaih-
tuvan epidemiatilanteen mukaan. Hyvin toimineet ja joustavat kokousjärjestelyt saivat hen-
kilöstön pohtimaan kokousjärjestelyjen monipuolistamista myös epidemiatilanteen hellit-
täessä. Kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä Peda.netin intrassa. 
 

 

Kulunut lukuvuosi oli poikkeuksellisen haastava. Koronaviruspandemian aiheuttamat no-
peat muutokset kuten etäopetuksen ja lähiopetuksen vuorottelu sekä opetuksen laadun var-
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mistaminen poikkeusoloissa oli koko koulun henkilöstölle kuluttavaa. Epävarmuuden kes-
kellä Kehrän jäsenet olivat mukana suunnittelemassa poikkeusjärjestelyitä ja tukemassa esi-
merkiksi aineryhmien työtä uuden lukion opetussuunnitelman kanssa. Raskaan lukuvuoden 
päätteeksi voimme todeta sekä Kehrän että muun henkilöstön toimineen menestyksekkäästi 
ja hoitaneen tehtävänsä kunnialla.  
 
Lukuvuoden aikana Kehittämisryhmä seurasi myös oppivelvollisuuden muutoksen vaikutuk-
sia koulun toimintaan. LUVA:n osalta päädyttiin siihen, että koulun resurssien pohjalta ei ke-
väällä ollut mahdollista käynnistää LUVA:a korvaavan TUVA-toiminnan alkua. LUVA-toi-
minta jatkuu vuoden 2021 loppuun. Muin osin oppivelvollisuuden muutokset eivät vielä mer-
kittävästi vaikuta koulun toimintaan. Jatkossa Kehrä jatkaa kuulumisten keräämistä muissa 
kouluissa alkavista TUVA-linjoista ja tulevaisuudessa arvioidaan mahdollisuutta TUVA-toi-
minnan aloittamiseen myös Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa. 
 
Töölön yhteiskoulun ja Töölön yhteiskoulun aikuislukion kriisiviestintää kehitettiin lukuvuo-
den aikana. Koulun kriisiviestintäryhmä, johon kuuluvat terveydenhoitaja, psykologi, kuraat-
tori ja rehtorit, kokoontui aiheen tiimoilta. Koulun pelastus- ja turvallisuussuunnitelman 
nimi vaihdettiin vuoden aikana kriisi- ja turvallisuussuunnitelmaksi. Samalla käytiin läpi 
suunnitelman koostumus ja viestintäkäytänteet sekä päivitetty suunnitelmaa. Ryhmää myös 
päätettiin laajentaa opettajajäsenellä. Ensimmäisenä mukaan otettiin yhteiskoulun työsuoje-
luvaltuutettu Auli Keskisaari. Viestinnän kehittäminen jatkuu ensi vuonna ja siinä hyödynne-
tään kuluvana lukuvuonna hankittuja kokemuksia. 
 
Opintotarjontaa valmistellessa kielten oppiaineissa otettiin käyttöön uusia lukion neljän 
opintopisteen pituisia opintojaksoja, jotka jakaantuvat opintotarjonnassa kahdelle periodille. 
Tulevana lukuvuonna pitkän matematiikan opinnot järjestetään vielä nykyisen opetussuun-
nitelman mukaan, mutta myös matematiikan opintojaksojen järjestämistä on kartoitettu. Siir-
tymävaiheessa Kehrä kiinnitti huomiota selkeään viestintään ja ohjannut myös aineryhmiä 
siihen, jotta opiskelijat saavat tarpeellisen tiedon valintojensa ja opinnoissa etenemisensä 
tueksi. 
 
Kehrä seurasi kiinnostuneena erityisesti kaksoistutkintokouluissa tehtyjä kokeiluita oppi-
ainerajat ylittävistä oppitunneista. Esimerkiksi järjestetyistä pakopeleistä ja muista oppiainei-
den yhteisistä tunneista ja tehtävistä on saatu positiivista palautetta. Uuden lukion opetus-
suunnitelman henkeen sopivaa toimintaa tuki myös koulun Toimintakulttuurin päivitys LOPS-
ohjauksella -hanke. Kehrä kannustaa myös jatkossa tekemään vastaavanlaisia kokeiluita eri-
tyisesti kaksoistutkintokouluissa, joissa se on lukujärjestysteknisesti mahdollista. 
 
Kehittämisryhmän kokouskäytänteitä on kehitetty vallitsevan tilanteen mukaan etäkokous-
ten suuntaan. Samalla myös koulun muita kokouksia pyrittiin järjestämään etänä. Etäkokouk-
sista saatiin positiivisia kokemuksia. Erityisesti pienten ryhmien kokoontumisissa keskustelu 
oli yhtä tehokasta ja osallistujilla säästyi aikaa työmatkoissa.  
 
Lukuvuoden teema hyvinvointi oli esillä Kehrän jäsenten ohjatessa aineryhmien toimintaa. 
Lisäksi Kehrä oli mukana järjestämässä kyselyä etäopetuskokemuksista, jonka tulokset ker-
tovat opiskelijoiden hyvinvoinnista etäopetuksen aikana. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyö-
dyntää tulevana lukuvuonna erityisesti etäopetuksen käytänteitä kehitettäessä. 
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Lukuvuoden aikana Kehrä myös edisti vakiintuneita koulun toiminnan arviointitoimia kuten 
Yhteinen koulumme -kyselyä ja Yhtenäistettyä kurssipalautetta. Poikkeusolot huomioiden 
uusia arviointitoimia ei aloitettu ja esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koskevia 
kyselyitä ohjattiin kartoittamaan toimintaa korona-aikana. 
 

 

Opettajien aineryhmät kokoontuivat lukuvuoden aikana joko lähi- tai etäpalavereihin aine-
ryhmän vastaavan tai muun opettajan kutsumina. Opettajien aineryhmät laativat omalle toi-
minnalleen tavoitteet lukuvuodeksi, ja lisäksi jokainen opettaja määritteli henkilökohtaisen 
kehittymisensä tavoitteet ryhmän tavoitteisiin liittyen. Loppukeväästä tavoitteiden toteutu-
mista arvioitiin. 
 

 

Matemaattisten aineiden aineryhmässä lukion uuteen opetussuunnitelmaan valmistautumi-
nen edistyi lukuvuoden aikana oppimateriaalivalinnoilla. Lukuvuoden aikana tosin kävi 
myös ilmi, että valmis oppimateriaali tulee valmistumaan aiempien uudistusten tapaan ilta-
lukion etenemisvauhtia hitaammin, joten monilla kursseilla jouduttiin käyttämään nykyisen 
opetussuunnitelman mukaista materiaalia. Keskustelua myös käytiin nykyisen ja uuden ope-
tussuunnitelman mukaan opiskelevien opintojen etenemisistä samoilla opintojaksoilla. Ly-
hyessä matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa tässä ei ole merkittävää ongelmaa. Matematii-
kan pitkä oppimäärä päädyttiin kuitenkin vielä järjestämään tulevana lukuvuonna nykyisen 
opetussuunnitelman mukaisesti. 
 
Lukuvuoden aikana etäopetuskäytänteiden kehittäminen edistyi, koska koronavirustilanteen 
vuoksi suuri osa lukuvuodesta järjestettiin kokonaan etäopetuksessa tai erityisesti lukio-opis-
kelijoista suuri osa halusi tehdä opintoja etänä myös lähiopetuksen aikana. Hybridiopetuk-
sesta saatiin positiivisia ja negatiivisia kokemuksia. Opiskelijat arvostivat mahdollisuutta seu-
rata lähiopetusta etänä, mutta tämä oli monissa yhteyksissä haastavaa. Etäopetuksessa ja hyb-
ridiopetuksessa matemaattisissa aineissa opiskelijan oppimista on vaikea arvioida ja forma-
tiivinen arviointi on vaikea järjestää. Tätä tuettiin muun muassa järjestämällä mahdollisuuk-
sia väli-itsearviointeihin. Hyviä kokemuksia saatiin breakout rooms -ratkaisuiden käytöstä. Ai-
neryhmässä keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia tällainen laajennus koulun palveluihin. 
Lisäksi piirtopöytien hyödyntäminen matematiikan opetuksessa on tehokasta, mutta saattaisi 
vaatia laitehankintoja koululle. 
 
Lukuvuoden aikana kokoontumisrajoitukset estivät aineryhmän ohjelmointiharjoittelun kou-
lulla, mutta asiaa edistetään seuraavana lukuvuonna. Myöskään koulun ulkopuolisiin koulu-
tuksiin osallistuminen ei ollut mahdollista. Kaksoistutkintokouluissa saatiin positiivisia koke-
muksia Java-harjoituksista datanomiopiskelijoiden kanssa. Yksinkertaisissa harjoituksissa 
harjoiteltiin matematiikan sisältöjä koodausharjoitusten kautta.  
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Lisäksi aineryhmässä saatiin hyviä kokemuksia oppiaineiden rajat ylittävästä työstä kaksois-
tutkintokouluissa. Opetukseen sisällytettiin esimerkiksi matematiikan tehtäviä sisältänyt pa-
kopeli englanniksi. Syntynyt materiaali jaettiin aineryhmässä. 
 
Lukuvuoden teema, hyvinvointi, näkyi matemaattisten aineiden aineryhmässä erityisesti 
opiskelukäytänteiden kehittämisessä etäopetuksen aikana. Joustavilla järjestelyillä pyrittiin 
mahdollistamaan ja toisaalta ohjaamaan opiskelijoita heille sopiviin opiskeluratkaisuihin, 
jotka tukevat jaksamista. Hyvinvointitaitoja tuki myös oppimistaitojen opettaminen kurs-
seilla, josta saatiin positiivisia kokemuksia kaksoistutkinto-opetuksessa ja iltakursseilla. Opis-
kelijat arvostivat eksplisiittistä oppimisen opetusta ja se tuki heidän opiskeluaan. Myös näihin 
kokeiluihin liittyvää materiaalia jaettiin aineryhmässä.  
 

 

Laaja-alaisen osaamisen teemat  

Lukion vuoden teemaksi nostettu ajankohtainen aihekokonaisuus Hyvinvointi ja turvallisuus 
näkyi lukion luku- ja kirjoitustaidon tehtävien aineistoissa ja spontaaneissa tuntikeskuste-
luissa sekä lähi- ja etäopetuksessa. Kirjoitustaidon tehtävän aiheena oli mm. “Mitä on hyvä 
elämä?” 
 
Perusopetuksessa ja lukioon valmistavassa koulutuksessa eli LUVA:ssa laaja-alaisista osaami-
sen tavoitteista teemana oli Arjen taidot. Kaikkiaan s2-kurssien lukemisen, puhumisen ja kir-
joittamisen harjoitukset lisäsivät opiskelijoiden arjen taitoja ja valmiuksia. Lisäksi s2-kurssien 
teksteissä käsiteltiin arjen taitoihin liittyviä aiheita, kuten hyvää arkirytmiä ja terveellistä elä-
mäntapaa. Etäopiskelussa käytetyt digitaaliset oppimisympäristöt lisäsivät opiskelijoiden tie-
toteknisiä valmiuksia mm. palveluihin kirjautuminen, lomakekenttien täyttäminen ja video-
esitysten pitäminen, joita opiskelijat tarvitsevat muussakin elämässään suomalaisessa yhteis-
kunnassa.  
 
Perusopetuksen alkuvaiheen kaikkien s2-kurssien sisällöt sopivat arjen taitojen kartuttami-
seen ja vahvistamiseen. Kursseilla harjoiteltiin arkielämän keskeisiä asioita, kuten opiskeltiin 
kelloa, aakkosjärjestystä, erilaisia vuorovaikutus- ja asiointitilanteita jne. Kursseilla harjoitel-
tiin myös terveyteen liittyvää sanastoa ja luettiin mm. koronatilanteeseen liittyviä ohjeteks-
tejä. Näin pyrittiin lisäämään opiskelijan hyvinvointia. Etäopiskelun haasteelliseksi kokevia 
opiskelijoita ohjattiin opintoavustajan lisätuen pariin ja näin pyrittiin ehkäisemään syrjäyty-
mistä. 
 

Opettajien osaamisen vahvistaminen  

Lukuvuonna 2020–21 aineryhmässä kurssien jaossa tapahtui aiempien lukuvuosien tapaan 
muutoksia, jotka laajensivat ryhmän jäsenten osaamispohjaa ja lisäsivät yhteistyötä. Keskus-
telu, ideoiden ja materiaalien jakaminen sekä muu yhteistyö aineryhmässä koettiin tarpeelli-
sena tukena koronan opetukseen tuomien haasteiden keskellä. Esimerkiksi sähköisten oppi-
misympäristöjen harjoituksia ja tehtäviä pystyttiin hyödyntämään ja kehittämään edelleen 
heti saman lukuvuoden aikana.  
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Sähköisen ylioppilaskokeen vaatimat taidot  

Lukuvuonna 2020–21 lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa vahvistettiin mahdolli-
suuksien mukaan sähköisen ylioppilaskokeen vaatimia taitoja, kuten kriittistä lukutaitoa, vas-
taustekstien rakentamista, aineistojen käyttämistä̈, aiheen rajaamista ja sujuvan tekstin kir-
joittamista. Perustason ongelmiin, kuten kappalejaon puuttumiseen ja vertailun puutteisiin, 
kiinnitettiin mahdollisuuksien mukaan huomiota, mutta suurelta osin etäopetuksessa men-
nyt lukuvuosi vaikeutti monella tapaa kirjoitustehtävien ohjausta. Samoihin asioihin täytyy 
siksi paneutua myös tulevana lukuvuonna.  
 

LOPS-työn viimeistely  

Lukuvuoden aikana suunniteltiin raamit uuden LOPS:n mukaisille äidinkielen ja kirjallisuu-
den sekä suomi toisena kielenä kursseille, valittiin uuden LOPS:n mukaiset oppikirjat ja kak-
soistutkintoyhteistyöhön esitettävät kurssit sekä suunniteltiin yhteisiä tapoja toteuttaa ope-
tusta syksystä 2021 alkaen.  
 

Ohjauksen kehittäminen S2-oppiaineessa 

Lukion S2-oppiaineen ohjaus toimi hyvin etäopetuksessa. Jatkossa on tarkoitus hyödyntää 
etäopetuksesta saatuja kokemuksia ja jatkaa lukion S2-opiskelijoiden tukemista etäopetusvä-
lineitä käyttäen. Lukion S2-opiskelijoille tarjottiin edellisen lukuvuoden tapaan kursseja, 
joissa he eriyttäen opiskelevat lukioon valmistavan koulutuksen eli LUVA:n opiskelijoiden 
kanssa lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja ja suomen kielen taitoja. 
 
Perusopetuksen s2-tukitunnit toteutuivat syksyn alussa lähiopetuksena ja etäopiskelun ai-
kana tukea tarjottiin puhelimitse ja Google Meetissä. Opiskelijat hakivat apua useiden eri 
kurssien aiheisiin. Etäopintojen aikana tukitunti nähtiin myös mahdollisuutena keskustella 
jonkun kanssa suomeksi ja harjoittaa siten suullista kielitaitoa. 
 

Koronatilanteessa huomattua ja opiskelijapalautteen antia  

Alku- ja päättövaiheen s2-kursseilla opetuksessa hyödynnettiin etenkin korona-ajan etäope-
tuksesta johtuen runsaasti tieto- ja viestintätekniikkaa. Alkuvaiheen kursseilla harjoiteltiin 
toimimista erilaisissa sähköisissä ympäristöissä: käytettiin Google Meetiä, Peda.netiä, Whats-
Appia, Wilmaa, YouTuben ohjevideoita ja tutustuttiin moniin erilaisiin opiskelua ja tiedon-
hankintaa tukeviin nettisivuihin esim. Ylen Selkouutisiin ja Selkosanomiin. Lisäksi kursseilla 
pidettiin suullisia esitelmiä ja kokeita Google Meetin, WhatsAppin ja puhelimen välityksellä. 
 
Päättövaiheen kursseilla luettiin digitaalisia tekstejä ja käytettiin Peda.netiä aiempaa enem-
män oppimisympäristönä. Opiskelijoiden toiveen mukaisesti kaikilla perusopetuksen kurs-
seilla harjoiteltiin paljon myös suullisia taitoja, ja esimerkiksi erilaisia puhe-esityksiä pidet-
tiin myös etäyhteyksin. 
 
Koronatilanteen ja etäopetuksen takia pidettiin myös alkukeväällä 2021 äidinkielen tuki-
kurssi, jossa oli opiskelijoita sekä Perhosta, BC:stä että iltalukiosta. Kurssilla harjoiteltiin lu-
kutaidon ja kirjoitustaidon kokeessa tarvittavia taitoja, kirjoitettiin tekstejä ja muokattiin niitä 
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palautteen mukaan. Lisäksi pidettiin kaksi erillistä S2-tukikurssia, jotka oli suunnattu aikuis-
lukion, Perhon ja Business Collegen suomea toisena kielenä opiskeleville lukion opiskeli-
joille. 
 

 

Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten aineryhmän lukuvuoden tavoitteet olivat lyhyesti 1) 
Kaikenlaisten oppijoiden huomioiminen opetuksessa, 2) Hyvinvoinnin säilyttäminen myös 
poikkeustilanteissa ja 3) Muuttuvassa maailmassa tarvittavien taitojen lisääminen. Tavoittei-
den saavuttamisesta lukuvuoden aikana – josta suuri osa oltiin koronavirustilanteen takia 
joko etä- tai vuorotteluopetuksessa – voidaan todeta seuraavaa: 
 
Etenkin aikuisten perusopetuksen englannin ja ruotsin kurssien aikana opettajat olivat ke-
vääseen 2021 mennessä huomanneet opiskelijoiden digitaitojen kehittyneen vähintään jon-
kin verran ja osittain jopa huomattavasti sitten kevään 2020, jolloin etäopetukseen jouduttiin 
siirtymään ensimmäistä kertaa, lyhyellä varoitusajalla. Esimerkiksi opiskelijoiden Peda.netin 
käyttö ja Google Meetissä tai vastaavilla etäkokoontumisalustoilla toimimisen taidot olivat ke-
hittyneet, minkä voidaan nähdä palvelleen kaikkia kolmea aineryhmän lukuvuoden tavoi-
tetta. 
 
Perusopetuksen etäopetus sujuvoitui opiskelijoiden digitaitojen kehittymisen myötä, kun 
huomioidaan nimenomaan ryhmämuotoinen opetus. Sen sijaan etäopetuskauden etäyhteyk-
sin toteutettu englannin tukiopetus ei harmillisesti koonnut ihan yhtä paljon opiskelijoita 
tuen äärelle kuin normaaliolojen lähimuotoinen tukiopetus. Opiskelijoiden kannustamista 
tarjolla olevan tukiopetuksen pariin ja asiasta muistuttamista lieneekin hyvä jatkaa myös 
mahdollisina tulevina poikkeuskausina. 
 
Sen sijaan lukiolaisten kieliklinikka keräsi osallistujia etänäkin. Osa lukiokurssien opettajista 
myös kokeilivat ja mahdollistivat joitain muitakin etämuotoisia tapoja tukea opiskelijoiden 
pysymistä ja pärjäämistä kursseilla sekä esimerkiksi lisäsivät joustavuutta joissakin tehtävien 
palautus- tai muissa määräajoissa. Myös lukio-opiskelijoiden kanssa etäajan käytänteet muu-
tenkin täsmentyivät ja hioutuivat ryhmä-, kurssi- ja opettajakohtaisesti. Kursseilla käytettiin 
vaihtelevia työtapoja. Opettajat kokeilivat uutta ja/tai punninneet eri etätoteutustapojen sopi-
vuutta eri tilanteisiin. Myös näiden seikkojen nähtiin palvelleen kielten aineryhmän tämän 
lukuvuoden eri tavoitteita. 
 
Toisaalta lähimuotoista opetusta tervehtivät – kulloinenkin epidemiatilanne kuitenkin huo-
mioiden – usein suurella riemulla niin opiskelijat kuin opettajatkin. Maskien käyttö kuitenkin 
aiheutti hankaluuksia paitsi opettajien ”puhekestävyydessä”, myös muun muassa opiskelijoi-
den ääntämisen havainnoinnissa ja harjoittelussa. Toisaalta taas mahdollisuus ”vetää hi-
hasta” luokkatilassa läsnä olevaa opettajaa ja siinä hetkessä kysyä suullisesti jotain matalalla 
kynnyksellä on monelle opiskelijalle tärkeää, eivätkä kaikki opiskelijat etäopetuskausina tun-
tuneet tarttuneen mahdollisuuteen kysyä jotakin tai esimerkiksi varmistaa ääntämyksensä 
oikeellisuutta sähköisiä kanavia pitkin. 
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Hyvinvointiteemaan liittyen kielten aineryhmässä haluttiin lukuvuonna 2020–2021 kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, mitkä kaikki suoritukset ovat opiskelijalle pakollisia kurssisuori-
tuksen saamiseksi, ja mitkä taas voivat enemmänkin tukea ja vahvistaa opiskelijan oppimista 
olematta kuitenkaan välttämätön suoritus. Tässä ajateltiin hyvinvointia ja jaksamista sekä 
opiskelijan että opettajan näkökulmasta. Eri kursseilla kokeiltiin vahvistaa tai systematisoida 
tätä ajatusta; osalla kursseista opiskelija on esimerkiksi voinut halutessaan tehdä erilaisia 
extra- tai bonustehtäviä ja saada niistä lisäpisteitä kokeeseen, mikä houkutteli yhtäältä kurs-
sin asioita jo vahvemmin hallitsevia opiskelijoita yhä vahvistamaan osaamistaan ja toisaalta 
myös esimerkiksi pärjäämisestään huolestuneempia opiskelijoita tarttumaan mahdollisuu-
teen kasvattaa ”pistepottiaan”. Toisaalta taas selkeät, kaikille yhteiset kurssiin kuuluvat teh-
tävät tai suoritukset heti kurssin alkaessa ilmoitettuina ohjasivat sekä opiskelijan että opetta-
jan työmäärän kohdentumista koko jakson ajalle, mihin koulussamme on muutoinkin ollut 
tapana kiinnittää huomiota. 
 
Kaikenlaisten oppijoiden huomioimisessa opetuksessa tänä poikkeuksellisena lukuvuonna 
2020–2021 onnistuttiin ehkä erityisesti siitä kaikkia opettajia, opiskelijoita ja kursseja yhdistä-
neestä näkökulmasta, että vuosi joka tapauksessa piti sisällään niin lähi- kuin etäjaksoja että 
vuorottelumallia ja/tai lisäksi erilaisia hybridiopetusratkaisuja. Tällöin toisistaan poikkeavat 
tavat oppia parhaiten tulivat huomioiduiksi osittain vääjäämättäkin. Osittain opettajat myös 
pyrkivät entistä enemmän tuomaan opiskelijoiden tiettäväksi erilaisia tapoja ja kanavia ope-
tella asioita. Paljon käytettiin esimerkiksi erilaisia sähköisiä esityksiä ja kielioppivideoita 
ynnä muita sen lisäksi, että opiskelijoita esimerkiksi ohjattiin erilaisten sanaston harjoittelun 
tapojen äärelle. Toisaalta myös laadukkaiden ja monipuolisten oppikirjojen ja muiden valmii-
den opetusmateriaalien jo valmiiksi vaihteleviksi ja kielitaidon ja -tiedon eri osa-alueita har-
joittaviksi ajatellut tehtävätyypit palvelivat hyvin opetusta etäaikanakin. Kielten oppitun-
neilla tehdään lähtökohtaisestikin hyvin monenlaisia harjoituksia, mikä toteutui myös tänä 
poikkeusvuonna. 
 
Käytännön kurssisuunnittelun, opetusjärjestelyjen ja -menetelmien suunnittelun sekä oppi-
tuntikohtaisten tuntisuunnitelmien laatimista osaltaan hankaloitti se valitettava tosiasia, ettei 
kurssin alkaessa useinkaan ollut vielä tietoa, miten kurssi jatkuu ja miten loppuu (esim. etä- 
vai lähitoteutuminen). Tämä haittasi opettajan mahdollisuuksia suunnitella kurssi aidosti lä-
hiopetukseen tai aidosti etäopetukseen perustuvaksi kurssiksi. Usein vaadittiin suunnitel-
mien uusiksi laittamista, välillä paremmalla ja välillä lähes olemattomalla aikajänteellä, jos-
kus moneenkin kertaan per kurssi. Hybridiopetus, jossa osa opiskelijoista oli lähi- ja osa etä-
oppimassa, lisäsi lähes poikkeuksetta opettajan työtä, osin huomattavastikin. Kielten oppiai-
neissa moni käytännön yksityiskohta kuten muun muassa äänitteiden saanti opiskelijoiden 
ulottuville, oppiaineiden luonteeseen kuuluva lukuisten eri pienempien harjoitustehtävien 
ohjeistaminen ja tarkistaminen/läpikäyminen ynnä muu oli opettajan mietittävä ja ratkais-
tava jokaisen oppitunnin osalta. Oppituntien suunnittelu ja käytännön toteuttaminen koet-
tiinkin ehdottomasti selkeimmäksi silloin, kun koko opetusryhmä oli joko etänä tai sitten lä-
hiopetuksessa. 
 
Poikkeusoloihin peilaten asiat on saatu sujumaan ja lukuvuoden tavoitteetkin toteutumaan 
varsin hyvin. Poikkeusaika tarjosi ajoittaisen raskautensa ohessa myös joitakin uusia näkö-
kulmia opetuksen käytänteisiin. Seuraavana lukuvuonna aineryhmässä aiotaankin jatkaa 
poikkeusaikana kypsyneiden ajatusten ja syntyneiden oivallusten työstämistä kunkin opetta-
jan oman opetustyön tueksi ja opiskelijoiden hyödyksi tai iloksi. 
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Lukuvuoden aineryhmätavoitteissa yhtenä teemana oli hyvien etäopetuskäytänteiden kehit-
täminen ja jakaminen. Tämä jatkuikin koko lukuvuoden: suurin osa kursseista opetettiin 
etänä, ja lähiopetuksenkin aikana merkittävä osa opiskelijoista opiskeli kurssia osallistumatta 
lähiopetukseen koulussa. 
  
Monipuolinen Peda.netin hyödyntäminen, lyhyet omat opetusvideot, verkon valmiiden ai-
neistojen hyödyntäminen ja tuntien striimaaminen olivat eri opettajilla ja eri kursseilla vaih-
dellen käytössä. Muiden opettajien Peda.net-sivujen ratkaisuihin tutustumalla voitiin keksiä 
uusia ideoita omien kurssitehtävien, projektien ja kurssikokeiden laatimiseen. Laajempiin 
keskustelutuokioihin kollegoiden kanssa aiheen tiimoilta ei kuitenkaan löytynyt lukuvuonna 
aikaa ja jaksamista. 
 
Opettajien taitojen lisäksi myös opiskelijoiden taidot karttuivat harjoituksen myötä. Jopa tam-
mikuussa aloittaneet kaksi perusopetuksen ryhmää, jotka aloittivat suoraan opiskelun etänä, 
hienosti selvisivät ”etäkeväästä”. 
  
Opiskelijat tottuivat opettajien erilaisiin etäopetuskäytöntöihin hyvin. Eri opettajat käyttivät 
erilaisia sähköisiä alustoja, jotka toimivat kunkin opettajan kurssin tarpeisiin parhaiten. 
Tästä syystä kirjavuutta saattoi esiintyä, mutta Peda.net monine mahdollisuuksineen osoit-
tautui kullanarvoiseksi tänäkin lukuvuonna. 
  
Lukuvuoden teemana oli lukiossa Hyvinvointi ja perusopetuksessa Arjen taidot. Reaaliainei-
den sisällöissä on paljon tätä osaamista tukevia kokonaisuuksia, esim. liittyen terveellisiin 
elämäntapoihin, stressin hallintaan tai vaikkapa kierrätykseen. Koronavuoden käytännön 
oppeja oli myös se, miten merkittävästi hyvinvointi on yhteinen projekti: miten jaksaminen 
poikkeusoloissa ja tartuntojen estäminen on koko yhteisön ja kaikkien sen jäsenten vastuulla. 
  
Erilaisilla opiskeluun liittyvillä ja monimuotoisilla ratkaisuilla tuettiin opiskelijoiden hyvin-
vointia. Sähköisten ympäristöjen monipuolinen käyttö osaltaan palveli opiskelijoiden elämää 
myös koulun ulkopuolella, alati digitalisoituvassa maailmassa. Ehkä tavallistakin enemmän 
kursseilla opetettiin myös oppimisen taitoja ja ohjattu esimerkiksi aikatauluttamisessa. 
  
Se, mikä lukuvuoden aikana jäi heikoille, on Abitti-koeympäristön käyttö. Ensi lukuvuoden 
tavoitteita on varmistaa, että kaikki ylioppilaskokeisiin osallistuvat lukiolaiset pääsevät har-
joittelemaan Abittia. 
  
LOPS-työn valmistumisen myötä uusien opintokokonaisuuksien suunnittelu ja opetusmate-
riaalien valinta alkoi jo tämän lukuvuoden aikana, ja työ jatkuu ensi lukuvuonna. Perusope-
tuksen uudet ohjeet päättöarvioinnin arvosanoista valmistuivat niin myöhään keväällä, että 
niihin liittyvä aineryhmäkeskustelu siirtyi syksyyn. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestettiin teemaopintokurssi TO1 Tutkiva työskentely. 
Kurssista vastasivat opettajat Ville Hirvonen, Milla Koskenniemi ja Satu Mattila. Kurssi järjes-
tettiin useammalle jaksolle jakautuvana kokonaisuutena, jonka opiskelijat saattoivat aloittaa 
joustavasti ja suorittaa itsenäisesti; kurssin osasuorituksia oli myös mahdollisuus käyttää hy-
väksi muilla kursseilla. Kurssin teemana oli koko lukuvuoden teema Hyvinvointi, joten opin-
tojakso nivoutui hyvin muihin kursseihin ja teemavuoden tapahtumiin. Monet kurssin tehtä-
vistä oli mahdollisuus suorittaa englanniksi, mikä olikin monen opiskelijan mieleen.  
 
Lukuvuoden aikana edelleen kokeiltiin jo edellisenä lukuvuonna alkaneeseen tapaan oppiai-
neiden rajat ylittäviä tunteja ja oppimateriaaleja erityisesti kaksoistutkintokouluissa. Erityi-
sesti pakohuonetyyppiset pelit, joiden suunnittelusta järjestettiin aiemmin koululla opetus-
henkilöstölle koulutus, saivat opiskelijoilta positiivista palautetta. Vastaavaa toimintaa kehi-
tetään myös jatkossa aineryhmien aktiivisuudella ja lukujärjestyksen sen mahdollistaessa. 
 

 

Oper-ryhmässä kehitettiin peruskoulun valintahaastatteluja jatkunut korona-tilanne huo-
mioiden: haastattelut tehtiin etänä. Ryhmä jatkoi lukio-infojen järjestämistä erilaisista tee-
moista erityisopettajan ja opinto-ohjaajien yhteistyönä. Mahdollistettiin lukiolaisille jo opin-
tojen alusta lähtien riittävä tuki ja opinto-ohjaus, tarvittaessa toimittiin työpareina. Tarjottiin 
tehostettua opinto-ohjausta ja erityistä tukea opintojensa keskeyttämistä pohtiville ja/ tai 
opintonsa keskeyttäneille. 
 
Hyvinvoinnin teemaa tutkittiin ja jäsenneltiin oper-ryhmän puitteissa opiskelijalähtöisesti 
opiskelijan tavoitteita ja elämäntilannetta tukien. 
 

 

Aikuislukiossa työskenteli lukuvuoden aikana kaksi opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjauspalvelut 
on tarkoitettu kaikille koulun tutkintotavoitteisille opiskelijoille (perusopetus, lukio, LUVA, 
kaksoistutkinto) sekä aineopiskelijoille. Opinto-ohjauksen pääpaino oli opintojen aikaisessa 
opintojen suunnittelussa, jatko-opintojen suunnittelussa ja uraohjauksessa sekä opintoihin 
liittyvän elämänhallinnan tukemisessa ja motivoinnissa. Ohjausprosessin tavoitteena on tu-
kea ja vaalia opiskelijan hyvinvointia yksilöllistä lähtökohdista käsin. Opinto-ohjaustyön ote 
oli aktiivinen, suunnitelmallinen ja yhteistyöhön kutsuva. Yhteistyötä rakennettiin opiskeli-
jan voimavaroja, vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita esiin nostaen. Palautetta saatiin opis-
kelijoita ohjausprosessin eri vaiheissa. 
 
Opinto-ohjauksessa käytettiin erilaisia menetelmiä, jotka sopivat kyseiseen ohjaustilantee-
seen. Ohjausta toteutettiin sekä yksilötapaamisina että pienryhmissä ja ryhmissä sekä opo-
infoina.  
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Lukuvuoden kulkua leimasi vahvasti edelleen korona-aika ja tämän myötä opinto-ohjausta 
toteutettiin myös runsaasti etäohjauksina. Opiskelijoille tarjottiin tehostettua opinto-oh-
jausta, joka koettiin tarpeellisena ja opintoja tukevana. Opiskelijat halusivat jakaa opinto-
ohjauksessa korona-aikaan liittyviä huoliaan ja kokemuksiaan.  
 
Vuoden käytänteistä opinto-ohjaukseen jäi uusia etätoimintatapoja vaihtoehtona lähi-
ohjaukselle.  
 
Opinto-ohjaajat järjestivät opinto-ohjaus- ja työelämätaidot -oppiaineen kurssimuotoista ope-
tusta perusopetuksen alkuvaiheen, päättövaiheen ja LUVA:n opiskelijoille (Aot1, Aot2, ot1, 
ot2, LVOP). Lukio- ja LUVA-opiskelijat 
 

 

Erityisen tuen antaminen etänä oli aluksi haastavaa. Erityisopettajia oli kaksi: toinen keskittyi 
LUVA:n ja lukion opiskelijoihin ja toinen perusopetuksen opiskelijoihin. 
 
Opiskelijatapaamisissa keskityttiin hyvin paljon opiskelijoiden hyvinvointiin ja arjen tukemi-
seen. 
 

 

Tavoitteena oli osallisuus ja hyvinvointi. Osallisuuden toteuttaminen oli haastavaa etäopiske-
lun aikana. Hyvinvointi oli kaikilla ryhmän jäsenillä teemana omassa työssään. 
 
Teetimme Etäopetusta ja hyvinvointia kartoittavan kyselyn huhtikuussa sekä perusopetuksen 
että luvan ja lukion opiskelijoille. Tuloksena saatiin kiitoksia mm. siitä, että etäopetus toimi 
ja toivomuksia, että etäopiskelu olisi mahdollista myös jatkossa.  
 

 

Jokaisella opiskelijaryhmällä oli edelleen oma ryhmänohjaaja, jonka puoleen opiskelija ensi-
sijaisesti kääntyi erilaisissa ongelmatilanteissa. Ryhmänohjaaja tutustutti ryhmänsä koulun 
tapoihin ja käytänteisiin ja informoi ryhmäänsä kaikista ryhmää koskevista uusista asioista. 
Ryhmänohjaaja informoi ryhmäänsä myös pandemiatilanteesta johtuvista muutoksista, joita 
oli hyvin runsaasti pitkin lukuvuotta (etäopiskelukäytäntöjen lisäksi myös esimerkiksi altis-
tumisista aiheutuneet karanteenit).  
 
Ryhmänohjaaja myös seurasi ryhmänsä opiskelijoiden myöhästymisiä ja poissaoloja Wil-
masta, mikä mahdollisti nopean puuttumisen tarvittaessa. Lisäksi Wilman kautta ryhmänoh-
jaaja näki ryhmänsä suoritukset ja osasi esim. ohjata opiskelijaa tarvittaessa osallistumaan 
uusintakokeisiin. Ryhmänohjaajat pitivät yhteyttä opiskelijoihin monin eri tavoin ja esimer-
kiksi tekivät halukkaille opettajille opiskelijoiden omat WhatsApp-ryhmät.  
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Ryhmänohjaajat pitivät tiiviisti yhteyttä keskenään. Vapaamuotoisessa WhatsApp-ryhmässä 
"PO-RO" jaettiin hyviä käytänteitä. Lisäksi PO-RO toimi vertaistukena tänä haastavana luku-
vuonna. 
 
Poikkeustilanteesta johtuen tänä lukuvuonna ei järjestetty perinteisiä lähivalmistumisjuhlia. 
Ryhmänohjaajan tueksi tehtyä Ryhmänohjaajan opasta päivitettiin edelleen. 
 

 

LUVA:ssa koulun yhteistä hyvinvointiteemaa tuotiin esiin eri näkökulmista esiin kaikissa op-
piaineissa sekä aineiden välisessä yhteistyössä. Teema näkyi valituissa teksteissä ja tehtä-
vissä. Erityisesti S2-kurssilla LVS5 ja LVS6 käsiteltiin hyvinvointiin liittyviä käsitteitä ja tehtiin 
ryhmätöitä, joissa pohdittiin hyvinvointia eri näkökulmista. Koronatilanteen takia suunnitel-
lut retket peruuntuivat, mutta etäopetuksen välineiden käyttöä harjoiteltiin monin tavoin.  
 
Lukuvuonna 2020–21 kaikilla LUVA:n S2-kursseilla oli lukion kurssikoodi ja kaikki kurssit esi-
tellään opinto-oppaassa lukiolaisille avoimina kursseina. Opetusta kehitettiin S2-kursseilla 
aiempaa eriyttävämpään suuntaan, jotta niin LUVA-kuin lukio-opiskelijatkin saivat mahdol-
lisuuksien mukaan kursseista juuri heille sopivia sisältöjä ja voivat opiskella heille sopivin 
metodein. Eriyttämistä jatkettiin sähköisissä tehtävissä, kun siirryttiin etäopetukseen.  
 
Lukuvuonna 2020–21 erityisenä tavoitteena LUVA:ssa oli kehittää opiskelijoiden opiskelutai-
toja monipuolisesti mutta samalla yhdistää monipuolisiin opiskelutaitoihin vuoden teeman 
mukaisesti hyvinvointia. Tähän pyrittiin ottamalla oma opiskelu suomen tunneilla tarkaste-
luun. Omasta oppimisesta annettiin palautetta ja oppimiselle asetettiin omia tavoitteita. Opis-
kelutaitojen monipuolista kehittämistä ja arvioitiin jatkettiin sähköisesti, kun opetus muuttui 
etäopetukseksi. 
 

 

Työsuojelutoimikunta ei voinut toteuttaa useampia lukuvuoden tavoitteita johtuen korona-
virustilanteesta. Koulun henkilöstölle tarkoitettua ensiapukoulutusta ja sammutusharjoitusta 
ei voitu järjestää. Samoin toteuttamatta jäivät yläkoulun, lukion ja aikuislukion opiskelijoille 
suunnatut poistumisharjoitukset. Opetushenkilöstö ohjeisti hätätilanteita varten oppilaita ja 
opiskelijoita oppituntien yhteydessä. Poistumisohjeet ovat olleet perinteiseen tapaan näky-
villä jokaisessa luokassa ja koulun muissa yhteisissä tiloissa. Koulun turvallisuussuunnitel-
maa päivitettiin ja nimi muutettiin sisällön mukaiseksi kriisi- ja turvallisuussuunnitelmaksi. 
Lisäksi päivitettiin muut lakisääteiset henkilöstösuunnitelma-asiakirjat. Toimikunta varautui 
lukuvuoden aikana ylläpitämään mahdollisimman hyvää turvavarustusta koronavirustartun-
tojen ehkäisemiseksi. Näistä toimenpiteistä on tarkempi kuvaus Työsuojelutoimikunnan ko-
kouspöytäkirjassa 10.5.2021, joka on henkilöstön nähtävillä intrassa. Henkilöstölle tiedotet-
tiin ajantasaisesti lukuvuoden aikana mm. koronavilkun käytöstä, tartuntavaaroista, testiin 
hakeutumisesta ja mahdollisesta karanteenista. Oppilaille, opiskelijoille ja henkilöstölle han-
kittiin kasvomaskeja ja opastettiin niiden käytössä. 
 



24 

Työsuojelutoimikunta kokoontui samanaikaiseen etä- ja lähitapaamiseen lukuvuoden aikana 
kolme kertaa. 
 
Lukuvuoden viimeisessä kokouksessa arvioitiin toimikunnan asettamien tavoitteiden toteu-
tumista ja suunniteltiin tulevan lukuvuoden 2021–22 tavoitteita. Todettiin, että koronapainot-
teisen lukuvuoden rajoitteista huolimatta toimikunta on voinut kokoontua ja huolehtia 
omalta osaltaan opiskelu- ja työyhteisön turvallisuudesta. 
 

 

Koronavuosi 2020–2021 oli poikkeuksellinen tvt-tiiminkin toiminnan kannalta. Lukuvuoden 
toiminta keskittyi nopeaan tietotekniseen neuvontaan, jota koko tiimi tarjosi kollegoille ja/tai 
opiskelijoille tilanteen vaatimalla tavalla monenkirjaviin aikoihin monia eri kanavia käyt-
täen: puhelimitse, videotapaamisissa sekä WhatsAppin ja sähköpostin välityksellä. Kollego-
jen neuvonnassa keskityttiin ensisijaisesti oppimisympäristöjen, sähköisten kokeiden sekä 
Google Meetin käytön tukemiseen. Koska etäopetuksesta oli kokemusta jo kevätlukukaudelta 
2021, kysymykset olivat tarkentuneet, mikä helpotti neuvontaa. 
 
Ennalta suunnitelluista koulutuksista tvt-tiimi järjesti yo-koulutukset, mutta koronatilanteen 
vuoksi ne toteutettiin etäyhteyden avulla. Etäyhteydellä järjestetyt koulutukset osoittautuivat 
paremmin monien aikatauluihin sopiviksi, minkä vuoksi osallistujamäärä oli aikaisempaakin 
suurempi. Vaikkei etäkoulutuskaan sovi kaikkien aikatauluun, on se helpommin sovitetta-
vissa eri koulumuotojen opettajien lukujärjestyksiin, minkä vuoksi vastaavaa etäneuvontaa 
harkitaan myös jatkossa pandemiatilanteesta riippumatta. 
 
Opiskelijoille tvt-tiimi tarjosi boottauspajoja sähköisiä yo-kirjoituksia varten. Pajat järjestet-
tiin koronarajoitukset huomioiden hajautetusti ja tavanomaista pienemmille ryhmille. Boot-
tauspajassa oli mahdollista harjoitella boottaamisen lisäksi muitakin sähköisen ylioppilasko-
keen keskeisiä toimintoja, sillä etäopetuksen vuoksi kursseilla ei ollut yhtä paljon mahdolli-
suuksia harjoitella niitä kuin aiempina vuosina. 
 
Paljon etäopetusta sisältäneen poikkeuslukuvuoden kokemukset toivat paljon uusia oppeja 
tvt-tiimille. Kokemukset olivat pitkälti positiivisia, mikä rohkaisee tarjoamaan neuvontaa ja 
koulutuksia jatkossakin etänä. Etänä työskentelemisen mahdollisuudet ja osaaminen ovat ke-
hittyneet niin tiimin sisällä kuin koko työyhteisössä. Tvt-tiimi ryhtyy etunenässä nimensä 
hengessä kokoustamaan jatkossa etänä. 
 

 

Valtion erityisavustuksella rahoitettu Toimintakulttuurin päivitys LOPS-ohjauksella -hanke 
jatkui syyslukukaudella koululla ja etänä järjestettyinä koulutuksina sekä erityisesti hyvin-
vointi, tiimiopettajuus ja korkeakouluyhteistyökokeiluiden edistämisenä. Koululla järjestet-
tiin lukuvuoden alussa Aivotaidot-luento, jossa annettiin vinkkejä oppimisen tukemiseen eri-
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tyisesti hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi näistä teemoista aloitettiin keräämään yhteis-
koulun ja aikuislukion yhteisille Peda.net-sivuille tietopankkeja, joita päivitetään jatkossa tar-
peen mukaan.  
 
Aikuislukion uuden opetussuunnitelman yleisen osan viimeiset palat valmistuivat syysluku-
kaudella, ja niiden läpikäynti työyhteisössä järjestettiin etäkokouksissa ja Peda.netissä syyslu-
kukaudella. Kokouksissa saatujen palautteiden perusteella opetussuunnitelmatekstiä hiot-
tiin. Aineryhmien kanssa on lisäksi tehty ainekohtaisten osuuksien viimeistelyä. Opetussuun-
nitelmateksti hyväksyttiin opettaja- ja henkilöstökokouksessa kevätlukukaudella. 
 
Lukuvuoden aikana on tehty yhteistyötä yhteiskoulun kanssa esimerkiksi hankkeen yhden 
tavoitteen eli opiskelijalle tarkoitetun lukio-opiskelusta ja esimerkiksi korkeakouluyhteis-
työstä kertovan esitteen tekemisessä. Lisäksi aikuislukion edustajat ovat pitäneet yhteyttä 
toisten yksityiskoulujen opetussuunnitelmatyöstä vastaaviin opettajiin yksityiskoulujen lu-
kiotutorverkostossa. 
 
Etäopetukseen siirtyminen ja kokousrajoitukset ovat estäneet joitakin lukuvuodeksi suunni-
teltuja toimia ja esimerkiksi koulutusten järjestämistä koululla, vaikka joitakin koulun ulko-
puolisia koulutusmahdollisuuksia on hyödynnetty.  
 

 

 

Opiskelijakunnan hallitus järjestäytyi syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Kokous pidettiin 
koronatilanteen takia kahdessa osassa. Hallituksen puheenjohtaja lukuvuonna 2020–2021 oli 
Fatima Ali Hosein, ja varsinaiset jäsenet olivat Hamdi Hussein Ga'al, Ubah Muhumed, Al 
Sieedi Osama, Abdala Iise Salah, Amina Ali Hussein, Zamzam Mohammed ja Warsame Dhore 
Rujalo. Varajäseninä toimivat Berevan Ali, HalaRajoub ja Kilan Hedo.  
 
Syyslukukaudella pohdittiin kahdessa kokouksessa, mitä opiskelijakunnan hallitus toivoo 
viestiksi yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän kokoontumiseen, johon hallitus oli kutsuttu. 
Koska yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän kokous sattui koeviikolle, päätettiin valita yksi 
edustaja viemään viestiä koko hallituksen puolesta. Edustajaksi valittiin puheenjohtaja 
Fatima Ali Hosein. Edustajalle kerättiin sekä perusopetuksen, LUVA:n ja lukion opiskelijoi-
den ajatuksia vietäväksi eteenpäin. Hallitus pohti ja päätti toimintatavasta yhdessä. 
 
Kun opetus siirtyi etään, joulukuun ja kevätkauden kokoukset pidettiin etäkokouksina. Ko-
kouksissa keskusteltiin koronan vaikutuksesta opetukseen ja opiskelijoiden jaksamiseen. 
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Lukuvuonna 2020–2021 tutorien ohjaavana opettajana toimi Tiina Varis ja tutoreina Ahmed 
Al-Zumaili, Abukar Ilfaf Ali, Ahmed Noor Taqal, Kifah Jabbar Abbas, Hani Mohamed Aden, 
Salmo Mohamud Mohamed, Abdi Najib Nor Ali ja Omar Sanweyne Abdi. Tutorit saivat tehtä-
väänsä perehdytyksen ja olivat tukemassa aloittavia peruskoululaisia uusien ryhmien syksyn 
alkuinfossa ja orientaatiopäivien tapaamisissa sekä muutoinkin tarvittaessa. Yksi tutoreiden 
edustaja osallistui myös yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän järjestämään etäkokoukseen. 
 

 

Yhteinen koulumme -kysely toteutettiin 4. jaksossa tammi-helmikuussa Google Formsissa. 
Lukion opiskelijoille linkkiä jaettiin kansliasta sähköpostilla. Perusopetuksen ja LUVA:n opis-
kelijoille linkkiä jakoivat ryhmänohjaajat, jotka myös avustivat ja opastivat omaa ryhmäänsä 
kyselyn täyttämisessä. Linkki kyselyyn oli opiskelijoille myös sähköisessä oppimisympäris-
tössä Peda.netissä. 
 
Kysely oli tarkoitettu aikuislukion iltakurssien opiskelijoille (lukio, perusopetus, LUVA), ei 
niinkään kaksoistutkinnon suorittajille. Kyselyyn vastasi 189 opiskelijaa. 65 % vastanneista 
oli perusopetuksen opiskelijoita, 32 % lukion opiskelijoita ja 3 % LUVA:n opiskelijoita. Opis-
kelijat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kouluun, kouluarkeen ja koulun toimintaan. Tar-
kempi kooste on lukuvuosiraportin liitteenä. 
 
Kyselyä ja siihen saatuja vastauksia käytiin läpi opettaja- ja henkilöstökokouksessa keväällä 
2021. Koulun toimintaa ja käytäntöjä pyritään kehittämään kyselystä saatujen tietojen ja toi-
veiden perusteella lukuvuonna 2021–2022. 
 

 

Lukuvuonna 2020–21 vastauksia lomakkeeseen saatiin yli 570 kpl 40:ltä eri kurssilta. Väittä-
mittäin lasketut keskiarvot asettuivat kaikissa kysymyksissä asteikon positiiviselle puolelle. 
Lomakkeeseen sisältyi myös Opiskelijana kurssilla -osio, jossa opiskelijat arvioivat omaa opis-
keluaan. Vastausten perusteella voidaan todeta, että opiskelijat kaikissa ryhmissä pitävät ope-
tusta laadukkaana ja oppimistaan tukevana. Keskimäärin opiskelijat arvioivat myös, että hei-
dän tavoitetasonsa on otettu huomioon opetuksessa. Opiskelijat myös kokevat voimakkaasti 
opettajien olevan aidossa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa ja kokevat työilmapiirin 
turvalliseksi ja kannustavaksi.  
 
Lomakevastauksista saadaan myös näkyviin mahdollisia kehittämiskohteita. Esimerkiksi 
vaikka arviointi koetaan ennustettavaksi ja reiluksi, vaikuttaa siltä, että lukuvuoden aikana 
arvio tästä on laskenut, mikä saattaa johtua osin etäarvioinnista. Näitä kehittämiskohteita 
käydään tarkemmin läpi syyslukukauden ensimmäisessä opettaja- ja henkilöstökokouksessa 
ja aineryhmien työskentelyssä. 
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Virkistystiimi järjesti etäpikkujoulut Google Meetissä joulukuussa. Myös kaksi etäkahvitilai-
suutta järjestettiin maaliskuussa, joista toisessa oli mukana Elizabeth-vuohi Zoomin välityk-
sellä. Lukuvuoden päätöskahvitilaisuutta vietettiin juhlasalissa. Myös pieniä herkkuyllätyksiä 
oli tarjolla opehuoneessa pitkin lukuvuotta henkilöstön piristykseksi. 
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Business College Helsingissä lukiokurssien järjestelyjä määrittivät koronapandemiasta johtu-
vat poikkeukset ja muutokset. Turvallisuussyistä ensimmäisen vuoden opiskelijoille ei ollut 
syksyn alussa mahdollista pitää kaikille yhteistä orientaatiotilaisuutta, joten opettajat johdat-
tivat uudet tykkiläiset lukio-opintojen pariin kukin oman oppiaineensa kurssin aluksi. Koko 
lukuvuoden ajan kaksoistutkinto-opettajia ilahdutti opiskelijoiden joustavuus ja kyky mukau-
tua nopeasti muuttuviin (etä)opetusjärjestelyihin. 
 
Ensimmäisen ja toisen vuoden kaksoistutkinto-opiskelijoille tarjottiin Töölön yhteiskoulun 
aikuislukion opinto-ohjaajien ja erityisopettajan lukioinfo-tilaisuuksia yhteistyössä Perhon ja 
Business College Helsingin opinto-ohjaajien, erityisopettajien ja HOKS-ohjaajien kanssa. In-
foissa opiskelijoille kerrottiin lukio-opinnoista ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvistä asioista 
sekä oppimisen ja opiskelun tukimuodoista. Lisäksi opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta 
opinto-ohjauksen ja erityisopettajan palveluihin ympäri lukuvuoden. Kaikissa infotilaisuuk-
sissa oli runsas osanotto ja opiskelijat esittivät kysymyksiä aktiivisesti. Pandemian johdosta 
tilaisuudet toteutettiin ensimmäistä kertaa Google Meet -sovelluksen kautta. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-ohjaajat kartoittivat ja kehittivät peruskoulun ja am-
matillisen koulutuksen yhteistyön mahdollisuuksia osana opinto-ohjaus ja työelämätaidot 
oppiainetta. Yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa jatkettiin sekä yleisemmällä ta-
solla (esim. Stadin ammattiopisto ja Omnia) että yksilöohjauksessa (esim. hakutoimistot). 
Opinto-ohjauksessa tarjottiin perusopetuksen opiskelijoille mahdollisuus osallistua ko. oppi-
laitosten tutustumistilaisuuksiin ja ”jatkuvan haun” -hakupäiviin, jotka koronan vuoksi toteu-
tettiin etänä. Yhteistyössä huomioitiin myös ne opiskelijat, jotka hyötyisivät tulevissa amma-
tillisissa opinnoissaan erityisestä tuesta. Keväällä 2021 perusopetuksesta hakeutui edelleen 
runsaasti jatkamaan opintojaan ammatillisiin oppilaitoksiin: ensimmäistä kertaa jatko-
opinto-ohjaukset hakuineen tehtiin täysin etänä Meetissä. 
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Yksityiskoulujen Verkkolukion ohjausryhmä kokoontui perinteiseen tapaan lukuvuoden ai-
kana muutamia kertoja. Kokoontumiset järjestettiin Google Meet yhteyksin koronatilan-
teesta johtuen. Ohjausryhmässä uutena koordinaattorina aloitti Lauttasaaren yhteiskoulun 
kuvataideopettaja, jonka osaamisen ansiosta uudistui myös verkkolukion nettisivusto. Sivus-
ton uudistamisen lisäksi tärkeimpänä tehtävänä oli edelleen koulujen yhteisen kurssitarjon-
nan kokoaminen yhteiselle tarjottimelle mukana olevien koulujen opiskelijoiden hyödynnet-
täväksi. Yhteistyössä oli mukana 11 yksityiskoulua. Loppukeväästä ohjausryhmä sai pyynnön 
kartoittaa koulujen halukkuutta järjestää opiskelijoille kesäopetusta, jonka tarve on lisäänty-
nyt opiskelijoiden etäopiskelujaksojen takia. Koordinaattori täydensi kurssitarjontaa muuta-
man koulun tarjoamilla kursseilla. Oma aikuislukiomme lisäsi tarjontaan lyhyen matematii-
kan abikurssin MAB9. Ohjausryhmä jatkaa verkkolukion uudistamistyötä ensi lukuvuoden ai-
kana. 
 
Verkkolukion yhteistyössä olivat mukana seuraavat yksityiskoulut: Apollon yhteiskoulu, Eng-
lantilainen koulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Herttoniemen yhteiskoulu, Kansainväli-
nen liiketoiminnan lukio/Lauttasaaren yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Munkkiniemen 
yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Töölön yhteiskoulu ja 
Töölön yhteiskoulun aikuislukio. 
 

 

Yhteistyö Töölön yhteiskoulun yläkoulun ja lukion kanssa keskittyi kuluneena lukuvuonna 
lukion opetussuunnitelman ympärillä kouluissa tehtyyn työhön ja koulujen yhteisen tvt-tii-
min työskentelyyn.  
 

 

Aikuisten perusopetuksen verkosto on pyrkinyt vahvistamaan yhteistyötä aikuisten perus-
opetusta järjestävien koulujen kesken. Yhteistyötapaamiset on koronatilanteesta johtuen jär-
jestetty Teams-yhteyksin. Uutena käytäntönä oli, että ryhmän kokoonkutsujana ja samalla 
puheenjohtajana on toiminut lukuvuoden aikana yhden koulun edustaja kerrallaan. Näin 
työtä ja muita järjestelyitä on voitu jakaa eri toimijoiden kesken tasaisemmin. Töölön yhteis-
koulun aikuislukiolla on vastuu ensi lukuvuoden ensimmäisestä kokoontumisesta. Verkosto 
päätti ryhtyä järjestämään yhteistyössä olevien koulujen aineryhmien opettajille yhteistyöta-
paamisia. Tapaamiset aloitetaan ensi lukuvuonna. Aikuislukiollamme on vastuu reaaliainei-
den opettajatapaamisen järjestämisestä mahdollisesti marraskuussa 2021. Lukuvuoden ai-
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kana verkostossa on vaihdettu kokemuksia aikuisten perusopetuksen koronaepidemian ai-
heuttamista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Lisäksi on keskusteltu uusista päättöar-
viointikriteereistä ja opiskelijoiden oppimistuloksista.  
 
Koulujen opiskelijavalintakäytännöt, hakijamäärät, koulutusten aloitusajankohdat ja oppi-
velvollisuuden laajentumiseen liittyvät asiat ovat olleet yhteisten pohdintojen aiheina.  
 
AIPE-verkostoon on lukuvuoden aikana kuuluneet seuraavat koulut: Eiran aikuislukio, Hel-
singin aikuislukio, Helsingin aikuisopisto, Omnia, Vantaan aikuisopisto, Suomen Dia-
koniaopisto, Järvenpään opisto sekä edustaja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalta (KASKO). Töölön yhteiskoulun aikuislukion edustajana verkoston kokoontu-
misissa oli joko rehtori, vararehtori tai opinto-ohjaaja. 
 
Osa AIPE-verkoston edustajista on myös mukana joko Aikuislukioliitto ry:n, Aikuislukioiden 
Rehtorit ry:n tai Aikuislukioiden opettajat ry:n hallituksessa. 
 

 

Kuluneena lukuvuonna opinto-ohjaajat osallistuivat pääkaupunkiseudun aikuislukioiden 
opinto-ohjaajien verkoston yhteistyöhön. Etätapaamisissa pohdittiin mm. ohjaustyöhön liit-
tyviä kysymyksiä ja aikuislukioiden ajankohtaisia asioita. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio ja Töölön yhteiskoulu ovat lukion opetussuunnitelman val-
mistelussa olleet yhteistyössä myös yksityiskoulujen lukiotutorverkoston kanssa. Lokakuussa 
järjestettiin etäHYRY-koulutustilaisuus, johon eri verkoston koulujen tutoropettajat osallis-
tuivat. Hankkeen toiminta on lukuvuonna 2020–21 kuitenkin keskittynyt säännöllisiin etäta-
paamisiin, joissa on käyty läpi opetussuunnitelmatyöskentelyn etenemistä kouluissa, jaettu 
kokemuksia ja kysytty neuvoa. Toimintaan ovat osallistuneet Töölön yhteiskoulun aikuislu-
kiosta Jan Jansson ja yhteiskoulusta Irene Bonsdorff.  
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Yhteistyö Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Suomen Pakolaisavun Kurvi -hankkeen kanssa 
jatkui. Kuraattori ja aikuislukion opinto-ohjaaja toimivat koulun puolelta yhteistyön koordi-
noijina. Yhteistyön tavoitteena oli tarjota Töölön yhteiskoulun aikuislukion peruskoulussa 
opiskeleville maahan muuttaneille opiskelijoille ohjausta ja neuvontaa. Opiskelijoita ohjattiin 
Kurvi hankkeen palveluihin. Pandemian aikana keskeisenä työmuotona tarjottiin opiskeli-
joille henkilökohtaista tukea etäpalveluna puhelimitse ja Zoom/Teams-sovellusten kautta. 
Yhteistyö jatkuu edelleen ensi lukuvuotena 2021–2022. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus 
saada Kurvi hankkeelta neuvontapalveluja kesän aikana Helsingin Ohjaamon tiloissa. Hanke 
on vakiintunut tärkeäksi yhteistyökumppaniksi autettaessa maahan muuttaneita nuoria ja 
suomalaista palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa. 
 

 

 
 
Lukuvuoden aluksi opintoavustaja Keise Ali kertoi matkastaan ystävyyskouluumme. Ali vie-
raili alueella heinä- ja elokuussa 2020. Ali tapasi koulun rehtorin, opettajia sekä opiskelijoita. 
Yhteistyön tiivistämistä mm. Skypen ja WhatsAppin välillä pohdittiin. Ali myös lahjoitti kou-
lulle Töölön yhteiskoulun aikuislukion omistaman videoprojektorin. Alin mukaan koulun 
infrastruktuuri on hyvin alkeellista, mikä hankaloittaa yhteydenpitoa. 
 
Lukuvuoden aikana ystävyyskoulutiimi kokousti useita kertoja. Epidemiatilanteen vuoksi ko-
koukset päätettiin edelleen toteuttaa ilman opiskelijoita. Lukuvuoden aikana toteutettiin 
useita viime lukuvuonna ideoituja ystävyyskoulu-aiheisia tehtäviä. Tvt-tunneilla opiskelijat 
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saivat koulun peda.net -alustan avulla tutustua ystävyyskouluumme ja elinoloihin Somali-
maassa. Englannin tunneilla kirjoitettiin sähköpostiviestejä ystävyyskoulun opiskelijoille. 
Nämä viestit käännettiin ja lähettiin ystävyyskouluumme. Saimme viesteihin vastauksen ja 
myös kuvia ystävyyskoulusta. Vastaavaa toimintaa pyritään jatkamaan ja tiivistämään myös 
seuraavana lukuvuonna. 
 
Lukuvuoden aikana myös ystävyyskoulumme internetsivut uudistettiin täysin koulumme 
Peda.net-alustalla, ja sivulle lisättiin kuvia ystävyyskoulusta ja muuta uutta sisältöä.  

 
 

 

Yhteistyö Töölön yhteiskoulun ja Töölön kirjaston kanssa jatkui vilkkaana myös lukuvuonna 
2020–2021 korona-ajasta huolimatta kaunokirjallisuuden ryhmälainojen muodossa. Kaupun-
ginkirjaston kokoelmat ovat tärkeä lisä koulukirjaston kokoelmiin. Valitettavasti korona-
ajasta johtuen muu yhteistyö, kuten ryhmien tutustumiskäynnit kaupunginkirjastoon opiske-
lijoiden kanssa, ei ollut mahdollista. 
 

 

Lukuvuonna 2020–2021 koulussamme ei järjestetty pandemiatilanteesta johtuen yhteistyössä 
Helsingin vpk:n kanssa poistumisharjoitusta. 
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