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Rehtorin tervehdys 

 

Aikuislukiomme monipuolisen työntäyteinen lukuvuosi päättyi juhlatunnelmiin. Touko-

kuun lopulla valmistujaisjuhlia vietettiin usean opiskelijaryhmän kesken. Lukioon val-

mistavan koulutuksen (LUVA) opintovuosi päättyi. Ensimmäistä kertaa koulun histo-

riassa saivat todistuksensa perusopetuksen alkuvaiheen opiskelijat. Perinteiseen tapaan 

vietettiin myös aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintojen päättymistä. Opiske-

lun loppuun suorittaminen oli näille opiskelijaryhmille erityisen vaativaa ja motivaatiota 

edellyttävää, sillä kaikkien äidinkieli oli muu kuin suomi. Valmistuneiden ylioppilaiden 

joukossa oli kolmen yhteistyökoulumme opiskelijoita, jotka saivat samanaikaisesti am-

matillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Jokainen lukuvuoden aikana opintonsa pää-

tökseen saanut opiskelijamme on oman onnistumisensa mestari. 

 

Hyvinvointiyhteiskuntamme perustana on, että meillä on tarjolla erilaisia avoimia koulu- 

ja opintopolkuja. Kaikille avoimessa aikuislukiossamme on voinut kuluneen lukuvuoden 

aikana uudistaa jokainen osaamistaan ikään, elämäntilanteeseen, kulttuuriin ja taustaan 

katsomatta. Monipuolisesta kurssitarjonnasta jokainen on voinut löytää itselleen sopivan 

vaihtoehdon. Ensi lukuvuoden kurssitarjonta on jo valmiina odottamassa syksyllä opinto-

jaan jatkavia ja uusia opiskelijoitamme varten. 

 

Kevätlukukaudella opiskelijamme osallistuivat Yhteinen koulumme kyselyyn. Koulum-

me tunnelmia kuvailtiin mm. seuraavasti: lämminhenkinen, monikulttuurinen ja asian-

tunteva; tasa-arvoa kunnioittava, auttavainen, motivoiva, mahdollistava; turvallinen, 

lämmin, opettavainen; tasokas opetus ja mukava ilmapiiri. Lämpimät kiitokset kaikille 

opiskelijoillemme. Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, 

turvallisuus ja toisten kunnioittaminen. Vastauksista päätellen tämä on välittynyt opis-

kelijoillemme.  

 

Uudistunut lukuvuosiraportti 2018–2019 kuvaa hyvin aikuislukion monipuolista toimin-

taa. Opetustyön lisäksi aikuislukiossa tehdään aktiivista kehittämistyötä sekä koulu-

yhteisön sisällä että ulkopuolisten tahojen kanssa. Tästä kaikesta toiminnasta antaa lu-

kuvuosiraportti kattavan kuvan. Uutena osana raportissa on mukana lukuvuoden aikana 

jatkuvasti päivittyvä verkkovuosikertomus. 

 

Kiitokset koulun henkilökunnalle lukuvuoden työstä opiskelijoidemme hyväksi. Kiitokset 

jaksavasta ideointityöstä, kehittämisehdotuksista ja moniin suunnittelutehtäviin ryhty-

misestä. Työyhteisön lämminhenkinen ilmapiiri mahdollistaa kaikkien hyvinvoinnin ja 

kartuttaa yhteistä onnistumisen iloa. 

 

Marja-Leena Ruha-Tuomola 

rehtori 
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Opettajat 

Ruha-Tuomola Marja-Leena FM, johtava rehtori, aikuislukion rehtori 

Andersson Svetlana FM, tuntiopettaja, venäjä 

Autti Sini FM, tuntiopettaja, ruotsi 

Ekstrand Jonna KM, erityisopettaja, vararehtori 
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Haaksluoto Erja FM, lehtori, englanti 
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Jansson Jan FM, tuntiopettaja, kemia, matematiikka 

Kangasmäki Mikko FM, tuntiopettaja, matematiikka 

Kanniainen Janne FM, lehtori, ruotsi, englanti, espanja 

Karhu Katja TM, tuntiopettaja, psykologia 

Karilainen Sanna FM, tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus 

Klemettinen Petra TM, tuntiopettaja, elämänkatsomustieto, uskonto, 

Korkiakangas Tiina FM, tuntiopettaja, biologia, maantiede, terveystieto 

Koskenniemi Milla FM, tuntiopettaja, englanti, liikunta, terveystieto, tvt 

Kotro Arno VTM, tuntiopettaja, filosofia, psykologia 

Kujala Taija FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus 

Kylä-Rekola Matti FM, lehtori, matematiikka, fysiikka 

Lemberg Janne FM, tuntiopettaja, matematiikka 

Mattila Satu FM, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä 
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Syrjö Anne FM, tuntiopettaja, matematiikka, tvt 

Särkkä Iro VTM, tuntiopettaja, yhteiskuntaoppi 

Tikkanen Johanna KM, tuntiopettaja, kotitalous 
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Tuomi Olli FM, tuntiopettaja, matematiikka 

Tuomisaari Laura FM, lehtori, biologia, maantiede, terveystieto 

Turumäki Päivi FM, tuntiopettaja, historia, tvt, yhteiskuntaoppi 

Uitti Jaana FM, lehtori, historia, yhteiskuntaoppi 

Umehara-Sorsa Hiromi FM, tuntiopettaja, japani 

Vallius Laura KM, tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi 

toisena kielenä 

Varis Tiina FM, tuntiopettaja, englanti 

Virtanen Merja FM, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä 

 

Toimihenkilöt 

Achenchab Mohamed iltavahtimestari 

Ali Keise opintoavustaja 

Bosas Tom mikrotukihenkilö 

Escartin Hamarinen Pablo psykologi 

Heikkinen Jutta opintosihteeri 

Junell Outi kirjastonhoitaja 

Loman Petri opintokoordinaattori 

Nordbo Tuula talouspäällikkö 

Ojala Nina taloussihteeri 

Parikka Elisa kuraattori 

Ranta Pipsa kirjastonhoitaja, opintoavustaja 

Sevilem Pia hallintosihteeri 

Tanska Soile terveydenhoitaja 

 

Erityisopettajia: 1 

Lehtoreita:   6 

Opinto-ohjaajia: 2 

Toimihenkilöitä: 13 

Tuntiopettajia:  35 

 

Töölön yhteiskoulun johtoryhmä 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, johtava rehtori, aikuislukio 

Pirkko Majakangas, rehtori, yläkoulu ja lukio 

Tuula Nordbo, talouspäällikkö 

 

Perusopetuksen ryhmänohjaajat 

PK18D, PK17A  Pipsa Ranta 

PK17B    Eliisa Jahnsson 

PK17C    Merja Virtanen 

PK17D    Milla Koskenniemi 

PK18A    Anna Rinnemaa 

PK18B    Tiina Varis 
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Kehittämisryhmä (KEHRÄ) 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori 

Jonna Ekstrand, erityisopettaja, vararehtori  

Taija Kujala, sihteeri, äidinkielen aineryhmä 

Minna Fabritius, kielten aineryhmä 

Jan Jansson, matemaattis-luonnontieteellinen aineryhmä 

Mia Snellman, opinto-ohjaaja  

Laura Tuomisaari, reaaliaineiden aineryhmä 

Merja Virtanen, suomi toisena kielenä opetus 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori  

Jonna Ekstrand, erityisopettaja, vararehtori 

Leena Ervasti, opinto-ohjaaja 

Mia Snellman, opinto-ohjaaja 

Elisa Parikka, kuraattori  

Soile Tanska, terveydenhoitaja  

Pablo Escartin Hamarinen, psykologi  

Katja Karhu, aineenopettaja 

Keise Ali, opintoavustaja 

 

Työsuojelutoimikunta 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, rehtori 

Pirkko Majakangas, rehtori (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 

Tuula Nordbo, talouspäällikkö 

Tiina Joenpelto, aineenopettaja (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 

Auli Keskisaari, aineenopettaja (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 

Milla Koskenniemi, aineenopettaja 

Matti Kylä-Rekola, aineenopettaja 

Janne Lemberg, aineenopettaja 

Pia Sevilem, hallintosihteeri 

Marianne Siitonen, aineenopettaja (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 

 

Opiskelijakunnan hallituksen opettajajäsen 

Satu Mattila 

 

Tutor-opiskelijatoiminnan ohjaava opettaja 

Merja Virtanen 

 

Tvt-tiimi 

Tom Bosas, mikrotuki 

Jan Jansson, aineenopettaja 

Pipsa Ranta, opintoavustaja 

Anna Rossi, aineenopettaja (Töölön yhteiskoulun yläkoulu ja lukio) 

Päivi Turumäki, aineenopettaja 
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Ystävyyskoulutiimi 

Merja Virtanen 

Keise Ali 

Ville Hirvonen 

Milla Koskenniemi 

Satu Mattila 

Tiina Varis 

 

 

Aikuislukion suuntaa-antavat opiskelijamäärät 

Lukiotutkintoa suorittavat: 230 

Peruskoulun alkuvaihetta suorittavat: 25 

Peruskoulun päättövaihetta suorittavat: 210 

Lukion valmistavan koulutuksen opiskelijat: 20 

Lukion aineopiskelijat, johon kuuluvat myös kaksoistutkintoa suorittavat: 680 

 

Valmistuneet, päättötodistuksen saaneet ja ylioppilaat 

Perusopetuksen päättötodistuksia: 81 

Perusopetuksen alkuvaiheen suorittaneet: 18 

LUVA:n suorittaneet: 7 

Lukion päättötodistuksia: 34 

Ylioppilastutkinnot: 121 

 

Kurssien toteutuminen 

Lähes kaikki kurssit toteutuivat suunnitellusti. Vain B3-kielen ranskan opetus päättyi 

kesken lukuvuoden vähäisen opiskelijamäärän takia.  
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Tässä luvussa kerrotaan, miten lukuvuosisuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toteu-

tuneet, ja mitä muuta eri työryhmät ja toimijat ovat lukuvuoden aikana tehneet. Oheinen 

kuva havainnollistaa Töölön yhteiskoulun aikuislukion toimijoita. 

 

 

 
 

 

 

Lukuvuoden aikana pidettiin kuusi opettaja- ja henkilöstökokousta, joiden pöytäkirjat on 

koottu kaikkien nähtäville koulun intranetiin. Lisäksi järjestettiin sähköisiä, ns. virtuaa-

likokouksia intranetissä. Virtuaalikokouksissa hyväksyttiin mm. opetussuunnitelma-

muutoksia ja kurssitarjontaa. 

 

 

Alkuvaiheen opetuksen uudet kokemukset 

Lukuvuoden aikana alkaneesta alkuvaiheen opetuksesta kerättiin ensimmäisiä koke-

muksia. Alkuvaiheessa aloittanut ryhmä oli erittäin motivoitunut ja opiskelijoiden opis-

kelu- ja kielitaidossa havaittiin opettajien mukaan selvää kehittymistä alkuvaiheen opin-

tojen aikana. Kokemukset kannustavat jatkamaan alkuvaiheen opetuksen kehittämistä 

koulussa.  
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Opiskelun tuki 

Perusopetuksessa ja lukiossa järjestettiin erilaista opiskelun tukea kuten läksytukea ja 

aineohjaustunteja. Vuoden aikana on kartoitettu tuen käyttöä. Erityisesti matematiikan 

tuki oli kysyttyä ja käytettyä. Myös muissa aineissa tukitunteja hyödynnettiin ja niistä 

kyseltiin usein opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

Lukuvuonna 2018–19 perusopetukselle oli myös oma s2-tukitunti, joka järjestettiin läpi 

lukuvuoden kerran viikossa torstaisin ennen oppitunteja. Tämä oli aiempaa toimivampi 

ratkaisu. Opiskelijat muistivat ajankohdan paremmin, ja tukitunneilla pystyi keskitty-

mään perusopetuksen opiskelijoiden haasteisiin. 

 

Perusopetukselle tarjottavaa läksytukea hajautettiin lukuvuoden aikana mahdollisuuk-

sien mukaan useampaan tilaan, mikä auttoi työskentelyrauhan säilyttämisessä. Edelleen 

on syytä selvittää tapoja parantaa läksytukitunnin työskentelyrauhaa. 

 

Perusopetuksessa samanaikaisopetus koettiin hyväksi tukimuodoksi ja sen määrää pyri-

tään kasvattamaan.  

 

Lisäksi opetuksen tukena ryhmänohjauksen käytänteitä kehitettiin lukuvuoden aikana 

monella tavalla, ja ryhmänohjauksesta saatiin myönteisiä kokemuksia. 

 

Perusopetuksen opiskelijaksiotto 

Kuluneena lukuvuonna tehostettiin varasijoilla olevien opiskelijoiden ottamista peruut-

taneiden tilalle mm. hyödyntämällä Wilma-merkintöjen tarkempaa seuraamista.  

 

Perusopetukseen hakevien kielitestin käytänteitä uudistettiin lukuvuoden aikana. Kieli-

testistä laadittiin kaksi erilaista versiota. Lisäksi testiin otettiin keväällä mukaan mate-

maattisia taitoja testaava osio, jonka tarkoitus on tarjota tietoa ryhmiin jakamisen perus-

teeksi. Lisäksi henkilötietojen tarkastaminen tehtiin vasta testin lopuksi, mikä rauhoitti 

koetilannetta ja helpotti kanslian henkilökunnan työtä. Jatkossa kielitestit saattaa olla 

syytä jakaa useammalle päivälle, sillä osanottajien määrä on ollut runsas ja vaikeasti 

ennakoitava. 

 

Uusintakokeen käytänteet 

Uusintakokeiden käytänteitä koettiin tarpeelliseksi kehittää Yhteinen koulumme kyse-

lystä saadun palautteen perusteella. Uusintakoepäivissä on kokeiltu erilaisia järjeste-

lyitä, jotta ensimmäisenä kokeeseen saapuvat opiskelijat saisivat aloittaa työskentelyn 

välittömästi rauhallisessa tilassa. Kokemusten mukaan koetilanne on jonkin verran tästä 

rauhoittunut.  

 

Lukuvuoden aikana pilotoitiin myös sähköisiä uusintakokeita, mistä myös saatiin rohkai-

sevia kokemuksia ja sähköinen uusintamahdollisuus vakiinnutetaan käytänteeksi tule-

vana lukuvuonna. Sähköisen tilan käyttöasteen ollessa pieni, tila toimi myös rauhallisena 

koetilana ensimmäisenä saapuneille opiskelijoille.  
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Lukio-opintojen seuraaminen ja ohjaus 

Lukio-opintojen keskeyttämistä pyrittiin vähentämään aktiivisemmalla opiskelijan-

ohjauksella. Keskeyttämisiä pyrittiin seuraamaan ja tavoittamaan opiskelijoita ja tarjoa-

maan opinto-ohjausta. Yhteydenotoista saatiin positiivisia kokemuksia ja niistä pyritään 

tekemään pysyvä käytänne tulevana vuonna.  

 

Kestävä tulevaisuus teemavuosi 

Kehittämisryhmän jäsenet koordinoivat omien aineryhmiensä toimintaa teeman ympä-

rillä ja käsitelleet teemaa aineryhmien kokouksissa. Erityisesti perusopetuksessa oli toi-

minnallista aiheen käsittelyä ja esimerkiksi jätteiden lajittelun neuvontaa järjestettiin 

kahvio Montussa ja koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Ohjausta näissä asioissa voidaan 

jatkaa. Lukio-opiskelijat kohtasivat teemaa erityisesti kurssien näkökulmavalinnoissa ja 

esimerkiksi tehtävien aineistoissa. 

 

Arviointitiedon hyödyntäminen 

Arviointitoimien tuloksia käsiteltiin lukuvuonna arviointisuunnitelman aikataulun mu-

kaan mm. opettaja- ja henkilöstökokouksissa sekä aineryhmien kokouksissa. Tulosten 

käytettävyyttä yritettiin parantaa myös esimerkiksi sähköisten lomakkeiden keräämi-

sellä perusopetuksessa, mistä saatiin myönteisiä kokemuksia. Lukuvuoden aikana Töölön 

yhteiskoulun aikuislukion edustaja osallistui myös usean yksityiskoulun yhteiseen laatu-

käsikirjan laatimiseen, mikä auttoi kehittämään koulun omia käytänteitä. 

 

 

 

Lukiolaisten sähköisen työskentelyn valmiudet  

Aineryhmän opettajat keskittyivät opetuksessa kehittämään opiskelijoiden sähköisen 

työskentelyn valmiuksia eri tavoin. Esimerkiksi kemian kursseilla sähköisten työtapojen 

opettelua tuettiin myös työtapojen harjoittelua ohjaavilla kurssitehtävillä ja kotitehtä-

villä tuntityöskentelyn lisäksi. Aineohjauksissa myös ohjattiin sähköisten välineiden 

käyttöä. Lukuvuoden aikana järjestetty MAY15-kurssin materiaali oli myös avoimesti nä-

kyvissä kaikkien kurssien opiskelijoille. Tämän lisäksi lukuvuoden kestävä tulevaisuus 

teemaan liittyviä esimerkki- ja harjoitusmateriaaleja taulukkolaskentaohjelmien käyt-

töön jaettiin myös muiden reaaliaineiden opettajille ja käytettiin opiskelijoiden kotona 

tehtävän työskentelyn tukemiseen. 

 

Perusopetuksen opiskelijoiden jatko-opintovalmiudet 

Aineryhmässä keskityttiin erityisesti opiskelijoiden sähköisten työskentelytaitojen kehit-

tämiseen siirtämällä harjoittelua ja kurssitehtäviä enemmän sähköisiin opiskeluympäris-

töihin. Sähköisten palveluiden ja esimerkiksi tiedonhakutehtävien harjoittelu kehittää 

työtaitoja, joita tarvitaan myös jatko-opinnoissa. Kevätlukukaudella järjestettiin myös 

ma12 Johdatus lääkelaskuihin kurssi, joka kehittää erityisesti lähihoitajaopinnoissa tar-

vittavia matemaattisia taitoja.  
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Koulujen välinen yhteistyö 

Lukuvuoden aikana kartoitettiin mahdollisuuksia kehittää yhdessä oppimateriaalia ai-

kuisten kemian perusopetukseen. Pieneen työryhmään kuuluu opettajia lähialueelta ja 

eri puolilta Suomea. Materiaalin kehittäminen alkanee syyslukukaudella.  

 

Lukuvuoden aikana myös kartoitettiin mahdollisuuksia aloittaa yhteistyötä perusopetuk-

sen opiskelijoiden jatko-opintopaikkojen kanssa esimerkiksi tarvittavan taitotason ja pää-

syvaatimusten selkeyttämiseksi. Työ jatkuu seuraavana vuonna työelämäpainotuksen 

kehittämisenä. 

 

Lukio-opiskelijoiden korkeakouluihin tutustumista esimerkiksi opetuslaboratoriovierai-

luilla on kartoitettu ja selvitetty etenkin aikataulullisia haasteita aikuislukiossa. Työ jat-

kuu seuraavana lukuvuonna erityisesti LOPS2021-työn valmistelussa. 

 

Lukuvuoden aikana aineryhmässä käsiteltiin myös opiskelijakyselyiden tuloksia. Tulok-

set olivat pääosin positiivisia ja yhteneviä kurssipalautteen kanssa. Erityisesti lukiolai-

sille suunnatun tvt-kyselyn tuloksien mukaan opiskelijat kaipaisivat lisää tukea sähköi-

siin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa. Tuloksien perusteella erityisesti MAY15-

kurssista tiedottamista pyrittiin lisäämään ja yritettiin huomioida opiskelijoiden toiveita 

kurssien aikana. MAY15-kurssia tullaan myös tulevana lukuvuonna kehittämään vastaa-

maan paremmin kyselyssä ilmi tulleisiin haasteisiin. 

 

Lukion äidinkielessä jatkettiin yhteisten tehtäväpakettien laatimista uuden sähköisen 

ylioppilaskokeen hengessä. Tämän vuoden koulun yhteinen teema kestävä tulevaisuus nä-

kyi tässä mm. siten, että yksi tehtäväpaketti aiheineen ja aineistoineen käsitteli tätä ai-

hetta. Useammalla kurssilla luettiin myös teemaa käsittelevää kirjallisuutta, kuten dys-

topioita ja tietokirjoja. Lisäksi kurssikokeissa analysoitiin teemaa käsitteleviä dokument-

tielokuvia. Äidinkielen kokeita varten harjoiteltiin aiempaa enemmän useiden aineistojen 

käyttämistä lukutaidon kokeessa (lainaamistekniikkaa, vertailua jne.) sekä sujuvaa ai-

neistojen kanssa keskustelemista kirjoitustaidon kokeessa. 

 

Lukio-opetuksessa yksilön ja yhteisön kestävää tulevaisuutta tuettiin tehtäväpaketin li-

säksi muun muassa kirjavinkkarin vetämin kirjastovierailuin sekä Amos Rex museovie-

railulla. Amos Rexissä opiskelijat pääsivät pohtimaan sanan ja kuvan suhteen lisäksi 

luonnonvarojen käyttöä sekä kaupungin ja luonnon välistä suhdetta taiteen keinoin. 

 

Uuden opetussuunnitelman mukaisista perusopetuksen s2-kursseista on saatu lisää ko-

kemusta, ja kursseille on valmistettu paljon opetussuunnitelmaa tukevaa materiaalia. 

Useiden kurssien aikana on tehty yhteistyötä reaaliaineiden opettajien kanssa. Kestävä 

tulevaisuus teema on näkynyt kursseilla käsiteltävissä teksteissä, ja peruskoulun opis-

kelijat ovat tehneet mm. kirjastovierailuja. 

 

Perusopetuksen alkuvaiheen ryhmän opinnot etenivät hyvin ja yhteistyö ryhmää opetta-

vien opettajien kanssa toimi hienosti. Kestävän kehityksen hengessä ryhmä teki mm. vie-

railun Korkeasaareen s2-opettajan ja ympäristö- ja luonnontiedon opettajan kanssa. Pe-

rusopetuksen päättövaiheen s2-ryhmät tutustuivat kevään kursseilla koulun lähiympä-

ristön nähtävyyksiin ja mielenkiintoisiin paikkoihin (Talvipuutarha, Kansallisoopperan 

amfiteatteri, Töölönlahden puisto ja patsaat, Oodi-keskustakirjasto). Osa ryhmistä osal-

listui myös erilaisiin kulttuuritapahtumiin, kuten Kiasma-teatterin nykytanssiesitykseen 
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sekä Musiikkitalon konserttiin. Tutustumiskäynneillä ja vierailuilla haluttiin lisätä opis-

kelijoiden osallisuuden kokemusta: kotikaupungilla on paljon mielenkiintoista tarjotta-

vaa. 

 

Lukioon valmistavassa koulutuksessa (LUVA) koulun teema näkyi esimerkiksi vierailulla 

Heureka-museossa, jossa pohdittiin luonnon ja ihmisen suhdetta. Keväällä käytiin myös 

tutustumassa Kansallismuseossa suomalaiseen kulttuuriin ja historiaan ja samalla mie-

tittiin tapoja ottaa Helsinki haltuun. LUVA-ryhmässä kävivät myös vierailemassa yhteis-

kuntapolitiikan yliopistonlehtori, VTT Anu Katainen sekä musiikin didaktiikan yliopis-

tonlehtori, PhD Ari Poutiainen. Katainen ja Poutiainen esittelivät yliopisto-opiskelun 

mahdollisuuksia sekä kertoivat, millaista on opiskella suomalaisessa yliopistossa. Tarkoi-

tus oli voimauttaa opiskelijoita ja antaa heille monipuolisempaa tietoa opiskelumahdolli-

suuksista, sillä maahanmuuttajaopiskelijoilla on usein puutteellinen käsitys suomalai-

sesta korkeakouluopiskelusta. 

 

 

Suullinen kielitaito 

Aineryhmä saavutti lukuvuodelle asetetut tavoitteet pääosin hyvin. Suullista kielitaitoa 

harjoiteltiin eri kursseilla. Työtapoina olivat mm. oppikirjatekstien ja muiden tekstien 

ääneen lukeminen, yksittäisten sanojen ja pidempien ilmausten ääntämisen harjoittelu 

sekä ohjatut ja vapaammat keskustelutilanteet. Aineryhmä koki suullisen kielitaidon 

harjoittamisen lisääntyneen ja tulleen tavoitteellisemmaksi. 

 

Oppimisympäristöt 

Peda.netin käytön osalta aineryhmän sisällä oli hajontaa. Osa kieltenopettajista käytti 

Peda.netiä varsin paljon, osa joko vähemmän tai vaihdellen esim. kouluasteesta riippuen. 

Erityisesti perusopetuksessa Peda.netin käyttöön liittyy haasteita opiskelijoiden tietotek-

nisten valmiuksien vuoksi. 

 

Abitin käytön osalta etenkin englannin opettajat ansioituivat ja sopivat varsin kattavasta 

kurssikokeiden pidosta Abitissa. Toisen kotimaisen ja muiden kielten osalta käytänteet 

vaihtelivat kursseittain. Abitti-kokeita on kuitenkin lukuvuonna 2018–19 pidetty yhä 

enemmän. 

 

Kestävä tulevaisuus teemaa huomioitiin kursseilla etenkin oppimateriaaleissa ja kurs-

sien teemojen käsittelyssä. Materiaalin jakaminen Peda.netin kautta vähensi moniste-

tulosteiden määrää huomattavasti. 

 

Opiskelun tuki 

Syksyn kokemusten perusteella perusopetuksessa päädyttiin lisäämään kevään kurssi-

tarjontaan perusopetuksen englannin tukikurssit ena9 ja ena10. Nämä kurssit tukivat 

niitä englannin päättövaiheen opiskelijoita, jotka tarvitsivat harjoitusta kielen perus-

sanastossa ja perusrakenteissa päättövaiheen alkaessa. 

 

Yksittäisenä uutena kokeiluna mainittakoon kaksoistutkintoyhteistyökoulussamme Per-

hossa toteutettu samanaikaisopettajuuskokeilu ruotsin ns. abikurssilla (RUB8). Ryhmä 

oli suuri, joten kahdelle opettajalle oli tarvetta. Sen sijaan, että ryhmä olisi jaettu puoliksi 

kahdelle opettajalle, toteutettiin opetusjärjestelyjä joustavasti; toisinaan oltiin suuressa 

ryhmässä kahden opettajan voimin, toisinaan jakauduttiin pienempiin ryhmiin opettajien 
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johdolla. Kokeilun ansiosta opettajilla oli enemmän aikaa tukea opiskelijoita ja mahdolli-

suuksia suorittaa opetuksen eriyttämiseen liittyviä konkreettisia toimenpiteitä. Opetta-

jat myös saivat toisiltaan uusia ideoita ja näkökulmia erilaisiin opetustilanteisiin.  

 

 

Kestävä tulevaisuus  

Kestävä tulevaisuus oli lukuvuoden 2018–19 laaja-alainen aihekokonaisuus. Teemaa kä-

siteltiin monipuolisesti eri reaaliaineiden kursseilla ja aiheiden kirjo venyi aina konkreet-

tisista ruokavalinnoista filosofisiin pohdintoihin ja ilmastopolitiikasta kiertotalouden 

mahdollisuuksiin. Uutisia ja mainoksia analysoitiin tästä näkökulmasta ja oman elämän 

konkreettisia kulutustottumuksia kartoitettiin opiskelijatöinä. Teeman kaikki ulottuvuu-

det (ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen) tulivat huomioiduiksi. 

 

Teema koettiin reaaliaineiden opettajien kohdalla niin mielekkääksi, että sen sitä pyri-

tään jatkamaan myös lukuvuonna 2019–20 (uusia vuotuisia aihekokonaisuuksia kuiten-

kaan unohtamatta). 

  

Opiskelun taidot ja työkalut: valmiuksia opiskelijoille 

Opiskelijoita ohjattiin käyttämään tietokonetta opiskelun apuna ja omien laitteiden käyt-

töön kursseilla on kannustettu. Abitti-tunteja ja/tai Abitti-kokeita on pidetty eri aineissa. 

Tvt-pajaa ja kirjastoa, joka lainaa Abitti-tikkuja ja boottausohjeita kotiin, mainostettiin 

aktiivisesti. Tämän lisäksi erilaisia ohjelmia (taulukkolaskenta, piirto-ohjelmat, esitys-

ohjelmat) käytettiin tunneilla ja palautettavissa kurssitöissä. Tässä eri aineissa ja eri 

kursseilla oli eroja. 

 

Kielitietoista opetusta kehitettiin edelleen. Perusopetuksessa tämä oli itsestään selvä osa 

työskentelyä, mutta sen tarve alkaa näkyä selvemmin myös lukiokursseilla. Aineryhmä 

kuitenkin myös koki, että digitaitojen opettamisen rinnalla on tärkeää muistaa, että osa 

opiskelijoista selvästi arvostaa ja hyötyy perinteisestä opetuksesta ja paperisista mate-

riaaleista. 

  

Koska edellisen vuoden tvt-kysely paljasti, että monet opiskelijat eivät vielä koe osaamis-

taan tarpeeksi varmaksi kaikkien sähköisessä ylioppilaskokeessa vaadittavien työkalujen 

käytössä, tänä lukuvuonna näitä työkaluja käytettiin enemmän kuin koskaan aikaisem-

min.  

 

Reaaliaineiden yhteistyö ja kehittäminen 

Uusiin perusopetuksen opetussuunnitelmiin siirryttiin ja kurssien sisältöjä selkeytettiin 

sekä työskentely- ja arviointitapoja kehitettiin edelleen. Myös perusopetuksen alkuvai-

heen opetus käynnistettiin reaaliaineissa. Reaaliaineille tehtiin omat sivut Peda.netissa, 

jossa aineiden opettajat voivat jakaa hyviä käytäntöjä ja tiivistää viestintää. Yhteiset 

Peda.net-sivut koettiin hyödyllisiksi, sillä reaaliaineiden opettajat opettavat useissa eri 

kouluissa sekä päivä- että ilta-aikaan, joten tapaamisia on haastavaa sopia. 
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Perusopetuksen englannin/suomen ja tietotekniikan opetuksen osalta tehtiin aineiden vä-

listä yhteistyötä. Kokeilu tuki kummankin oppiaineen opetusta. 

 

Kemian ja muiden luonnontieteiden ja reaaliaineiden käyttöön valmistettiin diagram-

mien piirtämistä harjoituttava ohjemateriaali, jonka aineistot liittyivät lukuvuoden kes-

tävän tulevaisuuden teemaan. Materiaalia hyödynnettiin eri aineiden opetuksessa. 

 

 

Ryhmä kokoontui lukuvuonna viisi kertaa. Osallisuus toteutui siten, että oppilaskunnan 

hallituksen edustajat ja tutor-opiskelijat kutsuttiin yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän 

kahteen kokoukseen. Opiskelijoilta kuultiin toiveita muun muassa siitä, miten koulun 

hyvinvointia voisi edistää ja miten koulussamme voisi toteuttaa kestävää kehitystä. 

 

Perusopetuksen, LUVA-opetuksen ja lukio-opiskelijoilta kysyttiin, miten voisimme edis-

tää kestävää kehitystä koulussamme. Opiskelijat jakoivat paljon hyviä ideoita ja toiveita. 

Opiskelijat ehdottivat esimerkiksi kasvisruoan tarjonnan lisäämistä, muovin käytön vä-

hentämistä sekä ympäristövalistusta. Myös henkilökunnalta kysyttiin toiveita yhteisölli-

selle opiskeluhuoltoryhmälle. Vastauksissa oli hyviä ideoita yhteisistä tilaisuuksista koko 

koululle. Esiin nousi myös huoli miten toimitaan erilaisissa ongelmatilanteissa. 

 

 

Opinto-ohjauksen kohderyhmiä olivat perusopetus, jossa sekä alkuvaihe että päättövaihe, 

LUVA, aikuislukio, kaksoistutkinto ja aineopiskelijat. Opinto-ohjauksen palveluita käy-

tettiin lukuvuoden aikana runsaasti kaikilla kouluasteilla. 

 

Opinto-ohjauksen pääpaino oli opintojen aikaisessa suunnittelussa, jatko-opintojen suun-

nittelussa ja uraohjauksessa sekä opintoihin liittyvässä elämänhallin tukemisessa. Oh-

jausta toteutettiin yksilötapaamisina, pienryhmämuotoisina sekä kurssimuotoisesti. Li-

säksi opinto-ohjaajat huolehtivat perusopetukseen hakevien yksilöhaastatteluista yh-

dessä erityisopettajan kanssa sekä syksyllä että keväällä. Perusopetukseen hakevien tes-

tiä kehitettiin yhdessä matematiikan opettajan kanssa: kevään testiin lisättiin matema-

tiikan osio, joka osoittautui erinomaiseksi työvälineeksi auttaen haastattelu- ja opiskeli-

javalintaprosessissa. 

 

Koulumme kestävä tulevaisuus teema oli esillä opinto-ohjauksen kursseilla ja yksilö-

ohjauksissa mm. liittyen arvopohdintoihin sekä urasuunnittelukysymyksiin. 

 

Ohjauksen kohderyhmät, opiskelijamäärät ja toteutus 

Kohderyhmä 
Lukuja 

(vuositaso) 
Toteutus – ohjauksen keinoja 

Perusopetus 

 Perusopetukseen hakijat 

 Ryhmät (alku-/ päättövaihe) 

 Omalinjalaiset 

 

noin 220–240 

noin 190 

noin 40 

Haastattelut työpareina, infot, 

perehdytys, haastattelut, yksilö-

ohjaus/HOPS, pienryhmäohjaus, 

luokkamuotoisena kursseina 
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Kohderyhmä 
Lukuja 

(vuositaso) 
Toteutus – ohjauksen keinoja 

LUVA noin 10 
Infot, yksilöohjaus/HOPS, luokka-

muotoisena/ kurssina 

Lukio noin 250 

Yksilöohjaus/HOPS, pienryhmä-

ohjaus, infot ja teematyyppiset 

ohjaukset 

Lukion aine-opiskelijat noin 230 

Yksilöohjaus/HOPS, pienryhmä-

ohjaus, infot ja teematyyppiset 

ohjaukset 

kaksoistutkinto-opiskelijat noin 390 Infot, yksilöohjaus 

 

Arvioinnin toteutuminen 

Perusopetus 

 Ohjauskeskustelu dialogissa suullisena, tarkentavat kysymykset 

 Kehitettiin kyselylomake, jonka otetaan käyttöön myöhemmin 

 Kurssipalautteiden keruu 

LUVA 

 Kysely (Google Drive/sähköposti/paperilomake) 

 Ohjauskeskustelu dialogissa suullisena, tarkentavat kysymykset 

 Kurssipalautteen keruu 

Lukio 

 Kysely (Google Drive/sähköposti/paperilomake), toukokuussa tulos-

kooste opiskelijoille 

 Ohjauskeskustelussa dialogissa suullisena, tarkentavat kysymykset 

 Infoissa ja pienryhmissä suullisena 

 

Lukiolaisille suunnatuissa kyselyissä ja ohjauskeskusteluissa palaute opinto-ohjaukseen 

oli pääosin hyvää ja kiitettävää. Jotkut opiskelijat olisivat toivoneet saavansa tietää ai-

kaisemmin mahdollisuudesta käyttää aikuislukiomme opinto-ohjausta. Perusopetukses-

sa palautetta kysyttiin lähinnä suullisesti sekä jokaisella kurssilla kurssipalautteen muo-

dossa. Saadun palautteen pohjalta tarve yksilöohjaukseen on suuri: opiskelijat toivoivat 

henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnittelun tueksi ja ohjausta ammatinvalinta- ja 

jatko-opintokentässä sekä myös työnhakemiseen liittyvissä asioissa. 

 

Lukiolaisille suunnattuja opo-infoja vaihtelevin teemoin käynnistettiin uudelleen yhteis-

työssä erityisopettajan kanssa. Jatkettiin myös tärkeää verkostoyhteistyötä kaksoistut-

kintoyhteistyökoulujen kanssa, esimerkiksi pidettiin kaksoistutkinto-opiskelijoille suun-

nattuja jo vakiintuneita opo-infoja. Pääkaupunkiseudun aikuislukioiden opinto-ohjaajien 

verkosto kokoontui neljä kertaa lukuvuoden aikana ja näistä yksi tapaaminen oli Töölön 

yhteiskoulun aikuislukiossa: tapaamisissa pohdittiin mm. meneillään olevia muutoksia 

lukio- ja korkeakoulukentässä. 

 

Lukuvuoden aikana opinto-ohjaajat tekivät yhteistyötä koulutusta ja kotoutumista hoita-

vien tahojen (Pääkaupunkiseudun toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, Kurvi-

projekti, ohjaamo, TE-keskus ym.) kanssa. Maahanmuuttajien perusopetuksen asioiden 

äärellä oltiin myös yhteistyössä AIPE-verkossa. Tämän lisäksi toinen opinto-ohjaajista 

osallistui HYRY-seminaariin keväällä 2019. 

 



19 

 

Erityisopetusta tarjottiin lisätukena kaksi kertaa viikossa ennen oppitunteja ja saman-

aikaisopetuksena kaikissa oppiaineissa perusopetuksen, LUVA:n ja lukion opiskelijoille. 

Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus pienryhmäopetukseen ja yksilöopetukseen. Perus-

opetuksen opiskelijat ohjautuivat lisätukeen ja samanaikaisopetukseen aineenopettajien, 

opinto-ohjaajien sekä ryhmänohjaajien suosituksesta. Osa perusopetuksen opiskelijoista 

kävi myös itse pyytämänsä apua ja varaamassa aikaa erityisopetukseen. LUVA-opiskeli-

jat ja lukio-opiskelijat varasivat itse ajan erityisopettajalta. 

 

Ylioppilastutkintoon liittyviä lukilausuntoja ja vieraskielisyysselvityksiä tehtiin useita 

kymmeniä lukuvuoden aikana. Lukion tutkinto-opiskelijoilla oli myös mahdollisuus saada 

valmennusta ylioppilaskokeisiin. Valmennusta kaivattiin mm. opiskelutekniikoihin sekä 

lukusuunnitelmien tekoon matematiikassa, englannissa, ruotsissa ja äidinkielessä. 

 

 

Ryhmänohjaus koettiin tärkeäksi osaksi perusopetuksen opiskelijoiden koulunkäyntiä. 

Ryhmät PK18A ja PK18B vierailivat Kiasma-teatterissa järjestetyssä Mashallah-nyky-

tanssiesityksessä 12.3.2019 ryhmänohjaajiensa johdolla. Vierailusta tehtiin ennakoiva 

tiedonhakutehtävä ja siitä keskusteltiin jälkikäteen suomen ja englannin tunneilla. Opis-

kelijat olivat vierailusta innostuneita, ja osalle teatterissa käyminen oli täysin uusi koke-

mus. Alkuvaiheen 18C-ryhmä vieraili Korkeasaaressa ryhmänohjaajansa, opintoavusta-

jan ja ympäristö- ja luonnontiedon opettajansa kanssa, joka antoi heille tehtäviä retkelle. 

Retkestä keskusteltiin jälkeenpäin oppitunneilla. Moni opiskelija oli Korkeasaaressa en-

simmäistä kertaa, ja retki oli erittäin onnistunut. 

 

 

LUVA:an otettiin lukuvuonna 2018–19 uusia opiskelijoita niin syys- kuin kevätlukukau-

den alussa. Tarkoitus oli kannustaa jo yhden lukukauden LUVA:ssa opiskelleita opiske-

lijoita ottamaan vastuuta uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä, mikä voimautti opis-

kelijoita ja synnytti oppimistilanteita, joissa he voivat kehittää suomen kielen taitoaan 

luonnollisessa ympäristössä. Uusien opiskelijoiden opastaminen myös tiivisti ryhmän toi-

mimista yhdessä. 

 

Kun LUVA:an otettiin opiskelijoita kahdesti vuodessa ja 

toisaalta kursseilla oli entistä enemmän lukiolaisia, ope-

tusta ja oppimistehtäviä oli eriytettävä niin, että kaikki 

kursseille osallistuvat opiskelijat saivat opiskella juuri hei-

dän kehittyvälle kielitaidolleen sopivia sisältöjä ja niin, että 

he voivat opiskella heille sopivin metodein. S2-tunneilla 

otettiin käyttöön enemmän toiminnallisia harjoituksia ja 

sellaisia tehtäviä, joita voi soveltaen tehdä eri kielitaitota-

soilla. Kaunokirjallisuus oli aiempaa enemmän opetuksen 

fokuksessa (kuvassa LUVA-opiskelijan tekemä monikieli-

nen dada-runo). 

 

Lukuvuonna 2018–19 jatkettiin LUVA-opettajien yhteisiä 

tapaamisia, joissa jaettiin hyviä käytänteitä ja ideoitiin yh-

teistyömahdollisuuksia. S2-opetuksen ja muun opetuksen 
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yhteistyötä ja opetuksen eheyttämistä jatkettiin ja virtaviivaistettiin: S2-tunteja käytet-

tiin esimerkiksi yhteiskuntaopin keskeisten sanojen ja käsitteiden opiskeluun, S2-tun-

neilla luettiin muiden aineiden tekstejä ja harjoiteltiin muiden oppiaineiden tyypillisiä 

tehtävätyyppejä.  

 

Koulun yhteistä teemaa tuotiin LUVA:ssa esiin eri näkökulmista kaikissa oppiaineissa 

sekä aineiden välisessä yhteistyössä. S2-oppiaineessa teema näkyi käsitellyissä teks-

teissä ja keskusteluharjoitusten aiheissa. Kurssilla LVS3 tehtiin kokonainen tehtäväpa-

ketti kestävästä tulevaisuudesta. Teema näkyi myös vierailuissa Heurekaan, jossa poh-

dittiin luonnon resursseja ja Kansallismuseoon, jossa pohdittiin Suomen menneisyyttä ja 

tulevaisuutta. 

 

Museovierailujen lisäksi LUVA-opiskelijat kävivät joulukuussa elokuvissa englannin-

opettajan johdolla sekä ravintolassa syömässä joulu- ja huhtikuussa, Ravintolakäyntien 

tarkoitus oli ryhmäyttää opiskelijoita ja keskustella oppimistavoitteiden saavuttamisesta 

rennossa ympäristössä. Ulkomaailmaa pyrittiin tuomaan luokkahuoneeseen, esimerkiksi 

niin, että kaksi yliopistonlehtoria kävi kertomassa yliopisto-opiskelusta käytännössä ja 

eri opiskelumahdollisuuksista. LUVA:ssa jatkettiin erilaisia motivoivia käytäntöjä, kuten 

nimipäivät, joissa jokainen opiskelija kalenteriin merkityllä vuorollaan saa vastaanottaa 

muiden kehuja. LUVA-opiskelijat jatkoivat LUVA:n blogin kirjoittamista. Blogin päivit-

tämisen yhteydessä keskusteltiin mm. tekijänoikeuskysymyksistä ja sosiaalisen median 

hyödyistä ja haitoista. Blogia voi lukea osoitteessa tykluva.wordpress.com. 

 

 

Koulun henkilöstöstä muodostetun Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on huolehtia opis-

kelu- ja työyhteisön turvallisuuteen liittyvistä rakenteista ja tarvittaessa puuttua epä-

kohtiin korjaustoimenpitein. Lukuvuoden aikana järjestettiin kolme kokousta. Toimi-

kunta hoiti mm. lakisääteisten työsuojeluasiakirjojen päivittämisen, joista erityisenä koh-

teena oli koulun turvallisuussuunnitelma. Lisäksi organisoitiin poistumisharjoitukset 

mahdollista palohälytystä varten molempien koulumuotojen opiskelijoille ja henkilökun-

nalle. Harjoittelusta saatu palaute käsiteltiin toimikunnan kokouksessa. Syyskaudella 

järjestettiin Hätäensiapukoulutus (4 h) ja kevätkaudella Ensiavun peruskurssi (EA1, 

16 h) koulun henkilöstölle. Pidettyjen kokousten pöytäkirjat ovat henkilöstön nähtävillä 

intrassa. Opiskelijoille kuuluvista asioista on tiedotettu erikseen sovitulla tavalla. 

 

 

Lukuvuosi sujui pitkälti ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti joustaen kuitenkin 

esiin tulleiden tarpeiden mukaan koulutuksia järjestämällä. Vuoden aikana arvioitiin pe-

rinteiseen tapaan koulun tvt-valmiuksia oppilaille ja opiskelijoille järjestetyin kyselyin. 

Tarkempi raportti tvt-tiimin vuoden toiminnasta ja tvt-kyselyiden tuloksista erillisenä 

liitteenä. 
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Lukuvuoden alussa otettiin käyttöön kaksoistutkinto-opetuksessa uudet ryhmäkohtaiset 

Peda.net-sivut, joiden tarkoituksena oli tehostaa erityisesti viestintää opiskelijoille ja hel-

pottaa sivuston käyttöä opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. 

 

Lisäksi aikuisten perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan kurssien opetuksen opetus-

suunnitelmaa uudistettiin, ja näin perusopetuksen opiskelijat saivat tukea Peda.net-tun-

nusten luomiseen ja harjoitteluun jo opintojen käynnistyessä. Opettajia rohkaistiin käyt-

tämään Peda.net-sivuja enemmän myös perusopetuksen opiskelijoiden kanssa, silloin kun 

se on pedagogisesti mielekästä. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa järjestettiin teemaopintokurssi TO1 Tutkiva työsken-

tely. Kurssista vastasivat opettajat Ville Hirvonen, Milla Koskenniemi ja Satu Mattila. 

Kurssi järjestettiin useammalla jaksolle jakautuvana kokonaisuutena, jonka opiskelijat 

saattoivat aloittaa joustavasti ja suorittaa itsenäisesti; kurssin osasuorituksia oli myös 

mahdollisuus käyttää hyväksi muilla kursseilla. Kurssin teemana oli koko lukuvuoden 

teema kestävä tulevaisuus, joten opintojakso nivoutui hyvin muihin kursseihin ja teema-

vuoden tapahtumiin. Monet kurssin tehtävistä oli mahdollisuus suorittaa englanniksi, 

mikä olikin monen opiskelijan mieleen. 

 

 

Lukio-opiskelijoilta pääsääntöisesti edellytettiin omien tietokoneiden käyttöä kaikissa 

koetilanteissa, joissa tehtiin sähköisiä kokeita, kuten kurssikokeissa ja uusintakokeissa. 

Tämän toiminnan tarkoituksena oli varmistaa, että useampi opiskelija hallitsisi hyvin 

oman tietokoneensa käytön sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin tullessaan. Pääsääntöisesti 

järjestelyt toimivat hyvin. 

 

 

Perusopetuksen opiskelijoille aloitettiin kahden viikon perehdytysjakso, jossa opiskelijat 

opintojen alussa saivat tutustua koulun henkilökuntaan, tiloihin ja käytäntöihin. Uutena 

toimintona myös perusopetuksen opiskelijoiden myöhästymiset kirjattiin Wilma-järjestel-

mään, joka vähensi myöhästymisiä joltakin osin. 
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Tässä luvussa kuvataan keskeiset tulokset vuoden aikana toteutetuista koko koulua kos-

kevista arviointitoimenpiteistä ja käsitellään muuta koko kouluyhteisöä koskevaa toimin-

taa. 

 

 

Opiskelijakunnan hallitus kokoontui lukuvuonna 2018–19 kerran ensimmäisessä jak-

sossa ja tämän jälkeen kaksi kertaa jokaisessa jaksossa. Ensimmäinen kokous oli järjes-

täytymiskokous, jonka jälkeen suunniteltiin hallituksen tempauksia (kuten kierrätyspöy-

tien järjestäminen), tapahtumia, joissa hallitus oli mukana (kuten syyslukukauden lo-

pussa järjestetty opiskelijoiden talvijuhla), pohdittiin koulun kehittämistä, kuultiin ter-

veisiä johtokunnasta ja laadittiin hallituksen yhteiset säännöt, jotka ohjaavat opiskelija-

kunnan hallituksen toimintaa tulevaisuudessa. 

 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Asha Sheik Musse, ja hallituksessa oli mukana opis-

kelijat Warsam Mahamud, Hafsa Abdullahi, Rokhsar Muhialdeen, Anwar Said 

Mahamud, Adhaqane Hussein Abdi, Ali Hawo Ali Siad, Hibo Ali Mahammed, Binta Salah 

Mohamed, Suha Abdulwahb Ahmed, Ezzat Bako, Juho-Pekka Nyyssönen, Pouya Abbasi, 

Reyno Kappinen, Khadro Idros Ahmed, Farah Marian Abdi, Thita Tipagon ja Hodan 

Bashe Aden. Joissakin kokouksissa kävi lisäksi kokousta kuuntelemassa toiminnasta 

kiinnostuneita opiskelijoita.  

 

Hallituksessa oli paljon jäseniä, koska osa opiskelijoista tiesi jo järjestäytymiskokouk-

sessa, etteivät he pääse mukaan jokaisella kokoontumiskerralla. Toisaalta hallituksen 

kanta oli, että kaikki kiinnostuneet saivat olla mukana toimin-

nassa, vaikka he eivät pystyneet täysin sitoutumaan toimin-

taan muiden velvollisuuksien vuoksi. Hallituksen puheenjoh-

taja edusti opiskelijoita koulun johtokunnassa. Hallituksen 

yhteysopettajana toimi Satu Mattila. 

 

Kestävä tulevaisuus näkyi opiskelijakunnan hallituksen toi-

minnassa erityisesti kaksi kertaa lukuvuonna järjestetyissä 

kierrätyspöydissä. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat 

kierrätyspöydän, johon kaikki halukkaat saivat tuoda itselleen 

tarpeettomia vaatteita ja tavaroita, joita sai pöydästä ottaa 

mukaansa. Opiskelijat tekivät mainoksia tilaisuuksista, hoiti-

vat pöytien laittamisen sekä tavaroiden poisviemisen. Kaikki 

tavara, joka jäi ottamatta kierrätyspöydästä, lajiteltiin eteen-

päin oikeaan paikkaan (erilaiset roskalavat, kierrätyskeskus, UFF jne.). Kierrätyspöydät 

järjestettiin syys- ja kevätlukukaudella koepalautusiltojen yhteydessä 24.11.2018 ja 

1.3.2019. 

 

Kevätlukukaudella hallitus laati toiminnalleen säännöt. Sääntöjen laatiminen vaati yh-

teistyötä ja perehdytti opiskelijoita järjestötyöhön. Hallitus vahvisti säännöt kevään vii-

meisessä kokouksessa. Säännöt ovat tämän raportin liitteenä. 
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Opiskelijakunta kävi toukokuun alussa yhdessä syömässä ravintola Bihanissa. Tilaisuu-

dessa muisteltiin hallituksen tempauksia lukuvuoden aikana ja keskusteltiin vielä halli-

tuksen säännöistä ennen niiden hyväksymistä kevään viimeisessä kokouksessa. Lisäksi 

hallitus kiitti väistyvää puheenjohtajaa. 

 

 

Lukuvuonna 2018–19 tutoreina toimivat Aadan Habiiba, Abdi Mahamed Jama, Abdullahi 

Saleeman, Ade Faduma, Aden Hodan Bashe, Al-badrani Ayham, Gudow Farhia, 

Mohamed Abduselam ja Warsan Farah (osa näistä tutoreista aloitti toimintansa jo ke-

väällä 2018 ja valmistui vuodenvaihteessa). 

 

Aluksi tutorit saivat ohjausta ohjaavan opettajan tapaamisissa ja kurssimateriaalin 

kautta. Tutorit olivat mukana alkuinfopäivissä, uusien opiskelijoiden perehdytysjaksoilla 

ja ryhmäytymispäivissä. He osallistuivat myös opiskeluhuollon tapaamisiin. Ryhmille ei 

alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen nimetty omia tutoreita, sillä sen toteuttaminen 

ei tuntunutkaan mielekkäältä. 

 

Tutorit pyrkivät ohjaamaan uusia opiskelijoita mm. jätteiden kierrätyksen suhteen kou-

lun kahvilassa ja yhteisissä tapahtumissa. 

 

 

Töölön yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio osallistuivat lukuvuoden aikana 

kuuden muun yksityiskoulun kanssa yhtenäisen laatukäsikirjan laatimiseen. Työryh-

mässä oli useita opettajia kaikista kouluista. Lisäksi laatukäsikirjan perustana käytettiin 

opettajien ja henkilökunnan kuulemisia. Kevätlukukauden alkupuolella myös Töölön yh-

teiskoulussa järjestettiin opiskelijoiden kuulemisia kaikissa koulumuodoissa. Yhteinen 

koulumme: Hyvä opetus ja oppiminen tilaisuudet järjestettiin tammikuussa erikseen ai-

kuisten perusopetuksen ja aikuislukion opiskelijoille. Keskustelutilaisuuksiin osallistui 

noin 20 aikuislukion opiskelijaa. Saatu palaute toimi arvokkaana tukena työn edetessä ja 

vaikutti laatukäsikirjan lopullisiin muotoiluihin opetuksen ja oppimisen laadun osalta. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa suoritettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Ky-

sely tehtiin nimettömänä 22.–26.11.2018 Peda.netissä, ja siihen osallistui perusopetuksen 

ja lukion opiskelijoita, yhteensä 185 osallistujaa. Vastauksista käy esille, että opiskelijat 

ymmärtävät Suomen olevan pääosin tasa-arvoinen, vaikka parannettavaakin on. Suurin 

osa piti kouluamme tasa-arvoisena paikkana, jossa yhdenvertaisuus toteutuu hyvin. 

Muutamassa vastauksessa kerrottiin, että häirintää on tapahtunut ilmein, elein tai pu-

hein. Uhkaavia tilanteita ei ollut koettu. Tarkempi raportti liitteenä. 
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Yhteinen koulumme kysely toteutettiin 5. jaksossa maaliskuussa. Kyselylomake oli opis-

kelijoiden täytettävissä aikuislukion sähköisessä oppimisympäristössä Peda.netissä. Ky-

selyä täytettiin osin oppitunneilla. Perusopetuksessa ja LUVA:ssa kyselyä täytettiin pää-

sääntöisesti ryhmänohjaajan tapaamisen yhteydessä. Opiskelijoilla oli mahdollisuus vas-

tata kyselyyn Peda.netissä myös oppituntien ulkopuolella.  

 

Kysely oli tarkoitettu aikuislukion iltaopiskelijoille (lukio, perusopetus, LUVA), ei kak-

soistutkinnon suorittajille. Kyselyyn vastasi 164 opiskelijaa (62 % vastanneista perus-

opetuksen opiskelijoita, 30 % lukio, 8 % LUVA). Opiskelijat olivat pääsääntöisesti tyyty-

väisiä kouluun ja koulun toimintaan. Tarkempi raportti liitteenä. 

 

 

Lukuvuoden aikana kerättiin useilta kursseilta yhtenäisen muotoista kurssipalautetta, 

jonka tuloksista toimitettiin lukuvuoden päätteeksi tiivistelmä, jota käsitellään seuraa-

van lukuvuoden alun kokouksissa arviointisuunnitelman mukaisesti. Vastauksia saatiin 

401 kappaletta koskien 33 kurssia. Kaikkien vastausten keskiarvot ja tarkemmin koulu-

muodoittain tarkasteltuna vastausten jakaumat asettuvat aina asteikon positiiviselle 

puolelle. Erot erityisesti perusopetuksen ja lukion opiskelijoiden vastauksissa antavat 

pohtimisen aihetta eri koulumuotojen eroista. Monissa osa-alueissa havaitaan muutosta 

positiivisempaan suuntaan. Erityisesti opetuksen laatua koskevissa väitteissä aikuislu-

kion lukio-opetuksessa annetut arviot ovat aiempaa positiivisempia. Tarkempi raportti 

liitteenä. 

 

 

Kevään viimeinen jakso avattiin Yhteinen koulumme tilaisuudella. Vieraiksi oli kutsuttu 

imaamit Anas Hajjar ja Mahamed Hassan, joiden kanssa keskusteltiin kulttuurien koh-

taamisesta. Tunnin mittaisesta keskustelusta kaikki osallistujat saivat uutta pohditta-

vaa. 

 

 

Lukuvuoden aikana järjestettiin monta henkilöstölle suunnattua retkeä, vierailua tai 

muuta vapaa-ajan tilaisuutta, kuten matka Tallinnaan, maisteluilta, Karting-ajelu, lau-

tapeli-ilta, taidenäyttely, pakohuonepeli, Kinky Boots musikaali, kevätruokailu ja luku-

kauden päätösnyyttärit. Pikkujoulujuhla järjestettiin 15.12. ravintola Sunnissa, jossa kes-

tävä tulevaisuus teemaa toteutettiin siten, että jokainen toi kierrätyslahjan, jonka joulu-

pukki (Matti), poro (Tiina) ja tonttu (Milla) jakoivat kilteille opettajille ja henkilöstölle. 

 

 

Perusopetuksen opiskelijat järjestivät ennen valmistumistaan syys- ja kevätkaudella kou-

lun henkilöstölle tarjoiluhetken.  
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Tutorit järjestivät syksyllä ja keväällä ohjaavan opettajansa ja ryhmänohjaajien tuella 

aloittaville ryhmille ryhmäytymispajan, jossa leikkimielisten tehtävien kautta harjoitel-

tiin yhdessä toimimista ja suomenkielisten ohjeiden kuuntelua. 

 

LUVA-opiskelijat järjestivät useampia tilaisuuksia. Syys- ja kevätlukukaudella opiskeli-

jat järjestivät valmistujaiset, joita olivat toteuttamassa sekä jatkavat että valmistuvat 

opiskelijat. Tarjolla oli kakkua, monien kulttuurien ruokia sekä laulua ja tanssia sekä 

pelejä. LUVA:n opiskelijat järjestivät 20.3. Newroz-juhlan eli uuden vuoden juhlan. Juh-

laa viettävät keväisin kurdit ja monet muut kansat Lähi-idässä. LUVA:n Newroz-juhlassa 

tarjottiin juhlaan liittyviä ruokia ja kuunneltiin musiikkia. Lisäksi LUVA-opiskelijat jär-

jestivät 2.5. tilaisuuden, jossa he tarjosivat opettajille ja henkilökunnalle kakkua ja 

muuta makeaa kiitokseksi lukuvuodesta. 

 

 

Uusien ylioppilaiden lakkiaisjuhla järjestettiin joulukuussa ja toukokuussa. Peruskou-

lusta valmistuvien juhla järjestettiin tammi- ja toukokuussa. Joulukuussa järjestettiin 

koko koulun yhteinen lukukauden päätösjuhla.  

 

Yhteistyökoulumme Business College Helsinki, Perho Liiketalousopisto ja Suomen Dia-

koniaopisto järjestivät lukuvuoden aikana omissa kouluissaan valmistujaiset opiskelijoil-

leen. Näiden valmistujien joukossa olivat kaksoistutkintoa tehneet opiskelijat, jotka sai-

vat valmiiksi samanaikaisesti ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon. Koulumme 

henkilökuntaa oli mukana kaikkien yhteistyökoulujen valmistujaisjuhlissa. 
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Tässä luvussa kuvataan koulun vuoden aikana tekemä yhteistyö erilaisissa projekteissa 

ja eri yhteistyöryhmien kanssa. 

 

 

Kaksoistutkintoyhteistyö jatkui Business College Helsingin, Perho Liiketalousopiston ja 

Suomen Diakoniaopiston kanssa. 

 

Kaksoistutkintoyhteistyökouluissa opettavat aineenopettajat suunnittelivat ja laativat 

keväällä uudenlaisen infopaketin lukio-opiskelusta kaksoistutkinnossa. Infopakettiin 

koottiin lukuvuotta 2019–20 ajatellen tietoa lukio-opintojen suorittamisesta, lukiokurs-

sien arviointiperusteista ja käytännöistä lukiokursseilla yhteistyökoulujen opiskelijoiden 

arjen näkökulmasta. Lisäksi infopakettiin koottiin perustietoa ylioppilastutkinnosta sekä 

oppiainekohtaista tietoa kaksoistutkintokouluissa järjestettävistä lukiokursseista. Ai-

neenopettajat halusivat omalta osaltaan sujuvoittaa opiskelijoiden lukio-opintojen etene-

mistä ja vahvistaa tiedonkulkua. Infopaketti suunniteltiin lähetettäväksi opiskelijoiden 

lisäksi myös huoltajille. 

 

Erityisopettaja ja opinto-ohjaajat pitivät eri vuositasojen kaksoistutkinto-opiskelijoille 

suunnattuja infoja. 1. vuoden opiskelijat tavattiin lukuvuoden alussa, ja infon painopiste 

oli lukio-opinnoissa, ylioppilastutkinnon rakenteessa sekä oppimisen tuessa ja vieraskie-

lisyyden huomioimisessa lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijoilla oli 

mahdollisuus kysyä lukio-opintoihin ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvistä asioista sekä va-

rata aikoja erityisopettajalta ja opinto-ohjaajilta. Tavoitteena oli luoda turvallista ja kan-

nustavaa ilmapiiriä heti lukio-opintojen alusta lähtien. 2. vuoden kaksoistutkinto-opiske-

lijoille tiedotettiin kevätlukukauden alkupuolella painottaen ylioppilaskirjoituksiin liitty-

viä asioita. Lisäksi muistutettiin tulevista aikatauluista sekä korostettiin erityisjärjeste-

lyihin liittyviä hakemuksia ja aikatauluja. Yhteistyökoulujen kaksoistutkinto-opiskelijat 

käyttivät opinto-ohjauksen ja erityisopettajan palveluita tarpeen mukaan. 

 

 

Lukuvuonna aikana jatkettiin yhteistyötä Stadin ammattiopiston, Stadin osaamiskes-

kuksen, Omnian sekä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. Opinto-ohjaajat opastivat 

perusopetuksen opiskelijoita ammatillisiin opintoihin liittyvissä asioissa ja kerrottiin 

mahdollisuuksista osallistua ko. oppilaitosten järjestämiin hakupäiviin ja tutustumisiin 

kuten avoimiin oviin. 
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Töölön yhteiskoulun aikuisten perusopetuksesta jo aiemmin valmistunut Stadin ammat-

tiopistossa opiskeleva vieraili opinto-ohjaus ja työelämätaidot kursseilla ja kertoi opiske-

lijoillemme opiskelukokemuksiaan, opiskelun tärkeydestä ja opinnoista Stadin ammat-

tiopistossa. 

 

 

Yksityiskoulujen Liiton alaisuudessa toimiva Verkkolukio jatkui ohjausryhmän luotsaa-

mana. Tärkein tehtävä edellisvuoden tapaan oli yhteistyössä olevien koulujen yhteisen 

kurssitarjonnan kokoaminen. Kurssitarjonta on ollut näkyvillä koulumme kotisivuilla. 

 

Verkkolukioon kuului lukuvuoden aikana 14 yksityiskoulua, joista suurin osa tarjosi 

useita kursseja yhteistyössä olevien koulujen opiskelijoille ilmaiseksi. Aikuislukion kaikki 

e-kurssit olivat Verkkolukion tarjonnassa. Koulumme lukuvuoden teemaan kestävä tule-

vaisuus liittyvä kurssi (TO1) oli tarjolla verkkolukiolaisille.  

 

Ohjausryhmä järjesti 17.4.2019 yhteistyökoulujen opinto-ohjaajille ja yhteyshenkilöille 

koulutus- ja keskustelutilaisuuden aiheena Mitä tulevaisuustaitoja verkko-opiskelu tar-

joaa opiskelijalle. Keskusteluttajana oli asiantuntija Anne Rongas. Kurssimarkkinoinnin 

tueksi ohjausryhmä teetti Verkkolukio.fi-kirjanmerkkiesitteen, jota jaettiin koulujen yh-

teistyöhenkilöille. Ohjausryhmä kokoontui lukuvuoden aikana useita kertoja suunnitte-

lemaan Verkkolukion toimintaa.  

 

 

Yksittäisten opettajien yhteistyö näkyi materiaalien ja kehitysideoiden jakamisessa. Lu-

kuvuonna luotiin myös koko koulun yhteiset, reilun työyhteisön pelisäännöt. Opettajan-

huoneeseen tehtiin yhteiset kierrätysastiat eri materiaaleille. Tämän lisäksi molemmat 

koulut hyödynsivät toisiaan vastavuoroisesti sijaisopettajien hankkimisessa. 

 

 

AIPE-verkoston kokouksissa ovat olleet mukana Eiran aikuislukio, Helsingin aikuislukio, 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio, Helsingin aikuisopisto, Omnia, Vantaan aikuisopisto, 

Suomen Diakoniaopisto, Järvenpään opisto sekä edustaja Helsingin kaupungin Kasva-

tuksen ja koulutuksen toimialalta. Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta verkoston kokouk-

siin osallistuivat opinto-ohjaajat, erityisopettaja ja rehtori. 

 

Aikuisten perusopetuksen verkosto vahvisti yhteistyötä aikuisten perusopetusta järjestä-

vien tahojen kesken. Verkoston tapaamisissa keskusteltiin muun muassa aikuisten pe-

rusopetukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista: kokouksissa koottiin ja jaettiin tietoja 



28 

aikuisten perusopetuksesta, koulutustarjonnasta ja aikatauluista ja eri koulujen käytän-

teistä mm. opiskelijaksi ottamisiin liittyen. AIPE-verkoston lukuvuoden yhtenä tavoit-

teena oli uuden suomen kielen testin laatiminen, jota mahdollisimman moni verkostoon 

kuuluva oppilaitos voisi hyödyntää opiskelijaksiotoissa. Verkostossa koettiin tärkeänä to-

teuttaa perusopetuksessa opettavien opettajien tapaamiset: verkosto järjesti lukuvuoden 

kuluessa aineryhmittäisiä opettajien koulutus-/tapaamispäiviä. 

 

Perusopetuksen englannin opettajat Seija Hakulinen, Milla Koskenniemi ja Tiina Varis 

osallistuivat AIPE-verkoston kielipäivään marraskuussa ja maaliskuussa. Kielipäivän 

ensimmäinen tapaaminen pidettiin Diakoniaopistolla ja toinen tapaaminen Omniassa. 

Tapaamisissa vaihdettiin kokemuksia aikuisten perusopetuksen kielten opetuksesta ja 

sen tavoitteista sekä pohdittiin mm. arviointiin liittyviä kysymyksiä. 

 

Perusopetuksen reaaliaineiden opettajien tapaaminen järjestettiin 29.4.2019 Helsingin 

aikuislukion tiloissa, ja siihen osallistuivat opettajat Jan Jansson, Milla Koskenniemi, 

Tiina Korkiakangas ja Laura Tuomisaari. Tilaisuudessa vaihdettiin kokemuksia erityi-

sesti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä reaaliaineiden opetuksessa, mutta 

myös muista käytänteistä kuten arvioinnista ja keinoista tukea sanaston harjoittelua 

kursseilla. 

 

 

Suomen Pakolaisavun Kurvi-hanke Töölön yhteiskoulun aikuislukion perusopetuksen 

maahan muuttaneille opiskelijoille käynnistyi vuonna 2018. (Rehtori allekirjoitti yhteis-

työsopimuksen keväällä 2017.) Kuraattori Elisa Parikka ja opinto-ohjaaja Leena Ervasti 

olivat käynnistämässä toimintaa koululle, ja he myös kuuluvat Kurvi-hankkeen ohjaus-

ryhmään. 

 

Yhteistyön tavoitteena oli tarjota Töölön yhteiskoulun aikuislukion peruskoulussa opis-

keleville maahan muuttaneille ohjausta ja neuvontaa. Hankkeessa oli keskeisinä työmuo-

toina asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta sekä verkosto- ja vaikuttamistyö 

palvelujärjestelmän ammattilaisten keskuudessa. Lukuvuoden kuluessa hankkeesta vie-

raili koululla kaksi hanketyöntekijää noin kerran kuukaudessa ohjaamassa opiskelijoita 

esimerkiksi oleskelulupa-, passi- ja henkilökorttiasioissa, lomakkeiden ja erilaisten pape-

reiden kanssa, kotoutumisasioissa (koulutus, työnhaku jne.), virastoasioissa (TE-toimisto, 

KELA, sosiaalitoimi, maistraatti) sekä kaikenlaisissa maahanmuuttoon ja uudessa 

maassa elämiseen liittyvissä asioissa. Tämä palvelu koettiin erittäin tärkeäksi ja sille 

neuvotellaan jatkoa ensi lukuvuodeksi. 

 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio oli lukuvuonna 2018–19 mukana japanin kielen opiske-

lun edistämiseen keskittyvässä Ippo-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena oli saada nä-

kyvyyttä japanin opiskelulle ja kannustaa opiskelijoita heidän japanin opinnoissaan. 

Ippo-hanke järjesti erilaista Japani-aiheista ohjelmaa ja lukuvuonna 2018–19 monet op-

pilaat myös pääsivät hyötymään hankkeen kulttuurivaihto-ohjelmasta. 
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Koulumme lisäksi hankkeessa oli mukana muitakin kouluja ja hankkeen tiimoilta järjes-

tettiin vuoden aikana useita kokouksia, joihin myös Töölön yhteiskoulun aikuislukion 

edustajat osallistuivat. Koulustamme hankkeessa olivat mukana historian, yhteiskunta-

opin ja tieto- ja viestintätekniikan opettaja Ville Hirvonen sekä japanin opettaja Hiromi 

Umehara-Sorsa. Ville Hirvonen myös osallistui myös Ippo-hankkeen päätösvuoden tapah-

tumien suunnitteluun ja järjestelyyn. Hanke päättyi sen rahoituksen päättymisen myötä 

31.12.2018. Tästä huolimatta hanke ehti vielä myöntää japanin kielen kirjastipendin Töö-

lön yhteiskoulun japanin kielen opiskelijalle kevätlukukautta 2019 varten. Täysin vas-

taavaa uutta hanketta ei ole, mutta Ippo-hankkeen perintöä ylläpitää Aasian ja Afrikan 

kielten hanke. 

 

 

Ystävyyskoulutiimi kokoontui useamman kerran lukuvuoden aikana. Ystävyyskoulutii-

min kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa tiimin Peda.net-sivuilla. Tiimikokouksissa 

suunniteltiin yhteistä toimintaa ja työstettiin koulustamme kertovaa kuvasarjaa ystä-

vyyskoulullemme. 

 

Ystävyyskoulutiimissä pohdittiin mahdollisuutta tukea kanalan rakentamista ystävyys-

koululle. Kanala voisi palvella ystävyyskoulua monin tavoin: opettaa biologiasta, kierrä-

tyksestä, ravinnosta, vastuunkantamisesta jne. Tiimin mahdollisuudet käytännön toteu-

tukseen ovat kuitenkin haasteelliset. On myös keskusteltu erilaisista sähköisen yhteis-

työn mahdollisuuksista (materiaalien vaihdosta, kirjekaveruudesta jne.). Koulultamme 

ylijääviä toimivia elektronisia laitteita pyritään toimittamaan ystävyyskoulun käyttöön. 

 

 

Töölön yhteiskoulun kirjasto jatkoi tiivistä yhteistyötään Töölön kirjaston kanssa. Luku-

vuoden aikana Töölön kirjasto palveli koulukirjastoa suurella määrällä lainattua aineis-

toa sekä S2-opetusta kirjastovierailujen muodossa. 

 

Kestävän tulevaisuuden teema näkyi yhteistyössä Töölön kirjaston kanssa koko ajan kas-

vavina lainamäärinä. Kaikkea materiaalia ei ole tarpeellista hankkia koululle omaksi, 

vaan yhteistyöllä kaupunginkirjaston kanssa saadaan väliaikaisesti tarvittavaa mate-

riaalia opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi monet lainatut materiaalit käsittelivät kestävän 

kehityksen teemoja. 
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Lukuvuoden aikana Töölön yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio osallistuivat 

yhteisen laatukäsikirjan kirjoittamiseen kuuden muun yksityiskoulun kanssa. Yhteis-

työssä mukana olivat Töölön yhteiskoulun lisäksi Apollon yhteiskoulu, Herttoniemen yh-

teiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu ja 

Helsingin uusi yhteiskoulu. Kokouksia oli lokakuun jälkeen viisi, ja koulun edustajina 

kokouksiin osallistuivat Marja-Leena Ruha-Tuomola, Pirkko Majakangas, Jan Jansson ja 

Anna Rossi. 

 

Yhteistyön tavoitteena oli koostaa laatukäsikirja, joka ohjaa koulun arviointi- ja kehittä-

mistoimintaa. Yhtenä yhteistyön keskeisenä tavoitteena oli kehittää käytänteitä, jotka 

varmistavat, että koulussa tehtävä arviointitoiminta on vaikuttavaa. 

 

Kokouksissa laatukäsikirjaa työstettiin yhdessä fasilitointimenetelmiä hyödyntäen. Kirja 

perustuu useisiin erilaisiin opetusalalle jo luotuihin laatukriteereihin, mutta kirjassa on 

huomioitu yksityiskoulujen toimintamalleja. Lisäksi kirjaa varten kerättiin koulujen 

opettajilta, henkilökunnalta ja opiskelijoilta mielipiteitä siitä, mitä on hyvä ja laadukas 

koulun toiminta. 

 

Laatukäsikirja Matkaopas laadukkaampaan kouluun valmistui 16.4., ja se toimii sekä 

yhteiskoulun että aikuislukion arviointi- ja kehittämistoiminnan pohjana seuraavana lu-

kuvuonna. 

 

 

Töölön yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio ovat mukana yksityiskoulujen lu-

kiotutorhankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea koulujen työskentelyä uuden lukion 

opetussuunnitelman (LOPS2021) valmistelussa. Toiminta alkoi keväällä 2019 ja jatkuu 

kesän 2020 loppuun. Yhteistyössä kouluja edustavat lukiotutorit verkostoituvat, vaihta-

vat ideoita ja hankkivat osaamista. Töölön yhteiskoulua verkostossa edustavat Irene 

Bonsdorff ja Riina Ståhlberg ja aikuislukiota Jan Jansson. He organisoivat yhteistyössä 

rehtorien kanssa myös syksyllä alkavaa opetussuunnitelmatyötä koulussa. 

 

Toiminta alkoi kartoittamalla LOPS-prosessin laajuutta ja tutustumalla lukiouudistuk-

sen keskeisiin osiin HYRY:n (Helsingin yksityisoppikoulut ry) järjestämässä seminaa-

rissa huhtikuussa. Lisäksi lukiotutorit osallistuivat fasilitointikoulutukseen, jossa on 

opiskeltu taitoja opetussuunnitelman työstämiseen opettajien kanssa kouluissa. 

 

Syksyllä 2018 järjestettiin poistumisharjoitus yhdessä Helsingin VPK:n kanssa. Poistu-

misharjoituksessa harjoiteltiin tulipalosta aiheutuvaa koulun tiloista poistumista Paavo 

Nurmen patsaalle.  
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Lisäksi VPK:sta käytiin vierailuilla peruskoulun fysiikan oppitunneilla. Oppituntien ai-

heena oli paloturvallisuus. 

 

 

Vantaan maahanmuuttajapalveluista kävi ryhmä nuoria aikuisia ohjaajineen tutustu-

massa erityisesti aikuislukion LUVA- ja lukiokoulutukseen. Yhteistyö Oper-ryhmän 

kanssa on jatkunut jo useita vuosia. 
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Lukuvuosi 2018–2019 alkoi pitkän ja erittäin 

lämpimän kesän jälkeen mukavissa tunnel-

missa, kun sekä opintojaan jatkavat että uu-

det opiskelijat aloittivat opintonsa. 1. jakson 

opetus alkoi maanantaina 27.8. 

 

Aikuislukiossamme aloitti syyslukukaudella 

kolme uutta perusopetuksen ryhmää. Uusia 

ryhmiä opastavat perusopetuksen omat tuto-

rit. 

 

Syksyn saapuminen tarkoittaa myös luonnollisesti ylioppilas-

kokeita. 

 

Perjantaina 14.9. aikuislukion henkilökunnalle järjestettiin hätä-

ensiapukoulutus. Koulutukseen osallistui 11 henkilökunnan jä-

sentä. Hätäensiapukoulutuksen järjesti Suomen Ensiapukoulutus 

Oy ja innoittavana opettajana toimi Anne Pirkkalainen. 

 

Aikuislukiomme ystävyyskoulutiimi piti tiistaina 25.9. lukuvuoden 

ensimmäisen kokouksen. Tiimi suunnittelee yhteistoimintaa Soma-

limaassa olevan ystävyyskoulumme kanssa. Kaikki kiinnostuneet 

aikuislukiolaiset ovat tervetulleita mukaan tiimiin! 

 

  

Perusopetuksen tutor-opiskelijoita 

Lehtori Jaana Uitti 

viimeisten 

paperisten yo-

koetehtävälähetysten 

kanssa 

Ystävyyskoulutiimi 
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Aikuislukiomme opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki koulun opiskelijat. Opiskelijakunnan 

hallituksessa voi kehittää koulua ja vaikuttaa koulun asioihin. Opiskelijakunnan hallitus 

valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. 

 

Keskiviikkona 26.9. opiskelijakunnan hallitus kokoontui. Opiskelijakunnan hallituksen 

puheenjohtajana toimii tänä lukuvuonna Asha Sheikh Musse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukuvuoden 2. jakso alkoi tiistaina 9.10. 

 

Perjantaina 12.10. oli perinteinen uusien opiskelijoiden ryhmäytymispaja. Siellä syksyllä 

aloittaneet ryhmät 18A, 18B ja 18C tekivät erilaisia hauskoja ryhmätehtäviä tuutoreiden 

ja ryhmänohjaajien kanssa. 

  

 

Maanantaina 15.10. pidettiin perusopetuksen tammikuussa alkavaan ryhmään hakevien 

suomen kielen testi. Testiin osallistui lähes 200 hakijaa. 

 

Opiskelijakunnan hallitus 

Kuvassa osa tapahtumaan osallistuneista opiskelijoista 
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Tiistaina 16.10. koulussamme järjestettiin vuosittainen poistumisharjoitus. Harjoituk-

sessa jäljiteltiin tulipaloa tekosavulla koulun 5. kerroksessa. Kiitos kaikille poistumishar-

joitukseen osallistuneille, harjoitus onnistui hienosti! 

 

 

 

Tiistaina 13.11. pidettiin tutkivan työskentelyn TO1-kurssin aloitustilaisuus. Kurssin 

teemana on tänä vuonna kestävä tulevaisuus. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa luku-

vuoden aikana ja se suoritetaan sähköisessä oppimisympäristössä Peda.netissä. Kurssin 

opettajina toimivat Milla Koskenniemi, Satu Mattila ja Ville Hirvonen. 

  

Perjantaina 23.11. aikuislukion opiskelijakunnan hallitus järjesti kokeiden palauteillan 

yhteyteen kierrätyspöydän. Pöydästä sai hakea ilmaiseksi vaatteita ja tavaroita. Tämän 

lukuvuoden teema onkin koulussamme kestävä tulevaisuus. 

 

 

Helsingin VPK:n riskienhallintaosastosta Lasse Wallius (edessä vasemmalla), 

Matti Salonen, Pentti Perttula ja Kaj Lindgren sekä koulumme 

työsuojelutoimikunnan jäsen, lehtori Matti Kylä-Rekola 
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Syksyn 2018 lakkiaisjuhlaa vietettiin perjantaina 

30.11. klo 17.00 alkaen perinteiseen tapaan koulun 

juhlasalissa. Aikuislukiosta valmistui tänä syksynä 

24 uutta ylioppilasta. 

 

Koulumme perustajan nimeä kantava Yrjö Jahns-

sonin säätiö perustettiin 1950-luvulla. Aikuislu-

kiostamme valmistuvat ylioppilaat saavat lukuvuo-

sittain säätiön myöntämiä stipendirahoja. Tämän 

lisäksi Töölön yhteiskoulu Oy:n hallitus myöntää 

stipendejä koulustamme valmistuville opiskeli-

joille. Syksyllä 2018 stipendit jaettiin seuraaville 

ylioppilaille: 

 

Yrjö Jahnssonin säätiön stipendit 

Sivén Jenny 

Tarvainen Jani 

von Gruenewaldt Linda 

 

Töölön Yhteiskoulu Oy:n hallituksen 

myöntämät stipendit: 

Kauranen Joonas 

Salonen Mailis 

Wikman Erika 

 

Lämpimät onnittelut kaikille tämän syksyn ylioppilaille! 

 

 

Tämän syksyn tuore ylioppilas 

Joonas Kauranen piti ylioppilaan 

puheen 

Airuina toimivat Aleksi Löfman ja 

Lyydia Pajunen 

Lakkiaisavustajina 

toimivat opettajat Katja 

Karhu (vas.) ja Milla 

Koskenniemi (oik.) 
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Syyslukukauden lähestyessä loppuaan 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion 

LUVA-ryhmä kävi lauantaina 8.12. syö-

mässä Hakaniemen Metro-ravinto-

lassa. Mukana olivat niin joulukuussa 

valmistuvat kuin kevätlukukaudella 

opintojaan jatkavat luvalaiset. Ruokai-

lun aikana keskusteltiin tulevaisuuden 

suunnitelmista ja eri kulttuurien ruo-

katavoista. Vaikka ulkona satoi, tun-

nelma oli lämmin ja ruoka maistui. 

 

Tiistaina 11.12. aikuislukion opiskelija-

kunnan hallitus ja yhteisöllinen opiske-

luhuoltoryhmä järjestivät syyslukukau-

den päätösjuhlan opiskelijoille, opetta-

jille ja henkilökunnalle. Tarjolla oli me-

hua, pipareita ja keksejä sekä tietovisa 

palkintoineen. 

  

Perjantaina 14.12. vietettiin lukioon valmistavan koulutuksen eli LUVA:n valmistujais-

juhlia. Opiskelijat itse suunnittelivat juhlat ja järjestivät ohjelman osana yhtä S2-kurssia. 

 

Valmistujaisissa rehtori ja ryhmänohjaaja jakoivat todistukset ja stipendit valmistuville 

opiskelijoille. Lisäksi syötiin herkkuja ja tanssittiin arabialaisia tansseja. Osa ryhmästä 

jatkaa opintojaan vielä kevätlukukaudella. 

  

LUVA-ryhmäläisiä 

LUVA-ryhmäläisiä 
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Nuotiolta ylioppilaaksi 

Valkolakkinen Mailis Salonen on elinikäinen oppija. 

 

Töölön yhteiskoulun juhlasaliin on pakkautunut juhlaväkeä salintäydeltä. Marraskuun 

viimeisen päivän pimeään iltaan toi valoa ja lämpöä ylioppilasjuhla, jossa yliopilaaksi ju-

listettiin 24 iltalukion opiskelijaa. Tuoreiden ylioppilaiden lavea kirjo edusti elämänkaa-

ren eri vaiheita ja erilaisia kulttuuritaustoja. 

 

Juhlapuheessaan rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola korosti aikuislukiota tasa-arvoi-

sena kohtauspaikkana ja vertasi koulua kirjaston kaltaiseksi tiedon lähteeksi. ”Yleis-

sivistys on merkittävä pääoma”, hän kiteytti. 

 

Ja kyllähän kylmäverisin kyynikkokin liikuttui, kun päämääränsä hienosti saavuttaneet 

ylioppilaat vitivalkoisissa lakeissaan kajauttivat kannattajajoukkojensa kanssa komeasti 

Gaudeamus igitur laulun. ”Riemuitkaamme, vielä on suonissamme tulta” sopisi joka-

aamuiseksi ohjenuoraksemme.  

 

Mutta annetaanpa puheenvuoro itse päivänsankarille, Mailis Saloselle, joka 73-vuotiaana 

ikilikkana painoi valkolakin päähänsä ja jatkoi juhlintaansa onnellisten ja iloisten koti-

joukkojensa kanssa. 

 

Töölöläiseen opinahjoon ja myös Suomen vanhimpaan aikuislukioon päätyminen ei ollut 

Saloselle aivan päivänselvä asia. 

 

Istumme koulun kirjaston lukuhuoneessa, joka on pullollaan poikkeuksellisen hyvää ja 

iloista energiaa. Mailis Salonen on täydellinen mannekiini koululle ja koko aikuisopiske-

lulle. 

 

Salosen juhlapäivä alkoi hänen taloyhtiönsä lukupiirin onnitteluilla ruusun ja kuohuvii-

nin kera Gaudeamuksen säestyksellä. 

 

”Mieheni kirjoitti ylioppilaaksi Lahden yhteiskoulun iltalinjalta. Kun hän valmistui Hel-

singin kauppakorkeakoulusta ekonomiksi 1973 ja sai heti työpaikan, muutimme Helsin-

kiin. Ei silloin ollut samanlaista vaurautta ja tukien pönkittämää hyvinvointia kuin tänä 

päivänä, mutta me pärjäsimme.” 

 

Ylioppilaslakin puuttuminen oli kyllä harmittanut Salosta sitten vuoden 1965, jolloin hän 

valmistui kauppaopistosta merkonomiksi. 

 

Ei sillä, että lakin puute olisi häntä hänen urallaan hidastanut. 

 

Salonen teki pitkän ansiotyönsä suomalaisen vaateteollisuuden parissa PR-ihmisenä. 

”Tehtäväni oli edistää myyntiä. Työni oli fantastista, eikä ylioppilastutkinnon puuttumi-

nen suoranaisesti häirinnyt uraani.” 

 

Uteliaalle ja oppivaiselle Saloselle kaikkiruokainen lukeminen ja uusien asioiden oppimi-

nen on aina ollut jokapäiväistä. 
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”Seuraan maailmanmenoa lehdistä ja olen onnekas, koska puolisoni on keskustelevainen 

ja haastava. Olemme saaneet asua ja tehdä töitä ihanassa Töölössä. Vaikka olemme 

muuttaneet täältä pois, ei Töölö koskaan lähde sydämestämme”, Salonen kuvailee. 

 

Saloset olivat vuonna 2016 viettämässä lastensa kanssa juhannusta Mäntyharjulla. Yöt-

tömässä yössä, nuotion äärellä hänen lapsensa ja miniänsä esittivät hänelle ajatuksen 

iltalukiosta ja kertoivat, että TYK on kiva koulu, jossa on hyvä oppimisympäristö. 

 

”Tulen äärellä taisin kuitata asian muutamalla joolla. Mutta lupaus oli lupaus vaikkakin 

positiivisella painostuksella hankittu. Pian istuin kesämökkimme portailla ja minua jän-

nitti valtavasti, kun soitin koulun kansliaan.”  

 

Salosen ja monen muunkin vanhan polven koululaisen koulumuistot voivat olla hyvinkin 

ikäviä ja opettajien suorittaman alistamisen sekä nöyryyttämisen sävyttämiä. 

 

Mutta koulun kansliassa puhelimeen vastasi sympaattinen ja ystävällinen Petri Loman, 

jolta Salonen kysyi, että opetetaanko teillä vanhoja naisia? ”Tervetuloa”, kannusti Loman. 

Salonen kiittelee vuolaasti koulun henkilökuntaa, jota johtaa rehtori Marja-Leena Ruha-

Tuomola. ”Hän on rakentanut koulun loistavan hengen ja ilmapiirin, joka on suvaitsevai-

nen ja yksilöä kunnioittava. Voin sanoa, että tulin joka päivä koululle iloisin mielin.” 

 

TYK:ssa opiskelee kaiken ikäisiä miehiä ja naisia. Vihreätukkaisia ja hunnutettujakin. 

”Kyllähän jotkut vieraiden kulttuurien edustajista olivat äänekkäitä, mutta se kuului 

asiaan. Vierasmaalaisten kunnioitus vanhempia ihmisiä kohtaan oli esimerkillistä”, Sa-

lonen kiittelee. 

 

”Osallistuin 2–4 kertaa viikossa oppitunneille, jotka pidettiin kello 17–20 välillä. Tulin 

koululle yleensä hyvissä ajoin, istuskelin käytävällä, kävin alakerran kahvilassa ja vietin 

aikaa kirjastossa, jonka fantastiset ladyt ansaitsevat ison kiitoksen.” 

 

”Aikuislukiossa opiskellaan vapaaehtoisesti ilman paineita, mikä heijastuu ilmapiiriin. 

Osa opiskelijoista on hyvin päämäätietoisia. Oppilaiden arvostus ja heidän elämäntilan-

teensa huomioiminen kuuluu asiaa. Ihailen näitä opettajia, jotka jaksavat olla innostu-

neita ja kannustavia.” Koulussa saa myös ohjausta tietokoneen käytössä sekä tukiope-

tusta. 

 

”Olin koulussa hyvinkin nuorten ihmisten kanssa tekemisissä. En pyri missään tapauk-

sessa olemaan 25-vuotias, vaikka siltä minusta tuntuu. Ikä on asennekysymys. Naisesta 

tulee kuulemma näkymätön, kun hän täyttää 50 vuotta. Päinvastoin, juuri koulussa koin 

itseni näkyväksi. Myönnän, että ikä hidastaa vauhtia. Kuuden tunnin ylioppilaskokeen 

loppuvaiheessa aloin tuntea itseni väsyneeksi, eikä essee ottanut sujuakseen.” 

 

”Puolisoni kannusti minua ja takasi minulle opiskelurauhan. Hän huolehti kotitöistä, 

ruoanlaitosta sekä kauppakäynneistä. Läksyjä oli paljon ja esimerkiksi saksankielen suo-

ritin laudaturin arvoisesti itsenäisesti abitreenien avulla. Kun luen, niin pänttään sa-

malla tietoja tekemällä muistiinpanoja”, hän kuvailee oppimisprosessiaan. 

 

Aivojaan Salonen voitelee myös ristisanatehtävillä ja sudokulla. 

 

Kirjallisuutta ahmiva Salonen on huolissaan nykyihmisten suomenkielentaidosta. Yhdys-

sanat ovat heillä hukassa, käsitteitä ei ymmärretä ja ani harva osaa teititellä. 
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Salonen suosittelee reippautta ja virikkeellisyyttä nostattavaa aikuisopiskelua kaikille. 

”Opiskelu on myös hyvä tapa tulla ulos ihmisten ilmoille ja karkottaa yksinäisyyttä”, Sa-

lonen korostaa. Tutkinto-opiskelu on ilmaista ja oppikirjoja voi lainata kirjastosta. 

 

”Rakastan ruoanlaittoa ja leipomista. Mieheni, joka on aina ollut paras mentorini ja tuu-

torini, on nyt hyvin iloinen, kun olen taas palannut keittiöön”, Salonen naurahtaa. 

 

Ensi vappuna Mailis Salonen voi olla kiireinen uudelleen virinneen maalausharrastuk-

sensa parissa, mutta ennen kaikkea hän juhlii silloin rakkaittensa kanssa valkolakin 

kera. 

 

Sakari Soininen 

 

Perusopetuksen valmistujaisjuhla perjantaina 11.1.2019 

Perusopetuksesta valmistuvia juhlittiin perjantaina 11.1. klo 18 alkaen koulun juhlasa-

lissa. Perusopetuksesta valmistui tammikuussa 35 opiskelijaa. Lisäksi muutama opiske-

lija on jo saanut todistuksen aikaisemmin syksyllä. 

  

Perusopetuksen opiskelijat olivat valmistaneet herkullista ruokaa koulun väelle. Tun-

nelma juhlassa oli onnellinen ja vähän liikuttunutkin. 

 

Töölön yhteiskoulu Oy:n hallitus myöntää stipendejä koulustamme valmistuville opiske-

lijoille. Tammikuussa 2019 stipendit jaettiin seuraaville perusopetuksen opiskelijoille: 

 

Töölön yhteiskoulu Oy:n myöntämät stipendit 

Aadan Ali Sahro 

Abbas Mohammed Kadhim 

Al-Badrani Aiham Mihsin Khudair 

Barre Hassan Mohamed 

Haji Ali Farhio Abdullahi 

Mahmudi Sayed Aref 

 

Paljon onnea valmistujille! 
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Perusopetuksessa on ollut kuluvassa 4. jaksossa 

tarjolla kotitalouskurssi. Torstaina 14.2. viimei-

sellä oppitunnilla opiskelijat valmistivat todella 

herkullisen juhla-aterian. Nam! 

 

 

 

 

Torstaina 14.2. Perho Liiketalousopiston 

ja aikuislukiomme kaksoistutkinto-opis-

kelijat viettivät penkkareita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiistaina 12.3. starttasivat kevään yo-kokeet. Tänä keväänä 

myös matematiikka kirjoitetaan sähköisesti. 

  

Torstaina 14.3. Perho Liiketalousopistossa syksyllä 2018 opin-

tonsa aloittanut aikuislukiomme liiketoiminnan kaksoistut-

kintoryhmä vieraili Amos Rexissä aikuislukion äidinkielen 

opettajan Sanna Karilaisen johdolla. 

 

Keskiviikkona 20.3. LUVA-luokassa vietettiin Newroz-juhlaa. 

Newroz-juhlaa eli uudenvuodenjuhlaa viettävät keväisin kur-

dit ja monet muut kansat Lähi-idässä.  

 

 

 

 

Kotitalouskurssin antia 

Perhon kaksoistutkinto-opiskelijoita 

Newroz-juhlan 

järjestäneitä opiskelijoita 
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LUVA-ryhmässä opiskelevat LUVA:n ja lukion 

opiskelijat olivat valmistaneet maistuvia herk-

kuja. Opiskelijat kertoivat myös juhlan historiasta 

ja juhlaan liittyvistä perinteistä. Juhlintaan kuu-

lui tietysti myös laulua ja tanssia. Kuvissa juhlan 

järjestäneitä opiskelijoita sekä notkuva herkku-

pöytä.  

  

 

 

Aikuislukiossamme järjestetään vuosittain useampia Yhteinen koulumme tilaisuuksia, 

joissa opiskelijat ja koulun henkilökuntaa kokoontuu yhteisten asioiden äärelle. Torstaina 

11.4. saimme hienoja vieraita, kun imaamit Anas Hajjar ja Mahamed Hassan kävivät 

koululla puhumassa opiskelusta ja suomalaisesta kulttuurista. Kiitos vielä kerran vie-

raille antoisasta keskustelusta. 

  

Lukioon valmistavan koulutuksen eli 

LUVA:n opiskelijat kävivät ryhmänoh-

jaajansa kanssa syömässä perjantaina 

12.4. Hakaniemen Metro-ravintolassa. 

Lukukauden lopun yhteisestä ruokai-

lusta on muodostunut jo perinne 

LUVA-ryhmässä. Mukana oli myös lu-

kiolaisia, jotka ovat aktiivisesti käy-

neet LUVA:n suomen kursseilla. 

 

Ruokailun aikana keskusteltiin tule-

vaisuuden suunnitelmista ja suomen 

kielen erikoisuuksista. Ruoka oli oival-

lista ja kaikilla oli mukavaa. 

  

Kevät tuntuu jo olevan pitkällä. Pääsiäistä vietettiin viikolla 17. 

 

 

Newroz-juhlapöydän antimia 

Osa LUVA-opiskelijoista 
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Torstaina 2.5. juhlittiin sekä LUVA:n että perusopetuksen 

valmistuvia ryhmiä ennen kevään loppurutistusta ja viimeisiä 

kokeita. LUVA:n opiskelijat tarjosivat omassa luokassaan 

kakkukahvit ja myöhemmin perusopetuksen opiskelijat jär-

jestivät yhteisen herkkuhetken koulun juhlasalissa. Herkul-

lista ruokaa oli tarjolla runsaasti ja opiskelijat sekä opettajat 

olivat onnellisia. 

 

Lukioon valmistavan koulutuksen sai keväällä valmiiksi neljä 

opiskelijaa, osa jatkaa opintojaan vielä syksyllä. 

 

Samana päivänä torstaina 2.5. japanin opiskelijat kävivät 

ihastelemassa Olympiastadionin läheisyydessä kukkinutta 

kirsikkapuuta. 

  

Perjantaina 3.5. koulumme opis-

kelijakunnan hallitus kävi ravin-

tola Bihanissa syömässä. Tarkoi-

tus oli viettää yhteinen, rento 

hetki yhdessä. Ravintolassa syö-

tiin hyvin ja juteltiin vapaamuo-

toisesti. Samalla käytiin myös 

läpi hallituksen uusia sääntöjä ja 

muisteltiin, mitä kaikkea opiske-

lijakunnan hallitus on lukuvuo-

den aikana ennättänyt saada ai-

kaan. 

 

Jos haluat kehittää koulua, voit 

taas syksyllä tulla mukaan opis-

kelijakunnan hallituksen toimintaan! 

  

Tiistaina 7.5. perusopetuksen 18C-ryhmä teki retken Korkeasaareen. Siellä nähtiin mo-

nia mielenkiintoisia eläimiä. Ryhmän suosikkeja olivat mm. karhut ja kamelit.  

 

Kevään 2019 yo-tulokset tulivat kes-

kiviikkona 15.5. Paljon onnea kevään 

uusille ylioppilaille! 

 

Perjantaina 17.5. lukioon valmista-

van koulutuksen ryhmä eli LUVA-

ryhmä kävi tutustumassa Kansallis-

museoon. Museokierroksella kerrat-

tiin Suomen historian käännekohtia, 

ihasteltiin tsaarin valtaistuinta ja is-

tahdettiin savupirtissä. Opiskelijat 

kyselivät oppaalta ahkerasti kysy-

myksiä ja tekivät vertailuja Suomen 

historian ja omien maidensa histo-

rian välillä. 

 

Valmistujaisjuhlan 

herkkuja 

Japanin opiskelijoita 

Kuvassa osa LUVA-ryhmän opiskelijoista 
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Keskiviikkona 22.5. Perho Liiketalousopiston kaksoistutkinto-opiskelijat saivat keskuu-

teensa ihastuttavan kuunteluoppilaan, kun englannin opettaja Jenni Päkkilän Armi-

koira kävi vierailulla koululla. Kesäinen koulupäivä oli mukava ja niin opiskelijat kuin 

Armikin nauttivat vierailusta. 

 

Lukuvuoden päättyessä LUVA:sta (lukioon valmistuvan 

koulutus) valmistuu opiskelijoita. LUVA:n opiskelijat jär-

jestivät keskiviikkona 22.5. pienen valmistujaisjuhlan. 

Juhla oli opiskelijoiden itsensä ideoima ja toteuttama, ja 

siellä mm. syötiin pizzaa. 

 

LUVA:n opiskelijat olivat edellisenä päivänä tehneet teok-

sen, jossa sormivärejä käyttäen ikuistettiin oma käsi yhtei-

seen kuvaan. Näin kaikki sanoivat toisilleen myös kuvan 

kautta hyvästit ryhmän hajotessa. Osa LUVA:n opiskeli-

joista jatkaa opintojaan vielä syksyllä. 

 

 

Perhon opiskelijoita ja Armi-koira 

LUVA-ryhmän sormiväriteos 
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Keskiviikko 29.5.2019 

Perusopetuksesta valmistuvia opiskelijoita juhlittiin keskiviikkona 29.5. Alkuvaiheen to-

distuksen juhlassa sai 19 opiskelijaa ja perusopetuksen päättötodistuksen 26 opiskelijaa. 

Lisäksi perusopetuksen päättötodistuksen on saanut moni jo ennen juhlaa, lukuvuonna 

2018–2019 valmistuneita perusopetuksen opiskelijoita on kaiken kaikkiaan ollut 80. 

 

Töölön yhteiskoulu Oy:n hallitus myöntää lukuvuosittain stipendejä koulustamme val-

mistuville opiskelijoille. 

 

Töölön Yhteiskoulu Oy:n hallituksen myöntämät stipendit 

Abdi Dhaqane Hussein 

Al-Zumaili Ahmed Abdulqader M. A. 

Ali Fatima Hosein 

Ghanbari Ayesheh 

Ibrahim Mire Hassan 

Mahamed Abdi Shukri 

Mahammed Hibo Ali 

Mohamud Abukar Bahia 

Osman Farhia Muhidin 

 

Muut stipendit 

Ibrahim Mire Hassan, kirjastipendi menestyksestä biologian ja maantiedon opinnoissa 

  

 

Perjantai 31.5.2019 

Kevään 2019 lakkiaisjuhlaa vietettiin perjantaina 31.5. klo 17.00 alkaen koulun juhlasa-

lissa. Aikuislukiostamme valmistui tänä keväänä 95 ylioppilasta, joista osa lakitettiin 

kaksoistutkinnon valmistuessa ammatillisen oppilaitoksen valmistujaisjuhlassa. 

 

Kevään ylioppilaita 
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Ylioppilaan puheen piti ensimmäistä kertaa kos-

kaan kaksi tuoretta ylioppilasta – kyseessä siis 

ylioppilaiden puhe. Kiitokset aivan mahtavasta 

puheesta Aleksi Rautiaiselle ja Aleksi Taville. 

  

Koulumme perustajan nimeä kantava Yrjö 

Jahnssonin säätiö perustettiin 1950-luvulla. Ai-

kuislukiostamme valmistuvat ylioppilaat saavat 

lukuvuosittain säätiön myöntämiä stipendira-

hoja. Tämän lisäksi Töölön yhteiskoulu Oy:n hal-

litus myöntää stipendejä koulustamme valmistu-

ville opiskelijoille. 

 

Yrjö Jahnssonin säätiön stipendit 

D’Allura Nadia 

Harno Jani 

Hedenstam Katri 

Hermunen Hilda 

Mukkala Janika 

Rautiainen Aleksi 

Vitikka Laura 

 

Töölön Yhteiskoulu Oy:n hallituksen myöntämät 

stipendit 

Eronen Jasmin 

Hiltunen Joonas 

Narinen Viivi 

Ranki Jenni 

 

Muut stipendit 

D’Allura Nadia, kirjastipendi menestyksestä ruotsin 

opinnoissa 

Eronen Jasmin, kirjastipendi menestyksestä terveys-

tiedon opinnoissa 

Harno Jani, kirjastipendi menestyksestä biologian ja 

maantieteen opinnoissa 

Hedenstam Katri, kirjastipendi menestyksestä ruotsin 

opinnoissa 

Mukkala Janika, kirjastipendi menestyksestä yhteis-

kuntaopin opinnoissa 

Vitikka Laura, lehtistipendi menestyksestä äidin-

kielen opinnoissa 

 
 

Lämpimät onnittelut kevään uusille ylioppilaille koko Töölön yhteiskoulun aikuislukion 

puolesta! 

 

Tämän kevään airuet Otto Kurkela 

ja Disa Lysti 

Aleksi Rautiainen (oik.) ja Aleksi Tavi 

(vas.) 
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Toimintavuosi ja opetusjärjestelyt 2018–2019 

Lukuvuosi 2018–2019 on ollut aikuislukiomme 91. toimintavuosi. Koulumme on Suomen 

vanhin ja yksi koko Euroopan vanhimpia aikuislukioita. 

 

1.12.1927 Opetusministeriö oikeutti professori Yrjö Jahnssonin "perustamaan ja omalla 

kustannuksella ylläpitämään omistamaansa Helsingin suomalainen yksityislyseo- nimi-

seen oppikouluun erikoisesti iltaisin toimivan kuusiluokkaisen suomenkielisen rinnak-

kaislinjan". 

 

Sittemmin iltalinja on vaihtanut sijaintia, omistajaa 

ja nimeä. Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiön omistuk-

sessa koulu on ollut 1.8.1974 alkaen, ensin iltalinjana 

ja myöhemmin iltalukiona. 1.8.1994 voimaan astu-

neen lain myötä nimi muuttui aikuislukioksi. 

 

Koko perusopetuksen tai lukion voi suorittaa 1,5–4 

vuodessa. Opiskelijat ovat voineet valita erilaisista 

opiskelumuodoista itselleen sopivimman vaihtoehdon 

kurssitarjottimelta: opetusta on ollut tarjolla lähi- ja 

e-kursseina. Lähikursseja on tarvittaessa voinut suo-

rittaa myös tenttien. 

 

Lukuvuoden aikana aikuislukiossamme on pidetty 

noin 460 kurssia, joilla opiskelijoita on ollut yhteensä 

noin 850. 

 

Koulumme on tehnyt lisäksi yhteistyötä Business 

College Helsingin, Perho Liiketalousopiston, sekä 

Suomen Diakoniaopiston kanssa kaksoistutkintokou-

lutuksen parissa. 

 

Näissä kouluissa kaksoistutkintoa on lukuvuoden aikana suorittanut noin 400 opiskeli-

jaa, ja heille on järjestetty noin 140 lukiokurssia. 

 

Lukuvuoden 2019–2020 opetus alkaa maanantaina 26.8.2019 kurssitarjonnan mukai-

sesti. 

 

Kiitos kaikille kuluneesta lukuvuodesta! 

 

Aikuislukion rehtori Marja-Leena 

Ruha-Tuomola 
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