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Osoite 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio 

Urheilukatu 10—12, 00250  Helsinki    www.tyk.fi 

 

Ylläpitäjä 

Töölön yhteiskoulu Oy (Töölön yhteiskouluun kuuluvat yläkoulu ja lukio sekä aikuislukio) 

 

Töölön yhteiskoulun johtoryhmä  

Marja-Leena Ruha-Tuomola, johtava rehtori, aikuislukio 

Ukkopekka Hyvönen, rehtori (va.), yläkoulu ja lukio 

Tuula Nordbo, talouspäällikkö 

 

Rehtori 

Marja-Leena Ruha-Tuomola, marja-leena.ruha-tuomola@tyk.fi 

 

Rehtorin sijaistaminen 

vararehtori, erityisopettaja Jonna Ekstrand, jonna.ekstrand@tyk.fi 

 

Kanslia 

opintosihteeri Jutta Heikkinen ja opintokoordinaattori Petri Loman, aikuislukio@tyk.fi 

 

Henkilöstö 

Opettajat sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö liitteen mukaisesti. 

 

Koulun opiskelijamäärä 

Keskimäärin 500 lukio- ja perusopetusopiskelijaa ja 1000 aineopiskelijaa. Kaksoistutkintoa 

tekevät opiskelijat on laskettu mukaan aineopiskelijoina. 

 

Nettivuosikertomus luettavissa http://www.tyk.fi. 

Rehtori arkistoi nettivuosikertomuksen myös paperiversiona. 
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Työ- ja loma-ajat ovat toteutuneet 2015-2016 jaksojärjestyksen ja kurssitarjottimien 

mukaisesti. 

 

 
Aikuislukion taloudellisista toimintaedellytyksistä ja kehittämismahdollisuuksista on 

päätetty hallituksen kokouksissa. 

 

 

Opettaja- ja henkilöstökokoukset 

 

Lukuvuoden alussa sovitun mukaisesti on pidetty opettaja- ja henkilöstökokoukset, joista osa 

järjestettiin Sanoma Pro Oppimisympäristön kautta virtuaalikokouksina. Lisäksi on pidetty 

kaksi yhteistä koko TYK:n henkilöstökokousta.  

 

Kehittämisryhmä 

 

Kehittämisryhmän (KEHRÄ) tavoitteena on ollut edistää aikuislukion 

lukuvuosisuunnitelman toteutumista sekä tuoda pohdittavaksi henkilöstöltä ja opiskelijoilta 

uusia ideoita ja kehittämistoiveita. Kehrän jäsenet 2015-2016 olivat Marja-Leena Ruha-

Tuomola, Jonna Ekstrand, Jan Jansson, Taija Kujala, Laura Tuomisaari, Tiina Varis ja Merja 

Virtanen. 

 

Opettajien aineryhmät 

 

Opettajien aineryhmät ovat kokoontuneet lukuvuoden aikana aineryhmän vastaavan tai 

muun opettajan kutsumana. 

 

Opiskeluhuoltoryhmä 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa koordinoi koulussamme opiskeluhuoltoryhmä, johon kuului 

opinto-ohjaaja Leena Ervasti, kuraattori Elisa Parikka, opintoavustaja Keise Ali, englannin ja 

italian kielten opettaja Seija Hakulinen, LUVA-koulutuksen ryhmänohjaaja Satu Mattila 

sekä erityisopettaja Jonna Ekstrand. Ryhmä kokoontui lukuvuoden aikana 4 kertaa. 

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

Opiskeluhuollon palveluita ovat tarjonneet kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi. 
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TVT-tiimi 

 

Töölön yhteiskoulun yläkoulussa ja lukiossa sekä aikuislukiossa on toiminut yhteinen tieto- ja 

viestintäteknologiatiimi. TVT-tiimiin ovat kuuluneet Noora Ahokallio, Tom Bosas, Katri 

Halmes, Jan Jansson, Pipsa Ranta ja Päivi Turumäki. Tiimi on toiminut sekä henkilöstön että 

opiskelijoiden tukena tvt-asioissa. TVT-tiimi on mm. organisoinut koulutusta opettajille ja 

laatinut kyselyitä opiskelijoille.  

TVT-tiimi valmisti keväällä suunnitelman mukaisesti yhteisen kyselyn yläkoululle, lukiolle ja 

aikuislukiolle, jossa kartoitettiin erityisesti opiskelijoiden kokemuksia tvt:n käytöstä 

opetuksessa sekä määrällisesti että laadullisesti. Opiskelijoiden vastauksien avulla pystytään 

arvioimaan koulun valmiutta vastata kasvaneeseen tieto- ja viestintäteknologian osuuteen 

opetuksessa uusissa opetussuunnitelmissa sekä koulun ja opiskelijoiden valmiuksia osallistua 

sähköisiin ylioppilaskokeisiin. 

Aikuislukion opetus on toteutettu lähi- ja e-kursseina. Kurssien tenttimismahdollisuuksista ja 

itsenäisistä suorituksista on voinut sopia aineenopettajan kanssa. Pääsääntöisesti kurssien 

tenttiminen on ollut mahdollista jakson aikana menossa olevan lähikurssin yhteydessä. 

 

Valtakunnalliset opetussuunnitelman mukaiset aihekokonaisuudet sisältyivät aikuislukion 

kaikkien aineiden opetukseen oppiaineelle ja aikuislukion oppimisympäristölle luontaisella 

tavalla. Aihekokonaisuudet olivat: 

 

 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys ja hyvinvointi 

 kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus 

 teknologia ja yhteiskunta 

 viestintä ja mediaosaaminen. 

 

Aikuislukion kaikki opiskelijat ovat saaneet käyttöoikeuden Sanoma Pro 

Oppimisympäristöön, jossa opettajat ovat jakaneet kurssimateriaalejaan ja on voinut 

opiskella sekä e-kursseilla että itsenäisesti valmiita oppimateriaaleja hyödyntäen.  

Opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien oppiaineiden kursseilla on pyritty tukemaan 

opiskelijaa asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Seikkaperäinen ja selkeä 

informointi kurssin vaatimuksista, erilaisten työtapojen käyttö ja myönteisen 

opiskeluilmapiirin luominen ovat olleet tässä työkaluina.  

 

Kunkin kurssin oppisisältöön kuuluu myös opettaa ja ohjata opiskelijaa oppimaan juuri sillä 

kurssilla vaadittavia opiskelutaitoja. Tällä ohjaamisella on lisätty ja tuettu opiskelijan 

mahdollisuuksia saavuttaa oppimistavoitteita sekä saada myönteisiä oppimiskokemuksia. 

       

Eri oppiaineiden tietosisällöt tukevat opiskelijan kehittymistä oman persoonansa ja 

tilanteensa kartoittamisessa ja niihin vaikuttamisessa. Lisäksi eri kursseilla opiskelijaa on 

tuettu kehittymään oppiaineelle ominaisessa viestinnässä. 
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Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää koko koulun hyvinvointia, turvallisuutta 

ja terveellisyyttä sekä opiskelijoiden osallisuutta. Näitä tavoitteita toteutettiin järjestämällä 

lukuvuoden aikana erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä koulumme oppilaskunnan 

hallituksen kanssa. Tällaisia tilaisuuksia olivat mm. Ystävänpäivä, Talvijuhlat ja 

kevätlukukauden päätösjuhla. 

 

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto: kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja 

 

Perusopetuksen opiskelijoilla oli mahdollisuus saada opiskeluhuollon palveluita tarvittaessa 

lukuvuoden aikana. 

 

 Opinto-ohjaaja 

 

Opinto-ohjauspalvelut on tarkoitettu kaikille koulun tutkintotavoitteisille opiskelijoille 

(peruskoulu, lukio, LUVA, kaksoistutkinto). Opinto-ohjauksen pääpaino on lukuvuonna 2015 - 

2016 ollut opintojen aikaisessa opintojen suunnittelussa, jatko-opintojen suunnittelussa ja 

uraohjauksessa sekä opintoihin liittyvän elämänhallinnan tukemisessa (mm. omien 

voimavarojen, vahvuuksien ja rajoituksien tuntemus). Ohjausta on toteutettu sekä 

yksilötapaamisina että pienryhmissä ja ryhmissä. Päättövaiheen opinto-ohjauksen 

kehittämistä on edelleen jatkettu. Tänä lukuvuonna opinto-ohjaus on erityisesti ollut mukana 

pääkaupunkiseudun aikuisten perusopetuksen verkoston kansainvälistymishankkeessa 

(Erasmus+). Hankkeen myötä tulleita ideoita on mm. pyritty tuomaan koulun 

opetussuunnitelmatyöhön ja muuhun ohjauksen kehittämistyöhön. Aikuislukiossa on kaksi 

opinto-ohjaajaa. 

 

Erityisopettaja 

 

Aikuislukion erityisopettaja teki lukuvuoden aikana useita luki- ja oppimisvaikeuksien 

testauksia, opetti erilaisia opiskelutekniikoita ja laati opiskelusuunnitelmia yhdessä 

opiskelijoiden kanssa sekä antoi yksilö- ja pienryhmäopetusta eri oppiaineissa 

perusopetuksen, LUVA:n ja lukion opiskelijoille. Enimmäkseen erityisopettajan työ oli antaa 

ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa opetusta. 

 

Aineohjaus 

 

Aineenopettajat ovat antaneet lukuvuoden aikana ohjausta opettamissaan aineissa. 

Tarpeellisiksi koettuja matikka- ja kieliklinikkaa jatkettiin lukuvuoden ajan. Klinikalla 

opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada opiskelun ohjausta ja tukea jokaisena 

lähiopetuspäivänä. Lisäksi jatkettiin peruskouluopiskelijoille tarkoitettua kaksi kertaa 

viikossa toimivaa laskupajaa, joka on osoittautunut suosituksi ja hyödylliseksi.  

Lukion ruotsin kielen *-kurssit ovat jatkuneet myös, samoin perusopetuksen englannin *-

kurssit. Tähdellä merkityt kurssit tarkoittavat, että ennen varsinaista kurssin oppituntia 

pidetään 60 minuutin ohjattu harjoittelu.  

 

Kaikessa ohjauksessa on pyritty huomioimaan aikuisopiskelijan erityistarpeet ja 

elämäntilanteiden monimuotoisuus.  
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Tutor-toiminta 

 

Tutoropiskelijoilla on tärkeä tehtävä toimia uusien opiskelijoiden vertaistukena. Kevään 2015 

lopussa tutoriksi haki monta opiskelijaa ja heidän joukostaan koottiin lukuvuoden 2015-2016 

tutorryhmä eli Abdulkarim  Ahmed Hersh, Al Oso Idris, Farah Johro, Ali Mahamed Huseen, 

Isaaq Nimco, Ali Hassan  Salada ja  Sundarasekara Udeni. Tutoreiden ohjaavana opettajana 

toimi Merja Virtanen. 

 

Tutoreilla oli ohjaavan opettajansa kanssa useita yhteisiä tapaamisia, jolloin mietittiin, miten 

tarjota parasta mahdollista tukea uusille opiskelijoille. Tutorit saivat toimintansa tueksi 

myös vihkosen, jossa käsiteltiin tutorina toimimista ja tutorin tehtäviä koulussamme.  

 

Muutamaa päivää ennen syys- ja kevätlukukausien alkua aloittaville uusille opiskelijoille 

järjestettiin alkuinfopäivä. Alkuinfopäivinä tutoreilla oli tärkeä tehtävä kertoa koulustamme 

opiskelijan näkökulmasta, ja lisäksi tutorit kierrättivät uusia opiskelijoita 

koulurakennuksessa ja auttoivat tutustumaan paikkoihin.  

 

Syys- ja kevätlukukauden käynnistyttyä uusille ryhmille järjestettiin ryhmäytymispäivä, 

jonka tarkoituksena oli tutustuttaa uusia opiskelijoita toisiinsa ja tutoreihin. Päivän aikana 

tutorit saivat harjoitusta ryhmien ohjaamisessa. Lisäksi kaikki osallistujat pääsivät 

harjoittelemaan leikkimielisten tehtävien kautta ryhmissä toimimista 

ja suomenkielisten ohjeiden kuuntelemista.  

 

Kielitestipäivinä tutorit olivat vastaanottamassa peruskouluumme hakevia opiskelijoita ja 

ohjaamassa heitä oikeisiin paikkoihin. Jokaisella tutorilla oli myös lukukausien alussa 

kanslian edessä oma viikoittainen päivystysaikansa, jolloin piti olla paikalla auttamassa apua 

tarvitsevia opiskelijoita. Eniten tutoreilta pyydettiin apua luokkatilojen löytämisessä ja 

uusintakokeisiin ilmoittautumisessa.  

 

Kaikki tutorina toimineet saivat tehtävästään tutorkurssisuorituksen ja todistuksen. Tutorit 

hoitivat tehtäviään esimerkillisesti. 

 

Opintoavustaja 

 

Aikuislukiossa on ollut kuluneena lukuvuotena kaksi opintoavustajaa, joista toinen puhuu 

myös somalin kieltä. He ovat pitäneet maanantaista torstaihin läksytukea klo 14.30 - 16.20. 

Opintoavustajat ovat olleet pääasiassa perusopetuksen opiskelijoiden apuna erilaisissa 

käytännön pulmissa sekä tukiopettajina. Läksytuessa on käynyt suurin osa aikuislukion 

peruskoululaisista ja kurssimerkintöjä läksytuesta on annettu runsaasti. 

 

Koulukirjasto 

 

Koulukirjaston tavoitteena oli tänä lukuvuonna opiskelijoiden ja opettajien tvt-taitojen ohjaus 

tarvittaessa ja digitaalisen materiaalin käyttöönoton tukeminen. Koulukirjastossa on ohjattu 

päivittäin tvt:n käyttöön liittyvissä asioissa. Oppikirjalainaus on ollut vilkasta ja tehokasta, 

mutta myös kaunokirjallisuutta on lainattu sekä kursseille että muuten. Osa selkokirjoista on 

ollut jatkuvassa kierrossa maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoillamme. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukion kaikki opiskelijat kuuluvat koulun oppilaskuntaan. 

Oppilaskunnasta koottiin syksyn 2015 alussa oppilaskunnan hallitus, joka toimi lukuvuonna 

2015-2016 aktiivisesti. Hallitukseen kuului yhdeksän perusopetuksen opiskelijaa eli 

Abdulkarim Ahmed Hersh, Al Oso Idris, Ali Mahamed Huseen, Ali Hassan Salada, Farah 

Johro, Isaaq Nimco, Solano Jose, Sory Karim ja  Sundarasekara Udeni, joka oli myös 

oppilaskunnan puheenjohtaja ja edusti oppilaskuntaa johtokunnan kokouksissa. LUVAn 

opiskelijoiden edustajia olivat Sheikh Musse Asha ja Banay Zeinab ja lukiota edusti Siljander 

Annina. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimi Merja Virtanen. 

 

Oppilaskunnan hallitus kokoontui lukuvuoden aikana monta kertaa. Kokouksissa 

keskusteltiin opiskelijoiden esille ottamista asioista, suunniteltiin yhteisiä tilaisuuksia ja 

työstettiin järjestyssääntöjen yhteyteen liitettäviä yksityiskohtaisia toimintaohjeita, joista 

käytettiin nimitystä "TTT" eli Tykin toimintatavat.  

Oppilaskunnan hallitus teki aktiivisesti yhteistyötä opiskelijahuoltoryhmän kanssa, ja 

yhdessä järjestettiin joulukuussa aikuislukion talvijuhla ja keväällä kevätkauden 

päätösjuhla. Toive molemmista juhlista oli peräisin koulun oppilaskunnalta, sillä muutkin 

opiskelijat kuin valmistuvat opiskelijat halusivat juhlia lukukausien päättymistä. Lisäksi 

oppilaskunnan hallitus järjesti keväällä kielikahvilan yhteydessä kierrätyspisteen, jonne 

ihmiset saivat tuoda itselleen ylimääräisiä vaatteita ja tavaroita, ja kierrätyspisteestä sai 

myös ilmaiseksi ottaa mukaansa mitä halusi. Kaikki järjestetyt tilaisuudet olivat 

onnistuneita ja keräsivät paljon osallistujia ja yleisöä.  

 

Lukukausien päätteeksi oppilaskunnan hallituksen jäsenet palkittiin ahkerasta työstään 

yhteisellä ruokailulla ravintolassa. Kaikki hallituksen jäsenet saivat myös todistuksen 

tärkeässä tehtävässään toimimisesta.  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio on jatkanut kaksoistutkintoyhteistyötä Suomen Liikemiesten 

Kauppaopiston, Helmi Liiketalousopiston, Helsingin Diakoniaopiston ja Suomen 

Kosmetologien Yhdistyksen Opiston kanssa edellisvuosien tapaan. 

 

Töölön yhteiskoulun lukion opiskelijat ovat voineet joustavasti suorittaa aikuislukion puolella 

yksittäisiä kursseja ja oppiaineita. Myös aikuislukion opiskelijoilla on ollut mahdollisuus 

suorittaa kursseja Töölön yhteiskoulun lukiossa asiasta erikseen sovittaessa. Töölön 

yhteiskoulun kaikkien koulumuotojen yhteistyö on ollut hyödyksi myös mm. 

opetussuunnitelmatyössä, järjestyssääntöjen laatimisessa ja päivittämisessä sekä 

käytänteiden yhtenäistämisessä. 

 

Aikuislukiomme on mukana Yksityiskoulujen Liiton verkkolukiohankkeessa yhdessä 17 

muun lukion kanssa. Verkkolukion avajaistilaisuus yhteistyössä mukana olevien koulujen 

rehtoreille, opinto-ohjaajille ja muille kutsuvieraille järjestettiin koulullamme 7.4.2016. 

Tilaisuudessa esiteltiin verkkolukiota, sen syntyhistoriaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. 
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Rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola on toiminut verkkolukion ohjausryhmän 

puheenjohtajana. Verkkolukio tarjoaa syksystä 2016 alkaen yhteistyössä mukana olevien 

koulujen opiskelijoille runsaan kurssitarjonnan ja tarjolla on kattava valikoima erilaisia 

kursseja. Lisää verkkolukiosta voi lukea osoitteesta: www.verkkolukio.fi. 

Pääkaupunkiseudun aikuisten perusopetuksen verkostossa syntyi syksyllä 2014 ajatus 

tutustumisesta muiden Euroopan maiden vastaavaan toimintaan. Kehittelyvaiheen jälkeen 

kohdemaiksi valikoituivat Alankomaat ja Belgia, ja rahoitusta haettiin Erasmus+ 

aikuiskoulutuksen liikkuvuustuesta. Projektin koordinaattoriksi ryhtyi Töölön yhteiskoulun 

aikuislukion opinto-ohjaaja Essi Kentala. Muut osallistuvat organisaatiot ovat Eiran 

aikuislukio, Helsingin aikuislukio, Helsingin Diakoniaopisto, Helsingin aikuisopisto ja 

Vantaan aikuisopisto. EU-rahoitus varmistui kesäkuussa 2015 ja projekti toteutetaan 

lukuvuosina 2015-2017. 

 

Lokakuussa 2015 aikuisten perusopetuksen verkoston eri oppilaitosten edustajat kävivät 

tutustumassa Antwerpenissa Belgiassa ja Haagissa Alankomaissa aikuisten kieli- ja 

peruskoulutuksen rakenteisiin ja toimintamalleihin. Vierailu koostui oppilaitoskäynneistä, 

job shadowingista ja koulutusesittelyistä. Osallistujina oli pääasiassa rehtoreita, 

koulutuspäälliköitä ja opinto-ohjaajia. Innostavia ajatuksia saatiin OPS-työhön mm. arjen 

taitojen yhdistämisestä opetukseen ja oppiainerajat ylittävästä opetuksesta sekä yrittäjyyden 

ja työelämäyhteyksien tuomisesta aikuisten perusopetukseen. Lisäksi tietoa saatiin 

erityyppisistä kotouttamisprosesseista. 

 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO teki 25.4.16 tarkastuskäynnin 

kouluumme. Hanketarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että hanke on toteutettu 

aikataulussa ja EU:lta saadut varat on käytetty sopimuksen mukaisesti. Toteutettu hanke sai 

tarkastajilta erittäin hyvät arviot. 

 

Verkostoyhteistyö eri koulujen välillä jatkuu. 

Koulumme on tänä lukuvuonna ollut mukana Ippo-hankkeessa, jonka tarkoituksena on muun 

muassa edistää japanin opiskelua sekä edesauttaa japaninkieltä opettavien koulujen ja 

opettajien verkostoitumista. Mukana hankkeessa ovat olleet japanin opettaja Hiromi 

Umehara-Sorsa sekä englannin opettaja Heini Puhakka. Lukuvuoden aikana koulumme 

japanin kielen opiskelijat saivat hankkeen kautta mahdollisuuden osallistua 10.12.2015 

Lahdessa järjestettyyn Japani-aiheiseen opiskelijatapahtumaan. Koulussamme järjestettiin 

hankkeen tiimoilta myös yksi kokous kaikille mukana oleville kouluille ja kevätlukukaudella 

2016 yksi koulumme opiskelijoista palkittiin Japani-aiheisella kirjastipendillä. Koulumme 

jatkaa Ippo-hankkeessa toimimista myös ensi lukuvuotena.  

 

https://verkkolukio.fi/
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Olemme jatkaneet aikuislukion toimintamuotojen ja opiskelumahdollisuuksien kehittämistä 

ja pyrkineet vastaamaan kaikille avoimen aikuislukion haasteisiin kouluympäristömme 

mahdollisuuksien mukaan. Kehittämistyön erityisnäkökulmana on ollut etsiä keinoja, joiden 

avulla opetuksessa ja ohjauksessa voidaan ottaa huomioon hyvin erilaisista lähtökohdista 

tulevat opiskelijat.  

 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän lisääntyminen on vaatinut jatkuvasti 

erityistä opetuksen ja ohjauksen suunnittelua. Olemme pyrkineet edistämään opiskelijoiden 

valmistumista mm. lisäämällä kurssitarjontaa nopeasti vuoden mittaan jakamalla suosittuja 

kursseja kahdeksi ryhmäksi. Tavoitteenamme on ollut myös opiskelijoiden opintojen 

keskeytymisen vähentäminen. Tätä työtä on tuettu mm. kanslian toiminnalla ja opettajien 

lisääntyneellä viestinnällä esimerkiksi e-kurssien opiskelijoille. Myös erilaisia tukimuotoja on 

kehitetty, kuten läksytuen toimintaa pyritty tehostamaan. 

 

Lukuvuonna 2015-2016 on keskitytty myös aineryhmien ja oppilaskunnan toiminnan 

kehittämiseen ja niiden arviointiin. Aineryhmät laativat syyslukukauden aluksi itselleen 

tavoitteet ja jokainen ryhmän jäsen laati lisäksi henkilökohtaiset tavoitteet. Kevään 

päätteeksi ryhmät itse arvioivat näitä tavoitteita ja samalla laadittiin uudet tavoitteet 

seuraavaksi lukuvuodeksi.  

 

Perusopetus 

 

Perusopetuksessa aloitti syksyllä kaksi ja tammikuussa yksi opiskelijaryhmä (ryhmät PK15A-

C). Lisäksi päätettiin ottaa tammikuussa neljäs ryhmä (PK15D), jossa opiskelevien opinnot 

alkoivat hitaammin ns. alkuvaiheen opinnoilla (AIPA). Tälle hitaammalle ryhmälle tarjottiin 

suomen kielen ja tvt:n opetusta peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti, mutta muita 

aineita, matematiikkaa, englantia, historiaa ja yhteiskuntaoppia heille opetettiin AIPA-

opetussuunnitelman mukaisesti. PK15D-ryhmään valittiin opiskelijoita, joiden kielitaito ja 

aiemmat opinnot ovat vähäisiä, ja tällä pyrittiin tarjoamaan opiskelupaikka myös hitaammin 

eteneville.  Ryhmän aloitusvaiheesta ryhmänohjaajat Noora Kivimäki ja Päivi Turumäki 

laativat raportin ”D-ryhmä – alkuvaiheen opetuksen pilottiryhmä Töölön yhteiskoulun 

aikuislukiossa”. Raportti on taltioitu Sanoma Pro:n Virtuaalikansliaan. 

 

Lukuvuoden aikana pohdittiin, kuinka useiden ryhmien kurssitarjonta saadaan etenemään 

sujuvasti. Pohdittiin myös, onko tarpeen tiivistää opintoaikataulua niin, että 1½ vuodessa 

valmistuminen olisi helpommin mahdollista sellaisille opiskelijoille, jotka pystyvät etenemään 

opinnoissaan sujuvasti. 

 

LUVA 

 

Lukioon valmistavassa koulutuksessa opiskeli koulun historian toinen ryhmä. Lukuvuoden 

aikana opetuksen käytäntöjä kehitettiin edelleen. Lukuvuonna 2015-2016 kehityksen 

painopisteitä olivat erityisesti arviointi ja opettajien yhteistyö. 

Lukioon valmentavassa koulutuksessa opettavista osa on ollut mukana VALUVA-hankkeessa, 

joka on Opetushallituksen rahoittama Valtakunnallinen lukioon valmistavan koulutuksen 

kehittämishanke. Hankkeesta voi lukea tarkemmin blogista http://valuva.wordpress.com.  
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Lukuvuonna 2015-2016 opettajiamme on ollut mukana syksyllä ja keväällä pidettävissä 

VALUVA-hankkeen koulutustilaisuuksissa, joissa on esimerkiksi harjoiteltu videoiden tekoa 

ja vaihdettu opetusmateriaalia opettajien kesken. Lisäksi hankkeen puitteissa on 

verkostoiduttu muiden LUVA-opettajien kanssa.  

 

Opetussuunnitelmatyö 

 

Opetussuunnitelmatyö on edennyt vuoden mittaan muun työn ohessa. Jo keväällä 2015 

tehtiin työtä koulun toiminnan arviointitapojen kehittämiseksi ja pohdittiin paljon 

opiskelijoiden osallistamista koulun toiminnan kehittämiseen. Näitä ideoita hyödynnettiin 

lukion opetussuunnitelmaa laadittaessa, minkä lisäksi opettajat kävivät työryhmissä läpi eri 

osia lukion opetussuunnitelmasta ja erityisesti konkretisoivat lukion opetussuunnitelman 

aihekokonaisuuksia.  

 

Työryhmissä ja sähköpostikeskusteluissa on koko työyhteisössä kartoitettu esimerkiksi 

yhteistyökäytänteitä ja -tahoja sekä pohdittu ainekohtaista ja ainerajat ylittävää yhteistyötä 

koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Erityisesti opetussuunnitelmien oppiainerajat ylittävät 

opintokokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia yhteistyön käynnistämiseen. Teemme jo 

yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa erityisesti opiskeluhuollon ja opinto-

ohjauksen yhteydessä ja lisäksi kaksoistutkintoyhteistyökoulujen sekä toisten aikuislukioiden 

ja yksityiskoulujen kanssa mm. opetustarjonnan laajentamiseksi ja näitä mahdollisuuksia 

aiotaan jatkossa kehittää.  

 

Opiskelijoiden mielipiteitä on kartoitettu opetussuunnitelmatyön yhteydessä useasti. 

Helmikuussa 2016 lukio-opiskelijoilta kysyttiin, kuinka uudet tavoitteet toteutuvat jo nyt ja 

miten opiskelijat toivoisivat niitä jatkossa tavoiteltavan. Perusopetuksen osalta samaa 

kartoitettiin kyselyllä jo syyskuussa 2015. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus antaa 

palautetta opetussuunnitelman yleisestä osasta huhtikuussa 2016. 

 

Eri toimintojen arviointimallien kehittäminen on lähtenyt liikkeelle opetussuunnitelmatyön 

yhteydessä erilaisten opetussuunnitelmasta nousevien arviointivelvoitteiden kartoittamisella. 

Opetussuunnitelmatyön yhteydessä opettajakunta on suunnitellut erilaisia tapoja mm. 

osallistaa opiskelijoita koulun toiminnan eri osa-alueiden arviointiin. Näitä tapoja ovat 

esimerkiksi kurssipalautteet ja opiskelijakyselyt. Näiden lisäksi tärkeässä osassa on myös 

opiskelijoiden suullinen kuuleminen Yhteinen koulumme -tapahtumissa. 

 

Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja valmistautuminen sähköisiin yo-

kokeisiin 

 

Osalla opiskelijoista on ollut mahdollisuus harjoitella sähköiseen kokeeseen osallistumista 

testikokeissa ja muutamissa kurssikokeissa, kaikki opiskelijat ovat voineet harjoitella kokeen 

käynnistämistä USB-muistitikulta lainaamalla kirjastosta tikun ja ohjeen. Vapaaehtoinen 

testikoe oli 2.10. ja pakollinen testikoe 6.4. ja näissä kerättiin palautetta myös YTL:n 

käyttöön. 

 

Sähköisiä kokeita on otettu käyttöön hyödyntäen mm. Sanoma Pro Oppimisympäristön 

koetyökaluja, Google Driven lomaketyökaluja sekä Abittia. Huipentuma Abitin käytön 

opettelulle oli sähköisen koeviikon pilotoiminen toukokuussa, jossa käytettiin Abittia ja johon 

osallistui useita ryhmiä Töölön yhteiskoulun lukiosta ja aikuislukiosta. 
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Koulutusta 

 

Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua omaan työhön liittyviin koulutuksiin ja 

tapahtumiin. 

 

TVT-tiimi järjesti pedagogista ja teknistä tvt-täsmäkoulutusta opettajille/henkilöstölle. 

 

Pitkin vuotta on järjestetty Abitti-ympäristön käytön harjoittelua opettajille. 

 

Keväällä järjestettiin uuteen oppimisympäristöön Peda.net:iin liittyvää koulutusta. 

 

Lukuvuoden aikana järjestettiin jo perinteiseksi muodostuneita pedagogisia koulutus- ja 

keskusteluiltapäiviä (Peda-buffetti), joihin kaikkia henkilöstön jäseniä kannustettiin 

osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan. Nämä tilaisuudet olivat koko TYK:n yhteisiä. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukio 

Opettajat sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö lukuvuonna 2015-2016 

Opettajat 

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

Andersson Svetlana FM, tuntiopettaja, venäjä 

Ekstrand Jonna KM, erityisopettaja, vararehtori 

Ervasti Leena KM, opinto-ohjaus, psykologia 

Fabritius Minna FM, tuntiopettaja, ruotsi 

Haaksluoto Erja FM, lehtori, englanti 

Hakala Olli VTM, tuntiopettaja, elämänkatsomustieto 

Hakulinen  Seija HuK, tuntiopettaja, italia, englanti 

Hartikainen Frans FK, tuntiopettaja, matematiikka, fysiikka 

Hirvonen Ville HuK, tuntiopettaja, yhteiskuntaoppi 

Hiukka Pirta LiTM, tuntiopettaja, liikunta 

Jansson Jan FM, tuntiopettaja, kemia, matematiikka 

Kanniainen Janne FM, lehtori, ruotsi, englanti, espanja 

Karilainen Sanna FM, tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus 

Kentala Essi FM, opinto-ohjaus 

Kivimäki Noora HuK, tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus 

Klemettinen Petra TM, tuntiopettaja, psykologia, uskonto 

Korkiakangas Tiina FM, tuntiopettaja, biologia, maantiede, terveystieto 

Kotro Arno VTM, tuntiopettaja, filosofia, psykologia 

Kujala Taija FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus 

Kylä-Rekola Matti FM, tuntiopettaja, matematiikka, fysiikka 

Laine Mila Musiikkipedagogi, tuntiopettaja, musiikki, maantiede 

Lehtonen Timo FM, tuntiopettaja, matematiikka 

Lemberg Janne FM, tuntiopettaja, matematiikka 

Mattila Satu FM, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä, äidinkieli ja 

kirjallisuus 

Mussaari Anna TaM, tuntiopettaja, kuvataide 

Möbius Michael FM, tuntiopettaja, saksa 

Pimiä Pentti HuK, tuntiopettaja, englanti 

Puhakka Heini FM, tuntiopettaja, englanti 

Pulkkinen Olli FM, tuntiopettaja, matematiikka 

Routti Laura FM, tuntiopettaja, englanti 

Tarvainen Sanna FM, tuntiopettaja, englanti 

Tuomisaari Laura FM, lehtori, biologia, maantiede, terveystieto 

Turumäki Päivi FM, tuntiopettaja, yhteiskuntaoppi, tvt 

Uitti Jaana FM, lehtori, historia, yhteiskuntaoppi 

Umehara-Sorsa Hiromi FM, tuntiopettaja, japani 

Vallius Laura KM, tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus 

Varis Tiina FM, tuntiopettaja, englanti 
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Vartiainen Hannele FM, tuntiopettaja, ruotsi 

Webb Jenny HuK, tuntiopettaja, englanti 

Virtanen Merja FM, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä 

Väänänen Erika Fil.yo., tuntiopettaja, matematiikka 

Örnmark Olli FM, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä 

 

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 

 

Aalo Terhi taloussihteeri 

Achenchab Mohamed vahtimestari 

Ali Keise opintoavustaja 

Bosas Tom mikrotukihenkilö 

Heikkinen Jutta opintosihteeri 

Junell Outi kirjastonhoitaja 

Loman Petri opintokoordinaattori 

Nokelainen Petra psykologi 

Nordbo Tuula talouspäällikkö 

Ojala Nina taloussihteeri 

Parikka Elisa kuraattori 

Ranta Pipsa kirjastonhoitaja, opintoavustaja 

Sevilem Pia hallintosihteeri 

 

 
 


