
KAKKOSET, ABIT JA 
NELOSET: TERVETULOA!

ETU-TÖÖLÖN LUKION VANHEMPAINILTA 
28.8.2019



OHJELMA

● 17.30 MUSIIKKIESITYS : ANNA ANTIKAINEN, JUHO SALAKKA 

YOUNGHEARTED: HYVÄ NÄIN

● 17.35 TERVETULOA, REHTORI MARJA HONKAHEIMO JA VIRKA-

APULAISREHTORI JOANNA OVASKA

● 18.00-19.00 HUOLTAJAT VIERAILEVAT KAKKOS- JA 

KOLMOSKERROKSEN INFOPISTEILLÄ 3 X 20 MIN

● 19.00 KIITOS KAIKILLE! OHJELMA LOPPUU LUOKISSA



Perusparannushanke: muutto väistötiloihin

● Väistötilat Albertinkatu 40-42, 00101 Helsinki

● Muutto syksyn aikana

● Uusiin tiloihin 7.1.2020

















Tylyn elämää voi seurata

● kotisivut www.tyly.edu.hel.fi

● Facebook-sivu: Etu-Töölön lukio

● Instagram: @tylynlukio

● Tylyn ilmiöitä -blogi: 

http://tylynilmioita.blogspot.com/

● Opolan sivut: https://www.tylynopola.com/

● Tylyn yrittäjyys -sivut: bit.ly/tylynyrittajyys

● Tylyn tiedetutorien blogi: 

https://tiedetutor.wordpress.com/

bit.ly/tylynyrittajyys

● sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi, 

poikkeukset kotisivuilla ja opinto-oppaassa 

● hallinnon sähköpostit: 

etunimi.sukunimi@hel.fi

● Wilma: wilma.edu.hel.fi

http://www.tyly.edu.hel.fi
http://tylynilmioita.blogspot.com/
https://www.tylynopola.com/
https://tiedetutor.wordpress.com/
mailto:etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
mailto:etunimi.sukunimi@hel.fi


SYKSYN KUULUMISIA

- TYLY 100- VUOTTA – juhlat jatkuvat

- YRITTÄJYYS-PAINOTUS 10 vuotta

- ERKKI V. SÖDERSTRÖMIN SÄÄTIÖ (OPINTO-OPAS, SIVU 15)

- NASUJAISET 23.8. TÄHTITORNINMÄELLÄ: eivät koulun toimintaa

● ei valvontaa

● riistäytyivät osittain käsistä

● nasujaisista keskusteltu pe 6.9. yhteinen keskustelutilaisuus opiskelijoiden 

kanssa: mietitään, millainen on paras mahdollinen Tyly ja miten se tehdään

● RISTEILYT: EIVÄT MYÖSKÄÄN KOULUN TOIMINTAA

● HYVÄN OLON TYLY – HOT – VIIKKO 46























YKKÖSET: TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 28.8.2019



OHJELMA

● 18.00 MUSIIKKIESITYS: ANNA ANTIKAINEN, JUHO SALAKKA 

YOUNGHEARTED: HYVÄ NÄIN

● 18.05 TERVETULOA, REHTORI MARJA HONKAHEIMO

● 18.25 YRITTÄJYYSPAINOTUS, JENNI KORTE

● 18.30 OPINTO-OHJAAJAN PUHEENVUORO, VIRPI SUOMALAINEN

● 18.45 YKKÖSTEN HUOLTAJAT JA RYHMÄNOHJAAJAT SIIRTYVÄT 

KOTILUOKKIIN

● 19.30 KIITOS KAIKILLE! OHJELMA LOPPUU LUOKISSA JA 

KOULULLA



Etu-Töölön lukio

● Profiili: Yleislukio, jonka opetussuunnitelmallinen painoalue yrittäjyys

● Opiskelijoita 717 – aloittajia: 231

● Opettajia 37

● Keskiarvoraja vuonna 2019: 8,17

● Kieliohjelma:  A-kielet: englanti, espanja, saksa, ruotsi B3-kielet: ranska, saksa, espanja + monia 

muita kieliä eri tarjottimilla

● Sijainti: hyvät liikenneyhteydet ja erinomaiset mahdollisuudet opintoretkiin ja 

tutustumiskäynteihin 

● Aktiivinen ja vireä opettajakunta – yhteistyötä eri tahojen ja yliopiston kanssa (ohjaavia 

opettajia)

● Aktiivinen tutor- ja oppilaskuntatoiminta sekä tiedetutortoiminta

● Kansainvälinen yhteistyö: Moskova, München, Katalonia, Tukholma

● Innovatiivinen kokeilukoulu: ilmiömäinen yrittäjyys

● Ilmiöjakso

● Kampusyhteistyö ja kaupunkitarjotin yhteistyö, Verkkokurssitarjotin





Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Helsinki Learning – vahvoina tulevaisuuteen: meillä opiskelijat 

saavuttavat kyvyn toimia muuttuvassa maailmassa erilaisten ihmisten kanssa JA löytävät omat 

vahvuutensa ja oman mielekkään elämänsä.



Uudistuva lukio

● Opetussuunnitelman painotuksia:ulevaisuuden taidot

○ opiskelija on aktiivinen toimija

○ opiskelu on vuorovaikutusta

○ opiskelu kytketään tosielämän ilmiöihin ja asioita tarkastellaan niiden tosiasiallisessa ympäristössä

○ digiteknologia on luonteva osa opiskeluja opettamista

● digitalisoituminen

● sähköiset ylioppilaskirjoitukset

● omat kannettavat tietokoneet työvälineenä, laskimet matematiikassa

● e-oppimisympäristöt, -kirjat ja -materiaalit (O365, GSE, Fronter, Wilma, YTL:n ohjelmat, 

kustantajien ympäristöt sekä muut opettajien käyttämät ympäristöt)

● opiskelun kaikkiallisuus, silti aina koulurakennuksen ulkopuolella myös noudatettava koulun 

sääntöjä sekä lakeja ja asetuksia

● Lukion ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten kehittäminen jatkuu koko ajan - L0PS2021



Kirsti Lonka: kasvattajan viisi K:ta

KUNNIOITA

KUUNTELE

KIINNOSTU

KANNUSTA

KIITÄ



Lukion kuulumisia

● II – asteen maksuttomuus- pilotti

● Tyly 100 vuotta- juhlavuosi

● Yritäjyys- painotus 10 vuotta

● Muutto: Albertinkatu 40-42, 00101Helsinki:  7.1.2020 alkaen

● Erkki V. Söderströmin säätiön stipendit, ks. opinto-opas, sivu 15

● Nasujaiset: eivät ole koulun toimintaa. Ohjelma ollut ykkösiä alentavaa. 23.8. tilaisuus 

Tähtitorninmäellä riistäytyi osittain käsistä. Keskustelutilaisuus ykkösille, kakkosille, abeille, 

ryhmänohjaajille ja opiskeluhuoltoryhmälle pe 6.9. Millaisen Tylyn haluamme ja miten sellaisen 

saamme?

● Risteilyt: eivät ole koulun toimintaa (ei valvontaa, poissaolot ongelma)

● Paljon muuta yhteistä tekemistä: esim. HOT- viikko 46: Hyvän Olon Tyly

















Tylyn elämää voi seurata

● kotisivut www.tyly.edu.hel.fi

● Facebook-sivu: Etu-Töölön lukio

● Instagram: @tylynlukio

● Tylyn ilmiöitä -blogi: 

http://tylynilmioita.blogspot.com/

● Opolan sivut: https://www.tylynopola.com/

● Tylyn yrittäjyys -sivut: 

http://bit.ly/tylynyrittajyys

● Tylyn tiedetutorien blogi: 

https://tiedetutor.wordpress.com/

bit.ly/tylynyrittajyys

● sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi, 

poikkeukset kotisivuilla ja opinto-oppaassa 

● hallinnon sähköpostit: 

etunimi.sukunimi@hel.fi

● Wilma: wilma.edu.hel.fi

http://www.tyly.edu.hel.fi
http://tylynilmioita.blogspot.com/
https://www.tylynopola.com/
https://bit.ly/tylynyrittajyys
https://tiedetutor.wordpress.com/
mailto:etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
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