
Ajattele koulunkäynti uudella tavalla 

Toivonlinnan kampuksella toimiva Suomen kristillinen 
yhteiskoulu (SKYK) on noin 160 oppilaan ja noin 40 hen-
kilökuntaan kuuluvan yhteisö, joista yläkoululaisia on 50. 
Toivonlinnan kampuksella jokainen on tärkeä osa koulu-
yhteisöä. Ketään ei jätetä ulkopuolelle. Ilo, arvostus ja välit-
täminen ovat osa Toivonlinnan maltillista ja laaja-alaista 
kristillistä arvopohjaa.

Opi, harrasta ja viihdy 
upeassa ympäristössä
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Toivonlinnassa oppiminen on paitsi tehokasta, niin myös 
hauskaa. Uima-allas, kuntosali, frisbeegolf-rata, upea ranta 
beach volley -kenttineen ja saunoineen sekä monet kan-
salliset ja kansainväliset urheilutapahtumat, yhteiset illan-
vietot ja tapahtumat, suuri omenapuutarha sekä upeat 
liikuntamaastot luovat puitteet oppimiselle ja hienoille elä-
myksille. 

Kampuksella toimii myös Toivonlinnan avoin musiik-
kiopisto (TAM). Opetusta saa laulussa sekä trumpetin, 
viulun, pianon, kitaran, ukulelen ja poikkihuilun soitossa 
edulliseen hintaan. Toivonlinnassa on myös koululaisista ja 
opiskelijoista koostuva Toivonlinnan kuoro. 

Toivonlinnan kampuksella asuu oppilaita, opettajia, vaih-
to-oppilaita ja muuta henkilökuntaa. Siitä syntyy vauhdi-
kas, hauska ja luova kouluyhteisö, jollaista Suomessa ei ole 
toista.

Suomen kristillinen yhteiskoulu
Kristillistä opetusta jo 80 vuotta



Kansainvälisyys on osa 
koulunkäyntiä 

Toivonlinnassa opiskellaan kansainvälisessä ilmapiirissä. 
SKYK:lla on Suomen oloissa täysin poikkeukselliset kan-
sainväliset yhteydet. Kouluvuosiin sisältyy usein matkoja, 
joilla voit luoda oman kansainvälisen verkostosi. Kokonai-
suuteen kuuluu laadukas kieltenopetus ja mahdollisuus 
puhua esimerkiksi englantia ja ruotsia käytännössä. 

Yläkoulun toiminnasta
SKYK on tunnettu laadukkaasta opetuksesta, musiikin har-
rastamismahdollisuuksista ja kansainvälisestä toiminnasta: 
voit osallistua esimerkiksi englantilaisen sisarkoulun Stan-
borough’n kansainväliseen vaihtoon.

Lukuvuoden aikana järjestetään useita erilaisia tapahtumia 
ja teemapäiviä, joiden suunnittelussa myös oppilaskunta 
on mukana. Joka kevät toteutetaan ilmiöpohjainen oppi-
misjakso, jolloin keskitytään yhdessä valittuun teemaan.

Yläkoulun lukuvuosi muodostuu viidestä jaksosta, jolloin 
opiskeltavat aineet vaihtuvat viisi kertaa vuodessa. Oppi-
tunnit ovat 75 minuutin pituisia. 

SKYK on yksityinen koulu, joka saa täyden valtionavun. Ope-
tus ja kouluruokailu on maksutonta kaikilla luokka-asteilla.

Valinnaisaineet
Perusopetus on valtakunnallisen opetussuunnitelman 
mukaista. Valinnaisaineiksi SKYK:ssa voi valita liikun-

taa, käsityötä, ranskaa tai saksaa, uskontoa, kotitaloutta, 
musiikkia, kuvataidetta sekä tietotekniikkaa (esimerkiksi 
ohjelmointia). Valinnaisten kurssien määrä on valtakunnal-
lisen opetussuunnitelman mukaisesti 13 kurssia. 

Opiskelijaksi Toivonlinnaan
Yläkouluun voi hakea ympäri vuoden. Luokille 7-9 haet-
taessa hakemukseen liitetään viimeinen koulutodistus tai 
sen jäljennös sekä muut hakemuslomakkeessa mainitut 
dokumentit.  Yläluokille voi hakea, vaikka olisikin jo ennät-
tänyt ilmoittautua oman paikkakuntansa peruskoulun ylä-
asteelle. 

Lisätietoa

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan koulunkäyntiin Toi-
vonlinnan kampuksella! 

Toivonlinna sijaitsee meren rannalla Kaarinassa (Toivon-
linnantie 630, 21500 Piikkiö), alle puolen tunnin matkan 
päässä Turusta. Kauempaa Suomesta ja ulkomailta tule-
ville opiskelijoille tarjoamme mahdollisuuden asua koulun 
asuntolassa. Asuminen kahden hengen huoneessa maksaa 
280 euroa kuukaudessa (1 hh 390 e/kk). Tukea asumiseen 
voi hakea koulun oppilastukirahastosta. Opiskelu ja koulu-
ruokailu on maksutonta.

Toivonlinnaan pääsee Kaarinan sisäisen liikenteen bussilla. 
Kauempaa kulkevilla bussin vaihto on Piikkiössä. Koulun 
oma pikkubussi auttaa vaikeiden kulkuyhteyksien päässä 
olevia oppilaita vuosittain sovittavan reitin mukaisesti. 

Lisätietoa opetuksesta ja elämästä Toivonlinnan kampuk-
sella sekä seuraavan tutustumispäivän ajankohdan saat 
osoitteesta toivonlinna.fi tai Facebookissa Suomen kristil-
linen yhteiskoulu tai ottamalla yhteyttä:

rehtori Marle Himberg
puh. 050 438 2224
rehtori@toivonlinna.fi

opo Heidi Leppänen
puh.  050 438 2223

koulusihteeri
puh. 044 202 0557 
sihteeri@toivonlinna.fi Suomen kristillinen yhteiskoulu, 

Toivonlinnantie 630, 
21500 Piikkiö
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