
 

 

Hei! 

Kiinnostaako lukio ja verkostoituminen toisten
identiteetin syventäminen ja lukio
kristillisen yhteiskoulun lukiossa, Kaarinassa.

Hyviä uutisia sinulle, joka mietit lukiotamme omaksi valinnaksesi. Valitessasi lukiomme, valitset 
ainutlaatuisen tavan suorittaa lukio
kampuksella. On monia hyviä syitä valita SKYK omaksi lukioks
elämään ylipäänsä. Vain taivas on rajana siinä mitä 
saavuttaa. Lukemattomat esimerkit vuosien varrelta todi
taiteessa, urheilussa, hengellisessä työssä ja
saavuttaminen on mahdollista tarjoamistamme lähtökohdista.

Lukiossa tarjoamme: 

- Valtakunnalliset perus- ja syventävät kurssit
lukuun ottamatta).  

- Kielissä A1-englanti, B1-ruotsi, sekä
- Uskontoa 13 kurssia, sisältäen paikallisia syventäviä ja soveltavia kursseja, sekä muita 

soveltavia kursseja monissa muissa oppiaineissa (erit. liikunta ja musiikki, sekä kirjoitettavat aineet)
- Lukiodiplomeista musiikki, liikunta tai kuvataide. 

Paikallisista soveltavista kursseista, kuten Lasten ja varhaisnuorten ohjaaminen (UE11), Avustusprojektit 

 
 

 

 

 

verkostoituminen toisten uskovien nuorten kanssa? 
identiteetin syventäminen ja lukio-opintojen menestyksellinen suorittaminen on mahdollista 

, Kaarinassa. 

Hyviä uutisia sinulle, joka mietit lukiotamme omaksi valinnaksesi. Valitessasi lukiomme, valitset 
tavan suorittaa lukio-opinnot Suomessa kansainvälistä ilmapiiriä henkivällä kristillisellä 

syitä valita SKYK omaksi lukioksi. Meillä saat hyvät valmiudet
vas on rajana siinä mitä Toivonlinnan tarjoamista lähtökohdista on mahdollista 

saavuttaa. Lukemattomat esimerkit vuosien varrelta todistavat, että menestys
hengellisessä työssä ja liike-elämässä, sekä hyvän ja täysipainoisen

on mahdollista tarjoamistamme lähtökohdista. 

ja syventävät kurssit kaikissa pakollisissa oppiaineissa 

ruotsi, sekä B2/B3 saksa ja ranska 
, sisältäen paikallisia syventäviä ja soveltavia kursseja, sekä muita 

kursseja monissa muissa oppiaineissa (erit. liikunta ja musiikki, sekä kirjoitettavat aineet)
Lukiodiplomeista musiikki, liikunta tai kuvataide.  

Paikallisista soveltavista kursseista, kuten Lasten ja varhaisnuorten ohjaaminen (UE11), Avustusprojektit 

13.1.2017 Kaarinassa
  
  

uskovien nuorten kanssa? Oman hengellisen 
opintojen menestyksellinen suorittaminen on mahdollista Suomen 

Hyviä uutisia sinulle, joka mietit lukiotamme omaksi valinnaksesi. Valitessasi lukiomme, valitset 
uomessa kansainvälistä ilmapiiriä henkivällä kristillisellä 

Meillä saat hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja 
Toivonlinnan tarjoamista lähtökohdista on mahdollista 

menestyspolitiikassa, tieteessä, 
ja täysipainoisen elämän 

oppiaineissa (elämänkatsomustietoa 

, sisältäen paikallisia syventäviä ja soveltavia kursseja, sekä muita syventäviä ja 
kursseja monissa muissa oppiaineissa (erit. liikunta ja musiikki, sekä kirjoitettavat aineet) 

Paikallisista soveltavista kursseista, kuten Lasten ja varhaisnuorten ohjaaminen (UE11), Avustusprojektit 



(UE10), Kristillinen media- ja markkinointikurssi (UE12), Tutor
opiskelijalle hänen niin halutessaan erillisen todistuksen työnhakua varten.

tapahtumiin, kuten Teinipäivät, 
koulutustapahtumat, leirit ja erityisviikonloput. 

Asuntolassa asuu ja toimii tällä hetkellä aktiivinen noin 80 lukiolaisen ja yläkoululaisen verkosto. 
edelliseen vuoteen on jo useamman vuoden ajan tullut noin
viihtyvänsä asuntolassa ja yhteishenkeä kuvaillaan kuin yhdestä suusta: ”Olemme perhe”.
”Sonkkarit” (Song Service) ja asuntolan iltahartaudet tarjoavat runsaast
nuorten hengellisiä todistuksia ja jakaa omasta uskosta. 

Tule ja koe uskomattomat ”high school 
Toivonlinnan Tuki ry:lle ja Adventtikirkolle Oppilastukira
valtakunnallisella kolehdilla. Myös KELA
ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Varaa tutus
Otamme opiskelijoita myös toiselle ja kolmannelle vuodelle. Yhteishaussa hakeneet kutsutaan keväällä 
valintakoehaastatteluun. Muista myös keväällä järjestettävä Ristin juurella 
7.5.2017 

Odotamme sinua tänne! 

Siunaavin terveisin,  

 

Marle Himberg, rehtori SKYK 

rehtori@toivonlinna.fi 

p. 050 438 2224 

 

 

ja markkinointikurssi (UE12), Tutor-kurssi (OP4) ja Opin ja ohjaan (LI6) kirjoitamme 
opiskelijalle hänen niin halutessaan erillisen todistuksen työnhakua varten. 

Opiskelu tapahtuu meillä hyvässä ilmapiirissä, suhteet 
opettajakunnan ja opiskelijoiden kesken ovat välittömät ja 
läheiset. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä monipuolinen 
harrastustoiminta ja terveellinen kasvis
opiskelua ja jaksamista, eikä matkustamiseen mene aikaa 
kun kaikki löytyy samalta kampukselta
opiskella Toivonlinnan avoimessa musiikkiopistossa (TAM) ja 
urheilua voit harrastaa Toivonlinnan palloseurassa (TOPS)
koulun ilmaisissa, mutta tasokkaissa ja suosituissa kerhoissa
Kansainvälinen toiminta on vilkasta ja oppilasvaihtoja ja 
yhteispohjoismaisia tapahtumia järjestetään vuosittain. 

Toivonlinnassa elät tapahtumien keskipisteessä ja pääset 
vaivattomasti osallistumaan moniin valtakunnallisiin 

 Raamattu- ja lentopalloralli, Nuorten rukousviikko sekä erilaiset 
koulutustapahtumat, leirit ja erityisviikonloput.  

Asuntolassa asuu ja toimii tällä hetkellä aktiivinen noin 80 lukiolaisen ja yläkoululaisen verkosto. 
amman vuoden ajan tullut noin 10 opiskelijaa vuodessa

viihtyvänsä asuntolassa ja yhteishenkeä kuvaillaan kuin yhdestä suusta: ”Olemme perhe”.
”Sonkkarit” (Song Service) ja asuntolan iltahartaudet tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia kuulla toisten 
nuorten hengellisiä todistuksia ja jakaa omasta uskosta.  

koe uskomattomat ”high school -vuodet” Toivonlinnassa! Edes raha ei ole este.
Toivonlinnan Tuki ry:lle ja Adventtikirkolle Oppilastukirahaston kartuttamisesta erilaisin keräyksin ja 

Myös KELA tukee lukiolaisten opintoja lukiossa. Olet tervetullut tutustumaan 
ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Varaa tutustuminen suoraan rehtorilta sähköpostilla tai puhelimitse

oiselle ja kolmannelle vuodelle. Yhteishaussa hakeneet kutsutaan keväällä 
Muista myös keväällä järjestettävä Ristin juurella –teinipäivät 

kurssi (OP4) ja Opin ja ohjaan (LI6) kirjoitamme 

hyvässä ilmapiirissä, suhteet 
n ja opiskelijoiden kesken ovat välittömät ja 

läheiset. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä monipuolinen 
harrastustoiminta ja terveellinen kasvis-kalaruoka tukevat 
opiskelua ja jaksamista, eikä matkustamiseen mene aikaa 
kun kaikki löytyy samalta kampukselta! Musiikkia voit 
opiskella Toivonlinnan avoimessa musiikkiopistossa (TAM) ja 
urheilua voit harrastaa Toivonlinnan palloseurassa (TOPS) ja 
koulun ilmaisissa, mutta tasokkaissa ja suosituissa kerhoissa. 
Kansainvälinen toiminta on vilkasta ja oppilasvaihtoja ja 
yhteispohjoismaisia tapahtumia järjestetään vuosittain. 

Toivonlinnassa elät tapahtumien keskipisteessä ja pääset 
vaivattomasti osallistumaan moniin valtakunnallisiin 

ja lentopalloralli, Nuorten rukousviikko sekä erilaiset 

Asuntolassa asuu ja toimii tällä hetkellä aktiivinen noin 80 lukiolaisen ja yläkoululaisen verkosto. Lisäystä 
vuodessa! Opiskelijat vakuuttavat 

viihtyvänsä asuntolassa ja yhteishenkeä kuvaillaan kuin yhdestä suusta: ”Olemme perhe”. Perjantai-iltojen 
i mahdollisuuksia kuulla toisten 

Edes raha ei ole este. Olemme kiitollisia 
haston kartuttamisesta erilaisin keräyksin ja 

Olet tervetullut tutustumaan 
sähköpostilla tai puhelimitse. 

oiselle ja kolmannelle vuodelle. Yhteishaussa hakeneet kutsutaan keväällä 
teinipäivät Toivonlinnassa 5.-


