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Hei! 

Nyt on aika miettiä yläkoulua. Olet varmaan kuullut Kaarinan Toivonlinnassa sijaitsevasta Suomen kristillisestä 
yhteiskoulusta, jossa on niin hyvä meininki, että sinne kannattaa ehdottomasti tulla.  

Oletko koskaan haaveillut, että saisit muuttaa asumaan saman katon alle ystäviesi kanssa ja opiskella, 
harrastaa ja viettää vapaa-aikaa yhdessä heidän kanssaan? Tai haaveiletko seurakuntaelämästä, jossa myös 
teini-ikäiset olisi huomioitu? Suomen kristillisellä yhteiskoululla tämä on mahdollista. Täällä saat oman 
huoneen, jossa voit asua yksin tai ystävän kanssa. Loput kaverit asuvat lähellä aivan seinän takana. Voit 
arvata miten hauskaa tämä on! ”Olemme perhe”, kertovat nykyiset n. 80 asuntolassa asuvaa opiskelijaa kuin 
yhdestä suusta.  Asuntolan ”Sonkkareissa” (Song Service) ja iltahartauksissa kuulet oman ikäisten 
kertomuksia elämästä ja uskosta. Meillä tapaat myös muiden kristillisten koulujen ja seurakuntien teinejä 
valtakunnallisessa sählyturnauksessa ja Ristin juurella –tapahtumassa. Olet siis varsinaisella 
tapahtumapaikalla kampuksella.  

Millaista koulua sinä arvostat?  SKYK on tunnettu siitä, että jokainen saa olla oma itsensä sellaisena kuin on. 
SKYK:ssä ei tutkimusten mukaan kiusata ketään. Henkilökunta puuttuu ripeästi kiusaamista muistuttavaankin 
käytökseen. Lukion läsnäolo samoissa tiloissa tuo myös peruskoululaisille enemmän perspektiiviä elämään. 
Henkilökunnalla on rautainen kokemus nuorista. Täällä tiedetään, että nuoren elämä ei ole aina pelkästään 
ruusuilla tanssimistakaan. Avun saamista helpottaa se, että täällä sinut tunnetaan nimellä. Omista 
tiedonaloistaan innostuneet opettajat tarjoavat sinulle elämyksiä oppimisen parissa ja saat hyvän pohjan 

lukioon tai ammattiopintoihin. 

 

Koulussamme opit 
yrittäjyystaitoja kun 
luokkanne ponnistelee 
yhteisen päämärän, eli 
leirikoulun toteuttamiseksi. 
Tämän vuoden 9. luokka 
esimerkiksi lähtee Ruotsin 
Åreen hiihtämään ja 
laskettelemaan kokonaiseksi 
viikoksi ja edellisvuoden ysit 
kävivät Lontoossa! SKYK:ssä 
tarjotaan myös sellaisia 
opintoja, joita ei juuri 



missään muualla ole tarjolla, esimerkiksi valinnaista 
uskontoa, sekä oppiainetta jonka nimi on maa- ja 
metsätalous, sekä puutarhanhoito. Toivonlinnan 
kampus sijaitsee meren, sekä omena- ja kasvitarhan 
äärellä, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnon 
hyödyntämiseen opetuksessa ja vapaa-ajalla. 
Kansainvälisyyttä on tarjolla Stanborough Park 
koulun (Englanti) vaihto-oppilasohjelman kautta, 
johon 9.-luokkalaisilla on mahdollista hakea. 
Ilmiöviikolla saat itse toteuttaa huikean ja 
omannäköisen oppimiskokonaisuuden samasta 
aiheesta kiinnostuneiden kanssa yli luokka-
asterajojen. 

Toivonlinnan kampuksella harrastustoimintaa on 
tarjolla runsaasti sekä maksuttomasti että 
lisämaksusta: 

- KouluPlus – kerhot ovat ilmaisia ja ne toteutetaan yläkoululaisten toiveita kuunnellen. Tänä vuonna 
tarjolla on esim. monenlaisia liikuntakerhoja, kokkikerho ja kuoro 

- Toivonlinnan palloseura TOPS järjestää maksuttomia liikuntakerhoja ja edullisia pelimatkoja 
- Toivonlinnan adventtiseurakunta tarjoaa aktiivista polunkävijätoimintaa ilman kerhomaksua 
- Toivonlinnan avoin musiikkiopisto (TAM) tarjoaa maksullista laadukasta yksilöllistä soiton- ja 

laulunopetusta useissa eri instrumenteissa, sekä järjestää yhteissoittoa ja oppilaskonsertteja 
- Asuntola järjestää hengellisen ohjelman lisäksi esim. vuosittaisen sählyliigan ja hauskoja illanviettoja, 

esim. RunningGame, Tyttöjen ilta pojille ja Poikien ilta tytöille ym. ym.  

Edes raha ei ole este, koska asuntolamaksuihin (280€/kk 2h huone) on mahdollista hakea tukea koulun 
Oppilastukirahastosta tai yksityisiltä lahjoittajilta. Loput tiedot selviävät esitteestä. Olet tervetullut 
tutustumaan kouluun vanhemman ja kavereiden kanssa. Varaa ilmainen 
tutustumisreissu sähköpostiosoitteesta rehtori@toivonlinna.fi.  

 

Sinua lämpimästi ajatellen, 

 

Marle Himberg,  

Suomen kristillisen yhteiskoulun 
rehtori 

p. 050 4382224 

 

Ps. Löydät meidät netistä: skyk.fi  
Facebook ja Instagram: Suomen 
kristillinen yhteiskoulu 
#koulumerenrannalla #toivonlinna 
#skyk 


