
Toivonlinnan kampuksella toimivassa Suomen kristillisessä 
yhteiskoulussa (SKYK) opitaan, harrastetaan ja viihdytään 
alakoulusta lukioon, myös esiopetusta on tarjolla. Ala-
koulussa opetus tapahtuu yhdysluokissa. Opettajat ovat 
päteviä ja oppilasryhmät sopivan pieniä, mikä mahdollis-
taa jokaisen oppilaan yksilöllisen huomioimisen ja autta-
misen. Toivonlinnan kampuksella jokainen on tärkeä osa 
kouluyhteisöä. Ketään ei jätetä ulkopuolelle. Ilo, arvos-
tus ja välittäminen ovat osa Toivonlinnan maltillista ja laa-
ja-alaista kristillistä arvopohjaa.

Toivonlinnassa oppiminen on paitsi tehokasta, niin myös 
hauskaa. Uima-allas, kuntosali, frisbeegolf-rata, upea ranta 
saunoineen, monet urheilutapahtumat, yhteiset tilaisuu-
det, suuri omenapuutarha sekä upeat liikuntamaastot luo-
vat puitteet oppimiselle ja hienoille elämyksille. 

Toivonlinnan kampuksella asuu oppilaita, opettajia, vaih-
to-oppilaita ja muuta henkilökuntaa. Siitä syntyy vauhdi-
kas, hauska ja luova kouluyhteisö, jollaista Suomessa ei ole 
toista. Koko alakoulu on kuin yhtä suurta perhettä: kaikki 
tuntevat toisensa. Toivonlinnan kampus on vajaan parin 
sadan ja 40 henkilökuntaan kuuluvan yhteisö, josta ala-
koululaisia on noin 40. 

Oppia, harrastaa ja 
viihtyä voi upeassa 
ympäristössä

ALAKOULU

Ajattele koulunkäynti uudella tavalla 

Suomen kristillinen yhteiskoulu
Kristillistä opetusta jo 80 vuotta



Kun haluat tarjota lapsellesi 
erityisen hyvän koulun
Suomen kristillisen yhteiskoulun opetuksessa painotetaan 
jatkuvaa pedagogista uudistumista, tieto- ja viestintätekni-
siä valmiuksia, kieliä, musiikkia ja liikuntaa. Lisäksi Toivon-
linnassa voi harrastaa monipuolisesti.

Koulussa toimii iltapäiväkerho, kokki- sekä liikuntakerho. 
Varsinaisesti englannin opetus alkaa kolmannella luokalla. 
Jos A2-kielestä kiinnostuneita on tarpeeksi, koulu tarjoaa 
neljännellä luokalla alkavana A2-kielenä ruotsin opetusta.

Koulun arkea värittävät monenlaiset retket ja tapahtu-
mat, kuten kädentaitoja kehittävät pajapäivät, joissa oppi-
lailla on mahdollisuus valita mieluisaa tekemistä useista eri 
vaihtoehdoista. Koko alakoulun yhteinen talvileirikoulu on 
oppilaiden suuressa suosiossa.

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

SKYK on yksityinen koulu, joka saa täyden valtionavun. 
Opetus on valtion opetussuunnitelman perusteiden 
mukaista. Opetus ja kouluruokailu on maksutonta kaikilla 
luokka-asteilla, myös esikoululaisille. Alakouluun voi hakea 
ympäri vuoden.

Lisätietoa
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan koulunkäyntiin Toi-
vonlinnan kampuksella! 

Toivonlinna sijaitsee meren rannalla Kaarinassa (Toivon-
linnantie 630, 21500 Piikkiö), alle puolen tunnin matkan 
päässä Turusta. 

Toivonlinnaan pääsee Kaarinan sisäisen liikenteen bussilla. 
Kauempaa kulkevilla on bussin vaihto 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 skyk.fi tai Facebookissa Suomen kristillinen 
yhteiskoulu tai ottamalla yhteyttä:

alakoulun vastaava 
Arto Hakkarainen
puh. 040 565 8888
arto.hakka@gmail.com

rehtori
puh. 050 438 2224
rehtori@toivonlinna.fi

opo
puh. 050 438 2223

koulusihteeri
puh. 044 202 0557 
sihteeri@toivonlinna.fi

Suomen kristillinen yhteiskoulu, 
Toivonlinnantie 630, 
21500 Piikkiö
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