
Ajattele koulu uudella 
tavalla - Opi, harrasta 
ja viihdy upeassa 
ympäristössä 

Toivonlinnan kampuksella toimiva Suomen kristillisen 
yhteiskoulun (SKYK) lukio on yleissivistävä ylioppilastut-
kintoon ja jatko-opintoihin valmentava oppilaitos, jossa 
ilo, arvostus ja välittäminen ovat osa Toivonlinnan mal-
tillista ja laaja-alaista kristillistä arvopohjaa. Toivonlinnan 
kampus on vajaan parin sadan ja 40 henkilökuntaan kuu-
luvan yhteisö.

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. 

LUKIO

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

Ajattele lukio-opinnot uudella tavalla



Opiskelijaksi lukioon
Suomen kristillinen yhteiskoulu on kurssimuotoinen ja luo-
katon lukio, jonne haetaan yhteishaun kautta sähköisesti 
osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa lukioon 
hakeneelle lähetetään kotiosoitteeseen kutsu valintahaas-
tatteluun. Lukioon hyväksymisestä ilmoitetaan kirjallisesti 
kesäkuussa.

Lukion toiminnasta 
Suomen kristillisen yhteiskoulun lukio tarjoaa valtakunnal-
listen pakollisten ja syventävien kurssien ohella valikoiman 
soveltavia kursseja ja erilaisia projekteja. Vieraina kielinä voi 
opiskella englantia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Lukiodiplo-
min voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa ja musiikissa.

Myös kuorotoiminnasta saa valinnaisen kurssin lukiossa. 
Kuoro esiintyy erilaisissa tapahtumissa, kuten kuorofesta-
reilla, jotka järjestetään vuorovuosina Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa ja Suomessa. Jokavuotinen joulukonsertti järjes-
tetään Piikkiön evankelis-luterilaisessa kirkossa.

SKYK:n lukiossa ja Toivonlinnan kampuksella saa erinomai-
set lähtökohdat lukion jälkeiselle elämälle ja opinnoille. 
SKYK:n opiskelijat ovat jatkaneet opintojaan sekä kotimai-
sissa että ulkomaisissa korkeakouluissa.

Painotus on 
kansainvälisyydessä
SKYK:n lukiossa 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. SKYK 
on myös tehokas väylä päästä opiskelemaan ulkomaille 
lukion jälkeen.

Koululla on vaihto-ohjelmat mm. Pohjoismaihin, Eng-
lantiin, Saksaan ja Ranskaan. Koululta tehdään kuoro- ja 
lentopallomatkoja pohjoismaisiin sisarkouluihin sekä avus-
tusprojekteja ulkomaille. Lisäksi verkostoon kuuluvien yli-
opistojen kanssa tehdään monipuolisesti yhteistyötä.

Kurssimuotoa, monimuotoa 
ja etää
Lukio-opinnot ovat kurssimuotoisia. Kaikissa aineissa 
on tarjolla lukion pakolliset ja valtakunnalliset syventä-
vät kurssit. Opintoja voi suorittaa myös monimuotoisesti. 
Lukiossa on mahdollista opiskella jonkin oppiaineen mää-
rätty kurssi tai sen osa myös itsenäisesti työskennellen, 
esimerkiksi etäopetuksena (skyk.fi => Opiskelu => Moni-
muotolukio). Koko nuorisolukion oppimäärän (75 ov) voi 
halutessaan suorittaa etänä.

Lisätietoa
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan opiskeluun Toivonlin-
nan kampuksella!

Toivonlinna sijaitsee meren rannalla Kaarinassa, alle puo-
len tunnin matkan päässä Turusta. Kauempaa Suomesta ja 
ulkomailta tuleville lukiolaisille tarjoamme mahdollisuu-
den asua koulun asuntolassa. Asuminen kahden hengen 
huoneessa maksaa 290 euroa kuukaudessa (1hh 435 e/kk). 
Kaikki ateriat sisältyvät hintoihin. 

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

rehtori
puh. 050 438 2224
rehtori@toivonlinna.fi

opo 
puh. 050 438 2223
opo@toivonlinna.fi

koulusihteeri
puh. 044 202 0557 
sihteeri@toivonlinna.fi

Suomen kristillinen yhteiskoulu, 
Toivonlinnantie 630, 
21500 Piikkiö
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