VUOSIKERTOMUS
2016-2017

Rehtorin puheenvuoro
Turun klassillisen lukion neljäs lukuvuosi kului uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa. Uudistuvan sähköisen ylioppilaskokeen myötä opettajat ovat siirtyneet sähköisiin kokeisiin. Sähköisiä kokeita tehdään eniten ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemalla Linux-pohjaisella Abitti-järjestelmällä. Myös kirjakustantamoiden kokeita käytetään vieraiden kielten kokeissa. Lukioon on kolmeen
luokkaan rakennettu kiinteä langallinen koeverkko. Kokeista suurin osa on tehty Nettiniiloja, eli
wlan-koeverkkoreitittimiä käyttämällä. Koeaamuina on lukiotalossa käynyt melkoinen kuhina, kun
opettajat ja opiskelijat valmistautuvat kokeisiin ja tarkastetaan kytkentöjä. Ensimmäisen vuoden
opiskelijat tuovat omat koneensa ja Abitti-käynnistysmuistitikkunsa kouluun. Muiden vuositasojen
opiskelijoille on tarjolla koulun tietokoneet ja muistitikut. Ylioppilaskokeista keväällä suoritettiin sähköisinä saksa, ranska, maantiede, filosofia, yhteiskuntaoppi ja psykologia.
Ylioppilaita valmistui syksyllä 11 ja keväällä 182. Lukion neljäs lukuvuosi päättyi jo perinteisesti lakkiaisjuhlaan Mikaelin kirkossa.

Opiskelijakunnan hallituksessa
valta vaihtui 8.2.2017

In Public In Particular
Permormative Pieces
(tapahtumissa)

Turun klassillisen lukion tehtävä on kouluttaa monipuolisesti
sivistyneitä ylioppilaita, jotka saavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin
ja tulevaisuuteen. Erityislukiona painotamme kulttuurin tuntemusta
sekä tieteen ja taiteen avulla kasvamista, jotka ovat oppimisen kohteita
ja elämänhallinnan välineitä.

Turun klassillisessa lukiossa tavoitteenamme on vahvistaa
opiskelijan itsetuntoa ja laaja-alaista osaamista.
Opiskelija, jolla on hyvä itsetunto, arvostaa itseään
ja muita sekä voi hyvin.

Tänä päivänä Turun klassillinen lukio on yksi maan kolmesta ilmaisun erityislukioista.

Turun klassillinen lukio: äLLiä ja illiä!

Turun klassillinen lukio
Eskelinkatu 4, 20100 Turku
klassillinen.lukio@turku.fi
http://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/
https://www.facebook.com/turunklassillinenlukio

RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT
16-ryhmät
TKL16A Anttila Miia
TKL16B Karvinen Anna-Liisa
TKL16C Salo Jaana
TKL16D Salakka Taru
TKL16E Koskinen Tero
TKL16F Kuisma Senni
TKL16G Soilamo Kirsi
TKL16H Kangas Marja

15-ryhmät
TKL15A Alvesalo Mona
TKL15B Puurunen Maarit
TKL15C Tuomi-Talonpoika
Annukka
TKL15D Alsi Mattus
TKL15E Kähkönen Petri
TKL15F Rönkkö Anne
TKL15G Vuorinen Tiina
TKL15H Uitto Seija

14-ryhmät
TKL14A Auramo Pirjo
TKL14B Haarto Marje
TKL14C Fagerström Kirsti
TKL14D Koivunen Jukka
TKL14E Fager Anne
TKL14F Palmunen Johanna
TKL14G Inkiläinen Hanna
TKL14H Viranko Viivi
13-ryhmä
13 Seppo Pukonen

RYHMIEN OPINTO-OHJAAJAT
Marianne Laulumaa
16A, 16B, 16C, 16D
15A, 15B, 15C, 15D
14A, 14B, 14C, 14D

Nina Östdahl
16E, 16F, 16G, 16H
15E, 15F, 15G, 15H
14E, 14F, 14G, 14H

OPETTAJAT OPPIAINERYHMITTÄIN
Rehtorit
Heino Kai HEI, rehtori
Pukonen Seppo PUK, apulaisrehtori
Äidinkieli
Niemelä Ritva NIE, äidinkieli ja kirjallisuus
Salo Jaana SAL, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuomi-Talonpoika Annukka (Anne-Marja)
TUO, äidinkieli ja kirjallisuus
Viranko Viivi (Anja) VIR, äidinkieli ja kirjallisuus
Kielet
Ahokas Kari AHO, englanti
Heiskanen Arto HEIS, ruotsi
Inkiläinen Hanna INK, ruotsi
Jolkkonen Marja JOL, englanti
Lallukka Katriina LAL, englanti
Pentti-Tuomisto Reija PEN, latina, kreikka,
historia
Puurunen Maarit PUU, ranska, espanja
Rönkkö Anne RÖN, saksa, ruotsi
Salakka Taru SALA, englanti
Topi-Hulmi Päivi TOP, ruotsi
Uitto Seija UIT, saksa, venäjä, ilmaisu

Vuorinen Tiina VUO, ranska, englanti
Matemaattiset aineet
Anttila Miia ANT, matematiikka
Auramo Pirjo AUR, matematiikka, fysiikka
Haarto Marje HAA, matematiikka
Karvinen Anna-Liisa KAR, fysiikka, kemia
Koskinen Tero KOS, matematiikka
Kuisma Senni KUI, matematiikka, kemia
Reaaliaineet
Alvesalo Mona ALV, filosofia, psykologia
Fager Anne FAE, historia, yhteiskuntaoppi
Fagerström Kirsti FAG, biologia, maantiede
Hedman Anita HED, psykologia
Heikkonen Elina HEIK, historia, yhteiskuntaoppi
Kähkönen Petri KÄH, historia, yhteiskuntaoppi
Laine Tuomo, LAI, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi
Palmunen Johanna PAL, biologia, maantiede
Pentti-Tuomisto Reija PEN, latina, kreikka,
historia

Soilamo Kirsi SOI, uskonto
Tättilä Sari TÄT, terveystieto, liikunta
Virtanen Jaani VIRJ, terveystieto, liikunta
Ylisoivio Milla YLIS, biologia, maantiede
Taide- ja taitoaineet
Koivunen Jukka KOI, kuvataide, ilmaisulinjan johtaja
Tättilä Sari TÄT, liikunta, terveystieto
Virtanen Jaani VIRJ, liikunta, terveystieto
Yli-Havunen Kari YLI, musiikki
Opinto-ohjaus
Laulumaa Marianne LAU, opinto-ohjaus

Östdahl Nina ÖST, opinto-ohjaus
Ilmaisu
Alsi Mattus ALS, media
Kaarenoja Miira KAA, tanssi
Kangas Marja KAN, teatteri
(puh. 044 907 4437)
Koivunen Jukka KOI, kuvataide, ilmaisulinjan johtaja
Latokartano Linda LAT, teatteri
Saksa Anniina SAK, media
Uitto Seija UIT, teatteri

OPPIAINEIDEN LYHENTEET, UUSI OPS (SULUISSA VANHA OPS)
ÄI (vA)
ENA (vEA)
RUA (vBA)
RAA (vFA)
RUB (vBB)
RAB2, RAB3
(vFC, vFD)
SAB2, SAB3
(vSC, vSD)
LAB2, LAB3
(vL1, vL7)
EAB3 (vPD)
KD (vKD)
VEB3 (vVD)
MAA (vM)
MAB (vN)
BI (vBI)
GE (vGE)
FY (vFY)
KE (vKE)

äidinkieli ja kirjallisuus
A1-kieli: englanti
A1-kieli: ruotsi
A1-kieli: ranska
B1-kieli: ruotsi
B2- ja B3-kieli: ranska
B2- ja B3-kieli: saksa
B2- ja B3-kieli: latina
B3-kieli: espanja
B3-kieli: vanha kreikka
B3-kieli: venäjä
matematiikka pitkä
matematiikka lyhyt
biologia
maantiede
fysiikka
kemia

UE (vUE)
ET (vET)
FI (vFF)
PS (vPS)
HI (vHI)
YH (vYH)
TE (vTE)
MU (vMU)
KU (vKU)
LI (vLI)
OP (vOP)
RO
vST
TI (vTI)
MI (vMI)
vIL
TO
LD
TA
HO

uskonto
elämänkatsomustieto
filosofia
psykologia
historia
yhteiskuntaoppi
terveystieto
musiikki
kuvataide
liikunta
opinto-ohjaus
ryhmänohjaus
starttikurssi
teatteri-ilmaisu
mediailmaisu
ilmaisu
teemaopinnot
lukiodiplomit
taiteiden väliset kurssit
hyvinvointi ja osallisuus

OPPIKIRJAT 2016–2017
Lukiossa opiskelija on velvollinen hankkimaan ja kustantamaan oppikirjat ja muun mahdollisen opiskelumateriaalin itse. Jos saat tai ostat vanhoja oppikirjoja, pidäthän huolen siitä, että tehtävä- ja harjoituskirjat ovat puhtaat eli niistä on vanhat vastaukset tms. pyyhitty pois.
Opiskelijan tulee tehdä oppikirjahankinnat ajoissa, niin että oppikirja on mukana heti kurssin ensimmäisellä tunnilla. Näin opiskelu pääsee täysipainoisesti heti alkuun.
Säilytä kaikki oppikirjasi ylioppilaskirjoituksiin ja tentteihin kertaamista varten.
Oppiaine ja -kirjat

Oppimäärä

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.:
Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja ja tehtävävihkoja
sopimuksen mukaan (1. vuositason opiskelijoille uusi painos;
myös
sähköinen käy)
Ylioppilastekstejä 2016 (abeille)
ENGLANTI (myös sähköinen materiaali/digikirja käy mikäli
saatavilla)
Daffue-Karsten ym.:
On Track 1-6 (kurssit 1-6)
Ikonen ym.:
Daffue-Karsten-Davies-Kae
ym.:
Profiles 7-8 (kurssit 7-8),
On Track 7 (kevät 2017)
Silk ym.:
Abi englanti (kurssi 9)
Luhtala:
Grammar to Go (kaikki kurssit)
RUOTSI
Koivunen-Rissanen-Suontaus-Lindfors:
Inne 1 (kurssi 1)
Inne 2 (kurssi 2), uusin painos
Inne 3 (kurssi 3), uusin painos
Inne 4 (kurssi 4)
Inne 5 (kurssi 5)
Inne 6 (kurssi 6)
Blom-Kaunisto-Nyman:
Galleri 6 (kurssi 7, suullisen kielitaidon kurssi)
Koivunen-Rissanen-Suontaus-Lindfors:
Inne 8 (kurssi 8)
Opettajan omat materiaalit (kurssi 9)
Blom-Kaunisto-Paasonen-Pajunen-Salonen:
Fokus 1 (kurssi 1)
Fokus 2 (kurssi 2)
Blom-Kaunisto-Nyman:
Galleri (kurssit 3-7)
Opettajan omat materiaalit (kurssi 9)
RANSKA
Granath-Laine-Penttilä-Altsucher:
Escalier 2 (kurssit 1-2)
Escalier 3 (kurssit 3-4)
Escalier 4 (kurssit 5-6)

Kustantaja

Otava

ÄOL/SKS

A-kieli

Sanoma Pro

A-kieli

Sanoma Pro

A-kieli

Otava

A-kieli

Sanoma Pro

A-kieli

Finn Lectura

A-kieli

Otava

A-kieli
A-kieli

Finn Lectura

B1-kieli

Otava

B1-kieli
B1-kieli

Otava

B2-kieli

Sanoma Pro

Kivivirta-Metivier-Raitala:
Abi ranska (kurssit 7-8)
Granath-Laine-Penttilä-Altsucher:
Escalier 1 (kurssit 1-2)
Escalier 2 (kurssit 3-4)
Escalier 3 (kurssit 5-6)
Escalier 4 (kurssit 7-8)
Kivivirta-Metivier-Raitala:
Abi ranska (kurssit 9-10)

B2-kieli

Otava

B3-kieli

Sanoma Pro

B3-kieli

Otava

B2-kieli

Otava

B2-kieli

Sanoma Pro

B3-kieli

Otava

B3-kieli

Sanoma Pro

LATINA
Kallela-Palmen:
Clavis Latina II. Textus & cultura (kurssit 1-3)

B2-kieli

Finn Lectura
+ opetusministeriö

Clavis Latina II. Grammatica & exercitia (kurssit 1-3)
Clavis Latina III. Textus & cultura (kurssit 4-5)
Clavis Latina III. Grammatica & exercitia (kurssit 4-5)
Pekkanen-Tuomo:
Ars Grammatica, kielioppi (kurssit 6-7)
Clavis Latina I. Textus & cultura (kurssit 1-3)

B2-kieli
B3-kieli

Yliopistopaino
Finn Lectura
+ opetusministeriö

B3-kieli

Sanoma Pro

B3-kieli

Otava

B3-kieli

Otava

B3-kieli

Otava

SAKSA
Bär-Crocker-Tolvanen-Östring:
Magazin.de 3-4 (kurssit 1-2)
Dahlmann-Halsti-Liljeberg-Thronicke:
Gute Idee! (kurssit 3-8)
Bär-Crocker-Tolvanen-Östring:
Magazin.de 1-4 (kurssit 1-4)
Dahlmann-Halsti-Liljeberg-Thronicke:
Gute Idee! (kurssit 5-10)

Clavis Latina I. Grammatica & exercitia (kurssit 1-3), jatkuu B2-kursseilla
VANHA KREIKKA
Materiaalin saa opettajalta
ESPANJA
Kosonen-Laine-RuizRubio-Setälä:
Acción 1 teksti- ja harjoituskirja (kurssit 1-4)
Acción 2 teksti- ja harjoituskirja (kurssit 5-9)
Jover Rodriguez-Kaasinen:
Abi espanja (kurssi 10)
VENÄJÄ
Loukkojärvi-El Kamel-Mononen-Aaltonen-Mustonen:
Ateljee (kurssit 1-3)
Jegorenkov-Piispanen-Väisänen:
Možno! 1. Teksti- ja harjoituskirja (kurssi 4)
MATEMATIIKKA
MAY (yhteinen)
Halinen-Juhala-Louhikallio-Fomin-Ottelin ym.:
Otavan matematiikka - luvut ja lukujonot (kurssi MAY1)
MAB (lyhyt)
Halinen-Ottelin-Kurvinen-Parmanen ym.:
Huippu 2 (kurssi MAB2)

Otava

Otava

Huippu 3 (kurssi MAB3)
Hemmo-Vahviainen-Taskinen-Ekonen:
Sigma 4. Matemaattinen analyysi (kurssi N4), uusi painos 2012
Sigma 5. Tilastot ja todennäköisyys (kurssi N5), uusi painos 2013
Sigma 6. Matemaattisia malleja II (kurssi N6), uusi painos 2014
Sigma 7. Talousmatematiikka (kurssi N7), uusi painos 2011
Sigma 8. Matemaattisia malleja III (kurssi N8)
Hassinen-Taskinen:
Yo Lyhyt matematiikka (kurssi N11, kertauskurssi)
Seppänen-Kervinen-Parkkila-Karkela-Meriläinen:
MAOL-taulukot + sähköinen versio
MAA (pitkä)
Hähkiöniemi-Juutinen-Luoma-aho-Tikka ym.:
Juuri 2. Polynomifunktiot- ja yhtälöt (kurssi MAA2)
Kirja ilmoitetaan myöhemmin (kurssi MAA17)
Juuri 3. Geometria (kurssi MAA3)
Juuri 4. Vektorit (kurssi MAA4)
Kontkanen-Liira-Luosto ym.: uudistettu painos tai sähköinen versio
Pyramidi 5 (kurssi M5)
Pyramidi 6 (kurssi M6)
Pyramidi 7 (kurssi M7)
Pyramidi 8 (kurssi M8)
Pyramidi 9 (kurssi M9)
Pyramidi 10 (kurssi M10)
Hautajärvi-Ottelin-Wallin-Jaakkola:
Laudatur 11 (kurssi M11)
Kontkanen-Liira-Luosto ym.:
Pyramidi 12 (kurssi M12)
Pyramidi 13 (kurssi M13)
Härkönen-Kontkanen-Lehtonen-Ronkainen-Savolainen:
Yo Pitkä matematiikka (kurssi M17), sähköinen tai kirja
Hemmo-Vahviainen-Taskinen-Ekonen:
Sigma 7 (kurssi M15), HUOM! M15=N7
Seppänen-Kervinen-Parkkila-Karkela-Meriläinen:
MAOL-taulukot + sähköinen versio

FYSIIKKA
TI Nspire-laskinohjelmisto
Inspiroivaa Fysiikkaa 1 (kurssi 1), yhteistilaus koulun alussa
Lehto-Maalampi-Havukainen-Leskinen:
Fysiikka 2. Lämpö (kurssi 2)
Fysiikka 4. Liikkeen lait (kurssi 4), uudistettu, 2010
Fysiikka 5. Pyöriminen ja gravitaatio (kurssi 5), uudistettu 2010
Fysiikka 6. Sähkö (kurssi 6), uudistettu 2011
Fysiikka 7. Sähkömagnetismi (kurssi 7), uudistettu 2011
Fysiikka 8. Aine ja säteily (kurssi 8), uudistettu 2011
Seppänen-Kervinen-Parkkila-Karkela-Merilä:
MAOL-taulukot + sähköinen versio
KEMIA
Koskinen-Koskinen:
Lukion kemia 1. Kemiaa kaikkialla (kurssi 1)
Lukion kemia 2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (kurssi 2)
Lehtiniemi-Turpeenoja:
Mooli 3-5 tai sähköinen versio (kurssit 3-5)
Seppänen-Kervinen-Parkkila-Karkela-Meriläinen:
MAOL-taulukot + sähköinen versio

Sanoma Pro

Sanoma Pro
Otava

Otava
Otava

Sanoma Pro

Otava
Sanoma Pro

Sanoma Pro
Sanoma Pro
Otava

TI-Nspire
Sanoma Pro

Otava

Sanoma Pro

Otava
Otava

BIOLOGIA
Happonen-Holopainen-Sotkas-Tenhunen-Tihtarinen-Ulmanen ym.:
Bios 1. Elämä ja evoluutio (kurssi 1)
Bios 2. Ekologia ja ympäristö (kurssi 2)
Bios 3. Ympäristöekologia (kurssi 3)
Bios 4. Ihmisen biologia (kurssi 4)
Bios 5. Bioteknologia (kurssi 5)
MAANTIEDE
Cantell-Jutila-Lappalainen-Sorvali:
Geos 1. Maailma muutoksessa (kurssi 1)
Geos 2. Sininen planeetta (kurssi 2)
Geos 3. Haasteiden maailma (kurssi 3)
Brander-Hiekka-Paarlahti-Ruth-Ruth:
Manner 4. Aluetutkimus (kurssi 4)
HISTORIA
1. vuositaso:
Aalto-Aromaa-Haapala:
Kaikkien aikojen historia 1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien
muutoksessa (kurssi 1) TAI
Kaikkien aikojen historia 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (kurssi 1)
vanha painos
Kaikkien aikojen historia 2. Kansainväliset suhteet (kurssi 2) TAI
Kaikkien aikojen historia 3. Kansainväliset suhteet (kurssi 2) vanha
painos
2. vuositaso
Aalto-Aromaa-Haapala:
Kaikkien aikojen historia 2. Eurooppalainen ihminen (kurssi 2)
Kaikkien aikojen historia 3. Kansainväliset suhteet (kurssi 3) TAI
Kaikkien aikojen historia 2. Kansainväliset suhteet (kurssi 3) uusi
painos
Kaikkien aikojen historia 4. Suomen historian käännekohtia (kurssi
4)
Kaikkien aikojen historia 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian
aikaan (kurssi 5)
Kaikkien aikojen historia 6. Kulttuurien kohtaaminen (kurssi 6)
YHTEISKUNTAOPPI
Kestilä-Kekkonen-Aromaa-Kähkönen-Nieminen-Salmi:
Kanta 1. Suomalainen yhteiskunta (kurssi 1)
Kanta 2. Taloustieto (kurssi 2)
Pirinen-Honkanen:
Jokaisen oikeustieto (kurssi 3)
Arola-Aromaa-Hentilä-Kauppinen:
Kansalainen ja Eurooppa (kurssi 4)
Jalonen-Kähkönen:
Kansalainen. Yhteiskuntaopin kertauskirja (kurssi 6), 2014 painos
USKONTO
Ikkala-Jämsä-Ketola-Sakaranaho ym.:
Uusi Arkki 1. Uskonto ilmiönä ja Lähi-Idän uskonnot (kurssi 1)
Ikkala-Jämsä-Nokelainen-Sama'neh-Vappula:
Uusi arkki 2. Kirkkohistoria ja kirkkotieto (kurssi 2)
Hallamaa-Ikkala:
Uusi Arkki 3. Etiikka (kurssi 3)
Ikkala-Ketola-Kääriäinen-Sakaranaho-Sama'neh:

Sanoma Pro

Sanoma Pro
Sanoma Pro
Otava

Edita
Edita
Edita
Edita

Edita
Edita
Edita

Edita

Sanoma Pro
Edita
Edita

Edita
Edita
Edita

Uusi Arkki 4. Maailmanuskonnot (kurssi 4)
Ikkala-Ketola-Kääriäinen:
Uusi Arkki 5. Uskonto Suomessa (kurssi 5)
Timonen:
Uskonto. Lukion kertauskirja (kurssi 6)
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Tabletkoulu
ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Tabletkoulu
ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Kurssit ET3, ET4, ET5, ET6: oppimateriaalista sovitaan kurssin
alussa
opettajan kanssa.
Hjelm-Slotte:
Dialogi hyvästä elämästä (kurssi 1)
Tomperi-Slotte-Hjelm:
Dialogi tiedosta ja maailmankuvista (kurssi 2)
Tomperi-Niemelä:
Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä (kurssi 3)
kurssit 4 ja 5, ei oppikirjaa, materiaali opettajalta
PSYKOLOGIA
Holm-Degerman:
Motiivi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (kurssi 1)
Motiivi 2. (kurssi 2)
Lindblom-Ylänne:
PS. Lukion psykologia 3 (kurssi 3)
PS. Lukion psykologia 4 (kurssi 4)
PS. Lukion psykologia 5 (kurssi 5)
PS. Sosiaalipsykologia (kurssi 7)
TERVEYSTIETO
Bryggare-Fogelholm-Kuronen-Orkovaara-Reinikkala:
Terve 1. Terveyden perusteet (kurssi 1), Digikirja, LOPS 2016
Kannas-Eskola-Räsänen-Mustajoki:
VIRTAA - Nuoret, terveys ja arkielämä (kurssi 2), uusin painos
VIRTAA - Terveys ja tutkimus (kurssi 3), uusin painos
VIRTAA - Kertauskirja (kurssi 4), uusin painos
FILOSOFIA
Hirvonen-Nyyssönen:
Argumentti 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (kurssi 1)
Hallamaa-Pulliainen-Salmenkivi-Sihvola-Pihlström:
Etiikan Odysseia (kurssi 2)
Tiedon Odysseia (kurssi 3)
Yhteiskunnan Odysseia (kurssi 4)
MUSIIKKI
Juutilainen-Kukkula:
Lukion musa 1 (kurssi 1)
Lukion musa 2 (kurssi 2)

Edita
Edita
Sanoma Pro

Tabletkoulun
kauppa

Sanoma Pro
Sanoma Pro
Sanoma Pro

Sanoma Pro

Otava

Sanoma Pro
Atena

Sanoma Pro
Edita

Sanoma Pro

KUVATAIDE
Ei oppikirjaa lv. 2016-17
OPINTO-OHJAUS
Ahonen-Lounassalo-Tast:
Minä opiskelijana

verkko-

Tabletkoulun verkkokauppa

LUKUVUODEN 2016–2017 AIKATAULUJA






Syyslukukausi ti 16.8. – ti 20.12.2016 (88 työpäivää),
Syysloma to 13.10. – su 16.10.2016
Kevätlukukausi ke 4.1. – la 3.6.2017 (99 työpäivää)
Abiturienttien koulutyö päättyy torstaina 16.2.2017
Talviloma ma 20.2. – su 26.2.2017

UUSINNAT JA KOROTUKSET
pe 26.8.2016
(5. jakso 2015-16)
Jaksot
Hyväksytyn koroKoeviikot
Uusintakuulustelut
2016–2017
tukset
ti 16.8. – to 6.10. to 29.9. – to 6.10. pe 4.11. klo 14.45–18.45 pe 20.1.
pe 7.10. – ti 29.11. ti 22.11. – ti 29.11. pe 16.12. klo 14.45–18.45 klo 14.45–18.45
ke 30.11. – ma 6.2. ma 30.1. – ma 6.2. pe 10.3. klo 14.45–18.45 pe 12.5.
ti 7.2. – ke 5.4.
ke 29.3. – ke 5.4. ke 28.4. klo 14.45–18.45 klo 14.45–18.45
to 6.4. – la 3.6.
to 25.5. – to 1.6. elokuussa 2017
elokuussa 2017
(4. ja 5. jaksot 2015–2016)

1
2
3
4
5

TYÖPÄIVÄN
AIKATAULU

1. tunti
2. tunti
3. tunti
tai
4. tunti
5. tunti

pe 26.8.2016 klo 14.45

klo 8.15 – 9.30
klo 9.45 – 11.00
klo 11.45 – 13.00
klo 11.15 – 13.00
klo 13.15 – 14.30
klo 14.35 – 16.05*

ruokailu klo 11.00 – 11.45
sis. ruokailutauon 30 min.
*= loppumisaika riippuu kurssista

KOEPÄIVÄN AIKATAULU
Jokainen jakso päättyy 6 päiväiseen arviointiviikkoon, jonka aikana pidetään mm. kokeita, muita arvioitavia tilaisuuksia tai oppitunteja. Arviointiviikon järjestys määräytyy kurssitarjottimen palkkien mukaan. Joissakin aineissa voidaan pitää myös arviointiviikon ulkopuolisia, arvioitavia testejä tai osakokeita. Tarjottimen 7. palkin arvioitava koe pidetään kurssin viimeisellä oppitunnilla. Arviointiviikon tunnit voidaan myös korvata kurssisuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla, esim. teatterikäynnillä tai pidennetyillä oppitunneilla.
Arviointiviikolla työpäivä alkaa klo 8.15 ja päättyy klo 12.45. Kokeesta tai muusta arvioitavasta tilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 10.30. Ruokala on avoin klo 10.30 – 13.00.

Vanhempainillat





1-taso 26.10 klo 18.00: kaikki klassillisen päätoimiset opettajat paikalla
ABIT 15.11. klo 18.00 paikalla opo, ryhmänohjaajat ja vanhempien toivomat opettajat
2-taso 25.4. klo 18.00 paikalla opo, ryhmänohjaajat ja vanhempien toivomat opettajat
esittelyillat : yleislinja 10.1. ja ilmaisulinja 11.1. klo 18.30

YLIOPPILASKIRJOITUSTEN AIKATAULUT
http://www.ylioppilastutkinto.fi/

SYKSYN 2016 KOEPÄIVÄT
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 12.9.
ti 13.9.
ke 14.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja)
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (ruotsi, A- ja B -taso)
vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/ italia)

Kirjalliset kokeet
pe 16.9.
ma 19.9.
ke 21.9.
pe 23.9.
ma 26.9.
ke 28.9.
pe 30.9.
ma 3.10.

äidinkieli, suomi, tekstitaidon koe
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto
vieras kieli, pitkä oppimäärä (saksa sähköisenä kokeena)
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
äidinkieli, suomi esseekoe ja suomi toisena kielenä –koe
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa sähköisenä kokeena)

KEVÄÄN 2017 KOEPÄIVÄT
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 13.2
ti 14.2.
ke 15.2.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (ruotsi, A- ja B-taso)
vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja)
vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa, ranska, espanja, englanti, venäjä/ italia)

Kirjalliset kokeet
pe 10.2.
ma 13.3.
ke 15.3.
pe 17.3.
ma 20.3.
ke 22.3.
pe 24.3.
ma 27.3.

äidinkieli, suomi, tekstitaidon koe
äidinkieli, suomi, esseekoe ja suomi toisena kielenä –koe
psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, pitkä oppimäärä (saksa ja ranska sähköisinä kokeina)
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia,
maantiede (sähköinen koe), terveystieto
vieras kieli, lyhyt oppimäärä vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa ja ranska sähköisinä kokeina)

Tapahtumia lukuvuoden varrelta
Teemapäivät
















25.8. kouluvalokuvaus
26.8. kouluvalokuvaus jatkuu; ro-tuokio
24.8. ykkösten ryhmäytymispäivä
22.10. opettajien VESO-päivä klo 9-15
26.10. 16-ryhmien huoltajien ilta klo 18
24.10 Teatterivierailu (Svenska nu)
30.11. Studia-messut (abit)
5.12. itsenäisyysjuhla ja syksyn lakkiaiset klo 13
13.12. Lucian päivä
19.12. yökirkko klo 23.30-00.20
12.1. abipäivä (turkulaiset korkeakoulut)
16.2. penkkarit, vanhojen tanssit Logomossa
17.2 Wanhojen päivä
3.5. Hyvinvointipäivä
3.6. päättäjäiset koululla klo 9.00 ja Lakkiaiset Mikaelin kirkossa klo 11

Ulkopuolinen toiminta





Laskettelumatka Himokseen
To 15.9. illiykkösten teatterimatka Helsinkiin (Pasi was here -esitys Kom-teatterissa). Lähtö n. 14.30,
paluu noin puolenyön aikaan. Matka on tarkoitettu illi-ykkösille, illi-ykkösten RO:ille ja illi-opettajille.
Mukaan lähtee myös illiheimoneuvostolaisia ja illiykkösten tutoreita.
Viikolla 35 performanssikurssin yhteistyö New Performance –festivaalin ja In Public, In Particularhankkeen yhteistapahtumassa koululla.
TI14.1 (dramaturgia) –kurssi kävi katsomaan Grus Grus -teatterin esityksen Hamlet – koko totuus


















27.9.2016 Koreografiakurssin tuotos "Terveisiä - me löysimme perille!" koululla
perjantai 30.9. - su 2.10. opiskelijoita oli haastattelemassa kirjailijoita Turun kirjamessujen Äidinkielenopettajien osastolla A30 KirjaGoGo.
Ti 18.10. Illilinjan teatterimatka (Just filming Kansallisteatterissa, ohj. Kristian Smeds). Matka oli
avoin kaikille halukkaille. Lähtö n. 14.30, paluu puolenyön aikoihin. Ilmoittautumiset syyskuussa, lisätietoja Marjalta.
Etäopetuspäivä 26.10. Opettajakunta Tampereella ja Ylöjärven lukiossa.
Hi 5: opintoretki Liedon Vanhalinnaan
HI 9: mediahistorian kurssin opintoretki Sastamalaan ja Tampereelle
YH 5: kansalaisvaikuttamiskurssin opintoretki Helsinkiin
11.10.2016 Tanssija James McNamaran vierailu
18.-19.11. teatteridiplomikatselmus koululla
13.1.2017 Tanssidiplomikatselmus "The fear of 13" Aurinkobaletin tiloissa Manillassa
6.4. kunnalsivaalipaneeli
20.4. Näytelmäkirjailija Satu Rasilan vierailu
27.4. runoilija Heli Laaksonen valaisi meitä aiheesta ”Onk elämäkoulus välitunnei? Ei ol!”
5.5. Päin Suomea –taidetapahtuma jonka yhteydessä näyttelijä Kalle Lamberg vieraili lukiossa ensin
haastateltavana kameran edessä ja sen jälkeen koko lukion edessä salissa.
Valokuvauksen jokaisella kurssilla näyttelykäyntejä taidemuseoissa ja gallerioissa. Pläsissä oli valokuvanäyttely
ja viikoilla 20 ja 21 ympäri koulua näyttelykurssin näyttelykokonaisuudet.
18.5 Valokuvaus 3 -kurssilaiset osallistuivat Vaftin ja Taffin järjestämään videotaiteen festivaalin liikkuva animaatio -pajaan.

YLEN Nenäpäivä
Koulussamme pidettiin Nenäpäivä-keräykseen liittyvä Kauhugalleria-tapahtuma perjantaina 28.10. ja
lauantaina 29.10. 2017. Elämysteatterin keinon toteutettava jännittävä kauhukierros lukiomme kellaritiloissa toteutettiin tänä vuonna on kolmatta kertaa. Tapahtuma järjestetään tiimiopiskelun keinoin, jolloin lukion opiskelijat laativat itsenäisesti pienissä ryhmissä käsikirjoituksen, harjoittelevat roolit, laativat
opastajille puheenvuorot ja hankkivat kaiken tarvittavan rekvisiitan ja puvustuksen. Jokainen laatii raportin tapahtuman toteutuksesta. Tänä vuonna aiheena oli ”Lasaretin kauhea 1000-vuotisjuhla”. Kierroksesta on aina kaksi versiota, joita vähemmän pelottava on suunnattu 5-8-vuotiaille, ehkä herkimmille
aikuisillekin. Tänä vuonna Kauhugalleria toteutettiin ensimmäistä kertaa myös lauantaina ja markkinointia kohdennettiin lapsiperheisiin. Teatterikierroksen lisäksi oli tarjolla kahvilapalveluita, lasten piirustusseinää, ennustustelttaa ja kisailua mm. pallonheitossa.
Menestys oli hyvä, saimme kerättyä yli 450 euroa nenäpäivän keräykseen.
Lisäksi opiskelijoitamme osallistui Nenäpäivän lipaskeräykseen, joten yhteissummana saimme lahjoitettua 2335,95 euroa, jolla pääsimme myös YLE:n Nenäpäivä shown suoraan lähetykseen!
Latinistit osallistuivat Turun kirjamessuille lokakuussa 2016 tehden latinanopiskelua tunnetuksi lukiossamme. Yhteistyökumppanina toimi Turun Klassikot ry. (Liite 1)
2. Yhdessä Rauhankasvatusinstituutin kanssa toteutimme lukiossamme Anne Frank- näyttelyn joulu-tammikuussa. (liite 2)
3. Rooma-kerho teki huhtikuussa opintomatkan Roomaan. Matkalla mukana oli 26 lukiomme opiskelijaa.
(Liite 3)

NY Microsoft Challenge torstaina 6.10.oli 24h mittainen yrittäjyysleiri, jossa Microsoft antoi osalllistujille
haasteen. Challengessa nuoret perustivat kuvitteellisen yrityksen vuorokauden ajaksi ja miettivät liikeidean annettuun haasteeseen. Leiri toteutettiin Raision lukion tiloissa to 6.10- pe 7.10. yhdessä Raision
ja Naantalin lukiolaisten kanssa.

Challengen aikana tutustuttiin ja saatiin sparrausta tieto- ja viestintätekniikan (ICT) mahdollisuuksista
oman liikeidean tukena, kehitettiin idea sovelluksesta ja saatiin oppeja siitä miten ICT muuttaa työn tekemistä. Challenge oli osa Nuori Yrittäjyys ry:n ja Microsoftin YouthSpark yhteistyötä.
In Public In Particular Performative Pieces 1 eli Perhosia koululla –performatiivisia teoksia taideopiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kohtaamisten tuloksena.
Esitys su 9.10. klo 14-16 Turun klassillinen lukio
(Yhteistyökumppaneina New Performance Turku Festival ja Turun klassillinen lukio)
Jose Jompero ja Sofie Wikström kertovat videoinstallaatiostaan Someone Was Here Before Us ja ääniteoksestaan We were Here: Jo koulutilaan astuminen tuo kaikille tuttuja aistimuksia, jotka herättävät omia
muistoja –universaalejakin. Meillä on kokemuksia koulutilan äänistä, luokkakuvauksesta, liitutaululle kirjoittamisesta ja välituntikellojen soimisesta. Teokset pohjaavat näiden virikkeiden tuomille positiivisille
tai negatiivisille mielikuville.Esitykset olivat maksuttomia ja ne olivat osa Turun AMK:n koordinoimaa
kansainvälistä In Public, In Particular -projektia.

ArcheryFun liikuntatunneilla 19.10.2016
Toiminnallinen ArcheryFun -jousiammuntalaji on rantautunut Turun klassilliseen lukioon. Pelissä haastetaan sekä itsensä että kilpakumppanit väistellen ilmassa lentäviä nuolia ja keräämällä
omalle joukkueelle mahdollisimman paljon pisteitä!
Pelissä ovat vastakkain 5 hengen joukkueet, joiden tarkoituksena on kerätä 10 minuutin erässä mahdollisimman monta pistettä osumalla vastapuolen pelaajiin tai
tyhjentämällä vastustajan maalitaulukko.
Ennen varsinaista peliä harjoiteltiin ampumista, jonka jälkeen heittäydyttiin itse
pelin tiimellykseen. Hauskalta näytti!

Hyvinvoiva lukio- ryhmäläiset vierailivat to 3.11.2016 Raisio OYJ:n tehtailla Raisiossa yhdessä opettajien
Mattus Alsi, Marianne Laulumaa ja Tiina Vuorinen, kanssa. Heidän iltapäivän ohjelmanaan oli valmistaa
terveellisiä välipaloja. Ryhmä suoriutui tehtävästään erinomaisesti ja maukkaat tuotokset saatiin syödä
päivän päätteeksi.
Ranskalaisia lukiolaisia oli ystävyyskouluvierailulla 9.-16.11.2016. Turun klassillinen lukio ja Puolalanmäen lukio ovat isännöineet ranskalaisten lukiolaisten ja heidän opettajiensa vierailua Turussa. Épinalista kotoisin olevat lukiolaiset ovat tutustuneet useisiin Turun nähtävyyksiin, mm. Turun linnaan, Tuomiokirkkoon ja Taidemuseoon ja 10.10. oli ohjelmassa Piknik-laivaristeily Turun saaristoon.

Teatteritaiteen lukiodiplomityöt esitettiin 18.-19.11.2016. Turun klassILLInen lukio on ilmaisun erityislukio. Tänä vuonna 19 abiturienttia teki teatteritaiteesta lukiodiplomin. Diplomeja tehtiin ohjaamisesta,
näyttelemisestä sekä valo- ja äänisuunnittelusta. Ohjelmassa oli yhdeksän esitystä, joissa opiskelijat ”antoivat erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa”. Teatteridiplomi
on siis ikään kuin teatteritaiteen ylioppilaskirjoitus! Luvassa oli tuttuun tapaan villi ja vallaton, hauska
mutta syvällinen kattaus nuorta teatteria. Tänä vuonna käsittelyssä olivat erityisesti seksuaalisuus ja
sota, mutta mukaan mahtuu paljon muutakin. Diplomikatselmus tarjoasi kiinnostavan näköalapaikan: tällaisena abiturientit näkevät todellisuuden juuri nyt.

Anne Frankin näyttely
Koulumme lähti yhteistyökouluksi Rauhankasvatusinstituutti Ry:lle hollantilaisen Anne Frank Housen ja
Helsingin kaupungin kirjaston tuottamaan ”Anne Frank -historiaa nykypäivälle”-näyttelyprojektiin joulukuun 2016 ja tammikuun 2017 ajaksi. Näyttelyprojektia hyödynnettiin esimerkiksi lukion historian syventävänä kurssina ja se antoi oivan mahdollisuuden järjestää opiskelijoille oppiainerajat ylittävää opetusta. Näyttely kertoi Anne Frankin kokemuksista holokaustin aikana, ja se soveltui hyvin osaksi lukion
historian opetusta. Näyttely ei kuitenkaan ollut pelkkää historian tapahtumien läpikäymistä, vaan sen
avulla pyritään lisäämään keskustelua edelleen ajankohtaisista monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden teemoista. Oppaat oli myös koulutettu ruotsinkieliseen esittelyyn toisen kotimaisen kielen oppitunteja varten.
Koko huhtikuun ajan Perillä-näyttely (videoita, valokuvia, runoja) kaupunginkirjastossa.

Päin Suomea –taidetapahtuman yhteydessä 5.5. näyttelijä Kalle Lamberg vieraili lukiossa ensin haastateltavana kameran edessä ja sen jälkeen koko lukion edessä salissa. Ruokalassa tehtiin taidevoileipiä ja ympäri koulua sai nautittavakseen erilaisia taidepläjäyksiä.
Pläsin ohjelma:
Klo 12 Näyttelijä ja koulumme kasvatti Kalle Lambergin vierailu. Salissa, kaikki tervetuloa.
Klo 13.15 Pläsin avajaiset kakkoskerroksen aulassa. Juhlapuheen tynkää, kevyttä pönötystä ja illiheimon
Taika.
Klo 13.30-15 Iltapäivä: taide tapahtuu eri puolilla taloa. Luvassa ainakin improa, valokuvia, lyhäreitä, musaa, pläjäyksiä, performanssia, suomenkielen sijamuotoja - ja kokonaisvaltaista taiteen rakastamista!
Klo 15-16 Taidevoileipäpöytä ruokalassa eli tee oma taidevoileipäsi eli ravitse ruumistasi ja henkeäsi.

Suomi100- hengessä pettuleipää ja ilmaista vettä. #taidevoileipä2017
Klo 16-18 Open stage salissa. Musaa, puhetta, tanssia ja pläjäyksiä...
Ja päivä päättynee yhteiseen hikoiluun!
Muista, että Pläsissä ovat voimassa samat perussäännöt kuin illi-tunneilla: itseä, toista tai koulun tai toisen omaisuutta ei saa hajottaa tai rikkoa. Ja vaatteet pidetään päällä. Ja koska kyseessä on koulun tapahtuma, mitään muita päihdyttäviä aineita kuin taidetta ei saa käyttää!
Ja tämä kaikki on ilmaista eli ehkä juuri sinun verorahoillasi kustannettua täysin tärkeää taiteellista toimintaa. Tule ja rakasta taidetta!

Rooma-kerholaiset Roomassa 24.-28.4.2017
Opiskelijoiden matkablogi
Ma 24.4.
Vaikka lukiolaisen unirytmin olennainen osa onkin nuokkua hereillä aamun pikkutunneille, oli aamuöisessä bussissa silti unista porukkaa. Jengissä tapahtui kuitenkin huomattavaa vireytymistä, kun kone vihdoin laskeutui ja Rooman aurinko alkoi lämmittää väsyneitä matkalaisia. Hiljalleen alkoivat tunnelma
sekä nälkä kasvaa ja mikä olisikaan ollut parempi tapa korkata Rooma, kuin pizza Margarita hostellin viereisestä raflasta.
Masut täysinä ja gelato mielessä suuntasi tämä paikallisväestöstä jopa hohtavalla vaaleudellaan eroava
ryhmä rämä kohti Rooman keskustaa. Nautittiin auringosta, käytiin kirkossa, jonka katossa oli reikä, aploodattiin hääparille espanjalaisilla portailla, syötiin gelatoa, kuunneltiin katusoittajaa ja otettiin aivan
liian monta selfietä.
Päivä kääntyi iltaan ja jälleen oli vuorossa pizza Margarita, ja tietysti myös vähän gelatoa.
Ti 25.4.
Paikallinen pyhä oli rauhoittanut aamu-unisen kaupungin, jonka sydämessä vajaa kolkytpäinen äänekäs
suomalaismassa teki tietään kohti Capitolium museota, Colosseumia, sekä tietysti Forum Romanumia.
Museossa näimme juopuneen naisen, haavoittuneen gallialaisen, sekä kahta ihmislasta imettävän suden.
Colosseumissa aurinko paahtoi ja herkistelimme monumentin viiksekästä vakiasukasta (sielä oli kisse!).
Lämmöstä ja loputtomasta kävelystä aavistuksen uupuneina tutustuimme silti vielä Forum Romanumiin,
jossa perehdymme mm. siihen millä kukkulalla mikäkin kotieläin on aikanaan laiduntanut. Mikäli oikein
muistan, vuohet suosivat Capitoliumia ja lampaat Forum Romanumia.

Vaikka illalla olikin ilmassa lievää väsymystä, ei silti kyseessä ollut mitään mitä italialainen cappucino ja
lekottelu helteessä hostellin terdellä olisi parantanut.
Ke 26.4.
Keskiviikkona olimme Rooman matkallamme Vatikaanin museoissa aamulla ja iltapäivällä kävimme
Sant’ Agnese fuori le muran katakombeissa.
Vatikaanin museoihin lähdimme kello 9.30 metrolla. Vatikaanin museothan ovat oikeasti yksi suuri palatsi, joka on myös yksi suurimmista ja arvokkaimmista taidekokoelmista. Palatsin huoneet itsessään ovat
jo esittelemisen arvoisia, sillä ne ollaan rakennettu eri aikakausina, eri paavien toimesta. Museossa käy

päivittäin 5 000-20 000 vierailijaa ja meidänkin vierailun aikana siellä oli monia muita ihmisiä. Kävimme
eri näyttelyissä, kuten etruskinäyttelyssä. Kävimme myös palatsiin kuuluvassa Sikstuksen Kappelissa,
joka on tunnettu freskoistaan ja siitä, että paavin valitseminen tapahtuu siellä.
Iltapäivällä vierailimme yhdessä Rooman lukuisista katakombeista, joka sijaitsi Sant’ Agnese fuori le muran kirkon alapuolella. Katakombeja käytettiin antiikin Rooman aikana hautapaikkoina kun tilaa haudoille
ei enää riittänyt maan päällä, kyseinen katakombi oli kooltaan keskikokoinen ja sinne mahtui aikoinaan
noin 30 000 ruumista. Tätä katakombia käyttivät lähinnä kristityt, mutta Roomassa katakombeja käyttivät
myös muut roomalaiset. Meillä oli myös mahdollisuus käydä Sant’ Agnese fuori le muran kirkossa, joka
oltiin rakennettu Pyhän Agnesen haudan luo ja hänen muistolleen. Hänet teloitettiin 12-vuotiaana. Lähellä
kirkkoa sijaitsi myös mausoleumi. Kyseistä mausoleumia käytetään myös vihkimiseen.

To 27.4.
Keskiviikkona suuntasimme sadekuuroja lupailevaa sääennustetta uhmaten noin 30 kilometria Roomasta
länteen, Ostiaan.
Ostia tai Ostia Antica on ikivanha satamakaupunki Tiber-joen suulla, jossa parhaimmillaan oli 50 000
asukasta (100-luvulla). Aikoinaan kaupungin tärkeimpiä tehtäviä olivat toimiminen Rooman ulkomaankaupan satamana, tuontitavaroiden jatkokuljetuksen järjestäminen ja tavaran varastointi. 300-luvulla kaupunki alkoi rappeutua, ja se hylättiin kokonaan Rooman valtakunnan romahtaessa. Kaupunki unohdettiin
vuosisadoiksi, kunnes vasta 1900-luvulla aloitettiin kaivaukset.
Perillä Ostiassa ostimme eväitä, jotka myöhemmin söimme Ostia Antican amfiteatterissa. Lounastauon
jälkeen kiertelimme muinaisen kaupungin raunioita. Uskomattoman hyvin säilyneiden raunioiden näkeminen oli mielestämme hyvin kiinnostava ja ajatuksia herättävä kokemus.

Pe 28.4.
Aamulla herätessä mieli oli jo haikea, viimeinen päivä Roomassa oli alkamaisillaan. Aamiaisen jälkeen
luovutimme huoneemme ja laitoimme matkalaukkumme säilytykseen. Meillä oli vielä seitsemän tuntia
aikaa ennen kotimatkan alkua ja varmaa oli, että ottaisimme kaiken irti viimeisestä päivästä Roomassa.
Lähdimme hostellilta yhdessä Cinecittàn elokuvastudioille. Matkamme ja vierailumme Cinecittàssa oli
hiukan tihkusateinen ja viileä, säästä huolimatta kierros oli kuitenkin kiehtova.
Oppaamme johdatti meitä läpi Cinecittàn elokuvastudioiden ja kertoi meille sen syntyhistoriasta ja tärkeimmistä tuotannoista, jotka ovat osa elokuvahistoriaa. Tutustuimme tunnetuimpien Cinecittàssa kuvattujen televisiosarjojen ja elokuvien lavasteihin ja kuvauspaikkoihin. Näimme muunmuassa Julius Caesarin
aikaista antiikin Roomaa draamasarjan Rooma sekä elokuvien Kleopatra ja Ben Hur lavasteissa. Muita

elokuvia, joihin tutustuimme ja joiden kuvaamisesta kuulimme, olivat Gangs of New York, Romeo & Julia
ja Everest.

Kierroksen aikana oppaamme puhui monista elokuvista, tähdistä ja ohjaajista. Sean Beanin nimi nousi
ainakin kerran esille sekä Zoolander 2 -elokuva ja sen ohjaaja Ben Stillerkin mainittiin. Kuitenkin Cinecittàn elokuvastudioiden päätähti on jo edesmennyt ohjaaja Federico Fellini.Cinecittàn elokuvastudiot,
erityisesti Studio 5, oli Fellinille hyvin tärkeä paikka. Fellinille ja hänen töilleen on omistettu pieni esittely
Cinecittàssa. Esittelyhuoneessa näimme lyhyitä pätkiä Fellinin elokuvatuotannosta ja hänen itse piirtämiään karikatyyripiirroksia.

Cinecittàn vierailun jälkeen meillä oli vielä pari tuntia aikaa ennen kuin kokoontuisimme hostellilla kotimatkaa varten. Auringonpaiste ja lämmin sää palasivat keskipäivällä. Jokainen nautti varmastikin viimeisen italialaisen pasta tai pizza lounaan sekä viimeiset italialaiset jäätelöt jälkiruuaksi.

Kokoonnuimme hostellilla noin neljältä iltapäivällä ja lähdimme kotimatkalle. Lentomme Suomeen lähti
vasta kello 19.45, joten ehdimme ostaa viimeiset tuliaiset ja matkamuistot lentokentältä. Lähtöportilla oli
myös riittävästi aikaa parhaiden opettajien kiittämiseen koko matkan järjestämisestä sekä sen kokemisesta
yhdessä meidän kanssamme. Me, opiskelijat, olimme keränneet hiukan rahaa korttien sekä myös pienten
lahjojen ostamiseen. Saavuimme Suomeen vähän keskiyön jälkeen, mutta Rooman matka oli kokonaan
ohi vasta noin kolmelta aamuyöllä kun saavuimme bussilla koululle.

Matkablogia ovat kirjoittaneet ja hetkiä kuvanneet seuraavat lukiomme opiskelijat: Minttu Hurme, Milla
Nygren, Anniina Talja, Anttoni Numminen, Niki Rajalampi sekä Marzi Shirdel.

Historiamme lyhyt oppimäärä
Maamme sivistyksestä huolestuneiden yksityishenkilöiden toimeenpaneman keräyksen
turvin perustettiin kaupunkimme ja koko maakuntamme ensimmäinen suomenkielinen ylioppilastutkintoon johtava oppikoulu, länsimaista klassillista kulttuuriperintöä ylläpitävä
TURUN SUOMALAINEN LYSEO (1879).
Uudeksi nimeksi tuli TURUN SUOMALAINEN
VALTIOLYSEO (1883), kun yksityislyseoon lakattiin ottamasta uusia oppilaita.
Yksityislyseon ja valtiolyseon sulauduttua yhdeksi
oppikouluksi muodostui TURUN SUOMALAINEN
LYSEO (1887).
Koulutalo Linnankadulta nähtynä 11.10.1929.
Kun reaaliosasto oli erotettu erilliseksi kouluksi, vastasi TURUN SUOMALAINEN KLASSILLINEN LYSEO
(1903), myöhempi TURUN KLASSILLINEN LYSEO (1950) yksin perinteisestä tehtävästään. Oppilaitoksen
historian ensimmäisten tyttöjen tultua kouluun muodostui TURUN KLASSILLINEN YHTEISLYSEO (1972).
Peruskoulujärjestelmän noudattama tapa nimittää koulu
muun kuin tarkoitusperän mukaan pakotti Klassikonkin ottamaan nimet ESKELIN KOULU JA LUKIO (1976). Täyttäessään 100 vuotta oppilaitos sai nimen TURUN KLASSIKON
LUKIO (1979).

Suurten ikäluokkien tullessa kouluikään 1950-luvulla tarvittiin Turussakin lisää koulutilaa.
TURUN TOISEN YHTEISKOULUN kannatusyhdistys perustettiin 1958 ja TURUN TOINEN YHTEISKOULU alkoi toimia ylioppilastutkintoon johtavana kouluna iltavuorossa Kupittaan yhteiskoulun tiloissa syksyllä 1959.
Koulun nimi muutettiin JUHANA HERTTUAN YHTEISKOULUKSI, kun uusi koulutalo otettiin käyttöön 1960. Yhteiskoulu jaettiin 1976 peruskoulun tullessa JUHANA HERTTUAN LUKIOKSI JA KOULUKSI.
Juhana Herttuan koulutalo

1.8.2013 aloitimme yhdistettynä Turun
klassillisena lukiona.

