
 

 

Turun klassillinen lukio juhlii 135-vuotista taivaltaan juhlaviikolla. Tästä löydät tarkemmat tiedot 

viikon tapahtumista. 

Viikko huipentuu koulupäivään lauantaina 8.11. klo 10-14. 

Koulumme täyttää 135 vuotta - juhlaviikko ma 3.11.-ma 10.11.2014 

ma 3.11. 

 klo 8.15 rehtori Kai Heinon juhlaviikon päivänavaus 
 klo 13.15-14.30 salissa teatteriohjaajaopiskelija Susanna Airaksinen vierailee. Susanna kertoo 

taiteen opiskelusta Juhana Herttuan lukiossa ja Teatterikorkeakoulussa. Haastattelijana teatteriopettaja 
Marja Kangas. Tilaisuus on illeille pakollinen - mutta varmasti mukava! - ja muutkin kiinnostuneet, 
lämpimästi tervetuloa! 

ti 4.11. 

 klo 9.45-10.00 aulassa musiikillinen päivänavaus (Martti Laakso, kitara; Julia Pihlaja, laulu & kou-
lun house-bändi) 

ke 5.11. päivän pukeutumisteemana on menneet vuosikymmenet! 

 klo 8.15-8.30 päivänavaus aulassa: vuoden 1964 ylioppilas Pauli Kariluoto muistelee viimeisiä vuo-

sia opiskelijana kehruuhuoneessa 
 klo 11–12 salissa opiskelijakunnan järjestämä Välituntidisco 
 He ovat paenneet -elokuvan tilausnäytös iltapäivällä klo 14.30 Kinopalatsissa. Elokuvan nais-

pääosassa on Roosa Söderholm, vuoden 2012 ylioppilas Juhana Herttuan lukiosta. Ilmoittautumiset 
viimeistään tostaina 30.10. kakkoskerroksen listaan, maksu (7 euroa) perjantaina 31.10. klo 11-11.45 
teatteriope Marjalle opehuoneeseen. Tilaisuus on illeille pakollinen - kaikki muutkin lämpimästi terve-
tuloa! 

to 6.11. 

 klo 8.15-8.30 päivänavaus aulassa: Vuoden 2004 ylioppilas Eeva-Maria Soikkanen muistelee: Nel-
jännen polven klassikko 

pe 7.11. 

 klo 13.15–14.30 salissa Abivuoden unelmat todeksi – runoilija ja Savukeidas-kustantamon johtaja 

Ville Hytönen muistelee. Haastattelijana äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Annukka Tuomi-Talonpoika. 
Open mic eli Turun klassillisen omat runoilijat (Petra Haapasaari, Inka Harilainen, Sonja Tolonen, Mika 
Tammi, Robert Trygg, Jasmin Varhala sekä Dramaturgia-kurssin EI!-ryhmä) esiintyvät. Lisäksi julkiste-
taan Luovan kirjoittamisen kurssin antologia. Tilaisuus on illeille pakollinen, kaikki muutkin sydämelli-
sesti tervetuloa! 

ma 10.11. 

 klo 13.15 – 14.30 Varsinais-Suomen Runoviikon ”Elävät runoilijat” Juha Kulmala, Esa Hirvonen, 
Dani Orviz (Espanja), Siddharta Bose (Iso-Britannia) ja Susinukke Kosola. Tilaisuus on illeille pakollinen, 
muut lämpimästi tervetuloa! 

Juhlapäivän la 8.11. klo 9.30 – 14 ohjelma 

klo 10.00 opiskelijat tulevat kouluun, ro-luokkiin nimenhuutoon. 

 
klo 10.15 – 10.30 aulassa juhlapäivän avaus 

 Gaudeamus (Tapio Koski, piano & Kari Yli-Havunen) 
 Rehtori Kai Heinon Avaussanat 
 Opiskelijoiden ja opettajien huutokuoro esittää: Tee duunii äläkä vingu! 

klo 10.30-13 opiskelijat ja vieraat kiertelevät AVOIMIEN OVIEN pajoissa ja näyttelyissä: 



 

 

lk 218 Kansainvälinen kahvila (Rooma-kerho ja Berliinin matkalaiset)  

 

NELOSESSA  
lk 405-7 Rukoilijasirkka ja molukkirapu - Biologian ja maantieteen oppiaineiden näyttely 

lk 409 Totuus kaikesta? Katsomusaineiden paja  

lk 411 Selfie-kuvausnurkka; klo 10.30, 11.30 ja 12.30 Aisopoksen nukketeatteri  

lk 412 Peleillä älliä!  

lk 413 Onko matematiikka sulle Möykky? Tikusta symboliseen; klo 11 Anna-Maija Hietikko 

KOLMOSESSA 
lk 307-8 Kielten kivaa  

lk 313 Rooman perilliset II: Klassillisten kielten asema 1600-luvun Britanniassa - Aleksi Mäkilahde jat-

kaa luentosarjaa klo 10.30 ja 12.00 

lk 314-315 Historian havinaa -näyttely 

lk 316 Kuvataidediplomin tekijät työskentelevät, tule seuraamaan taiteen tekoa! 

KAKKOSESSA 
lk 214 Äikkä kautta aikojen pitkässä juoksussa 

lk 215 Pop up! -tekstipaja 

lk 217 Kirjakylpylä La dolce vita! 

lk 219 Kiss my Turku! Making of virallinen mainosvideo 

Aula Sinusta, Sinulle - Luovan kirjoittamisen kurssi kirjoittaa muotokuvarunoja 
Salissa musiikkiesityksiä, tanssia ja improa: 
klo 10.30 Oidipuskompleksi (vuoden 2014 ylioppilaat): IMPRO! 
klo 11.00 Heijastus-tanssiesitys. Koreografiakurssi esiintyy. 
klo 11.15-12.45 Musiikkiesityksiä 
klo 12.45 Heijastus-tanssiesitys. Koreografiakurssi esiintyy. 
 

KELLARIKERROKSESSA 
galleria ”Jano”-kuvataidenäyttely  

Illi-luokassa Avoimia harjoituksia, tule seuraamaan kun työryhmät harjoittelevat esityksiä valtakunnalli-

selle Murros-teatterifestivaalille: 

klo 10.15-11.35 Kookospähkinöitä tässä mulla on  

klo 11.40-13.00 kohtauksia esityksestä Ruoalla ei saa leikkiä, Marjatta!  
 
Ruokailu tapahtuu porrastetusti 

 klo 11.00-11.30 kutsuvieraat ja abit 
 klo 11.30-12.00 kakkoset 
 klo 12.00-12.30 ykköset 
 ruokana lasagne, jälkiruokana marjapiirakka vaniljakastikkeen kera 

klo 13.00 kokoontuminen ro-luokkiin 

 
klo 13.30 kokoontuminen oman kerroksen kaiteille 

 Rehtori Kai Heinon kiitospuhe – jos aihetta on 
 Yhteishuuto 
 Päivä päättyy klo 14 

JUHLAMIELTÄ KAIKILLE! 

 


