
 

KATSAUS PUOLALANMÄEN LUKION LUKUVUOTEEN 2021–2022 

Puolalanmäen lukion 94. lukuvuosi alkoi 11.8.2021. Vuosi alkoi edellisen lukuvuoden tois-

tona. Korona hankaloitti elämäämme ja etä- ja hybridijaksot seurasivat toisiaan. Koulun yh-

teisiä tilaisuuksia jouduttiin perumaan ja siirtämään mutta osa myöhemmäksi siirretyistä 

saatiin vietettyä onnellisesti keväällä meidän kaikkien iloksi. Kaikkein eniten rajoituksista 

kärsi meidän musiikkilinjamme, jonka esityksistä jouduttiin perumaan valtaosa. Vasta tou-

kokuussa pystyttiin järjestämään mm. Kevättä korvassa –konsertti, joka saavutti suuren suo-

sion ja palautti uskon normaaliolojen palautumisesta. 

Valtiovalta on tukenut koulutussektoria merkittävästi koronan aikana pyrkimyksenä estää 

rajoituksista johtuvaa oppimisvajetta. Meillä Puolalanmäessä asia on näkynyt merkittävänä 

opetus- ja ohjausresurssin lisäyksenä. Saimme palkattua lisäkäsiä mm. opinto-ohjaukseen, 

matemaattisten aineiden ja kielten opetukseen. Kiitos jo tässä vaiheessa Ellan, Sampon ja 

Satun työpanoksesta. Toive koronan hiipumisesta kokonaan on näitä sanoja kirjoittaessa 

osoittautunut turhaksi sillä korona aiheuttaa edelleen poissaoloja niin opiskelijoiden kun 

henkilökunnan keskuudessa. Toivotaan, että syksy tuo tullessaan tämän asian suhteen uu-

den alun.  

Takana on ensimmäinen lukuvuosi oppivelvollisuutta ja maksutonta toista astetta. Vuoden 

2021 ikäluokka on toiminut tässä tienraivaajana. Näkyvin asia tässä muutoksessa on ollut 

täysin digitaaliseen opetusmateriaaliin siirtyminen. Kaikille opiskelijoille jaettiin lukuvuoden 

alussa kannettavat tietokoneet ja oppikirjat siirtyivät verkkoon. Muutos sinänsä meni kitkat-

tomasti mutta mitä muutos on aiheuttanut ja aiheuttaa oppimistuloksille, selviää vasta myö-

hemmin. Opettajien ja hallinnon työtä muutos on lisännyt merkittävästi. Oppivelvollisuuden 

ja maksuttomuuden lisäksi suuren muutoksen koulun arkeen aiheutti syksyllä käyttöönotettu 

uusi opetussuunnitelma, jonka myötä saimme opiskella uutta terminologiaa. Moduulit, opin-

tojaksot, periodit jne. ovat uuden opetussuunnitelman perussanastoa ja syrjäyttävät ensi 

lukuvuoden aikana tutut käsitteet kuten kurssit ja jaksot. Muutosten määrä lukiokoulutuk-

sessa on lukuvuoden aikana ollut poikkeuksellisen suuri ja kun siihen lisätään koronan ai-

heuttama poikkeustila, kouluväen jaksaminen on ollut äärirajoilla.  

Haasteista huolimatta Puolalanmäen lukion on selvinnyt hyvin. Tänä lukuvuonna Puolalan-

mäen lukiosta valmistuu yhteensä 158 osaavaa ja positiivisesti tulevaisuuteen katsovaa yli-

oppilasta. Uskon vilpittömästi, että he ovat valmiita jatkamaan seuraavalle oksalle elämän 

mittaisella koulutuspolulla.  Kouluun jäävät ykköset ja kakkoset ovat suoriutuneet urakas-

taan mallikkaasti ja yhteisvalinnassa Puolalanmäki on säilyttänyt vetovoimansa.   

Haluan kiittää kuluneesta lukuvuodesta meidän koulumme uskomattoman hienoja opiskeli-

joita, upeaa henkilökuntaa, joka venyy poikkeusoloista huolimatta uskomattomiin suorituk-

siin ja toivottaa kaikille virkistävää kesälomaa. Uusille ylioppilaille onnea ja menestystä va-

litsemallanne tiellä. 

Turussa 4.6.2022 

Jouko Kauppinen, rehtori 
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LUKUVUOSI ERI OPPIAINEIDEN NÄKÖKULMASTA 

Äidinkieli ja kirjallisuus  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opintojaksot ovat luonteeltaan yleissivistäviä. Opiske-
lussa painotetaan kieltä, kulttuuria ja erityisesti kirjallisuutta. Opintojaksoissa luetaan run-
saasti kotimaista ja kansainvälistä kirjallisuutta sekä keskitytään olennaisiin kansalaistaitoi-
hin eli lukemiseen, kirjoittamiseen ja itsenäiseen ajattelemiseen. Näitä taitoja mitataan yli-
oppilaskokeissa, ja koulumme onkin menestynyt erinomaisesti erityisesti äidinkielessä. 

Poikkeusolojen jälkeen oppiaineeseen kuuluvia teatterivierailuja pystyttiin tänä lukuvuonna 
jo järjestämään: kaikki 1. vuoden opiskelijat kävivät katsomassa Turun Nuoren Teatterin 
juhlamusikaalin Nuoruus on juhla. Median maailma -kurssilaisille tarjottiin liput Helsingin Sa-
nomien toimittajien luotsaamaan Musta laatikko -esitykseen, joka pureutuu toimittajan am-
mattiin ja tämän hetken uutisaiheisiin kiinnostavasti ja monipuolisesti. Lukion teemapäivissä 
oli äidinkieleen liittyvää sisältöä, kuten lyhytelokuvan tekemistä (käsikirjoitus, dramatisointi, 
videointi) ja lukupiiriä sekä luovaa kirjoittamista. 

Päivi Pekanheimo, Tarja Tuovila ja Timo Niemi   

Vieraat kielet 

Lukiomme erittäin laaja kieliohjelma tukee eri maiden koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. 
A-kielinä opetamme englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Kielten opetuksessa 
painotamme eri kielialueiden kulttuurien tuntemusta sekä kulttuurien välistä vuorovaiku-
tusta.  

Tästä syystä olimmekin erityisen iloisia, että eräät koulumme opiskelijat saivat syksyllä osal-
listua Ranskan instituutin Mistral Boréal -ohjelmaan. Meidän opiskelijamme lähtivät loka-
kuussa kolmeksi viikoksi Ranskaan, ja vastaavasti ranskalaiset tulivat Suomeen kolmeksi 
viikoksi marraskuussa. Oli hienoa kuulla puheensorinaa eri kielillä pitkästä aikaa! Finn-Est 
–ohjelma puolestaan toi nuoren ranskalaisen kouluumme huhtikuussa ja meidän opiskeli-
jamme lähti Ranskaan toukokuussa.  

Myös koulun ystävyyskoulutoiminta käynnistyi uudestaan, ja niinpä 27 Turun lukioiden rans-
kanopiskelijaa lähti kahden opettajan johdolla Rennes’iin. Meidät otettiin avosylin vastaan 
Lycée René Descartesissa. Viikon aikana opiskelijat asuivat ranskalaisissa perheissä ja tu-
tustuivat paikalliseen kulttuuriin. Kävimme myös tutustumassa Unescon maailmanperintö-
kohteisiin. Matka oli kaiken kaikkiaan antoisa, ja taas kerran saimme ilolla huomata kuinka 
monella tavalla tärkeitä koulun opintomatkat ovat!  

Pandemian jälkeen pääsimme vihdoin käymään myös Åbo Svenska Teaterin Nuoren Wert-
herin kärsimykset -näytöksessä, ja LUKKI-verkosto tarjosi Turun seudun ranskanopiskeli-
joille elokuvanäytöksen toukokuussa. LUKKI-verkosto on myös tarjonnut monipuolista kou-
lutusta kieltenopettajille koko lukuvuodan ajan. 

Yliopistoyhteistyö jatkui Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kanssa. Yh-
teensä 43 abia suoritti Turun yliopiston ruotsin kielen valmennuskurssin opintojensa viimei-
sen kurssin RUB8/RUA9 yhteydessä. Lisäksi koulussamme oli opetusharjoittelija yliopiston 
ranskan kielen oppiaineesta. 



 

Lukiossamme on mahdollista suorittaa kaksi kansainvälistä kielitutkintoa: ranskan kielitut-
kinto Delf sekä saksan kielitutkinto Deutsches Sprachdiplom II. Saimme haastavista olosuh-
teista huolimatta järjestettyä nuo tutkinnot myös tänä vuonna. Molemmissa kielissä tarjo-
amme opiskelijoille myös mahdollisuuden osallistua erilliselle kurssille, joka valmentaa kie-
litutkintoon. Deutsches Sprachdiplom II:n ja Delfin tason B2 suorittaneet ylioppilaat ovat oi-
keutettuja opiskelemaan saksan- ja ranskankielisissä yliopistoissa ja korkeakouluissa. Deut-
sches Sprachdiplom II:n suorittivat tänä vuonna meidän lukiomme opiskelijoista Elias Haka-
nen, Erika Förbom, Katarina Laaksonen, Leimu Laine, Mikael Loponen, Venla Honkasalo, 
Viivi Ranta, Olavi Käsmä ja Leo Laaksonen. Vastaavasti ranskan Delf-tutkinnon B2-tason 
suorittivat tänä vuonna Mikael Boelen, Denisa Cela, Thomas Fevbre, Raakel Karhu, Venla 
Pajula, Inna Ruohonen, Ingrid Tilleul ja Vera Wallenlind.  

Lukuvuoden alussa luki-
oomme saapui saksanopet-
tajaksi valmistuva Julia 
Stachnik yhteistyöyliopis-
tostamme Universität zu 
Kölnistä. Julia viihtyi paris-
samme niin hyvin, että hän 
lopulta pidensi harjoittelu-
aan kolmen kuukauden mit-
taiseksi. Julia tutustui kou-
lumme toimintaan hyvin 
monipuolisesti: hän vieraili 
lähes kaikkien oppiaineiden 
tunneilla, keskusteli mielel-
lään opettajien kanssa ja 
osallistui sellistinä orkeste-
rin toimintaankin. Opiskeli-
joihin hän sai luoduksi hyvin 
välittömän suhteen; hän piti 
viikoittaista saksan keskus-
teluryhmää, jossa oli aina 
innostuneita osallistujia.  

Ranskan suurlähetystö järjestää vastaanoton ylioppilaskirjoituksissa laudaturin saaneille 
opiskelijoille kesäkuussa, ja tilaisuuteen osallistuu myös Puolalanmäen opiskelijoita. 

Svenska Nu -verkoston ja Svenska Folkskolans Vänner rf:n projekti Ska vi bli vänner? käyn-
nistyi lokakuussa 2021 Puolalanmäen lukion ja Katedralskolanin välillä. Oppilaat eri ruotsin-
ryhmistä (Puolala) ja suomenryhmistä (Katedralskolan) osallistuivat tandem-harjoituksiin, 
vaihtopäiviin ja museokäyntiin Wäinö Aaltosen museossa. Tavoitteena on lähinnä suullisen 
kielitaidon harjoittaminen (ruotsi/suomi) ja tutustuminen oman kaupungin ruotsin-/suomen-
kieliseen lukioon. Yhteistyö jatkuu ruotsin/suomen suullisen kurssin osana ensi vuonna. 

Myös venäjän oppiaineessa aloitimme alkuvuodesta tandem-henkisen sähköpostikirjeen-
vaihdon pietarilaisen koulun 204 oppilaiden kanssa. Kaikki ystävyyskoulutoiminta Pietariin 
jouduttiin kuitenkin keskeyttämään maailmanpoliittisen tilanteen takia. Ensimmäisen vuosi-
kurssin venäjän iltapäivätunneilla juomme venäläiseen tapaan teetä ja syömme keksejä. 

Katariina Einälä, Anni Erlin, Sini Gutzeit, Arto Heiskanen, Sari Juvonen, Annamaria Kivi-
mäki, Kristiina Kivimäki, Galina Laakso, Jarna Rantanen, Paula Sjöblom 

Kuva 1: Lauri Ylä-Anttila, Julia Stachnik, Helena Terho, Maryan Hussein 



 

Päivä Kattanissa 

Vi var i Katedralskolan en skoldag. Skolbyggnaden var jättefin och folk var vänliga. Det var 
roligt att märka att vi verkligen kunde förstå ganska mycket. Det var också kul att snacka 
med nya människor på svenska. Vi var där med Olga som kommer från Nagu. Vi kunde 
gärna gå dit på nytt!  

Noora Juhola & Ilona Suominen 

 

Olimme seuraamassa ystäviemme Casperin 
ja Fridan päivää Katedralskolanissa ja tässä 
mietteitämme retkestämme. Katedralskola-
nissa tuntui samalta kuin meidän koulus-
samme. Se saattoi johtua siitä, että molem-
pien koulujen tunnit ovat rakenteeltaan sa-
manlaisia. Kattanissa on samanlainen läm-
min ja ystävällinen tunnelma kuin PML:ssä. 
Ainoat erot, joita huomasimme, oli että siellä 
tosiaankin puhutaan ruotsia ja ruokailun aika-
taulu on erilainen. Positiivista meidän päiväs-
sämme oli, että tutustuimme uusiin ihmisiin ja 
opimme ehkä hiukan ruotsiakin. Negatiivista 
oli vain se, ettemme tajunneet juuri mitään 
tunneilla. 

 Petrus Virtanen & Juhana Paasikivi 

 
 
 

Kuva 2: Päivä Katedralskolanissa 

Kuva 3: Katedralskolanin edessä 



 

Nordiska band 2021–2022 

Kaksi vuotta sitten alkanut Nordplus Junior –projekti Nordiska band jatkui koronatauon jäl-
keen. Projekti yhdisti kaksi oppiainetta, musiikin ja ruotsin, sekä neljä pohjoismaista musiik-
kilukiota. Mukana olivat meidän lisäksemme Vaskivuoren lukio Vantaalta, Spyken-lukio Lun-
dista Ruotsista sekä Edvard Grieg -lukio Oslosta Norjasta. Neljän päivän mittaisissa tapaa-
misissa oli 12 opiskelijaa ja 2 opettajaa jokaisesta lukiosta eli yhteensä noin 50 henkeä. 
Hankkeen koordinoijana toimii Svenska Nu -organisaatio, josta mukana oli projektipäällikkö 
Henrik Huldén. Kurssin vetäjinä olivat Puolalanmäestä musiikinopettaja Timo Lehtovaara ja 
ruotsinopettaja Arto Heiskanen. 

Kokoonnuimme kaikki Espoon Hanasaaressa 15.–18.11.2021 ja muodostimme yhteispoh-
joismaisia bändejä. Ne harjoittelivat yhdessä kaksi päivää, ja tapaamisen lopuksi pidettiin 
konsertti. Viikko oli onnistunut, ja yhdessä soittaminen yhdisti nuoria. Turussa oli samalla 
viikolla kouluruokalakko, niin kuin edelliselläkin kerralla, mutta Hanasaaressa tarjottiin hulp-
pea täysihoito. 

Keväällä 7.–10.3.2022 lensimme Lundiin Ruotsiin. Lundissa nuoret majoittuivat projektin op-
pilaitten perheisiin. Päivät täyttyivät musiikista, ja lopuksi oli taas yhteiskonsertti täydelle sa-
lille. 

Opettajat Arto Heiskanen ja Timo Lehtovaara 
 

 

Kuva 4: Mukana Lundissa olivat Kuura Aittamäki, Sandria Haapala, Ilona Haapasalo, Aleksi Hietarinta, Laura Järvi-
nen, Artturi Lehtovaara, Nella Lempinen, Tara Lundell, Petja Pikander, Venni Sjö, Vera Suomi ja Matias Takkinen. 



 

Muru-kurssilla pääsimme vierailulle ruotsalaiseen kouluun, Spykeniin, jossa musisoimme 
koulun opiskelijoiden kanssa. Saimme majoittua heidän perheissään ja kokea pienen raa-
paisun ruotsalaista arkea. Vapaa-aikaakin oli, ja kiertelimme kauniin Lundin nähtävyyksissä.  
 

 
Lisäksi söimme paikallista ruokaa eli pitsaa ja burgereita. Viikko huipentui loppukonserttiin 
yhteisbändien kanssa. Konsertin lopussa esitimme Suomi-porukalla suomalaisen klassikko-
kappaleen Anna Soida, joka räjäytti ruotsalaisten tajunnan. Reissu oli ihanan monipuolinen. 
Oli mahtavaa tutustua uusiin, saman kiinnostuksen kohteen jakaviin ihmisiin, jotka asuvat 
meren takana, mutta kuitenkin niin lähellä. Matkanteko omalla porukalla oli hauskaa ja lä-
hentävää. 

Ilona Haapasalo ja Kuura Aittamäki 

Matemaattiset aineet 

Eri vuositasojen opiskelijat osallistuivat syksyllä MAOL ry:n järjestämiin matematiikka- ja fy-
siikkakilpailuihin, mutta tänä vuonna menestystä ei tullut. 

Koronarahalla saatiin palkattua koko lukuvuodeksi matemaattisten aineiden resurssiopetta-
jaksi Sampo Hirvioja. Sampo piti läpi lukuvuoden Learning café -tukipajaa ja järjesti muita 
tukiopetustilaisuuksia, toimi syksyllä apuopettajana oppitunneilla ja keväällä pienryhmäopet-
tajana 1. vuoden opiskelijoiden matematiikan kursseilla. 

Tapani Tolonen ja Sampo Hirvioja 

 

Kuva 5: Loppukonsertin jälkeen maistuivat pizzat. 



 

Biologia 

Lukuvuoden 2021–22 saimme onneksi olla koko ajan lähiopetuksessa. Tutut rutiinit eri kurs-
seilla saatiin taas pyörimään. BI0 4-kurssin veripalveluvierailu ei vielä onnistunut, mutta 
saimme kuulla hyvän esityksen etäyhteyden avulla. Kahden vuoden koronatauon jälkeen oli 
BI0 5 kursseilla taas mahdollista päästä vierailulle Turun yliopiston Biokemian laitokselle. 
Ohjelmassa oli bioteknologian laboratoriorutiineja esim. dna:n eristys banaanista ja elektro-
foreesiajon toteutus (kuvat alla). Konkreettisesti tekemällä hankalatkin asiat on helpompi 
ottaa haltuun. Ehkä joku saa vierailujen kautta ajatuksen mahdollisesta opiskelusta bioke-
mian laitoksella.  

Biologian kansallisessa kilpailussa Aaro Luoma (20C) menestyi loistavasti ollen valtakunnan 
2. paras (jaettu sija). Lämpimät onnittelut! Hänet valittiin valmennusryhmään, josta 4 opis-
kelijaa lähtee edustamaan Suomea kansainvälisissä biologian olympialaisissa kesällä 2023. 

Sari Raja-aho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 6-9: Laboratoriossa 



 

Maantiede 

Maantieteen 2. kurssilla opiskellaan luonnon-
maantiedettä. Kurssiin kuuluu melontaretki 
Aurajoella. Pääsimme elokuun lopussa melo-
maan vielä helteisessä säässä ja nauttimaan 
kauniista kesäpäivästä. Tutustuimme sekä 
perinnemaisemaan että kaupunkimaisemaan. 
Lisäksi tunnistimme Aurajokivarren kasveja, 
kuten keltalammikkia sekä erilaisia saroja.  

GE04-kurssilla osallistuimme taas Mapat-
honiin ja kartoitimme tällä kertaa Malawin tul-
variskialueita. Meidän kartoituksemme poh-
jalta tehdään karttoja Malawissa.  

Sina Hiekka 

 

 

 

Historia ja yhteiskuntaoppi 

Historian opiskelu on korona-aikana 2021–2022 sujunut Puolalanmäen lukiossa melko hy-
vin. Etätyöskentelyn ja lähiopetuksen välillä ei ainakaan opiskelijoiden kurssisuoritusten 
kohdalla ole ollut nähtävissä suurtakaan eroa. Aineen syventäville kursseille osallistui enti-
seen tapaan melko paljon opiskelijoita, ja heidän siellä tekemänsä opinnäytteet ovat olleet 
korkeatasoisia. Myös abiturienttien suorituksiin ylioppilaskirjoituksissa voidaan olla melko 
tyytyväisiä. Haastavista lähtökohdista huolimatta suurin osa opiskelijoista suoriutui kirjoituk-
sista ennakko-odotusten mukaisesti. 

Yhteiskuntaopissa nähtiin hyviä suorituksia sekä syksyn että kevään kirjoituksissa. Oppitun-
neilla on taas käynyt vierailijoita sekä ihan paikan päällä että etänä. Euroopan Nuorten Par-
lamentin toiminnassa mukana olevat nuoret kävivät kertomassa toiminnastaan YH3-kurs-
silla. Uutena yhteistyökumppanina Suomen asianajajien liiton jäsenet kertoivat kahdella op-
pitunnilla ihmis- ja perusoikeuksista ja niiden merkityksestä. Muutama opiskelija osallistui 
Talousguru 2022 –kilpailuun, jossa Rasmus Hakala sai lukiomme parhaat pisteet.  

Esko Aho ja Harri Viljanen 

Filosofia ja psykologia 

Lukuvuoden 2021–2022 kohokohta oli olympialaiset. Baltic Sea Philosophy Essay – kirjoi-
tuskilpailun perusteella lukiostamme pääsi kaksi opiskelijaa Suomen olympiavalmennetta-
viin: Alma Jokinen ja Outi Kemlin. Puolen vuoden valmennuksen jälkeen Alma eteni Suomen 
toiseksi edustajaksi toukokuun lopulla Lissabonissa järjestettyyn International Philosophy 
Olympiad –tapahtumaan. BSPEE ja IPO –aktiivisuus on osa lukiomme UNESCO-toimintaa. 

Eija Nieminen 

Kuva 7: Melontaretkellä 



 

Kuvataide 

Kuvataiteen opetus käynnistyi vihdoinkin ihan normaalisti luokkaopetuksena oikeilla väli-
neillä korona-ajan etäopetuksen jälkeen. Ykköskurssilaiset tekivät todella upeita isoja maa-
lauksia koulumme seinille. Oikeissa taidenäyttelyissä käynnit tuottivat myös hienoja kuvia. 
Kakkoskursseilla perspektiivipiirustukset onnistuivat helpommin kuin edellisenä vuonna. Pit-
kästä aikaa järjestettiin KU3 eli mediakurssi, jossa saavutettiin erinomaisia tuloksia myös.  

Kuvataiteen lukiodiplomeja tehtiin useita aiheesta “Julkkis”, mutta muitakin aiheita suosittiin. 
Peräti kolme tekijää sai parhaan mahdollisen arvosanan, heidän kaksi työtään osallistui Tu-
run lukioiden yhteisnäyttelyyn Pääkirjastossa, koska yhtä installaatiota ei valitettavasti pys-
tytty ripustamaan sinne. Tällä hetkellä ko. teos tuo hyvää mieltä kuvataideluokassa työsken-
televille.  

Katri Pärssinen 

Kuva 8: Ajatusten maa, Sofie Cancara 



 

Liikunta 

Lukuvuosi on ollut taas hieman poikkeuksellinen, mutta pääasiassa päästiin rajoituksista 
vihdoin irti. Syyslukukaudella liikuttiin monipuolisesti eri liikuntamuotoja kokeillen, jouk-
kuepelejä pelaten, välillä lenkkeillen, uiden, pääasiassa lähiopetuksessa, isolla porukalla ja 
iloisella ilmeellä. Kevätlukukausi päästiin vihdoin liikkumaan lähes normaaliin tapaan, liikun-
nan iloa oli oppitunneilla, kun päästiin ryhmässä liikkumaan. 

Perinteiset vanhojentanssit siirrettiin toukokuun alkuun, harjoituksia pidettiin pitkin luku-
vuotta, mikä toi omat haasteensa tanssien läpiviemiseen. Myös opettajien lakko sotki val-
mistautumista, mutta opiskelijat hoitivat omatoimisen harjoittelun hienosti, ja itse juhla oli 
upea. Kiitokset opiskelijoille aktiivisesta harjoittelusta ja mahtavasti menneestä näytöksestä. 

Perinteisiä lukioidenvälisiä kilpailuja päästiin vihdoin myös pelaamaan. Puolalanmäen lukio 
jatkoi vahvoja otteita myös tänä vuonna! Mitaleja tuli salibandysta, koripallosta, lentopallosta 
ja pesäpallosta. 

Pojat voittivat salibandysta pronssia joukkueella Aittokallio Eelis, Ahlqvist Leevi, Hakanen 
Elias, Hietarinta Aleksi, Laurila Oskari, Moilanen Vinski, Niittynen Kalle, Noponen Kaarlo, 
Nurmi Leevi, Nurminen Ilmari, Nättiaho Tuukka, Paasikivi Juhana, Varjonen Julius, Virtanen 
Franz, Virtanen Justus ja Virtanen Petrus. 

Sekalentopalloturnaus voitettiin joukkueella Hartikainen Kaarle, Wahlstein Harry, Heinonen 
Jaakko, Lammervo Ida, Moisio Atte, Nurmi Leevi, Nurminen Ilmari, Paasio Hilla, Virtanen 
Franz, Virtanen Petrus, Anniina Vahtera ja Vuorio Sofia. 

Sekakoristurnauksesta voitettiin hopeaa joukkueella Oskari Laurila, Franz Virtanen, Jaakko 
Heinonen, Iivari Renvall, Justus Virtanen, Petrus Virtanen, Katri Koivisto, Helmi Järvinen, 
Reetta Saario, Pyry Pärnänen, Ilmari Nurminen, Veli-Pekka Alihaanperä ja Leevi Nurmi. 

Pesäpallosta pojat voittivat hopeaa joukkueella Volter Pylkkö, Daniel Firoozi, Daniel Ashfort, 
Onni Mattila, Aleksi Hartelin, Elias Lahtinen, Benjamin Mäkinen, Franz Virtanen, Petrus Vir-
tanen, Kaarle Hartikainen ja Jaakko Heinonen. 

Aurinkoista, aktiivista ja rentouttavaa kesälomaa kaikille!  

Antti Perho & Riikka-Maria Lempiäinen 

Opinto-ohjaus 

Lukion opinto-ohjauksen merkitys on viime vuosina entisestään kasvanut; korkeakoulujen 
opiskelijavalintojen muutokset mietityttävät opiskelijoita aiempaa enemmän – ja aikaisem-
min – sekä vaikuttavat jo suoraan myös lukioaikaisiin oppiainevalintoihin ja ylioppilaskirjoi-
tussuunnitelmaan; samoin työelämän odotukset, oman tien löytäminen ja erityisesti oma hy-
vinvointi ja jaksaminen pohdituttavat nuoria. 

Tänä lukuvuonna lukion aloitti ikäluokka, joka kuuluu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. 
Opinto-ohjauksen kannalta ehkä vieläkin isompi muutos oli kuitenkin uuden opetussuunni-
telman mukanaan tuomat muutokset: monimoduulisia opintojaksoja, opintopisteitä ja opin-
tojaksoja pähkäiltiin lukuvuoden alkaessa oikein urakalla. 



 

Uudet ykköset ryhmäytettiin puolalanmäkeläisiksi perinteiseen tapaan opinto-ohjaajien, tu-
toreiden, ryhmänohjaajien ja opiskeluhuollon väen yhteistyönä. Jälleen kerran ryhmäytymis-
päivä oli aurinkoinen ja iloinen tapahtuma. 

Lukio-opintojen pidentäminen yleistyy jatkuvasti. Siihen vaikuttavat monet syyt, esimerkiksi 
korkeakoulujen valintauudistus, koronapandemia, oman hyvinvoinnin vaaliminen, runsaasti 
aikaa vievä harrastus jne. Osa opiskelijoista haluaa edetä opinnoissaan rauhallisempaan 
tahtiin ilman sen kummallisempaa syytä tai ihan vain koska se on mahdollista. 

Lokakuussa saimme opinto-ohjauksen tiimiin vahvistukseksi Eveliina Vilénin, joka upeasti 
ja ammattimaisesti otti vastuulleen lukion kakkosvuotisten ohjauksen ja luokkatunnit. Eve-
liina on ollut aivan korvaamaton apu tänä hektisenä lukuvuotena.  

Tammikuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut alumnipäivä, joka tarjosi ohjelmaa 
koko koululle. Alkuun koko lukion väki sai kuulla tulevaisuuden työelämästä ja sen erilaisista 
näkymistä, ja sen jälkeen toisen vuosikurssin opiskelijoilla oli ohjelmassa työelämäsisältöi-
siä luentoja ja abiturienteilla alumnien tarinoita.  

Parasta oli, että lähes koko lukuvuosi saatiin olla lähinä ja koululla – vaikkakin toukokuulle 
asti toki maskien takana. Ohjauksen ytimessä kun on sosiaalisuus ja kasvotusten keskus-

teleminen. Hymy ulottui onneksi maskiaikanakin silmiin asti       

Johanna Ahonen, Eija Pakola ja Eveliina Vilén 

Kuva 9: Tutustumispäivänä syksyllä 2021 



 

  

Kuva 10: Centaur World, Matilda Smith 



 

DIGIT-opintojakso 

Dig IT on tietoteknisten taitojen peruskurssi lukion aloittaville opiskelijoille. Opintojakso to-
teutettiin 1. periodissa ryhmänohjausryhmissä DIGit-opettajien ohjauksessa, ryhmänohjaa-
jien avustuksella. Lähiopetusta oli kuusi oppituntia. Ensimmäinen osa oli ryhmänohjaajan 
tunnilla koulun aloituspäivänä ja viisi muuta kertaa opiskelijoiden työjärjestyksen mukaisesti 
kerran viikossa. Oppimisympäristönä toimi Office 365, johon opiskelijat palauttivat tehtä-
vänsä. 

Kurssisisältöinä olivat mm. omat käyttäjätunnukset ja salasanat, langattoman verkon käyttö, 
edu.turku.fi-sähköposti, Wilma, Office 365, Abitti ja Libre Office. Painopisteinä olivat Abitti 
sovellusohjelmineen ja Office 365. Osa käytössä olevista ohjelmistoista, esim. Moodle ja 
matematiikkaohjelmistot, oli kyseisiä ohjelmistoja käyttävien opettajien vastuulla. 

Sina Hiekka ja Timo Lehtovaara 

 

Painopisteenä hyvinvointi – liikkuva lukio, yhteisöllinen ilta ja teemapäivät 

Lukuvuoden 2021–2022 painopisteenä on lukiossamme ollut hyvinvointi. Sekä opiskelijoi-
den että opettajien hyvinvointia on parannettu esimerkiksi ylläpitämällä liikkuvan lukion pe-
riaatteita oppitunneilla eli liikuttamalla opiskelijoita pelkän istumisen sijaan. Myös luokissa 
olevat seisomapöydät ovat olleet laajasti käytössä. Yhteisöllinen kotiväen ilta 23.11. keskittyi 
opiskelijoiden keskinäiseen ilmapiiriin, kommunikointiin ja toisten huomioimiseen erityisesti 
someviestinnässä. Kolmas jakso alkoi suuren suosion saaneella lautapelipäivällä (3.12.), 
jolloin opiskelijat ja opettajatkin pelasivat keskenään erilaisia pelejä.  

Viides jakso aloitettiin kahdella teemapäivällä (12.–13.4.). Opiskelijoilla oli mahdollisuus va-
lita kahden päivän, yhden päivän tai kahden tunnin mittaisia aktiviteetteja. Toimintaa oli sekä 
ulkotiloissa (esim. kaupunkisuunnistus, vaellus Kuhankuonolla, SPR-lipaskeräys, kylmäve-
siuinti ja linturetki Ruissalossa, siisti biitsi, valokuvauspaja, maahockey- ja ultimatefrisbee) 
että sisällä (esim. askartelupaja, lukupiiri, kirjoitusharjoitteita, ensiavun perustaitoja, baletti, 
japanin alkeet, itsepuolustuskurssi, jooga, lentopallo, osakesijoittaminen, seksuaaliterveys-
paja, päiväkotivierailut). Osa opiskelijoista pääsi tekemään myös lyhytelokuvaa sekä osal-
listumaan Suurmestarit-kisaan, nokkahuiluorkesteriin ja monikulttuuriseen kahvilaan. Puo-
lalanmäen lukion historian ensimmäisen shakkiturnauksen finalistit olivat Touko Sirkiä ja 
Eliel Meretoja, ja Touko vei voiton. Teemapäivät saivat sekä opiskelijoilta että opettajilta 
erittäin positiivista palautetta, ja tästä tulee varmastikin uusi Puolalanmäen perinne!  

Päivi Pekanheimo 

 

  



 

KANSAINVÄLISYYS JA GLOBAALIKASVATUS 

Kansainvälisessä toiminnassa Puolalanmäen lukio pyrkii siihen, että kehitymme turkulai-
sena kouluyhteisönä kantamaan vastuuta Suomesta, Euroopasta ja koko maailmasta. Toi-
mintamme pohjana on Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus sekä kestävän kehityk-
sen periaate. Lukioaikana pyrimme antamaan oppilaille virikkeitä ja valmiuksia kansainväli-
sessä yhteistyössä toimimiseen. 

Tänä vuonna kansainvä-
listä väriä joukkoomme 
toi kolme vaihto-oppi-
lasta: Denisa Cela ja Ma-
ria Cirrincione Italiasta 
sekä Miina Ronalter Yh-
dysvalloista. He kaikki 
sulautuivat joukkoomme 
hienosti, ja monia uusia 
ystävyyssuhteita on vuo-
den aikana solmittu. De-
nisa, Maria ja Miina piti-
vät esitelmiä ja ottivat ak-
tiivisesti osaa tuntityös-
kentelyyn tuoden moni-
kulttuurista perspektiiviä 
lukuisiin keskusteluihin. 

 

Partnerikoulut ja projektit 

Kuluvana lukuvuonna käynnistimme pikkuhiljaa yhteistyön partnerikoulujemme kanssa. . 
Nämä koulut ovat: Venäjä Pietari / Koulu 204 ja 227, Saksa Köln / Schiller-Gymnasium, 
Ranska Rennes / Lycée René Descartes ja Espanja el Ejido / Colegio Mediterraneo.  Py-
rimme siihen, että lukiollamme on partnerikoulu kaikilla niillä kielialueilla, joiden kieliä luki-
ossamme opiskellaan. Pidämme aktiivisesti yhteyttä partnerikouluihimme mm. jokavuotisten 
opiskelijavaihtojen muodossa, joissa opiskelijat asuvat isäntäperheissä. 

Osallistumme erilaisiin kansainvälisiin projekteihin: EU:n projektit, Opetushallituksen projek-
tit, EYP (Euroopan nuorten parlamentti), Nordplus Junior (Nordiska band) sekä myös 
Agenda 21 ja Itämeri. EYP:ssä olemme olleet mukana vuodesta 2005 lähtien. Olemme osal-
listuneet useisiin kansainvälisiin istuntoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Toiminta on 
opiskelijoiden oma-aloitteista toimintaa, jossa opettaja toimii tukena. Vuodesta 1984 lähtien 
olemme UNESCO ASPnet -koulu.  

Pyrimme tekemään kaikista hankkeistamme hyvin opiskelijakeskeisiä. Partnerikoulu-toimin-
taan ja projekteihin pyrimme saamaan mukaan eri oppiaineiden opettajia ja opiskelijoita. 
Osa näistä hankkeista on lukiomme koordinoivia verkostohankkeita, joihin kuuluu myös 
muita suomalaisia kouluja.  

Katariina Einälä, Anni Erlin, Sini Gutzeit, Arto Heiskanen, Sari Juvonen, Annamaria Kivi-

mäki, Kristiina Kivimäki, Galina Laakso, Jarna Rantanen, Paula Sjöblom  

Kuva 11: Vaihto-opiskelijat yhteiskuvassa 



 

MUSIIKKILUKIO 

Musiikin vuosi Puolalanmäen lukiossa on ollut koronan mainingeissa vielä hieman hajanai-
nen – välillä pääsimme toimimaan lähes normaalisti, välillä taas esiintymiset ja ryhmäharjoi-
tuksetkin oli kielletty. Ryhmät kuitenkin ovat toimineet koko vuoden ajan, Chorus Iuvenalis 
ja Chorus Iucundus Timo Lehtovaaran johdolla, sekakuoro Camis Essi Putkosen johtamana. 
Orkesteria on tänä vuonna johtanut Timo Lehtovaara yksin, Kari Jantusen ollessa opintova-
paalla. Yksinlaulun opettajana on edelleen ollut Kirsti Tuominen, ja bändiopettajana sekä 
bändisoitinten opettajana Lauri Levanto.  

Elokuussa aloitimme vauhdikkaasti vanhojentanssiorkesterin kanssa – keväältä siirretyt 
vanhojentanssit soitettiin Logomossa heti koulujen alettua 19.8. Syyskuussa pääsimme to-
teuttamaan pitkään suunniteltua yhteistä orkesteriprojektia Turun konservatorion ja AMK:n 
musiikkilinjan kanssa. Täysimittaisen sinfoniaorkesterin ensimmäinen konsertti pidettiin Olli 
Vartiaisen johdolla 20.10. vastaremontoidussa Sigyn-salissa. Juccis ja Juve pääsivät myös 
pitkästä aikaa konsertoimaan Maarian kirkossa 27.10.  

Marraskuussa 12.11. uusi musiikkilinjan ykkösten kuoromme Chorus Noviciorum piti kon-
sertin yhdessä Camiksen kanssa alasalissa. Kuoroja johti Essi Putkonen. Myös Svenska nu 
–säätiön järjestämää Nordiska Band –projektia päästiin vihdoin koronatauon jälkeen jatka-
maan. Marraskuussa kaksitoista opiskelijaa meiltä, Vaskivuoren lukiosta, sekä Lundin Spy-
kenistä ja Oslon Edvard Grieg-lukiosta vietti viikon Hanasaaressa soittaen sekabändeissä, 
välillä jopa ruotsin kielellä.  

Chorus Iuvenalis oli syksyllä mukana uudessa joulumusikaalissa. ”Hei joulu” –musikaalin on 
kirjoittanut Tytti Issakainen ja säveltänyt Pekka Simojoki. Juven lisäksi mukana oli konser-
vatorion lapsi- ja nuorisokuorot, sekä pieni orkesteri Puolalanmäestä. Esitykset saatiin vie-
tyä koronan varjossakin läpi Turun tuomiokirkossa joulukuun alussa. 

”Valon aika” –konserttia on siirretty koronan vuoksi jo muutaman vuoden ajan. Syksyllä ta-
voitteenamme oli järjestää pienempi yhteiskonsertti Puolalan koulun musiikkiluokkien 
kanssa, ohjelmistossa olisi ollut vanhoja hittejä edellisistä Valon aika –konserteista, mutta 
loppusyksystä pahentunut koronatilanne lopulta pakotti peruuttamaan konsertin. Yläkoulun 
ja lukion ”Seimen äärellä” –konsertti saatiin sentään juuri ja juuri toteutettua 20.12. Mikaelin-
kirkossa; seuraavana päivänä alkoi jälleen tapahtumakielto koronatilanteen vuoksi. 

Alkuvuosi menikin sitten rajoitusten merkeissä. Harjoiteltiin pienemmillä porukoilla ja osittain 
myös etänä. Hienosti kuitenkin opiskelijoiden motivaatio säilyi – uskoimme pääsevämme 
vielä keväällä esiintymään ja äänittämään musiikkia.  

Rajoitukset alkoivat helpottaa helmikuun aikana, ja vuoden ensimmäinen bändikatselmus 
saatiin pidettyä 11.3. nuorten tapahtumatalo Vimmassa. Samalla viikolla 7.–10.3. Nordiska 
Band –projekti huipentui opiskelijoidemme vierailulla Lundin Spykenin lukiossa. 

Myös kuorojen toimita aktivoitui, ja Juccis alkoikin harjoitella yhteiskonserttia Naskalit-mies-
kuoron ja Aino-naiskuoron kanssa. ”Nyt saa laulaa” –konsertti toteutettiin Sigyn-salissa 2.4. 
Myös yhteistyötä Sibelius-lukion kanssa päästiin jatkamaan huhtikuussa. Sibelius-lukion tyt-
tökuoro saapui vieraaksemme, ja konsertoi yhdessä Juven kanssa Betel-kirkossa 26.4. 
Seuraavana päivänä 27.4. päästiin viettämään kansallista veteraanipäivää Konserttitalossa. 
Tätäkin projektia oli suunniteltu jo pari vuotta aikaisemmin – nyt vihdoin Juccis ja Juve pää-
sivät esiintymään juhlayleisölle yhdessä Laivaston soittokunnan kanssa. 



 

Vapun edellä 29.4. Camis ja orkesteri pitivät Euroviisu-teemalla konsertin alasalissa. Van-
hojen hyvien aikojen euroviisusävelmissä solisteina lauloivat Essi Putkosen Popjazz-lau-
luopiskelijat, ja juontajaksi saimme mahtavan euroviisutietäjän Harri Viljasen! Toukokuun 
alussa Juccis esiintyi samana päivänä Lions Club Aninkaisten 60-vuotisjuhlassa, sekä Hel-
singin Sanomien järjestämässä ”Musta laatikko” –journalistitapahtumassa Kaupunginteatte-
rissa.  

Kevään vanhojentansseja soitettiin ja tanssittiin Logomossa 9.5. Samalla viikolla 11.5. pääs-
tiin konsertoimaan kolmen vuoden tauon jälkeen Kevättä korvassa –teemalla Logomossa. 
Lavalla olivat lukion ja yläkoulun kaikkien kuorojen lisäksi orkesteri, Fair Play –bändi, ja tie-
tysti myös Opekuoro!  

Juve ja Juccis äänittivät koronavuoden ohjelmistoaan Maarian kirkossa 16. ja 20.5. sekä 
pitivät pienen kevätmatinean rukousaulassa 25.5. Kevään bändikatselmus pidettiin 2.6. ja 
vuosi päättyi lakkiaisiin konserttitalossa lauantaina 4.6. 

Timo Lehtovaara 

Yksinlaulu (YLA) ja äänenmuodostusryhmät (ÄM 1-2)  

Lukuvuoden aikana yksinlaulua opiskeli yhteensä 33 ja äänenmuodostusta 9 oppilasta. Yk-
sinlaulu- ja vapaasäestysoppilaiden perinteinen joulukonsertti Verkahovin palvelutaloon 
pystyttiin pitämään erityisjärjestelyin 15.12.2021 klo 18.00. Lisäksi kaksi yksinlauluoppilasta 
pääsi syksyllä 2021 esiintymään MLL:n stipenditilaisuudessa. Vuoden 2022 kevätkonsertti 
pidettiin Verkahovissa 12.5.2022 klo 18.30. Kevään tutkintokonsertti pidettiin rukousaulassa 
27.5.2021 klo 17.00.  Konsertissa suoritettiin yhteensä 8 perustasotutkintoa. 

Kirsti Tuominen 

Kuva 12: Juccis esiintymässä 



 

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI 

Terveydenhuolto 

Terveydenhoitaja piti vastaanottoa koululla Puolalanmäen lukiossa neljännessä kerrok-

sessa. Vastaanotto toimi ajanvarauksella. Terveydenhoitaja kutsui Wilman kautta lukion en-

simmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastukseen. Ennen terveystarkastusta opiskelijat 

täyttivät ryhmänohjaustunnilla terveyskyselylomakkeita. 

Oppilaitoksen lääkäri Satu Hedborg piti vastaanottoa koululla tiistaisin. Lääkäri piti vastaan-

ottoa myös keskitetyssä opiskeluterveydenhuollossa Hämeenkadulla. Opiskelijat ohjautui-

vat lääkärille erilaisissa terveyteen ja mielialaan liittyvissä asioissa. Koululääkäri teki kak-

kosvuoden tytöille terveystarkastuksia yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Asevelvollisuus-

tarkastukset tehdään kesällä lukiossa, myös ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille. 

Opiskelijoille annettiin terveyteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa, keskusteltiin mielentervey-

teen liittyvistä haasteista, esim. stressin hallinnasta. Opiskelijoita ohjattiin tarvittaessa opis-

keluhuoltopalveluiden pariin. Terveydenhoitaja ja koululääkäri osallistuivat opiskeluhuolto-

työhön yhdessä opiskelijoiden, vanhempien, opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. 

Talon pitkäaikainen terveydenhoitaja Anne-Maj Ainasoja siirtyy vuosilomien kautta viettä-

mään ansaittuja eläkepäiviä 1.9.2022 alkaen. Kiitämme Anne-Maj’ta työtoveruudesta ja suu-

rella sydämellä opiskelijoiden hyväksi tehdystä työstä. 

Opintopsykologi 

Lukuvuonna 2021–2022 Puolalanmäen lukion opintopsykologina toimi Susan Lehtinen. 
Opintopsykologi on ollut tavattavissa ajanvarauksella Aurakadun koulutalossa pääsääntöi-
sesti neljänä päivänä viikossa ja Puropellon koululla yhtenä päivänä viikossa. Opiskelijoilla 
on ollut mahdollisuus tapaamisiin sekä lähi- että etävastaanottona.  

Yhdessä opiskelijan kanssa opintopsykologi on arvioinut tilannetta ja tuen tarvetta sekä tar-
jonnut neuvontaa, ohjausta ja tukea mielenterveyden ja opiskeluhyvinvoinnin asioissa. Li-
säksi opintopsykologi on opiskelijan luvalla hänen tilanteensa edistämiseksi tehnyt yhteis-
työtä muiden opiskeluhuollon toimijoiden, koulun henkilökunnan sekä muiden verkostojen 
kanssa. Opintopsykologi on ollut myös opettajien ja huoltajien konsultoitavissa.  

Opintopsykologi on osallistunut lukuvuoden aikana pidettyihin kotiväeniltoihin sekä ollut mu-
kana lukion monialaisessa opiskelijahuoltoryhmässä (LUMO). 

Susan Lehtinen 

Erityisopetus 

Kuluneena lukuvuonna 2021–2022 Turun lukioissa on toiminut viisi vakituista päätoimista 
erityisopettajaa. Puolalanmäen lukion ja Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukion erityisopet-
tajina toimi Heli Ketovuori.  Luostarivuoren Lyseon lukion erityisopettajana toimi Niina Stedt, 
Kerttulin lukion erityisopettajana Mari Vukelic ja Klassillisen lukion sekä Turun iltalukion eri-
tyisopettajana Sini Palin. Syyslukukaudella koronatuella Turun Suomalaisen yhteiskoulun 



 

lukiossa ja Puolalanmäen lukiossa työskenteli päätoimisesti Meri Tanska. Tammi- ja huhti-
kuun ajan Heli Ketovuoren virkavapaan sijaisena Puolalanmäen lukioissa oli Hanna Suo-
mela. Opiskeluhuollon ohjausryhmässä erityisopetusta on edustanut Heli Ketovuori. 

Erityisopettajat pitivät tuttuun tapaan Taitava oppija -kursseja, tekivät luki-testauksia sekä 
antoivat opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi työhön kuuluu runsaasti Pedagogi-
sia palavereja, MAR-tapaamisia ja perheiden sekä opettajakunnan ja opiskeluhuollon hen-
kilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi opiskelijoille on tarjottu säännöllisesti korona-
tukea Learning Caféiden muodossa. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus täydentää T-mer-
kintöjä sekä tehdä erilaisia kurssitehtäviä tapaamisissa, joissa annettiin henkilökohtaista oh-
jausta eri oppiaineissa. Tukea ovat tarjonneet lukion resurssiopettajat yhdessä erityisopet-
tajan kanssa. Lisäksi erityisopettaja on ollut mukana lukion LUMO-tapaamisissa kehittä-
mässä opiskeluhuoltoa ja osassa Yhteisöllisistä vanhempainilloista. 

Ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaan opiskelijoille tehtävissä erityisjärjestelyi-
den hakemuksissa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota opiskelijan lukio-opintojen ai-
kaisen tuen toteutukseen ja tuen toimivuuden systemaattiseen arviointiin. Tuen muodoista 
yleisin on kokeissa tarjottava lisäaika. Uuden opetussuunnitelman ja oppivelvollisuuden 
myötä opinnoissa on siirrytty käyttämään sähköisiä oppimateriaaleja. Tästä johtuen opiske-
lijoiden on ollut mahdollista lainata opiskelun tueksi painettuja oppikirjoja.  Erityisopetuksen 
toteuttamia kaikille lukio-opiskelijoille avoimia Taitava oppija -kursseja on järjestetty kah-
dessa eri jaksossa. Kurssit toteutettiin vuoden aikana osittain lähi- ja etäkursseina koronati-
lanteesta riippuen. Ryhmäkoko on rajattu vuorovaikutusta tukevaksi pienryhmäksi. Kurssi 
sisältää yksilöllisesti ja pienryhmässä toteutettuja interventioita.  

Heli Ketovuori 

  



 

  

Kuva 13: Auringonlasku, Ella Harjula 



 

OPISKELIJAKUNTA 

Tämäkin lukuvuosi, jonka aikana opiskelijakunta on työskennellyt ahkerasti, saadaan pian 
päätökseen. Lukuvuoden alussa syksyn 2021 yleiskokouksessa Puolalanmäen lukion opis-
kelijakunta valitsi uuden opiskelijakunnan hallituksen, joka on lukuvuoden aikana päässyt 
kehittämään toimintaansa ja edustamaan lukiomme opiskelijoita sekä ollut osana ylläpitä-
mässä lukion yhteishenkeä. Hallitus on kokoustanut kuukausittain ja suunnitellut sekä to-
teuttanut tapahtumia ja teemapäiviä, edustanut opiskelijakuntaa opettajainkokouksissa ja 
edistänyt opiskelijoidemme etuja lukiossamme. Lukuvuoden aikana hallitus on selvittänyt 
mahdollisuutta opiskelijakunnan kannatusyhdistyksen rekisteröimisestä ja suunnitellut pro-
jektin toteuttamista. Hallitus järjesti perinteisen Porogaalan, jatkoi edelleen kahvipassi -yh-
teistyötä, järjesti runsaasti teemapäiviä ja toteutti vuodelle 2022 uuden PML-merch mallis-
ton. Valitettavasti lukiobileet ja kahvitukset jäivät edelleen järjestämättä vallitsevasta tilan-
teesta johtuen. 

Vaihtelevista opiskelujärjestelyistä ei päästy eroon tänäkään vuonna ja ne aiheuttivat osit-
tain haasteita opiskelijakunnan hallitukselle. Hallitus piti tärkeänä edunvalvontaan keskitty-
mistä ja jatkoi palautekyselyjen jakamista opiskelijoille, joiden kautta saatiin kerättyä kehi-
tysideoita ja joista kerättyä informaatiota jaettiin myös eteenpäin muun muassa opettajain-
kokouksissa. Kokouksia pidettiin edelleen osittain etänä tai hybridi mallilla, joka osoittautui 
toimivaksi ratkaisuksi.  

Hallituksen puheenjohtaja Seela Moilanen kiittää koko hallitusta, siis Aini Sinervoa, Aino 
Heikkilää, Amanda Vierjokea, Aura Rantamäkeä, Jennina Lehtilää, Maisa Kytöä, Matilda 
Smithiä, Onni Källströmiä, Ruusa Orpoa ja Siiri Honkasta. Lukuvuoden alussa opiskelija-
kunnan hallituksen ohjaavan opettajan rooliin astui Harri Viljanen, joka on ollut suurena apu-
namme sekä tukenamme kuluneen vuoden aikana. Valtava kiitos myös hänelle! 

Seela Moilanen 

  



 

 
  

Kuva 14: Vaikutus, Ellareeta Hannuksela 



 

OPETTAJA- JA HENKILÖKUNTA 

 

Lukion opettajat 
Kauppinen Jouko rehtori 
Paakkinen Jatta apulaisrehtori 

 

Aho Esko historia 
Ahonen Johanna opinto-ohjaus 
Alho Kaarina matematiikka  
Einälä Katariina englanti, vaihto-opiskelijat 
Erlin Anni venäjä 
Gutzeit Sini saksa, 10.2.–4.6.2022 
Heiskanen Arto ruotsi 
Hiekka Sina biologia, maantiede, terveystieto 
Hirvioja Sampo matematiikka, fysiikka, kemia 
Juvonen Sari ranska, espanja 
Ketovuori Heli erityisopetus, vv. 17.1.–14.4.2022 
Kivimäki Annamaria ruotsi 
Kivimäki Kristiina saksa, vv. 16.12.2021–31.5.2022 
Lehtovaara Timo musiikki 
Levanto Lauri musiikki 
Mattila Neea saksa, 10.1.–9.2.2022 
Metsänkylä Ilpo matematiikka 
Mikkola Tomi kemia, matematiikka 
Niemi Timo äidinkieli 
Nieminen Eija psykologia, filosofia 
Nolvi Taru matematiikka, kemia 
Onduto Tanja venäjä, vv. lv. 2021–2022 
Pakola Eija opinto-ohjaus 
Pekanheimo Päivi  äidinkieli 
Perho Antti liikunta 
Putkonen Essi musiikki 
Pärssinen Katri kuvataide 
Raja-aho Sari biologia, terveystieto 
Ruohikko Hanna ev.lut. uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia 
Sjöblom Paula englanti 
Suokivi Elina fysiikka 
Suomela Hanna erityisopetus, 10.1.–14.4.2022 
Tanska Meri erityisopetus, 1.8.–31.12.2021 
Tolonen Tapani matematiikka, fysiikka 
Tuominen Kirsti yksinlaulu ja äänenmuodostus 
Tuovila Tarja äidinkieli 
Vilén Eveliina opinto-ohjaus, 21.10.2021–30.6.2022 
Viljanen Harri yhteiskuntaoppi 
Vyyryläinen Satu englanti, ruotsi, psykologia, 6.9.2021–4.6.2022 

 
  

STIPENDIT JA PALKINNOT

Julkaistaan vain painetussa versiossa.



 

Muiden koulujen kanssa yhteiset opettajat 
 
Al-Ibadi Marjukka islamin opetus (pääkoulu Hannunniitun koulu) 
Björk Tiina musiikki (pääkoulu Puolalan koulu) lv. 2021–2022 
Jantunen Kari musiikki (pääkoulu Puolalan koulu) vv. lv. 2021–2022 
Laakso Galina  venäjä (pääkoulu Puolalan koulu) 
Lempiäinen Riikka-Maria liikunta (pääkoulu Puolalan koulu) 
Lindbom Heidi italia (pääkoulu Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio)  
Nkegbe Abla katolinen uskonto (pääkoulu Hannunniitun koulu) 
Päkkilä Perttu suomi toisena kielenä (pääkoulu Turun iltalukio) 
Rannikko Paula ortodoksinen uskonto (pääkoulu Hannunniitun koulu) 
Rantanen Jarna englanti (pääkoulu Puolalan koulu) 
Renvall Tiina ranska (pääkoulu Luostarivuoren Lyseon lukio) 
Sahipakka Riitta äidinkieli (pääkoulu Tsyk) 
Susi Anni musiikki (pääkoulu Puolalan koulu) 
Valtonen Maria psykologia (pääkoulu Kerttulin lukio) 
Vasseur Josselin ranska (pääkoulu Vähä-Heikkilän koulu) 
Virtanen Alexandra saksa (pääkoulu Sirkkala skola) 
 
Muut opettajat 
 
Holmén Joonas studio, elektronisen musiikin tuotanto 
Hongisto Ilari sävellys 
Karhujoki Jussi sähköbasso 
Martikainen Jaakko saksofoni 
Sallinen Katariina viulu 
Åberg Anu kirkkourut 
 
Henkilökunta 
Koulusihteeri Vaarala Eija 
Kouluterveydenhoitaja Ainasoja Anne-Maj, vv. 9.5.–31.8.2022 
 Karlsson Heidi, 9.5.2022–3.6.2022 
Koululääkäri Hedborg Satu 
Keittiöhenkilökunta Lehti Leena 
Kiinteistönhoitaja Winter Joonas (Aurakatu 11, Torninkatu 4) 
 Kohonen Juuso (Puutarhakatu 5) 
Vahtimestari Oja Sini 26.4.2022 saakka 
 Holmström Jani 27.4.2022 alkaen 
Siviilipalvelusmies Harju Aukusti 
Lukiopsykologi Lehtinen Susan 
Koulukuraattori Pohjola Sanna 
Psykiatrinen sairaanhoitaja Suominen Heli 

 
Intendentti, Puolalan musiikkituki ry Rantanen Aino 
 
  



 

  

Kuva 15: Kissa, Heidi Puska 



 

OPISKELIJAT

Opiskelijoiden nimet julkaistaan vain painetussa versiossa. 

 

 

 

 

YLIOPPILAAT

Ylioppilaiden nimet julkaistaan vain painetussa versiossa.



 

TUNTIJAKO (LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2016) 

Oppiaine ja lyhenne Pakolliset 
kurssit 

Syventävät  
valtakunnalliset 
kurssit 

Koulu- 
kohtaiset 
kurssit 

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) 6 3 2 

A-englanti (ENA) 6 2 1 
A-ruotsi (RUA) 6 2 1 
A-saksa (SAA) 6 2 2 
A-ranska (RAA) 6 2 2 
A-venäjä (VEA) 6 1 1 
B1-ruotsi (RUB) 5 2 1 
B2-saksa (SAB2) yläk. alkanut  6 2 
B2-ranska (RAB2) yläk. alkanut  6 2 
B3-saksa (SAB3) lukiossa  
alkava  8 2 
B3-ranska (RAB3) lukiossa  
alkava  8 2 
B3-venäjä (VEB3) lukiossa  
alkava  8 1 
B3-espanja (EAB3) lukiossa  
alkava  8  

Matematiikka kaikille 
yhteinen kurssi (MAY) 1   
pitkä oppimäärä (MAA) 9 3 2 
lyhyt oppimäärä (MAB) 5 2 1 

Biologia (BI) 2 3 1 
Maantiede (GE) 1 3 1  
Fysiikka (FY) 1 6 2 
Kemia (KE) 1 4 1 

Uskonto (UE) 2 4 1 
Elämänkatsomustieto (ET) 2 4  
Filosofia (FI) 2 2 2 
Psykologia (PS) 1 4 2 
Historia (HI) 3 3 1 
Yhteiskuntaoppi (YH) 3 1 1 
Terveystieto (TE) 1 2 1 

Liikunta (LI) 2 3 2 
Musiikki (MU) 1–2   
Kuvataide (KU) 1–2 2 4 + 2 

Opinto-ohjaus (OP) 2  3 

Pakolliset kurssit 47–51   

 
  



 

 

 
SUORITETTAVA YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA.  
Kurssimäärään ei lasketa koulukohtaisia hylättyjä kursseja. 
  

Muita kursseja: Kursseja 

Kansainvälisyys- ja kulttuuri 6 

Dig IT Tietotekniset taidot  0,5 

Lukiodiplomit 

Kuvataiteen lukiodiplomi KULD2 

Musiikin lukiodiplomi LD6 

2 

Teemaopinnot (TO) 

Monitieteellinen ajattelu  

Kurkistus korkeakouluun TO1.2 

Osaaminen arjessa  

Aktiivinen maailmankansalainen TO3 

2 

Hyvinvointi ja osallisuus (HO) 

mm. Aktiivinen lukiolainen, Aktiivinen kansalainen,  

Taitava oppija, … 

14 

Turun lukioiden yhteiset STEAM-kurssit  

Musiikkilinjan kursseja myös yleislinjan opiskelijoille  



 

Musiikkilukion tuntijako (LOPS 2016) 

Musiikkilukiolainen voi tietyin ehdoin jättää pois 0-8 yleislukion pakollista kurssia. Yleislukion 
pakollisia kursseja on suoritettava (matematiikan oppimäärästä riippuen) vähintään 39–43. 
Jokaisen aineen pakollisista kursseista on suoritettava vähintään puolet. Valtakunnallisia 
syventäviä kursseja on suoritettava vähintään 10. Musiikkilinjan kursseja on suoritettava vä-
hintään 12 valtakunnallisen pakollisen MU01 lisäksi. Musiikkilinjan pakolliset kurssit MTI2-5 
on suoritettava hyväksytysti. 
 

 

Musiikkilinjan pakolliset kurssit:  
Musiikkitieto ja musiikin historia (MTI2-5) 

Kursseja*  

 
4 

Valtakunnallinen soveltava kurssi:  
Musiikin lukiodiplomi (LD06) 

 
1 

Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit: 
(Tarkka tarjonta lukuvuoden alkaessa) 

 

Musiikin perusteet 2 ja 3 (MS11, MS21) yhteistyössä konser-
vatorion kanssa 

2 

Sävellys (SÄV) 2 (4) 
Musiikin teoria D (MTD) 2 
Säveltapailu D (MSD) 1 
Kuorot (JUC, KUC, KUJ) 6 (12) 
Orkesteri (ORK) 6 (8) 
Bändisoitto (BND) 6 
Soitinopetus 3 (12) 
Yksinlaulu (YLA) 6 
Äänenmuodostus (ÄMR) 2 
Poplaulu (POP) 4 
Kansanmusiikki (KAMU) 4 
Yhteismusisointi (YHM) 1 (3) 
Musiikin ilmaisu (ILM) 1 (2) 
Musiikin ilmaisun jatkokurssi (ILMJ) 1 (2)  
Kamarimusiikki (KMU) 3 
Maailmanmusiikki (MMU) 3 
Studio (STU) 2 (4) 
Elektronisen musiikin tuotanto (ELM) 1 (2) 
Musikaali (MCL) 1-6 
Musiikin johtaminen (MJO) 1 (3) 
Muusikon perusteet (MUU) 1 
Jouluparaati (JPR) 1 (2) 
Muusikon työ (MUT) 1 (3) 
Musiikkia ja ruotsia (MURU) 1 

* Osan kursseista voi suorittaa useaan kertaan, jolloin kokonaiskurssimäärä voi olla suu-
rempi (sulkeissa merkityt kurssimäärät). 
  



 

TUNTIJAKO (LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2021) 

 

Oppiaine ja lyhenne Valtakunnalli-
set  

pakolliset 
opinnot (op) 

Valtakunnalli-
set  

valinnaiset 
opinnot (op) 

Lukiokohtaiset  

valinnaiset 
opinnot (op) 

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) 12 6 4 

A-ruotsi (RUA) 12 4 2 

B1-ruotsi (RUB) 10 4 2 
A-englanti (ENA) 12 4 2 
A-saksa (SAA) 12 4 4 
A-ranska (RAA) 12 4 4 
A-venäjä (VEA) 12 4 2 
B2-saksa (SAB2) yläk. alkanut  16 2 
B2-ranska (RAB2) yläk. alkanut  16 2 
B3-saksa (SAB3) lukiossa  
alkava  16 6 
B3-ranska (RAB3) lukiossa  
alkava  16 6 
B3-venäjä (VEB3) lukiossa  
alkava  16 4 
B3-espanja (EAB3) lukiossa  
alkava  16  

Matematiikka  
kaikille yhteinen (MAY) 2   
pitkä oppimäärä (MAA) 18 6 4 
lyhyt oppimäärä (MAB) 10 4 2 

Biologia (BI) 4 6 2 
Maantiede (GE) 2 6 2 
Fysiikka (FY) 2 12 6 
Kemia (KE) 2 8 4 

Filosofia (FI) 4 4 2 

Psykologia (PS) 2 8 4 
Historia (HI) 6 6 2 
Yhteiskuntaoppi (YH) 6 2 2 
Uskonto (UE) 4 8 2 
Elämänkatsomustieto (ET) 4 8  
Terveystieto (TE) 2 4 2 

Liikunta (LI) 4 6 6 
Musiikki (MU) 2 tai 4 4  
Kuvataide (KU) 2 tai 4 4 10 

Opinto-ohjaus (OP) 4  6 

Pakolliset opinnot  

opintopisteinä 94 tai 102 vähintään 20  

 



 

 
Suoritettava yhteensä vähintään 150 opintopistettä.  
Lukiokohtaiset valinnaiset opinnot on suoritettava hyväksytysti, jotta ne kerryttävät opinto-
pisteitä. 
  

Muita lukio-opintoja: Opintopisteitä 

Kansainvälisyys- ja kulttuuri 14 

Dig IT, Tietotekniset taidot  1 

Lukiodiplomit 

Kuvataiteen lukiodiplomi KULD2 

Musiikin lukiodiplomi LD6 

4 

Temaattiset opinnot (TO) 

Aktiivinen maailmankansalainen TO01 

2 

Hyvinvointi ja osallisuus (HO) 

mm. Aktiivinen lukiolainen, Aktiivinen kansalainen,  

Taitava oppija, … 

30 

Turun lukioiden yhteiset STEAM-opinnot  

Musiikkilinjan opintoja myös yleislinjan opiskelijoille  



 

Musiikkilukion tuntijako (LOPS 2021) 

Musiikkilinjan opiskelijat suorittavat valtakunnallisen musiikin opintojakson MU1 (2 op.) li-
säksi vähintään 24 opintopistettä pakollisina musiikin opintoina. Pakolliset opinnot MTI2-5 
on suoritettava hyväksytysti. Musiikkilukiolainen voi tietyin ehdoin jättää pois 0–16 opinto-
pisteen verran yleislukion pakollisia opintoja. Yleislukion pakollisia opintoja on suoritettava 
(matematiikan oppimäärästä riippuen) vähintään 78 tai 86. Jokaisen aineen pakollisista 
opinnoista on suoritettava vähintään puolet. Valtakunnallisia syventäviä opintoja on suori-
tettava vähintään 20 opintopistettä.  

Musiikkilinjan opintotarjonta Opintopisteitä (op) * 

Musiikkilinjan pakolliset opinnot:  
Musiikkitieto ja musiikin historia (MTI2-5) 

8 

Valtakunnallinen valinnainen:  
Musiikin lukiodiplomi (LD06) 

 
2 

Lukiokohtaiset opinnot:   

Chorus Noviciorum (NOV) 2 

Kuorot (JUC, KUC, KUJ) 12 (24) 

Bändit (BND) 12 

Orkesteri (ORK) 12 (16) 

Vanhojentanssiorkesteri (VORK) 2 (4) 

Maailmanmusiikki (MMUS) 2 (6) 

Kansanmusiikki (KAMU) 2 (6) 

Yhteismusisointi (YHM) 2 (6) 

Musiikin ilmaisu (ILM) 2 (4) 

Musiikin ilmaisun jatkokurssi (ILMJ) 2 (4) 

Biisinteko (BIT) 2 

Sävellys (SÄV) 4 

Studio (STU) 4 

Elektronisen musiikin tuotanto (ELM) 4 

Muusikon valmiudet (MUU) 2 

Nuotit kertovat (NUO) 2 

Musiikin perusteet 3 (MUPE3) 2 

Musiikin hahmotus D (MUHAD) 6 

Instrumenttiopetus 6 (24) 

Yksinlaulu (YLA) 12 

PopJazz-laulu (POP) 8 

Äänenmuodostusryhmä (ÄMR) 4 

Muusikkona keikalla (MUK) 2 

Valon aika –projekti (VAL) 2 (4) 

Musiikkia ja ruotsia (MURU) 2 
* Osan opintojaksoista voi suorittaa useaan kertaan, jolloin opintopistemäärä voi olla suurempi 
(sulkeisiin merkityt opintopisteet). 
  



 

ILMOITUSASIAT 

 
Uusien opiskelupaikkojen täyttäminen 

1. vuoden opiskelijapaikat täytetään 16.6.2022 yleislukiossa lukuaineiden keskiarvon ja mu-
siikkilukiossa lukuaineiden keskiarvon + musiikin pisteiden yhteissumman mukaisesti (kui-
tenkin keskiarvo vähintään 7,30). 

Tiedon yhteishaun tuloksista saa aikaisintaan 16.6.2022. Valinnan tuloksen näkee Opinto-
polusta. Mikäli sähköpostiosoite on ilmoitettu hakemuksessa, Opintopolusta saa tulokset 
myös sähköpostiin. Lukiopaikka vastaanotetaan Opintopolun sähköpostiviestissä olevan lin-
kin kautta viimeistään 30.6.2022. Ilmoitus ehdottomasti myös lukion kansliaan, p. 040 569 
2835, mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta. 

Puolalanmäen lukioon hyväksytyille lähetetään heti valinnan varmistuttua sähköpostitse oh-
jeita käytännön asioihin. Infotilaisuus uusille opiskelijoille järjestetään tiistaina 22.6. klo 
10.00.  

Kanslian kesäaukioloajat 

Kanslia on avoinna 6.6.–22.6.2022 ja 2.8.–9.8.2022 klo 8.00–12.00. 

Avaamme kesäloman jälkeen ti 2. päivä elokuuta.  

Uusi lukuvuosi alkaa ke 10.8.2022, osoitteessa Puutarhakatu 5 

− klo 9.00 1. vuositaso 

− klo 11.15 2.–4. vuositaso 

Mikäli olet vaihtamassa opiskelupaikkaa, ilmoita asiasta rehtorille mahdollisimman pian. 

Uusintakoe ma 22.8.2022 

Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava ke 17.8. klo 13.15 mennessä. 

Syksyn 2022 ylioppilaskirjoitukset 

Ilmoittauduttava Wilman kautta viimeistään 20.5.2022. 
Tutkinnon korottajat / täydentäjät ilmoittautuvat sähköisellä lomakkeella viimeistään perjan-
taina 4.6.2021. Allekirjoituksia ei vaadita ilmoittautumislomakkeella. 



lkalho
Leima


