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1. Alkusanat
Päättyvä lukuvuosi on jälleen ollut työntäyteinen ja täynnä tapahtumia. On ollut hienoa saada
viettää ehjä lukuvuosi: arki on asettunut paikoilleen, opetus- ja opiskelutyö sujuu, koulukiinteistö on
hyvässä kunnossa. Aiemmat lukuvuodet ovat sisältäneet pois- ja takaisinmuuttoa. Uudet
ylioppilaamme aloittivat lukiotaipaleensa remonttia odottavassa kiinteistössä elokuussa 2016 ja
puolen vuoden opiskelun jälkeen aloitettiin koulutyö Sepänkadun väistötiloissa tammikuussa 2017.
Takaisin Kauppiaskadulle muutettiin helmikuussa 2018. Uudet ylioppilaamme ja tämän ikäluokan
lukio-opintojaan jatkavat opiskelijat ovat kokeneet sen, minkä suuri osa tulee kohtaamaan
viimeistään työelämässä – jatkuvan muutoksen ja tarpeen sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.
Lukiomme aktiivisuudesta kertoo tämä vuosikertomus. Olemme mukana useassa hankkeessa,
projektissa ja oppiaineiden koulun ulkopuolelle tapahtuvissa vierailuissa ja opintokäynneissä.
Monia tapahtumia on järjestetty koululla ja olemme saaneet kuulla mielenkiintoisia esitelmiä ja
esityksiä sekä seurata paneelikeskusteluja. Kiitos kaikille aktiiveille ja erityiskiitos kohdistuu
opiskelijankunnallemme, joka on ollut monessa mukana.
Lukuvuoden päättyessä vaihtuu kiireiset koulupäivät vapaampaan ajankäyttöön lehtori Timo
Sarkénilla. Koko kouluväen puolesta kiitän ansiokkaasta työpanoksesta sinua Timo. Edessäsi on
varmasti mielenkiintoisia kokemuksia, rauhallisia aamuja sanomalehden parissa, stressittömiä
päiviä (kun digitaalinen koe ei toimi, kokeita on korjattavana, ulkona sataa vaakatasossa vettä, yovalvonnat täyttävät työpäiviä…). Olet ansainnut mukavia ja kokemusrikkaita päiviä kesäkuusta
lähtien!
Tänä keväänä valmistuu Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta 197 uutta ylioppilasta.
Joulukuussa 2018 lakitettiin 15 uutta ylioppilasta. Ahkera opiskelu, läsnäolo oppitunneilla,
tehtävien tekeminen, esitysten ja kirjoitelmien saaminen valmiiksi palautuspäivään mennessä,
osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ovat kaikkineen olleet luomassa pohjaa tiedolliseen ja
taidolliseen osaamiseen sekä valmistamassa ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin. Toivotan
kaikille uusille ylioppilaille onnea ja menestystä. Matkaeväiksi teille uudet ylioppilaat ja myös meille
kaikille haluan jakaa muutaman viisauden:

Benjamin Franklin: ”Kerro minulle ja minä unohdan. Opetan minua ja minä saatan
muistaa. Ota minut mukaan ja minä opin.”
Charles Darwin: ”Ei vahvin laji selviä. Eikä älykkäin. Se selviää, joka sopeutuu
parhaiten muutokseen.”
Theodor Roosevelt: ”Pidä katseesi tähdissä ja jalkasi maassa.”
Sigmund Freud: ”Pienissä asioissa luota järkeen, suurissa sydämeen.”

Oikein hyvää ja mukavaa kesää teille kaikille!
Riikka Lindroos
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2. Yleislukio
Yleislukion vuosi on ollut tuttuun tapaan täynnä monipuolisia tapahtumia, luentoja, retkiä, kilpailuja
ja vierailuja. Monia niistä esitellään tarkemmin oppiaineiden toiminnan yhteydessä, mutta
yleiskatsauksen värikkääseen vuoteen voi luoda jo tässä.
Koko lukuvuoden ajan kaikki tsykkiläiset ovat jälleen saaneet nauttia taideaineiden upeista,
monipuolisista projekteista: kuvataiteen näyttelyistä ja musiikkiesityksistä sekä useiden
oppiaineiden yhteistyönä toteutetusta itsenäisyysjuhlan esityksestä. Remontoidusta juhlasalista
nykyaikaisine tekniikkoineen ja kunnostettuine flyygeleineen on nautittu koulun juhlissa ja niiden
esityksissä. Ala-aulan Lähdepaikka-näyttelytila ilahduttaa tulijoita päivittäin, ja opiskelijoiden
taidetta on aina nähtävillä koulun käytävillä ja vitriineissä.
Kurssien yhteydessä on tehty lukuisia vierailuja lähikohteisiin: kaupunginkirjastoon, museoihin,
kirjamessuille, kaupunginteatteriin, Åbo Svenska Teateriin, konserttitaloon, vanhusten
palvelutaloihin, yliopistolle, kirkkoihin, SPR:n veripalveluun, SOS-lapsikylään... Pidemmillekin
retkille ja matkoille on ehditty niin kotimaahan - esimerkiksi Öröhön ja Helsinkiin – kuin ulkomaille –
Tukholmaan, Firenzeen ja Roomaan. Retkillä on opittu paljon taiteesta, kulttuurista, kielestä ja
historiasta – ja myös itsestä, muista ihmisistä ja elämästä ylipäätään.
Myös koulussa on vieraillut useita asiantuntijoita ja taiteilijoita. Esimerkiksi ruotsin kieltä on
opiskeltu hauskasti kahdellakin vauhdikkaalla luennolla: syksyllä “Norden runt på 40 minuter” ja
keväällä “En rocklektion på svenska”. Kevään musiikkijuhlassa vieraili entinen opiskelijamme
yhtyeineen, ja kaksi entistä tsykkiläistä oli mukana myös elokuvaluennon pitäjissä. Keväällä
järjestettiin myös luento Venäjän informaatiovaikuttamisesta ja entisen jääkiekkoilijan Marko
Juntusen luento päihderiippuvuudesta selviytymisestä. Hyvin suosittu oli opiskelijakunnan
järjestämä eduskuntavaalipaneeli, johon oli saatu mukaan kattava joukko puolueiden paikallisia
edustajia.
Lukuvuoden aikana on yhteistyössä Katedralskolanin kanssa toiminut filosofikahvila, jossa kaikki
halukkaat ovat voineet kehittää ajattelun ja keskustelun jaloja taitoja. Kehonhuoltoa ovat
puolestaan tarjonneet liikunnan kurssit ja osana Erityisesti lukiossa -hanketta järjestetyt
rentoutumishetket. TSYK on menestynyt upeasti myös koulujen välisissä urheilukilpailuissa.
Koulun arjessa linjarajat eivät juuri näy, ja yhteistyötä yli linjarajojen on tehty myös monissa
projekteissa: ARRIVER-projektissa, STEAM-projektissa ja vielä alkuvaiheessa olevassa koulun
omassa Taidepuutarha-projektissa. Koko lukion yhteishenkeä vahvistettiin hienosti
opiskelijakunnan kesän kynnyksellä järjestämässä gaalatilaisuudessa.
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2.1. Koulun päivä 5.10.2018
Lokakuusta on tullut vuosien saatossa merkittävä kuukausi koulullemme ja silloin on vietetty
perinteisesti koulun päivää. Koulun perustamisajankohta sijoittuu lokakuun alkuun vuonna 1903.
Nykyinen Turun Suomalaisen Yhteiskoulun rakennus vihittiin käyttöönsä 5.10.1929. Samana
päivänä vuonna 1963 vietettiin Kauppiaskadun puoleisen lisäsiiven vihkiäisiä koulun 60vuotispäivien yhteydessä.
Koulurakennuksemme talotekninen remontti
valmistui helmikuussa 2018 ja pääsimme
muuttamaan pitkän odotuksen jälkeen
Sepänkadun evakosta takaisin uudistettuun
lukiorakennukseemme. Uudistetun
koulurakennuksenne vihkiäisiä päätettiin
viettää kuluvan lukuvuoden lokakuun viidentenä
päivänä. Ajankohdalla halusimme elvyttää
vanhaa perinnettä TSYKin päivästä. Lisäksi
Merilukion perustamisesta tuli kuluneeksi
syksyllä 10 vuotta ja tätä päätettiin juhlia
vihkiäispäivän yhteydessä.
TSYKin päivänä on ollut perinteenä kutsua vieraaksi ja luennoijiksi entisiä lukion kasvatteja.
Vihkiäisjuhlassa halusimme paitsi juhlistaa uudistettua koulua myös elvyttää perinteitä.
Vihkiäisjuhlassa puhuivat kaupunginjohtaja Minna Arve, lukiomme entiset opiskelijat
Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Olli Kyrki, Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen sekä
rehtori Riikka Lindroos.
Vihkiäisjuhlan ja Merilukion 10-vuotistilaisuuden lisäksi päivän aikana järjestettiin 35 muuta
esitystä. Lukion toisen vuoden opiskelijat saivat kuulla Turun kaupungin visioista Turun kaupungin
projektipäällikön Riitta Birkstedin kertomana.
Lukiomme entisiä opiskelijoita oli kertomassa omasta alastaan, esim. Max Sjöblom
Maanpuolustuskorkeakoulusta, Valpuri Kulovaara Suomen vero- ja lakipalveluista, Erja Salminen
erilaisista urapoluista Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla. Koulutus- ja
tutkimusalastaan olivat kertomassa mm. Riikka Mäkilä Helsingin Yliopistosta, Kim Kuntze
Tampereen teknillisestä yliopistosta, Annika Meinander Åbo Akademista, valokuvaaja Aleks Talve
Aalto yliopistosta, Iida Virta Lapin yliopistosta ja Niko Johansson.
Vihkiäisjuhlan tapahtumissa huomioitiin myös yhdessä tekemistä. Tästä yhtenä esimerkkinä oli
”TSYKin piha kauniiksi kukkasipulein”-piste. Arja Arnivaaran johdolla joukko merilukion poikia
istutti kukkasipuleja sateesta välittämättä. Nyt keväällä olemme saaneet nauttia istutustyön
tuloksista.
Traditio oblige - perinteet velvoittavat. TSYKin päivän perinne jatkuu tulevana lukuvuonna.
Keväällä 1994 perustettiin Kastuun valtakunnallinen luonnontiedelukio. TSYKin ja Kastun
yhdistyttyä 2008 jatkoi luonnontiedelukio TSYKissä. Ensi syksynä vietämme marraskuun 1.
päivänä Luonnontiedelukion 25-vuotisjuhlaa.
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3. Luonnontiedelukio

Lukuvuoden 2018–2019 aikana Kauppiaskadun upean peruskorjatun koulurakennuksen uudistetut
laboratoriotilat ja opetusvälineistöt ovat tulleet tutuiksi luonnontieteiden opettajille ja opiskelijoille.
Luonnontieteet näkyvät monipuolisesti lukiomme käytävillä: toiseen kerrokseen on lukuvuoden
aikana kehkeytynyt vihreyttä huokuva kasvihuone, täytetyt linnut ovat saaneet arvoisensa paikan
aulatilan lasivitriineissä, ja luonnontiedelukion ilmoitustaulu on löytänyt paikkansa viidennestä
kerroksesta. Maantieteen ja fysiikan opetuksessa voidaan hyödyntää lukiomme katolle asennettuja
aurinkopaneeleita, joiden virrantuotto näkyy nyt reaaliaikaisena aulatilojen infotauluissa sekä
TSYK:n kotisivuilla.
Uusia tuulia luonnontiedelukion toimintaan on tuonut STEAM Turku –hanke, jonka tavoitteena on
mm. vahvistaa luonnontieteiden osaamista ja koulutusalojen vetovoimaa sekä tarjota suoria väyliä
jatko-opintoihin. Yksi hankkeen puitteissa järjestetyistä tapahtumista oli Mapathon, jossa
turkulaiset lukiolaiset kartoittivat satelliittikuvien perusteella mm. Tansanian ja Somalian
kartoittamattomia alueita.
Myös tiedetutor-toiminta sai alkunsa lukiossamme STEAM Turku –hankkeen myötä. Tiedetutorit
pitävät kerran viikossa Tiedekahvilaa, johon kaikki halukkaat voivat tulla opiskelemaan yhdessä
kavereidensa kanssa tai pyytämään tiedetutoreilta apua opintoihinsa. Tiedekahvilan lisäksi
tiedetutorit osallistuvat erilaisten luonnontieteiden tunnettavuutta lisäävien tapahtumien
järjestämiseen. Yksi tällainen tempaus oli Ilpoisten päiväkodissa 8.2. järjestetty tiedepäivä, jossa
lapset pääsivät tutustumaan luonnontieteisiin mikroskooppien, ihmisen anatomisen mallin sekä
värikkäiden kemiallisten reaktioiden avulla. Mallia tiedetutor-toimintaan olemme saaneet EtuTöölön lukion tiedetutoreilta, joita tapaamaan tiedetutorit tekivät opintomatkan 10.12. Yhteistyö
Etu-Töölön lukion kanssa tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessakin.
Lukuvuoden aikana maamme luonnontiedelukioiden välinen yhteistyö alkoi syventyä, kun Olarin
lukio ja Helsingin matematiikkalukio aloittivat luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen
valtakunnallisen kehittämistehtävän. Lukiomme opettajia osallistui ensimmäisiin LUKEMAkehittämispäiviin 14.–16.4.2019 palaten mukanaan repullisen uusia ideoita. Opiskelijamme
hyötyvät yhteistyön tiivistymisestä myös heille suunnattujen valtakunnallisten tapahtumien ja
kurssien muodossa.
Luonnontieteilijät ovat opiskelleet ahkerasti myös maastossa sekä tehneet vierailuja
koulurakennuksen ulkopuolelle. Luonnontiedelukio ja Katedralskolan i Åbo saivat kunnian
osallistua ensimmäisinä suomalaisina lukioina Molecular Frontiersin järjestämään kaksipäiväiseen
symposiumiin nimeltä Planet Earth. Tukholman yliopistolla järjestetty symposiumi kokosi yhteen
huippututkijoita, mm. useita nobelisteja, sekä parisataa lukiolaista Pohjoismaista ja muualta
maailmasta.
Toisen vuosiluokan opiskelijat Vilja, Veera ja Saga tekivät luonnontiedelukiolle vaikuttavan
esittelyvideon, jossa oli otteita biologian kenttäkurssilaisten vaelluksesta jylhillä Lapin tuntureilla.
Video kuvattiin ilmasta käsin dronella, jota Mikko, Eino ja Samuli ohjasivat. Esittelyvideo sai ensiiltansa lukiomme esittelyillassa, jossa luonnontiedelukion esittelytilaisuuteen saapui arviolta 240
erityislinjasta kiinnostunutta ysiluokkalaista ja heidän kotiväkeään.
Lukuvuonna 2018 – 2019 luonnontiedelukiossa opiskeli kaikkiaan 154 opiskelijaa. Syksyllä 2018
valmistui 2 ylioppilasta ja keväällä 2019 valmistuu 44 uutta ylioppilasta.
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Kevään 2018 yhteishaussa luonnontiedelukioon valittiin 50 uutta opiskelijaa lukuvuodelle 2018 –
2019. Ensi lukuvuonna luonnontiedelukion sisäänotto kasvaa 25 opiskelijalla; syksyllä 2019 linjalla
aloittaa 75 uutta opiskelijaa.

Tiedekahvilaan ovat kaikki tervetulleita opiskelemaan
kavereidensa kanssa tai pyytämään apua opintoihinsa
tiedetutoreilta.

4. Biologia, maantiede, fysiikka ja kemia
4.1. Biologia
Biologian vuosi alkoi jälleen jo kesäloman
puolella perinteisellä Lemmenjoen vaelluksella.
Sää ei erityisesti suosinut vaellusta, mutta
vaellusporukka oli hyvinkin sään kestävää ja
tämä näkyi erityisesti tihkusateessa pidetyn
letunpaistokilpailun ilmiömäisessä
panostuksessa! Ensimmäistä kertaa saimme
myös dronella kuvattua videota vaelluksesta.
Kurssi on myös muuttunut yhä
moniaineisempaan suuntaan: tällä kertaa
laskimme tunturin rinteessä Lauri Ruotsalaisen
ohjeilla Lapin mäntyjen hiilensitomiskykyä.
Syksyllä sai alkunsa myös uusi yhteistyömuoto
BI7-kurssin ja Hepokullan päivähoitoyksikön
kanssa. Päiväkodin Veitikkaryhmä oli
tiedeviikollaan BI7-kurssin vieraina ja kurssilaiset
pitivät heille työpisteitä liittyen eläinten
rakenteeseen ja toimintoihin. Vierailu sai jatkoa
myös talvella, jolloin Camilla, Sara ja Laura
olivat vieraina Hepokullassa pitämässä ihmisen
anatomia-aiheista työpajaa osana STEAMhanketta.
Kulunut vuosi on vaatinut totuttelua uusiin tiloihin
ja uuden monipuolisen opetusvälineistön
8

Tiedetutorit järjestivät tiedetapahtuman

Ilpoisten päiväkodin lapsille.

käyttöön. Peruskorjauksen yhteydessä koulun toiseen kerrokseen saatiin pieni kasvihuone, joka
on pikkuhiljaa vuoden aikana lähtenyt rakentumaan opetuksen tarkoituksia palvelevaksi keitaaksi.
Talvella saimme kasvihuoneeseen akvaarion, jossa neljä leväsukarapua ovat ilahduttaneet
opiskelijoita. Kesän korvalla sinne saatiin myös ensimmäiset kalat.
Kasvihuoneen hoidosta ovat vastanneet opiskelijat ja
he ryhtyvät huolehtimaan myös pihaan rakentuvasta
taidepuutarhasta. Kuvataiteen ja biologian yhteinen
hanke käynnistyi keväällä ja saa jatkoa joka syksy ja
kevät kuvataiteen 2. kurssin ja biologian 7. kurssin
voimin. Biologialle puutarha tarjoaa preparoitavaa
materiaalia ja se toimii myös havainnollistamassa, että
kaupungissakin jokainen voi kasvattaa ruokaa myös
itse. Puutarha toimii lisäksi myös keitaana kaupunkien
eliölajistolle. Hallitun hoitamattomuuden,
perhoskasvien ja hyönteishotellien avulla koulumme
pyrkii omalta osaltaan turvaamaan lajien säilymistä
myös kaupungeissa. Lue lisää puutarhasta
kuvataiteen osiosta.
Kestävän kehityksen teemassa koulumme on edelleen
kuluvan vuoden ollut mukana Erasmus-hankkeessa
SUDEGO – kestävän kehityksen tavoitteet kouluissa.
Hankkeen tapaaminen järjestettiin lokakuussa Turussa ja kansainväliset vieraat pääsivät
tutustumaan kouluumme. Osana tapahtumaa järjestettiin professori Jukka Käyhkön luento
kestävän kehityksen tavoitteiden välisisistä vuorovaikutuksista. Tätä pääsivät myös opiskelijat
seuraamaan.
Talvella uutena biologian kurssina järjestettiin BI10 Ihmisen fysiologia, anatomia ja genetiikka.
Kurssilla tehtiin vierailuja ja kokeellisia töitä ja toisaalta pakerrettiin ihan perinteiseen tapaan. Myös
muilla biologian kursseilla tehtiin vierailuja mm. Turun yliopistoon, Åbo akademihin, Nesteen
Naantalin jalostamolle, Kakolan jätevedenpuhdistamolle ja Kasvitieteelliseen puutarhaan.
Puutarhalla teimme myös ensi kertaa maastotöitä ja pyydystimme hyönteisiä kuoppa-ansoilla.
Niitä jäi ansaan niin paljon, että osaa aiheuttamamme massakuolema alkoi jo ahdistaa!
Juuri ennen kesälomaa käynnistyi myös toiminta lajitietokeskuksen järjestämässä “Lukiolaiset
lepakkotutkijoina” -tiedeprojektissa. Kolmetoista tsykkiläistä seuraa kesän ja syksyn ajan
lepakoiden esiintymistä neljällä tutkimuspisteellä ja syöttää havaintonsa lajitietokeskuksen Laji.fisivustolle. Koneen säätiön rahoittamassa tiedeprojektissa selvitetään kesän 2019 aikana
Suomessa tavattavien lepakkolajien alueellista ja ajallista esiintymistä koko maassa ja projektiin
osallistuu lukiolaisia ympäri Suomea.
Biologian kansallisessa kilpailussa jatkoon eli olympiavalmennukseen pääsi Eino Nousiainen. Hän
osallistuu elokuussa ja ensi vuoden toukokuussa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston
järjestämään valmennukseen, josta neljä parhaiten menestynyttä opiskelijaa valitaan biologian
olympialaisiin Tokioon kesälle 2020.
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4.2. Maantiede

Maantieteen syksy alkoi hydrogeografian
kurssilla, jossa selvitettiin mm. maantieteen
luokan vesihanasta tulevan veden tarina. Tämän
selvitystä varten liikuimme tilauskuljetuksella
aluksi Kokemäenjoen varrelle ja kävimme vaihe
vaiheelta läpi Turun vesijohtoveden tarinan.
Lisäksi Turun vesijohtoveden arvostus nousi
kurssilaisten keskuudessa, sillä se pesi sokkona
suoritetussa makutestissä kalliimmat pullovedet.
Aurajoen rantaan ilmestyi AR-maailmassa
Pennisilta yhteistyössä kaupunkimaantieteen ja
historian kurssin kanssa. Geomedia- ja KarttaMapathonissa lukiolaiset kartoittivat satelliittikuvien perusteella
kursseilla kartoitettiin Mapathonin yhteydessä
Tansanian ja Somalian kartoittamattomia alueita.
mm. Tansanian ja Somalin maaseutuja. Näin
tuotettiin tärkeää paikkatietoa esimerkiksi kansainvälisille avustusjärjestöille. Opiskelijoidemme
piirtämiä karttoja käytetään mm. tyttöjen laittomien ympärileikkausten estämiseen. Seuraavan
linkin takaa löytyy esittelyvideo yhdestä Mapathonista.
(https://www.youtube.com/watch?v=Dm5R4yjKKeg) Trooppisen hirmumyrsky Idain iskiessä
Mosambikiin, kartoitimme satelliittikuvien perusteella tuhoja alueella ja tuotimme tärkeää
ajankohtaista paikkatietoa paikallisille avustustyöntekijöille.
Tsykin katolla aurinkopaneelit jatkoivat puhtaamman uusiutuvan energian tuottamista. Tsykin
aurinkopaneeleista tehtiin myös esittelyvideo, jossa esiintyy Energia-kurssilaisia
(https://www.turku.fi/hiilineutraaliturku/ilmastotekoja/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja). Videolla
esiintyvät opiskelijat kutsuttiin Turun ilmastofoorumiin kuulemaan tarkemmin, miten Turusta tulee
hiilineutraali vuonna 2029.
Lisäksi maantieteen kurssilaiset mm. kartoittivat ja kuvasivat dronella Vähäjoen uomaa, tutkivat
maantieteellisiä kohteita VR-maailmassa ja menestyivät hienosti yo-kirjoituksissa.
Lisäksi maantieteen kurssilaiset mm. kartoittivat ja kuvasivat dronella Vähäjoen uomaa, tutkivat
maantieteellisiä kohteita VR-maailmassa ja menestyivät hienosti yo-kirjoituksissa. Geotieteiden
kansallisessa kilpailussa jatkoon eli olympiavalmennukseen pääsivät Tomi Päivänsäde, Santeri
Heininen, Pinja Ahlbom ja Johannes Paukku. Tomi Päivänsäde oli kansallisessa kilpailussa koko
valtakunnan paras. Valmennukseen valituista 16:sta henkilöstä neljä parasta pääsee geotieteiden
olympialaisiin Etelä-Korean Daeguun elokuussa 2020.

4.3. Fysiikka

Opiskelijat opiskelivat ahkerasti ja suoriutuivat menestyksekkäästi kirjoituksissa. Neljän tieteen
kisoissa fysiikan osalta kunnostautuivat lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijat. Henri Kärpijoki
kävikin jo haastamassa pari vuotta vanhempia opiskelijoita Pohjoismaiden ja Baltian
fysiikkaolympialaisissa Tallinnassa 24.–26.4.2019.
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4.4. Kemia
Kevään 2019 ainereaalikokeista suosituin oli kemia, jonka kirjoitti 86 kokelasta. Opiskelijat
menestyivät erinomaisesti kemian ylioppilaskirjoituksissa. Lukuvuoden alussa syksyllä 2018
järjestettiin ensimmäinen sähköinen kemian ylioppilaskoe. Uusituissa kemian tiloissa järjestettiin
tänä lukuvuonna useita kemian työkursseja, joiden suosio on selvästi kasvanut. Kemian
työmenetelmät kurssilla käytiin Turun yliopiston Kemian laitoksella eristämässä kofeiinia mm.
energiajuomasta ja samalla päästiin harjoittelemaan uuttamista ja spektrofotometrin käyttöä.
Opiskelijan kurssipalaute kemian työmenetelmät-kurssilta:
”Hyvä kurssi!! Todella hyvä ja yllättävän hyödyllinen kurssi ensimmäisen vuoden opiskelijoille
kemian kirjoituksiakin ja jatko-opiskeluja ajatellen.”
Yksi luonnontiedelinjan perustajista Tuula Nikander tuli 5. jaksoon pitämään ympäristökemian
työkursseja. Ympäristökemian kursseilla analysoitiin juomavettä sekä aistinvaraisesti, fysikaalisesti
että kemiallisesti. Tutkittiin erilaisia luonnonvesiä. Tehtiin opintovierailu Turun Seudun
Puhdistamoon sekä koko päivän mittainen opintoretki tutustuen Turun Seudun tekopohjaveden
valmistuksen eri vaiheisiin ja Virttaankankaan hiekkaharjuun. PerkinElmer tuki ympäristökemian
kurssiamme kustantamalla bussimatkan Kokemäenjoelle.
Opiskelijan kurssipalaute ympäristökemian kurssilta:
”Isona plussana se, että kurssilla opin paljon uutta ja turkulaiselle hyödyllistä! Tiedän nyt Turun
veden matkan Kokemäenjoesta satama-altaaseen!”
Tänä lukuvuonna järjestettiin toista kertaa biokemian kurssi. Kurssilaisten kanssa käytiin Turun
yliopiston biokemian laitoksella. Biokemian laitoksella opiskelijat pääsivät eristämään banaanista
DNA:ta, tekemään bakteerien plasmidien restriktion sekä elektroforeesin. Biokemian kurssilaiset
olivat yhdessä biologian työkurssin kanssa yritysvierailulla Naantalin Nesteellä.

Opiskelijoita titraamassa ympäristökemian kurssilla (vas.) koulun remontoiduissa laboratoriotiloissa. Opiskelija pipetoi
(oik.). Biokemian laitoksella näytettä elektroforeesin “kaivoon”.
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5. Merilukion vuosikertomus

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjalla opiskellaan lukion valtakunnallisten pakollisten
ja syventävien kurssien ohella meriaiheisia erikoiskursseja kolmesta aihealueesta: Matemaattisluonnontieteellisissä aineissa, tutkimus ja ympäristöaineissa sekä merenkulkuun, yrittäjyyteen ja
matkailuun liittyvissä aiheissa. Opiskelijan tulee valita vähintään 12 kurssia, joista kaksi kurssia on
pakollista: Merenkulkukurssi MEK 1 ja Sininen planeetta GE02. Merilukio on mukana Turku
STEAM-hankkeessa tavoitteena lisätä merenkulkualojen ja meriklusteriin liittyvien alojen
vetovoimaa.

Merilinjalaiset raaoilla

Merilinjan lukuvuosi alkoi 10-vuotisjuhlapurjehduksella Bergenistä Shetlannin saarille. Merilukio
on vakiinnuttanut asemansa turkulaisten lukioiden joukossa ja täytti syksyllä 2018 10 vuotta.
Vuosien työnteko ja määrätietoinen kehittämistyö näkyy myös merellä: juhlapurjehdus Shetlannin
saarille norjalaisella Stadstraad Lehmkuhlilla onnistui hienosti. Tänä vuonna oli luontevaa opiskella
purjehduksen ohella mm. Skandien ja vuonojen syntyä, kelppien rakennetta sekä viikinkien
elämää ja reittejä. Retkemme suuntautui viikinkien jäljillä idästä länteen, Pohjanmeren rannalle
Bergeniin ja Shetlannin saarille.
Erilaiset oppimisympäristöt ja ilmiöpohjainen oppiminen ovat olleet aina osa merilukion toimintaa.
Teemme paljon töitä ulkona, merellä ja verkossa. Juhlapurjehduksella mukana olivat meribiologi
Heidi Arponen ja Seilin Saaristomeren tutkimuslaitoksen tutkija Katja Mäkinen. Saimme hyviä popup-luentoja Pohjanmeren ekologiasta ja lajistosta sekä eläviä näytteitä laivan kurssisaliin. Forum
Marinumin tutkijat Maija Joro, Hanna Niittymäki ja Pauli Kivistö tutustuivat käytännössä elämään
vanhalla purjelaivalla ja pitivät alustuksen historiallisista purjelaivoista.
Merilukion juhlapurjehdukselle osallistui 43 nykyistä merilukiolaista ja 20 merilukiosta kirjoittanutta
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vanhaa opiskelijaa; vähintään jokaiselta vuosikurssilta yksi edustaja. Sen lisäksi mukana oli 15
Aboa Maren ja Novian opiskelijaa ja henkilökuntaa. Tulevat merikapteenit saivat mm.
mahdollisuuden tutustua purjelaivan navigointi- ja radiojärjestelmiin Merivoimat osallistui
juhlapurjehdukselle lähettämällä mukaan kadetit Juuso Talvion ja Jyri Viljakaisen
merisotakoulusta.
Olemme kehittäneet koululaivapurjehduksia vuodesta 2010 alkaen, ja koko historia on luettavissa
tästä blogista http://blog.tkukoulu.fi/navigare2010/
MerilukioTeko-kurssin kautta järjestyi jälleen kesätyöpaikkoja merilinjalaisille. Kurssilla
perehdyttiin keskeisiin työnhaun kannalta tärkeisiin työnhakuprosesseihin, rekrytointiiin ja
työelämätaitoihin. Kesälle 2019 työpaikkoja ovat tarjonneet Meyer Turku oy, Merivoimat, Finnpilot
ja Forum Marinum. Forum Marinumissa avautuu kesällä 2019 Merikeskus popup-näyttely, jossa
kuusi merilinjalaista toimii kesäoppaina. Merilukion on myös osallistunut aktiivisesti näyttelyn
suunnitteluun.
Merenkulkukurssi toteutettiin tänä vuonna seitsemännen kerran yhteistyössä Meriliiton hallituksen
kanssa. Tavoitteena on antaa merilinjan opiskelijalle yleiskatsaus suomalaiseen merenkulkuun.
Yhteistyössä ovat olleet mukana Oy Master Mariner Ltd, Turun Satama, Turun
kauppakorkeakoulu, Traficom, Väylävirasto ja Rajavartiolaitos. Opiskelijat vierailivat myös Åboa
Maren laivasimulaattoreissa.
Purjehduskurssi järjestettiin yhteistyössä Turun Pursiseuran kanssa toukokuussa.
Toukokuun alussa 27 merilinjalaista ja opettaja osallistuivat Pansiossa Rannikkolaivastossa
järjestettyyn Turvallisesti vesille-koulutukseen. Kurssin toteutuksesta vastasi MPK:n
Meripuolustuspiirin Turun alue.
Merihistorian ja meribiologian kurssien sisältöihin kuului keväällä 2019 meriretki TSYKin
tekemään vedenalaiseen veistospuistoon Dalskäriin

20.5.2019 Dalskär ja sukellus pinnan alle
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Lukuvuoden aikana yhteistyötä jatkettiin myös Forum Marinumin kanssa. Merihistorian kurssi mm.
yöpyi museossa yhden yön.
Lukuvuonna 2018 – 2019 merilinjalla opiskeli kaikkiaan 81 opiskelijaa. Keväällä 2019 linjalta
valmistuu 25 uutta ylioppilasta. Merilinjalle valitaan vuosittain 30 uutta opiskelijaa.

6. Kuvataiteen vuosi
Kuvataiteen vuosi on ollut erittäin tapahtumarikas. Tänä lukuvuonna projekteja on ollut enemmän
kuin aikoihin. Kuvataide kiittää lukuisia yhteistyökumppaneitaan, on ilo saada tehdä näkyvää työtä
monialaisesti eri oppiaineiden kanssa.
Vuoden alussa saimme avattua TSYKin ala-aulaan Lähdepaikka-vitriiniteoksen, jossa yhdistyvät
koulumme vahvuudet: luonnontiedelinja, merilinja ja taideaineet. Kuvataiteen ja musiikin
oppiaineen kanssa yhteistyössä toteutetun Lähdepaikan äärellä voi hetkeksi unohtaa arkipäivän
murheet ja antaa ajatusten lentää taiteen siivittämänä. Vitriinissä on sekä pysyviä että vaihtuvia
osia, sisältö on muuttuvaa ja yllättävääkin. Kantavia elementtejä ovat merikotkaveistos, Turun
ammattiopistosäätiön veneenrakennuslinjan kanssa yhteistyössä toteutettu vene sekä kehystetty
näyttö, jossa pyörii vaihtelevasti videoteoksia ja kuvaesityksiä.
Syyskuussa kuvataiteen kurssi 12 Taidetta saaristossa vietti elämänmakuisen ja
taidetyöntäytteisen opintoretken Örön saarella. Matka piti sisällään paljon silmien loistoa,
ääripäiden tunteita sekä itsensä ylittämisiä muun muassa ympäristötaiteen ja performanssin
parissa. Opiskelijoiden ympäristön havainnoinnin tuloksena syntyneitä, saaren luontoon, historiaan
ja tunnelmaan pureutuvia lopputöitä oli esillä näyttelyssä lokakuun alussa.

Örön taiteilijoita, Kuva Daniel

Itsenäisyyspäivään valmistimme yhteistyössä äidinkielen, ilmaisutaidon ja musiikin oppiaineiden
kanssa poikkitaiteellisen esityksen teemalla Pieni ihminen universumissa. Esityksen visuaaliseen
toteutukseen osallistuivat mm. KU1 kurssilaiset upeilla omakuvateoksillaan sekä kuviksen
monitaiturit: Helene, Pinja, Johannes, Norma, Aleksandra ja Jonna. Esityksen valomestareina
toimivat Joonas ja Antti. Muut työryhmäläiset on mainittu musiikin ja äidinkielen oppiaineiden alla.
Joulukuussa kuvataiteen 2. kurssin arkkitehtuuripiparkakkutalojen myötä toivotimme hyvää joulua
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kaikille, erityisesti rehtori Riikalle, joka sai joululahjaksi TSYKin piparkakkutalona. Illalla
joulukirkossa oli esillä myös Turun tuomiokirkko piparkakkutalona.
Läpi koko vuoden kuvataiteen opiskelijat Oona ja Lara kuvittivat historiallisia hahmoja ja
elementtejä tulevaisuuden oppimisympäristöt -hankkeen virtuaaliseen oppimisalustaan. ARRIVERprojektia, virtuaalista oppimisalustaa Aurajokirantaan, toteutimme yhdessä historian ja maantiedon
oppiaineen kanssa. Projektiin kuului myös 3D-mallinnuksella toteutettu havainnekuva Turun
vanhasta sillasta, jota työstettiin yhdessä historian oppiaineen kanssa. Kuvataiteen 2. kurssilaiset
Victoria ja Aliisa piirsivät rakennepiirustukset vanhasta ”pennisillaksikin” kutsutusta sillasta.

Valpuri Innamaa Laran kuvittamana, ARRIVER-projekti.

Helmikuussa 2019 kuvataiteen 1-kurssilaiset vierailivat vanhusten palvelutalossa Parkinmäellä.
Piirsimme vanhusten kertomusten pohjalta siitä, millainen maailma oli silloin kun he olivat 17vuotiaita. Kuvitimme myös vastauksia kysymykseen, mitä on ONNI. Vierailumme ilahdutti näitä
virkeitä ja hyvinvoivia vanhuksia silminnähden. Saimme kuulla onni-tarinoita muun muassa
lavatansseista ja rakkaista lemmikeistä. Tapasimme 103-vuotiaan taiteilijan, ja olipa joku
asukkaista myös vanha opettaja, sekä joku heistä vanha tsykkiläinen!
Kuvataide osallistui myös STEAM-projektiin. Maaliskuussa kuvataiteen 1-kurssilaiset ohjasivat
kuudesluokkalaisia myrkkysammakoiden muotoilussa Kasvitieteellisessä puutarhassa.
Sammakkopajan tuotokset olivat esillä Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan vitriinissä.
Lukiolaiset lasittivat savisammakot kuutosluokkalaisten toiveiden mukaan, ja uunista tuli ulos
upeita yksilöitä. Näyttelyssä oli mukana myös 3D-tulostettuja sammakoita, joiden tekemistä
ohjasivat puolestaan Kerttulin lukiolaiset.
Maaliskuussa pieni ryhmä tsykkiläisiä teki kuvataiteen ja äidinkielen yhteisen kulttuurimatkan
Helsinkiin. Tutustuimme Oodi-kirjastoon, Amos Rexin taiteeseen – Rene Magritten näyttelyyn
Elämänviiva ja Studio Driftin näyttelyyn Elemental – sekä arkkitehtuuriin. Illan huipensi maaginen
teatterielämys: Toinen luonto, joka rinnasti eläimen ja ihmisen arvokkuudessaan ainutlaatuisen
audiovisuaalisen maailman kautta. Oli upeaa tarjota opiskelijoille toisia näkökulmia ja tapoja
rakentaa maailmankuvaa. Taide, tiede, tunne, filosofia, elämys, ihmetys ja tieto käsi kädessä.
Huhtikuussa valokuvauksen kurssi (KU11) teki aisteja avaavan, aurinkoisen ja erittäin inspiroivan
opintomatkan Tukholmaan. Perinteiden opintomatkan kohteina olivat Fotografiska-museon
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taidevalokuvanäyttelyt ja Galleria Kontrastin dokumenttikuvanäyttely. Pääsimme kuulemaan
luentoa ympäri maailmaa kuolemarituaaleja kuvanneelta valokuvaajalta ja tekemään itse
katuvalokuvausta Tukholman kesään heräävillä kujilla.
Huhtikuussa avattiin myös Turun lukion parhaiden kuvataiteen diplomitöiden näyttely vanhalla
suurtorilla, Brinkkalan galleriassa. TSYK oli jälleen kerran upeasti edustettuna useilla teoksilla,
joiden teemoja olivat mm. rakkaus, valo ja varjo sekä muodonmuutos.

Vasemmalla diplomijuliste Matleenan teoksesta. Oikealla yksi viikon taideteoksista, tekijä: Sara
6.1. Taidepuutarha
Keväällä 2019 aloimme tekemään kuvataiteen ja biologian oppiaineiden integraationa lukiomme
pihamaalle pientä hyötykasvien ja kukkien viljelyyn keskittyvää, taiteellista puutarha- ja
virkistäytymisaluetta. Teemana kokonaisuudessa on kestävä kehitys, uhanalaiset kasvi- ja
hyönteislajit sekä biodiversiteetti. Kuvataiteen ja muotoilun osalta tämä niin kutsuttu Taidepuutarha
koostuu omintakeisen designin omaavista viljelylaatikoista ja myöhemmin niihin tulevista 3Dveistoksista, hyönteishotelleista, perhosbaareista sekä lisätyn todellisuuden seinämaalauksista.
Seinämaalaukset toteutetaan pääosin digitaalisen piirtopöydän avulla, ja ensimmäinen keväällä
2019 suunniteltu maalaus saadaan näkyviin AR-teknologian kautta syksyllä 2019.
Kuvataiteen ja muotoilun osalta projektiin osallistui tänä vuonna kuvataiteen 2. kurssi: Muotoillut ja
rakennetut ympäristöt, lukiovuoden viidennessä jaksossa. Ryhmä kävi hakemassa inspiraatiota
Jan-Erik Anderssonin lehden muotoiselta talolta Hirvensalosta. Ekskursio oli jännittävä Jan-Erikin
olohuoneluentoineen, ja Life on the Leaf -talon arkkitehtuuri inspiroi erityisesti hyönteishotellejen
tekijöitä, jotka ottivat teoksiinsa vaikutteita fantasia-arkkitehtuurista.
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Taidepuutarhaa kehitetään joka vuosi, ottamalla mukaan uusien ryhmien toteuttamia viljelmiä,
veistoksia ja virtuaalisia seinämaalauksia. Myös kasviviljelmissä on tarkoitus ottaa huomioon
esteettinen näkökulma. Ks. lisää Luonnontieteen biologian vuosikertomuksessa.

6.2. Kuvataiteen opintomatka Firenzeen

Tauolla Il Bisontella, oikealla

Kolmetoista tsykkiläistä kuvataiteen 4. kurssin opiskelijaa olivat toukokuussa perinteisellä
opintomatkalla Firenzessä. Pääsimme kahteen arvostettuun Firenzeläiseen taidekouluun
opiskelemaan freskoa ja metalligrafiikka. Jatkoimme yhteistyötä Leonardo da Vinci koulun sekä Il
Bisonten grafiikanpajan kanssa. Lisäksi kävimme läpi kaupungin uskomatonta historiaa ja taidetta.
Maanantaina opiskelijat tutustuivat lyhyen tehtävänannon jälkeen Loggia dei Lanzin veistoksiin.
osa opiskelijoista pääsi kuuntelemaan Firenzeläisten lukio-opiskelijoiden kertomusta
taideteoksista. Lounaan ja taiteeseen ja arkkitehtuuriin keskittyvän kaupunkikierroksen jälkeen
lähdimme San Niccoloon, Arno-joen rauhallisemmalle puolelle Il Bisonteen grafiikanpajaan. Meitä
oli vastassa Simone Guita, koulun karismaattinen johtaja, joka kertoi meille gallerian konttorissaan
Il Bisonten värikkäästä historiasta. Meille kävi ilmi, että saamme opiskella yhdessä Firenzen
maineikkaimmista taidekouluista. Grafiikan menetelmistä pääsimme hyödyntämään firenzeläisten
opettajien johdolla kuivaneulaa, akvatintaa ja monia muita tekniikoita. Jälleen kerran firenzeläiset
taideopettajammekin yllättyivät, miten intohimoisesti ja keskittyen meidän TSYKin
taideopiskelijoiden työskentely tapahtui.
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Tiistaina oli todella tapahtumarikas päivä. Päivä alkoi Leonardo da Vinci -koululta, jonka
taideakatemia on vanha Boteca, aito firenzeläinen taiteilijoitten ateljee, taidepaja. Joka puolella
taidekoulun tiloissa upeita teoksia, marmoriveistoksia, vanhoilla menetelmillä tehtyjä maalauksia.
Taiteilijamestareiden ateljeet ja koulun tilat sijaitsevat samoissa tiloissa, joten mikä voisi olla enää
inspiroivampaa.

Koulupäivän jälkeen lähdime yhdessä Medicien mahtisuvun aikanaan hallinnoimaan Palazzo
Vecchioon secret passage- ja Inferno-kierroksille. Saimme ihastella vanhoja saleja, salakäytäviä ja
-huoneita oppaan kertoessa rakennuksen historiasta ja maalauksista. Giorgio Vasarin
suunnittelemat kattorakenteet kävimme läpi Inferno-elokuvan käänteiden kautta läpikotaisin. Eipä
useinkaan pääse renessanssirakennuksen katon sisälle ihmettelemään lähietäisyydeltä, kuinka
mestariarkkitehti on työnsä toteuttanut. Palazzo Vecchion salaisia huoneita läpikäydessä kävi ilmi
Medicien kiinnostus paitsi taidetta myös tiedettä ja alkemiaa kohtaan. Ja tämä kaikki kätkeytyi
salaperäisellä tavalla taiteen symboliikkaan. Päivän päätteeksi tutustuimme vielä Uffizin tuhansiin
taideaarteisiin. Botticellin, Artemisia Gentilechin ja Garavaggion merstariteokset tekivät suuren
vaikutuksen.
Keskiviikkoaamuna varhain lähdimme kohti Giardini di Bobolia, joka on Palazzo Pittin yhteydessä
oleva suuri ja kaunis puutarha. Siellä kiertelimme kukkaistutuksien, veistoksien, labyrinttien. luolien
ja suihkulähteiden ympäröimänä lämpimässä auringonpaisteessa. Puistosta avautui myös hieno
näkymä yli Firenzen kaupungin. Osa opiskelijoista tutustui myös Palazzo Pittin taidenäyttelyihin.
Myöhemmin iltapäivällä opiskelimme jälleen Il Bisontessa, jossa saimme viimeisteltyä ja
vedostettua upeita grafiikanvedoksia.
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Torstaina opiskelimme jälleen freskoa Leonardo da Vinci -akatemiassa. Iltapäivällä osa kiipesi
Duomon eli Santa maria del Fiorin katedraalin Brunelleschin suunnittelemaan kupoliin ja osa
tutustui mm Salvadore Ferragamon museon kierrätysmuotinäyttelyyn. Päivä huipentui yhteiseen
illalliseen hyvin taiteellisessa ravintolassa, jonka seiniä koristivat värikylläiset seinämaalaukset.
Perjantaina lähdimme aamusta vielä Galleria della Accademian museoon opiskelemaan
Michelangelon teoksia: Orjaveistoksia sekä aitoa Michelangelon Daavidia. Kokonaisuudessaan
matka taiteen mekkaan oli aivan huikea ja seuraavaa kertaa varten ohjelmaa saatiin jälleen
kehiteltyä vieläkin antoisemmaksi.
7. Musiikkitoiminta
Lukion juhlapäivää vietettiin 5.10. Musiikkiryhmä esitti pääjuhlassa Pharrell Williamsin laulun
Happy. Laulamassa olivat Ahti Venla, Iljamo Jarita, Ojala Aliisa, Rumbin Maria, Paavilainen Silja,
Pietiläinen Milla, Vapamaa Elviira, Mylly Ella, Saarinen Roosa, Seppänen Aino, Gustafsson Matias
ja Saarijärvi Samuli. Pianossa oli Julius Reima ja rummuissa Venla Tenhami.

Sama laulu esitettiin kolme viikkoa myöhemmin ykkösten vanhempainillassa.
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Itsenäisyysjuhlassa ja syksyn lakkiaisissa esiintyivät seuraavat muusikot:Aalto Hanne, sello;
Gustafsson Matias, viulu; Mäkinen Tenho, koskettimet; Rantala Jasmin, piano; Reima Julius,
piano; Suokivi Juho, rummut; Ranto Samuli, piano; Tenhami Venla, rummut; Välimäki Ida, huilu;
Ketonen Aleksandra, laulu; Lehmusto Jonna, laulu; Mylly Ella, laulu; Ojala Aliisa, laulu;
Paavilainen Silja, laulu; Pietiläinen Milla, laulu; Rumbin Maria, laulu; Saarinen Roosa, laulu;
Seppänen Aino, laulu; Vapamaa Elviira, laulu ja Vesa Ilona, laulu.
Juhlassa esitettiin seuraavat kappaleet: Rauli Badding Somerjoki: Tähdet, tähdet; Toivo Kärki:
Täysikuu; Heikki Salo: Lennä Juri Gagarin; Linkola: Laulu unelmista ja kuusta.

Lucia-kulkue kiersi koulun käytävillä 13.12. aamulla laulaen ja tuoden talven pimeyteen iloa, valoa,
rauhaa, rakkautta ja rohkeutta. Ryhmään kuului Jarita Iljamo, Ella Mylly, Aliisa Ojala, Milla
Pietiläinen ja Elviira Vapamaa. Saman aamupäivän aikana Lucia-ryhmä kävi esiintymässä myös
vanhusten hoitokodissa Villa Hirvensalossa.
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Joulukirkossa kuultiin seuraavat musiikkiesitykset:
Varpunen jouluaamuna, Samuli Saarijärvi, laulu ja Samuli Ranto, piano
Walking in the Air, soitinduo Venla Tenhami, urut ja Hanne Aalto, sello
Taivas sylissäni, kuoro, säestys: Julius Reima, piano ja Matias Gustafsson, viulu
Oi jouluyö, Samuel Pirkkanen, trumpetti

Helmikuun 6. päivä vietettiin koulun juhlasalissa
musiikkijuhlaa kunnostetun flyygelin ympärillä. Juhla alkoi
akustisella osuudella ja siinä esiintyivät
Kuoro, säestäjänä Julius Reima, piano
Knowing Me, Knowing You Venla Tenhami, piano
River Flows in You
Tervetuliaispuhe flyygelille, opiskelijakunnan puheenjohtaja
Frans Salminen
Ada Sevón, laulu ja Viivi Varjonen, laulu ja piano
Can´t Help Falling in Love With You, Sylva Kivikoski, laulu
ja piano
Beautiful Birds, Samuli Ranto, piano
Kuhlau: Sonatiini op.20 no.1, Jasmin Rantala, piano
Teema elokuvasta Amélie, Julius Reima, piano
Sibelius: Kuusi Eemeli Koivisto, käyrätorvi
Somewhere over the Rainbow
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Bändiosuudessa esiintyi ensin abien bändi: Jaakko Leistevuo, kitara; Aleksanteri Akkanen,
basso; Stephan Gu, koskettimet; Jussi Haulivuori, rummut; Johannes Paukku, laulu
• Pohjoista viljaa (Viikate)
• Too Young to Die ( Alcatrazz)
ja sen jälkeen, juhlan huipennuksena, lukiomme entinen opiskelija Eetu Kujala yhtyeineen.
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Kevätkirkossa pe 31.5. kuoro esitti kappaleet Panis angelicus (säestys Julius Reima, piano ja
Matias Gustafsson, viulu) ja Kevään leikit, jossa djembe-säestyksestä vastasivat Juho Suokivi ja
Valtteri Vierimaa. Urkusoolon Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta esitti Venla Tenhami
tuomiokirkon pääuruilla. Lauluyhtye (Vilma Virtanen, laulu; Sylva Kivikoski, laulu ja piano sekä Viivi
Varjonen, kitara) esittivät virren Lahjoillasi meitä siunaat.
Lakkiaisissa Eemeli Koivisto, käyrätorvi säestäjänään Tenho Mäkinen, piano, esittivät Erik Satien
kappaleen Gymnopedie. Aura Huhtala esitti balettia.
Kaikki musiikin ykköskurssilaiset ovat lukuvuoden aikana käyneet Turun filharmonisen orkesterin
konsertissa. Ensimmäisen jakson konsertti oli 6.9., toisen jakson 8.10., kolmannen jakson 13.12.,
neljännen jakson 14.3. ja viidennen jakson konsertti 25.4.
Korvaamattomana apuna, ääni-ja lavamiehinä ovat
lukuvuoden aikana palvelleet Antti Silanterä ja Joonas
Fröberg.
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8. Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosi
8.1 Kirjamessut
Lukiomme osallistui perinteiseen tapaan Turun Kansainvälisille Kirjamessuille 5.– 7.10. Turun
seudun äidinkielenopettajien osastolla opiskelijamme haastattelivat ajankohtaisia kirjailijoita, muun
muassa Olli Jalosta, Heikki Kännöä, Minna Rytisaloa ja Antti Tuomaista.
Haastattelijoina olivat Pinja Ahlbom, Linnea Eerola, Laura Karunen, Ella Mylly, Nea Ruohomaa ja
Viivi Virtanen. Haastattelijat saivat muistoksi haastattelua varten lukemansa kirjauutuudet, ja
samat kirjat saimme myös lukion kirjastoon.

Lukiostamme osallistui lisäksi kolme opiskelijaa messujen päälavalla järjestetyn lavarunokilpailun
nelijäseniseen raatiin. Nimekkäiden kilpailijoiden – Karri “Paleface” Miettisen, Harri Hertellin ja
kaksinkertaisen lavarunouden Suomen-mestarin Juho Kuusen – esityksiä säkenöivästi
kommentoivat ja arvioivat Helene Honkala, Eemeli Lounela ja Veeti Siitonen.

8.2 Teatterivierailut
Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla oli perinteiseen tapaan vilkas ja monipuolinen teatterivuosi, sillä
he näkivät syksyisellä Helsingin-retkellään Kansallisteatterin esityksen “Julia & Romeo” ja keväällä
osana ÄI3-kurssia Turun kaupunginteatterin farssin “Näytelmä joka menee pieleen”.
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8.3 Vierailijat koulussa
Luovan kirjoittamisen kurssille saimme vieraiksi runoilijat Juho Kuusen ja Aura Nurmen, jotka
pitivät kurssilaisille innostavan lavarunotyöpajan ja esittivät samalla myös omia runojaan. Aivan
kevään päätteeksi ÄI3-kurssilaiset pääsivät kuuntelemaan vasta ensi-iltansa saaneen,
kengännauhabudjetilla tehdyn Pitkä perjantai -elokuvan tekijöiden luentoa.

Lavarunotyöpaja ja runoilijat

Pitkä perjantai -elokuvan tekijät (entisiä tsykkiläisiä: toinen vasemmalta Janne Pikka, kolmas
vasemmalta Visa Niemeläinen)

8.4 Itsenäisyysjuhlaesitys
Lukion juhlasalissa 5.12. pidettyyn itsenäisyysjuhlaan valmistettiin kirjallisuus- ja musiikkiesitys
“Pieni ihminen universumissa”, joka tehtiin äidinkielen ja kirjallisuuden, ilmaisutaidon, kuvataiteen
sekä musiikin oppiaineiden yhteistyönä. Kirjallisuuskatkelmia esittivät Laura, Pinja, Johannes,
Aleksandra, Maria ja Ilona. Esityksestä on kerrottu myös taideaineiden vuosikatsauksissa.
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8.5 Muuta
Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe kirjoitettiin syksyllä 2018 ensimmäistä kertaa sähköisesti.
Samalla historiaan jäivät myös nimitykset tekstitaidon koe ja esseekoe, ja tilalle tulivat lukutaidon
koe ja kirjoitustaidon koe.
Lukuvuoden aikana kokosimme 4. kerroksen vitriineihin kaksi kirjanäyttelyä. Aleksis Kiven päivänä
avattu näyttely pohjautui ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehtyyn lukuharrastuskyselyyn, ja siinä
esiteltiin opiskelijoiden kyselyn yhteydessä nimeämiä mielikirjoja. Kevätlukukauden alussa
käynnistyi Tsykin koko kalenterivuoden kestävä lukuhaaste, ja lukuinnostusta virittämään
vitriineihin koottiin esimerkkejä haasteeseen sopivista kirjoista.
Saimme lukuvuoden alkajaisiksi lukion kirjastoon paljon uusia kirjoja, joiden lainauskuntoon
saattamiseksi äidinkielenopettajat ovat pitäneet useita päällystystalkoita. Kirjastomme on nyt
päivitetty kerralla ajan tasalle, ja kun opiskelijoilla on lisäksi ollut käytössä Helsingin Sanomien
koulutunnukset, ei lukemisesta ole ollut pulaa. Myös koulun juhlapäivänä 5.10. juhlittiin
lukuharrastusta kokoamalla opiskelijoita lukunurkkaukseen. Lukuharrastuskyselyn perusteella
tsykkiläiset ovatkin ilahduttavan aktiivisia lukijoita ja median seuraajia.

Kevätlukukaudella on osana Erityisesti lukiossa -hanketta pidetty opiskelijoille kirjoittamisen pajaa,
jossa on ollut mahdollista kirjoittaa esimerkiksi poissaolojen takia rästiin jääneitä kirjoitustehtäviä.
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9. Yhteiskuntaoppi
Yhteiskuntaoppi osallistui valtakunnalliseen talousgurukilpailuun tammi-helmikuussa 2019.
Alkukilpailun 11 osallistujasta korkeimmat pisteet sai Eero Lahtinen 17G. Hän oli mukana 14
finalistin joukossa Helsingissä järjestetyssä kahden päivän loppukilpailussa 27.– 28.2.2019.
Kaikki finalistit voivat halutessaan aloittaa opinnot mm. Helsingin yliopistossa taloustieteessä tai
Svenska Handelshögskolanissa.

10. Filosofia

Filosofikahvila!

Filosofikahvila oli lukiolaisille tarkoitettu kurssi, jonka tarkoituksena on keskustella ja oppia
keskustelemaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista. Kurssi toteutettiin yhteisesti Katedralskolanin
lukion kanssa. Keskustelua käytiin monipuolisesti ja -polvisesti. Filosofikahvila sai tukea
toteutuksen ja kehittämiseen Kulturfonden säätiön Hallå-hankkeelta. Osallistujia oli kolmesta eri
Turun lukiosta. Iltapäivisin järjestetyissä tapaamisissa tarjottiin virvokkeita ja välipalaa. Kahvilasta
syntyi kolme joukkuetta Turun filosofiatapahtuman väittelykilpailuun. Filosofikahvilaprojekti jatkuu
vielä kaksi tulevaa lukuvuotta.

11. Liikunta
11.1 Kilpailutoiminta
Lukiomme opiskelijat edustivat Tsykkiä esimerkillisesti läpi turnausvuoden. Hienojen pelien lisäksi
pääsimme viettämään yhdessä monia hauskoja hetkiä ja ottamaan happea tavallisesta
kouluarjesta. Joukkueisiin valittiin ensisijaisesti sellaisia pelureita, jotka osaisivat lajihienouksien
ohella kunnioittaa toisiaan ja vastustajiaan. Menestystä tuli ilon ja yhdessä tekemisen kautta.
Salibandymestaruus syyskaudella tytöille, salibandypronssi pojille. Joulun alla hopeaa
sekakoripallosta ja kevätkausi huipentui sekä tyttöjen että poikien pesäpallomestaruuksiin.
Kiitokset kaikille turnauksiin osallistuneille opiskelijoille – olette huipputyyppejä!
27

Tyttöjen salibandymestarit 2018-2019

Tyttöjen pesäpallomestarit 2018-2019
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Poikien pesäpallomestarit 2018-2019

11.2 Vanhojentanssit
Vanhojenpäivätanssit tanssittiin perinteisesti Turun VPK:n talolla helmikuun puolivälissä
abiturienttien poistuttua penkkariajoineen ja jätettyä nykyiset toisen vuoden opiskelijat koulumme
vanhimmiksi. Tansseina olivat Promenaide Polonaise, Grande Valse, Pas D´Espagne, Valse
Mignon, La Marche Picador, Lambeth Walk, Salty Dog Rag, Firemans´Dance, Tango Jealousie,
Valse Vionnoise sekä opiskelijoiden itse suunnittelema ja opettelema tanssinumero. Tanssiaiset
säesti tuttuun tapaan Turun VPK:n puhallinorkesteri.
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Tanssiaisten jälkeisenä päivänä tanssittiin koulun liikuntasalissa oman koulun väelle. Kurssi sai
arvoisensa päätöksen lähiseudun vanhainkodeissa, kun vapaaehtoiset tanssiparit pääsivät
pistäytymään heidän arjessaan. Lämpimiä kohtaamisia ja ikimuistoisia hetkiä. Kaikki suoriutuivat
kunnialla valtavasta projektista ja hiihtolomille suuntasi parisataa helpottunutta tanssijaa – ja pari
vielä helpottuneempaa opettajaa. Suuret kiitokset kaikille osallistujille ja korvaamattomille
taustajoukoille!

12. Kulttuuripolku ja kulttuuri-iltapäivät
Tänäkin lukuvuonna koulussamme on järjestetty monipuolista kulttuuriohjelmaa. Uutta on se, että
kulttuurikurssin suoritustapa on muuttunut. Siinä missä ennen kulttuuri-iltapäivistä, oppiaineen
yhteydessä tehdyistä vierailuista ja vapaa-ajan käynneistä pidettiin päiväkirjaa kirjoittamalla, nyt
kokeilemme valokuvadokumentaatiota ja kulttuurikäynneistä keskustelemista. Ensimmäiset
keskustelut järjestämme ensi syksynä.
Alla kulttuuritarjonta jaksoittain lukuvuonna 2018-19:
1. jakso
- Helsingin-matka 4.10.: taidemuseokäynti (erikoisuutena näyttelyvaihtoehdoista
mainittakoon Amos Rexin Team Lab -näyttely) sekä Kansallisteatterin Julia & Romeo esitys
- Kirjamessut perjantaina 5.10.
- Merilinjalaiset: Turun taidemuseon Nostalgia-näyttely torstaina 4.10. - opastettu kierros
TAI Opastettu kierros Suomen Joutsenella
2. jakso
- Varissuo-musikaali Turun kaupunginteatterissa 30.11.
- Arviointiviikon päättävä, rento liikuntatapahtuma Kupittaan palloiluhallissa maanantai 3.12.
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3. jakso
- Bändikonsertti juhlasalissa ke 6.2.
4.jakso
- Päämäärä Tuntematon -näytelmä Turun
kaupunginteatterissa pe 8.3.
5. Jakso
- Opiskelijakunnan järjestämä
hyväntekeväisyysgaala SOS-lapsikylän
tukemiseksi ke 15.5.
- Pitkä perjantai -elokuvan tekijät (TSYKin entisiä
opiskelijoita) kertomassa elokuvan tekemisestä ke
22.5.
13. Yrittäjyyskasvatus
NY24H-leiri 1. – 2.11.2018
Perinteinen NY24H-yrittäjyysleiri järjestettiin viime marraskuun alussa ja ensimmäistä kertaa
TSYKin uusissa tiloissa. Nimensä mukaisesti leiri piti sisällään paljon yrittäjyyteen liittyvää sisältöä
ja tekemistä riitti koko vuorokauden ympäri. Leirin osallistujina oli pääasiassa merilukion ykkösiä,
mutta mukaan mahtui myös muutama reipas opiskelija kakkoselta. Tutoreina toimi edellisen
kurssin käyneitä opiskelijoita kakkoselta ja kolmoselta, ja leirin ohjaajina toimivat opettajat Arja
Aarnivaara ja Ville Vehmanen.
Leiri oli sisällöllisesti hyvin tapahtumarikas, eikä tylsää hetkeä ollut kertaakaan. Pääteemana oli
tietenkin oman liikeidean kehittäminen ja sen esittäminen arvovaltaiselle tuomaristolle. Ideoita
löytyi niin osto-oppaista vesisäiliön sisältäviin vaatteisiin. Leirillä voittajaksi valittiin yritys Less –
vessa, jonka perusideana oli hyödyntää harmaavettä ja näin vähentää puhtaan veden kulutusta.
Ohjelmistossa oli myös mm. Salla Pulkkisen ilmaisutaitopaja ja tutoreiden sporttivartit. Saimme
myös hienon mahdollisuuden kuulla Aki Wahlmanin (Foody Allen), Jaakko Männistön
(Feedbackly) ja Konsta Leskelän (Abi Goes Tallinn/ Saavu) kertomuksia omista
yrittäjätarinoistaan.
Itselläni on vain hyviä kokemuksia, vaikka leiri olikin pitkä ja yön aikana ei tullut nukuttua
sekuntiakaan. Sisällöllisesti leiri oli hyvin monipuolinen ja opettava. Suosittelen ehdottomasti leiriä
kaikille!
Viivi Varjonen 18H
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14. Opintomatkat

14.1. Opintomatka Riikaan

Lukiomme opiskelijat Mette, Suvi-Maria ja Nelle
sekä opot Julian ja Seija vierailivat
ystävyyskoulussa Riiassa 24-26.4.2019
kehittämässä koulujen välistä yhteistyötä. Kolmen
päivän aikana opiskelijat saivat kuulla toistensa
opiskelijakuntien toiminnasta, tutustua kaupunkiin
sekä seurata Latvian tyypillisiä koulupäiviä. Vaikka
Suomen koulujärjestelmä on hyvällä tolalla,
opiskelijat löysivät myös asioita, joissa latvialaisista
voisi ottaa mallia. Esimerkiksi koulun yhteisöllisyys
ja aktiivinen tapahtumien järjestäminen kiinnittivät
opiskelijoiden huomion. Opiskelijat ja opot
keskustelivat myös tulevasta yhteistyöstä, ja
opettajat lähtevät yhdessä selvittämään
mahdollisuuksia esimerkiksi vaihtotoimintaan
koulujen välillä.

14.2. Antiikin historiaa Roomassa

HI09-kurssi on yksi historian koulukohtaisista kursseistamme, joka käsittelee antiikin historiaa itse
antiikin näyttämöillä, eli Roomassa tai Ateenassa. Tänä vuonna matkasimme kohti Italian ikuista
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kaupunkia – Roomaa. Kurssin tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat antiikin historiaan. Opiskelijat
saivat ennen matkaa tehtäväkseen opiskella annetusta tapahtumasta, teemasta, tai historiallisesta
monumentista, siten että he voivat oppimansa opettaa edelleen muille opiskelijoille. Opiskelijat
myös oppivat taitavilta ja osaavilta opettajilta – historian opettaja Markku Liuskarilta ja englannin
opettaja Ville Vehmaselta – sekä muilta motivoituneilta opiskelijoilta.
Kurssin aikana kävimme tutustumassa mm. Colosseumissa, Ostia Antican satamakaupungissa,
Forum Romanumissa, Villa Lantessa, Pantheonissa ja Vatikaanissa. Opimme myös monista
aiheista, kuten antiikin aikaisesta ruoka- ja asumiskulttuurista, Julius Caesarin elämänvaiheista,
roomalaisista sota- ja puolustustaktiikoista ja antiikin valtiojärjestyksestä. Ehdimme myös
opetuksen ja kaikenlaisen puhertamisen välissä vilvoitella Välimeren aalloissa. Kaikkia
kokemuksia, kuten ryhmän yhteishenkeä, ei voi ilmaista kirjallisesti, vaan ne pitää kokea itse.
Opiskelijat pääsivät myös kokemaan nykyroomalaista kulttuuria lounastaukojen ja iltavapaiden
ansiosta. Moni opiskelija tutustui
roomalaiseen ruoka- ja
juomakulttuuriin sekä päätyi
tutkimaan Rooman katuja
tavallisen italialaisen
näkökulmasta. Tapahtumarikkaan
viikon jälkeen lähdimme Roomasta
antiikin historiasta ja roomalaisesta
kulttuurista sivistyneinä, Italian
lämmöstä takaisin Suomen
kylmyyteen.
Vuoden 2019 HI09-kurssin
puolesta,
Frans Salminen

33

15. Opiskelijakunta
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion vuoden 2018-2019 opiskelijakunnan hallitus aloitti
toimintansa 14.12.2019 järjestetyn yleiskokouksen jälkeen. Puheenjohtaja Oskari Korhosen ja
varapuheenjohtaja Jonne Haapalaisen hallitus astui sivuun toimittuaan täyden ja toimintatäyteisen
hallituskauden. Uutta hallitusta lähti luotsaamaan Korhosen hallituksen entinen sihteeri Frans
Salminen, kuka valittiin yleiskokouksessa hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Uudeksi
varapuheenjohtajaksi nousi Suvi-Maria Sirola. Hallitukseen valittiin 12 jäsentä, joista kaksi toimivat
varajäseninä. Hallituksen ikäjakaumaksi tuli seitsemän 1. vuoden opiskelijaa ja viisi 2. vuoden
opiskelijaa. Puheenjohtajisto koostuu kokonaan 2. vuoden opiskelijoista. Hallituksen sihteeriksi
valittiin Sanni Valdolin, rahastonhoitajaksi Antti Silanterä, tiedotusvastaaviksi Daniel Krug ja Nelle
Kontula, tapahtumavastaaviksi Isra Mohamed Hussein, Onni Sinervä sekä Minerva Vuoti.
Aktiiviseen jäsenistöön kuuluu Tomi Päivänsäde, Mette Hämeenaho, Kia Koskinen, Laura
Ronkainen ja Arimo Korpelainen.
Uusi hallitus puheenjohtajiston johdolla lähti tiettyjä perinteitä kunnioittaen muokkaamaan sekä
koulun, että hallituksen toimintatapoja. Uusi hallitus ensitöikseen päätti lisätä toimintansa
tiedottamista sekä avoimuutta kokouksien julkilausumilla ja lisätä hallituksen näkyvyyttä lukiossa.
Hallitus aloitti aktivoitti opiskelijoiden edunvalvontaa muun muassa ottamalla kantaa erinäköisiin
kouluelämässä opiskelijoita ihmetyttäneisiin asioihin. Hallitus toteutti kyselytutkimuksen koulumme
yhtenäisyydestä, sekä esitti ehdotuksia opettajakokouksessa, miten tiettyjä asioita tulisi
jatkossakin ylläpitää ja toisia muokata. Puheenjohtajisto avasi hallituksen ovia uusille
yhteistyökumppaneille.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion - ja Puolalanmäen lukion opiskelijakunnan hallitus järjesti
eduskuntavaalipaneelin huhtikuussa, sekä tiivistivät yhteistyötä kahtena Turun keskustan suurina
sekä suosittuina lukioina.
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Hallituksemme lähti myös sankoin joukoin edustamaan Suomen Lukiolaisten liiton (SLL)
järjestämille Water-opiskelijakuntafestivaaleille, sekä VISIO- tulevaisuusfoorumiin Helsinkiin.
Lukioyhteistyön kasvattamisen lisäksi hallitus on ollut moneen otteeseen yhteydessä SLL:ään
sekä Nuorisovaltuustoon. Hallitus haki Turun nuorisovaltuustolta hankerahaa luodakseen uuden
kouluperinteen – TSYK Gaalan. Nuorisovaltuusto myönsi avokätisesti hankerahaa idean
toteuttamiseksi. Hallitus halusi aloittaa uutta opiskelijoille näkyvää toimintaa, joten hallitus aloitti
perinteen, että ennen jokaista koeviikkoa on toteutettava pieni- tai suurimuotoinen tapahtuma.
Tapahtuma voi olla esimerkiksi vohvelikahvilaa, tai suurta ja loistokasta Gaalaa.
Varapuheenjohtaja Sirolan johdolla hallitus alkoi suunnitella koulun sisäistä opettajien ja
opiskelijoiden välistä pesäpalloturnausta. Varapuheenjohtaja Sirola on hoitanut myös aktiivisesti
koulun sisäisen viihtyvyyden toimenpiteitä.
Hallitus myös moninkertaisti toimikaudellaan myönnettävien ainekohtaisten stipendien määrän.
Tämän mahdollisti avokätiset luovuttajat, kuten sekä Varsinais-Suomen keskusta- että
kokoomusnuoret, asianajajatoimisto Uronen ja asianajatoimisto Lukander&Ruohola.
Hallitus on myös ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija, sillä hallituksessa istuu monia
nuorisovaltuutettuja, luottamustehtävällisiä, sekä elämän monilla sektoreilla olevia nuoria
vaikuttajia. Varapuheenjohtaja Sirola oli yhdessä hallituksen jäsenen Hämeenahon ja
tiedotusvastaava Kontulan kanssa edustamassa lukiotamme latvialaisessa, riikalaisessa
ystävyyskoulussamme. Ystävyyskoulumme vieraili TSYKissä viime vuonna ja nykyinen hallitus
jatkoi kansainvälisten suhteiden syventämistä.
Puheenjohtaja Salminen on ollut luennoimassa hallitusta edustaen esimerkiksi Turun yliopiston
Studia Generalia -luennoilla Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Sekä kirjoittanut professori Ilari
Sääksjärven kanssa Turun Sanomiin alikirjoitusta ilmastonmuutoksesta ja biodiversiteettikadosta.
Aliokirjoituksen jälkeen professori Sääksjärvi saapui kouluumme luennoimaan
biodiversiteettikadosta, jonka jälkeen puheenjohtajistoa ja hallitusta haastateltiin keinoista ja
toimenpiteistä, joita tulisi tehdä nuoria huolestuttavan aiheen estämiseksi.
Hallitus haluaa antaa erityskiitokset rehtori Riikka Lindroosille, apulaisrehtori Virpi Lierille,
koulusihteeri Maisa Lehväselle ja hänen sijaiselleen Kati Hatakalle, koulun henkilökunnalle sekä
koko opettaja- ja opiskelijakunnalle aktiivisesta osallistumisesta, auttamisesta ja yhteistyöstä
edistäen ja mahdollistaen opiskelijoiden asian ajamisen koulussamme.
Kiittäen koko hallituksen puolesta,
Frans Salminen,
puheenjohtaja
Suvi-Maria Sirola,
varapuheenjohtaja
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16.Tutorit
TSYKin lukiossa toimivat TUTOR-ryhmä, joka
auttaa ja tukee ensimmäisen vuoden lukioopiskelijoita: tutustuttaa lukioon, sen tapoihin,
kouluyhteisöön ja uusiin kavereihin. TUTORit
ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen Turun
ammattikorkeakoulussa.

TUTORien tehtäviä ovat mm. uusien
lukiolaisten opastaminen kurssivalinnoissa
kesäkuussa, uusien lukiolaisten vastaanotto ja
opastaminen elokuussa, tutustumisiltapäivän
ohjelman toteuttaminen yhdessä opettajien
kanssa, osallistuminen lukioon pyrkivien
informaatiotilaisuuksiin
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17. Opiskeluhuolto lukiossa
17.1. Terveydenhoito
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion terveydenhoitaja on paikalla lukiossa koulupäivinä.
Terveydenhoitajana toimii Heidi Welén. Lukiolääkärit Elina Mäkelä ja Sirpa Uotila ovat yleensä
paikalla vuoropäivin tiistaisin ja perjantaisin. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät lakisääteiset
määräaikaistarkastukset ja mahdollinen seuranta, sairasvastaanotto sekä ensiapu. Oppilaita
ohjataan hoitoon myös omalle terveysasemalle ja koulutapaturmissa yhteispäivystykseen Tsairaalaan. Opiskeluterveydenhuolto osallistuu opiskeluhuoltotyöhön osana moniammatillista
tiimiä.
Tärkeitä yhteistyötahoja ovat Turun lasten ja nuorten poliklinikka ja nuorten psykiatrinen poliklinikka,
joihin oppilaat ohjautuvat lukiolääkärin lähetteellä. Myös muihin kaupungin erityisalojen poliklinikoille
ohjaudutaan lukiolääkärin kautta. Lukiolaisilla on tarvittaessa mahdollisuus käyttää myös
lukiopsykologin ja lukiokuraattorin. Oppilaat käyvät hammashuollossa oman postipiirinsä
mukaisesti.
Terveydenhoitajan terveystarkastuksessa ovat käyneet lukioon ensimmäisen vuosikurssin oppilaat.
Vuonna 2001 syntyneiden poikien lakisääteinen asevelvollisuuden ennakkoterveystarkastus on
tehty lukiossa. Toisella vuosikurssilla opiskelevat tytöt ovat käyneet asetuksen mukaisessa
lääkärintarkastuksessa.
17.2. Erityisopetus 2018–2019
Kuluneena lukuvuonna Turun lukioissa on toiminut kaksi erityisopettajaa. Syyslukukaudella 2018
työskentelyn aloittaneen erityisopettajan Heli Ketovuoren toimitila sijaitsee Turun Klassillisella
lukiolla. Erityisopettajat kehittävät yhteistyössä lukioiden erityisopetusta.
Lukuvuonna 2018–2019 Turun lukioissa järjestettiin 1. vuoden lukio-opiskelijoille lukemisen ja
kirjoittamisen osa-alueen luki-seula. Luki-seulan tuloksia on hyödynnetty pedagogisen tuen
tarpeen arvioinnissa ja tuen järjestämisessä. Luki-testauksissa on pyritty etenemään
kiireellisyysjärjestyksessä luki-seulan tuloksiin perustuen. Luki-testaukset on jaettu erityisopettajien
kesken. Keväällä 2019 ylioppilastutkintolautakunta on uudistanut määräykset koskien
ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyitä.
Erityisopetuksen Taitava oppija -kursseja on järjestetty 1.– 4. jaksossa. Kaikki yksilölliseen lukitestiin osallistuneet opiskelijat tai muista syistä oppimisen tukea tarvitsevat opiskelijat ovat saaneet
mahdollisuuden osallistua kurssille. Kurssi on toteutettu joko Työväenopistolla tai LuostarivuorenLyseon lukion tiloissa. Kurssi on toteutettu erityisopettajien yhteistyönä samanaikaisopetuksena.
Ryhmäkoko on pyritty rajaamaan vuorovaikutusta tukevaksi pienryhmäksi. Kurssin aikana ne
opiskelijat, joilla ei ole aiemmin tehtyä luki-testausta, testataan kurssin aikana. Lisäksi kurssiin
liittyy yksilö ja pienryhmässä toteutettuja interventioita.
Lukuvuoden aikana erityisopetuksessa on työskennellyt kolme erityisopettajakoulutuksen
harjoittelijaa. Kevätlukukaudella toteutetun erityispedagogiikan pääaineopiskelijan harjoittelu
kohdistui erityisopetuksen sähköisten materiaalien valmistamiseen.
Merkittävänä tulevaan toimintaan vaikuttavana uudistuksena voidaan pitää elokuussa 2019
voimaan tulevan lukiolain kirjausta erityisopetukseen liittyen. Tulevaisuudessa erityisopetus
nähdään tärkeänä osa lukio-opiskelua, opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamista ja oppimisen
tukemista. Tulevien opetussuunnitelmien laadinnan yhteydessä tarkastellaan lukioiden
erityisopetuksen toteutusmalleja.
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Turun lukiot ovat myös mukana valtakunnallisessa Erityisesti lukiossa -hankkeessa, missä
kehitetään oppimista ja opiskelua tukevia toimintamalleja. Tase-hankkeessa kehitetään alkuseulaa
toisen asteen matematiikan opintojen tueksi. Opiskelijoiden kouluhyvinvointiin liittyvät näkökulmat
ovat tärkeä osa opiskelua, oppimista ja koulunkäyntiä, mitä erityisopetus pyrkii myös
huomioimaan.
15.5.2019
Turun lukioiden erityisopettajat Heli Ketovuori ja Niina Stedt
17.3. Opintopsykologi
Lukuvuonna 2018-2019 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun opintopsykologina toimi Salla
Huurinainen. Opintopsykologi on ollut tavattavissa ajanvarauksella lukion tiloissa maanantaisin ja
tiistaisin. Muina arkipäivinä opiskelijan on ollut mahdollista hakeutua vastaanotolle toisen
oppilaitoksen tiloihin.
Yhdessä opiskelijan kanssa opintopsykologi on arvioinut tilannetta ja tuen tarvetta sekä tarjonnut
neuvontaa, ohjausta ja tukea mielenterveyteen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Opintopsykologi on myös ollut opettajien ja huoltajien konsultoitavissa ja tehnyt yhteistyötä
opiskelijan luvalla muiden opiskeluhuollon toimijoiden ja opiskelijan verkostojen kanssa
pulmallisen tilanteen ratkomiseksi.
Opintopsykologi on osallistunut vanhempainiltoihin, hyvinvointikurssien järjestämiseen ja
opiskeluhuoltoryhmissä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja yleisemmin opiskeluhuollon
kehittämiseen.
17.4. Kuraattori
Kuraattorin tehtäväalueita ovat:
1. Yksilötyö:
Opiskelijan opintoihin liittyvän ja muun elämäntilanteen ja tuen tarpeen kartoitus arviointi- ja
suunnittelumenetelmin
Psykososiaalinen tuki yksilöllisillä tukikäynneillä
Ohjaus- ja neuvonta muihin palvelujen piiriin (esim. terveydenhuollon eri palvelut yhteistyössä
koulun terveydenhoitajan, psykologin ja koululääkärin kanssa)
Tarvittaessa ja opiskelijan suostumuksella yhteistyö ja perheen kanssa ja muiden sidosryhmien
kanssa sekä verkostotyö.
2. Yhteistyötason työ kouluyhteisössä (opiskelijaryhmät, kouluyhteistyö):
Osallistuminen asiantuntijana lukion opiskelijahuoltoryhmän ja kriisiryhmän toimintaan
Työskentely opiskelijaryhmien kanssa (resurssien mukaan esim. stressinhallintaryhmät,
kiusaamis- ja ilmapiirikyselyt, asiantuntijaluennot)
Kouluyhteistyö (esim. tiedottaminen omasta työstä opiskelijoille, vanhemmille ja opettajille,
osallistuminen päihdestrategian, kriisisuunnitelman ja kiusaamisen ehkäisy- ja toimintaohjelman ja
hyvinvointiviikon suunnitteluun ja toteutukseen sekä mahdollisuuksien mukaan
vanhempainiltoihin).
3. Konsultaatio- ja verkostoyhteistyö lukiossa ja sen ulkopuolella:
Ammatillisen tuen antaminen ja tiedon välittäminen ryhmänohjaajalle, opettajalle ja
opiskelijahuollon henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille
Konsultaation antaminen ja verkostotyö, etenkin lastensuojelun alaan kuuluvissa asioissa
4. Kehittämistyö ja kirjallinen työ:
Kehittämistyöhön osallistuminen (esim. toiminta- ja tukimallien kehittäminen opiskelijoille,
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vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen, kriisivalmiuden kehittäminen
oppilaitoksessa)
Dokumentointi, asiakastietojärjestelmän kirjaaminen sekä muu kirjallinen työ (esim. sosiaaliset
selvitykset ja lausunnot)
18. Ylioppilaat lukuvuonna 2018 - 2019

Lukuvuoden aikana Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta valmistui 212 ylioppilasta.
Syksyllä 2018 lukiostamme valmistui 15 ja kevätlukukauden lopussa 197 ylioppilasta.
19. Stipendit
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Kannatusyhdistys
hyvin menestyneelle ja/tai ansioituneelle opinnoissa ja/tai ylioppilaskirjoituksissa
luonnontiedestipendi
merilinjastipendi
tunnustusmitalit: Pro Lingua, Pro Mathematica, Pro Scientia / fysiikka, Pro Scientia / kemia:
TSYK lukio / kuvataiteen ja musiikin kannustuskirjalahja
kuvataide ja musiikki
Turun kaupunki / stipendit
Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto / Länsivoiman nimikkorahasto
matemaattis-luonnontieteellisten aineiden vahva osaaminen
Orion Oyj
kemian ylioppilaskirjoituksissa hyvin menestyneelle luonnontiedelukiolaiselle
Neste Oyj
kemian ylioppilaskirjoituksissa hyvin menestyneelle luonnontiedelukiolaiselle
Raunistulan apteekki
kemian ylioppilaskirjoituksissa hyvin menestyneelle luonnontiedelukiolaiselle
Merenkulun säätiö
Teknologiateollisuus ry:n Varsinais-Suomen aluejohtokunta
kannustusstipendi tekniselle alalle suuntautuvalle merilinjan opiskelijalle
Helisevä–säätiö
Turun Kansallisseura
erinomainen menestys historian ja yhteiskuntaopin ylioppilaskokeissa
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
uskonnon ylioppilaskokeissa parhaiten menestyneelle
Liikennekoulu Väisänen Oy
Duodecim
valtakunnallisesti erinomainen menestyminen terveystiedon ylioppilaskirjoituksissa
Turun Sydänyhdistyksen stipendi
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erinomainen menestyminen terveystiedon ylioppilaskirjoituksissa
Yksi Elämä-stipendi
erinomainen menestyminen terveystiedon ylioppilaskirjoituksissa
Åbo Underrättelser
digitaalinen näköislehti 12 kk / korkein pistemäärä ruotsin kirjoituksissa
Sverigekontakt i Finland rf
kirjastipendi ruotsin ylioppilaskokeessa menestyneelle
Kustantajien kirjastipendit (Gaudeamus, Otava, Siltala, Teos)
äidinkielen ylioppilaskokeessa menestyneille
Uusiouutiset-lehden vuosikertastipendi
Espanjan suurlähetystön kirjalahja
Italian kulttuuri-instituutin kirjalahja
Latinan tunnustuspalkinnot
Suomi-Venäjä-seura
Otavan kirjastipendit / maantiede
Meriliiton kirjastipendit
Turun Yrittäjien Säätiö
Tietokirjastipendit
Pohjola Norden
Kemia-lehden vuosikertastipendi
TSYK lukio / vuoden urheilijapalkinnot
OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN HAKEMAT KANNUSTUSSTIPENDIT
Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ry.:
Asianajajatoimisto Lukander Ruohola HTO OY:
Varsinais-Suomen Keskustanuoret:
Asianajajatoimisto Uronen Oy:
Opiskelijakunnan Kiva kaveri–palkinnot

Tsykin lukio kiittää lämpimästi
stipendien lahjoittajia!
40

20. Vaihto-opiskelijat
Lukuvuoden aikana neljä vaihto-opiskelijaa Argentiinasta, Belgiasta, Kanadasta ja Saksasta oli
opiskelemassa lukiossamme. Yhdeksän lukiomme opiskelijaa oli vaihdossa ulkomailla.
21. Lukuvuoden aikana lukiosta eronneet opiskelijat
Lukuvuoden 2018-2019 aikana lukiostamme erosi 23 opiskelijaa
22. Opiskelijatilasto
Ryhmä
15 J
16 A
16 B
16 C
16 D
16 E
16 F
16 G
16 H
16J
17A
17B
17C
17D
17E
17F
17G
17H
18A
18B
18C
18D
18E
18F
18G
18H
yhteensä

opiskelijamäärä
7
24
24
23
28
24
24
18
25
28
28
31
28
31
25
26
25
25
29
27
28
31
30
25
26
31
667

23. Henkilökunta
Henkilökunta muodostui lukuvuonna 2018 – 2019 57 jäsenestä, joista 46 oli opettajia.
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24. Lukuvuoden 2018 – 2019 työaika
Lukion syyslukukausi to 9.8. – la 22.12.2018
Syysloma ma 15.10. – su 21.10.2018
Kevätlukukausi ma 7.1. – la 1.6.2019
Talviloma ma 18.2. – su 24.2.2019
I jakso to 9.8. – pe 28.9.2018
- yo-kirjoitukset ma 17.9. – ma 1.10.
- arviointiviikko to 27.9. – to 4.10.
II jakso pe 5.10. – ma 3.12.2018
- syysloma ma 15.10. – su 21.10.
- arviointiviikko ma 26.11. – ma 3.12.
III jakso ti 4.12.2018 – ke 6.2.2019
- joululoma su 23.12.2018 – su 6.1.2019
- arviointiviikko ke 30.1. – ke 6.2.
IV jakso to 7.2. – ma 8.4.2019
- penkkarit to 14.2.
- vanhat tanssit 14.2.
- talviloma ma 18. – su 24.2.
- yo-kirjoitukset 12.3. – 28.3.
- arviointiviikko pe 29.3. – pe 5.4.
V jakso ma 8.4. – la 1.6.2019
- pääsiäisloma pe 19. – ma 22.4.
- arviointiviikko ke 22.5. – ke 29.5.
- Helatorstai 30.5.
- toimintapäivä ja kurssipalautteet pe 31.5.
- kevään ylioppilasjuhla sekä lukuvuoden päätösjuhla la 1.6.
25. Lukuvuoden 2019 – 2020 työaika
I jakso: 08.08. - 30.9.2019 / 38 pv
II jakso: 01.10. - 27.11.2019 / 37 pv
syysloma 14.10. -20.10.2019
III jakso: 28.11. - 04.02.2020 / 37 pv
IV jakso: 05.02. - 02.04.2020 / 37 pv
talviloma 17.2. - 23.2.2020
V jakso: 03.04. - 30.5.2020 / 38 pv
26. Oppikirjat lukuvuonna 2018 – 2019
Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa.
Äidinkieli
Kurssi ÄI1
Kurssi ÄI2
Kurssi ÄI3

Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 1 (SanomaPro)
Jukola-sarjan Tekstioppi (huom. ei kurssikohtaista kirjaa)
Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 3
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kurssit ÄI4 – ÄI6
kurssi ÄI7
kurssit ÄI8 ja ÄI9
kurssit ÄI11 - ÄI14

Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirjat Jukola 4 – 6
Ei oppikirjaa
Oppikirjat ilmoitetaan syyslukukauden alussa
Ei oppikirjaa

Englanti A-kieli
kurssit ENA 1-8
kurssi ENA 9
kurssi ENA10
kurssi ENA12

Insights 1-8 (Otava)
Digikirja, ilmoitetaan kurssin alussa
Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa
Ei oppikirjaa

Ruotsi A-kieli
kurssit 1 – 8
Inne 1 – 8 (Finn Lectura)
Kurssi 9
Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa
kurssi 10
Ei oppikirjaa
Inne-kirjoista käytetään uusittua painosta.
Ruotsi B-kieli
kurssit 1 – 7
Fokus 1 – 7 (Otava)
kurssi 8
Megafon+ (Otava)
kurssi 9
Grip chansen (e-oppi)
kurssi 11
ei oppikirjaa
Kaikissa kursseissa voi käyttää myös digikirjaa.
Saksa B2-kieli
kurssi SAB21
kurssi SAB22
kurssi SAB23
kurssi SAB24
kurssi SAB25
kurssi SAB26
kurssi SAB27
kurssi SAB28
kurssi SAB29

Magazin.de 3 (Otava)
Magazin.de 4 (Otava)
Magazin.de 5 (Otava)
Magazin.de 6 (Otava)
Magazin.de 7 (Otava)
Magazin.de 8 (Otava)
Magazin.de 8 (Otava)
TIPP saksan kielioppi ja harjoitukset (Otava) + Abisaksa (Otava)
TIPP saksan kielioppi ja harjoitukset (Otava) + Abisaksa (Otava)
Magazin.de -sarjasta on saatavana myös digikirjat.

Saksa B3-kieli
kurssi SAB31
Magazin.de 1 (Otava)
kurssi SAB32
Magazin.de 2 (Otava)
Magazin.de -sarjasta on saatavana myös digikirjat.
Ranska B2-kieli
kurssi 1
Kurssi 2
kurssi 3
kurssi 4
kurssi 5
kurssi 6
Kurssi 7

Escalier 1 osittain ja 2 osittain (SanomaPro)
Escalier 2 (SanomaPro)
Escalier 2 osittain ja Escalier 3 osittain(SanomaPro)
Escalier 3 (SanomaPro)
Escalier 3 osittain ja Escalier 4 osittain (SanomaPro)
Escalier 4 (SanomaPro)
Escalier 4 osittain (SanomaPro) ja Abiranska osittain (Otava)
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Kurssi 8
Abiranska (Otava)
Kurssi 9
Abiranska (Otava)
Escalier 3- ja Escalier 4-kirjasta käytetään uusittua painosta. Kaikista Escalier-kirjoista saatavana
myös digikirja.
Ranska B3-kieli
kurssit 1 – 2
Escalier 1 (SanomaPro)
Saatavana myös digikirja.
Italia B3-kieli
kurssit 1 – 3
kurssit 4 – 6
kurssi 7
Kurssi 8

Bella Vista I (SanomaPro)
Nuovo Progetto Italiano 1-2, teksti- ja harjoituskirja (Edilingua)
Bella Vista II (SanomaPro)
Italian kielioppi harjoituskirja (Finn Lectura, Ciro Imperato)

Espanja B3-kieli
kurssi EAB31
Acción 1, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB32
Acción 1, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB33
Acción 1, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB34
Acción 1, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB35
Acción 2, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB36
Acción 2, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB37
Acción 2, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB38
Acción 2, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB39
Acierto, espanjan kielioppi ja harjoitukset (Otava)
Acción-sarjasta saatavana myös digikirja.
Matematiikan yhteinen kurssi
MAY1
Luvut ja lukujonot (Otava)
kaikki kurssit:
MAOL–taulukkokirja, TI Nspire laskinohjelmisto
Matematiikka, lyhyt
kurssit 2 – 8
Huippu (Otava)
Kurssi 9 ilmoitetaan myöhemmin (kertauskurssi)
Kurssi 14
ei oppikirjaa
Matematiikka, pitkä
kurssit 2 – 13
Tekijä (SanomaPro)
kurssi 14
ilmoitetaan myöhemmin (kertauskurssi)
kurssit 16, 18, 19 materiaali lukiosta
Kurssi 21 ei oppikirjaa
Fysiikka
kurssit 1 – 7
Lehto, Maalampi, ym.: Fysiikka-sarja (SanomaPro)
kurssi 8
ilmoitetaan myöhemmin
kurssit 9 – 14
ei oppikirjaa
kaikki kurssit Maol – taulukkokirja
Kemia
kurssit 1 – 5

Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli (Otava)
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kurssit 6 – 7
ilmoitetaan myöhemmin (kertauskurssit)
kurssit 8 – 12
ei oppikirjaa
kaikki kurssit Maol – taulukkokirja
Biologia
kurssi 1
Bios 1 Elämä ja evoluutio (SanomaPro)
kurssi 2
Bios 2 Ekologia ja ympäristö (SanomaPro)
kurssi 3
Bios 3 Solu ja perinnöllisyys (SanomaPro)
kurssi 4
Bios 4 Ihmisen biologia (SanomaPro)
kurssi 5
Bios 5 Biologian sovellukset (SanomaPro)
kurssi 6
Oppikirja ilmoitetaan erikseen ryhmälle
Kursseista 1 – 5 on saatavilla myös sähköinen oppikirja.
Filosofia
Kurssi 1
Keinänen & Vadén: Filosofian haasteet (Atena)
Kurssi 2
Keinänen & Vadén: Etiikan haasteet (Atena)
Muiden kurssien oppikirjat ilmoitetaan myöhemmin.
Historia
kurssi 1

Kohi, Palo ym.: Forum I, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
(Otava)
kurssi 2
Kohi, Palo ym.: Forum II, Kansainväliset suhteet (Otava)
kurssi 3
Kohi, Palo ym.: Forum III, Itsenäisen Suomen historia (Otava)
kurssi 4
Kohi, Palo ym.: Forum IV, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Otava)
kurssi 5
Liuskari, Palo ym.: Forum V, Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava)
kurssi 6
Kohi, Palo ym.: Forum VI, Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava)
kurssi 7
Kohi, Palo ym.: Abi Historia (Otava)
Saatavana myös digikirjat (ei Abi Historia)
Maantiede
kurssi 1
Manner 1 Maailma muutoksessa (Otava)
kurssi 2
Manner 2 Sininen planeetta (Otava)
kurssi 3
Manner 3 Yhteinen maailma (Otava)
kurssi 4
Manner 4 Geomedia (Otava)
Saatavina myös digikirjat
Psykologia
Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5

Degerman, Holm: Motiivi 1 – Psyykkinen toiminta ja oppiminen (SanomaPro)
Motiivi 2 (SanomaPro)
Motiivi 3 (SanomaPro)
Motiivi 4 (SanomaPro)
Motiivi 5 (SanomaPro)

Terveystieto
kurssi 1
kurssi 2
kurssi 3
kurssi 4
kurssi 5
kurssi 6

TERVE 1: Terveyden perusteet (uusi LOPS 2016, SanomaPro)
TERVE 2: Ihminen, ympäristö ja terveys (uusi LOPS 2016, SanomaPro)
TERVE 3: Terveyttä tutkimassa (uusi LOPS 2016, SanomaPro)
kurssikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa
ei kurssikirjaa
ei kurssikirjaa
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Kursseihin 1-3 on saatavilla myös digikirjat
Uskonto
Kurssi 1
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 1 (SanomaPro)
Kurssi 2
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 2 (SanomaPro)
Kurssi 3
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 3 (SanomaPro)
Kurssi 4
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 4 (SanomaPro)
Kurssit 5-6
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 5-6 (SanomaPro, ilmestyy syksyllä 2018 vain
sähköisenä)
Kaikista kirjoista on saatavilla myös digikirja
Elämänkatsomustieto
Tabletkoulu ET1
Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS 2016)
Tabletkoulu ET2
Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (LOPS 2016)
Tabletkoulu ET3
Yksilö ja yhteisö (LOPS 2016)
Tabletkoulu ET4
Kulttuurit katsomuksen muovaajina (LOPS 2016)
Yhteiskuntaoppi
kurssi 1
Kohi, Liuskari ym.: Forum 1, Suomalainen yhteiskunta (Otava)
kurssi 2
Kohi, Liuskari ym.: Forum 2, Taloustieto (Otava)
kurssi 3
Kohi, Liuskari ym.: Forum 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava)
kurssi 4
Kohi, Liuskari ym.: Forum 4, Kansalaisen lakitieto (Otava)
kurssi 5
Kohi, Liuskari ym.: Abi Yhteiskuntaoppi (Otava)
Saatavana myös digikirjat (ei Abi Yhteiskuntaoppi)
Kuvataide
Töyssy-Vartiainen-Viitanen: Kuvataide (SanomaPro)
Musiikki
kurssi 1
kurssi 2
kurssi 10

Juutilainen-Kukkula: Lukion musa 1 (SanomaPro)
Juutilainen-Kukkula: Lukion musa 2 (SanomaPro)
Harala-Mäkinen: Klaavi, peruskurssi 1/3 (Nuottikuva Oy)

Opinto-ohjaus
Kurssi 1 Tabletkoulu, sähköinen oppikirja, ohjeet lukuvuoden alkaessa
27. Oppikirjat lukuvuonna 2019 – 2020
Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa.
Äidinkieli
Kurssi ÄI1
Kurssi ÄI2
Kurssi ÄI3
kurssit ÄI4 – ÄI6
kurssi ÄI7
kurssit ÄI8 ja ÄI9
Kurssi ÄI11
Kurssi ÄI13

Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 1 (SanomaPro)
Jukola-sarjan Tekstioppi (huom. ei kurssikohtaista kirjaa)
Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 3
Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirjat Jukola 4 – 6
Ei oppikirjaa
Tekstioppi edelleen käytössä. Kurssikohtaisen kirjan hankkiminen ei
välttämätöntä (kurssikirjat Jukola 8 ja 9 saa koulusta luokkakäyttöön)
Kurssikohtaisen kirjan hankkiminen ei välttämätöntä (Jukola-sarjan Kielikirjan
saa koulusta luokkakäyttöön)
Ei oppikirjaa
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Englanti A-kieli
kurssit ENA 1-8
kurssi ENA 9
kurssi ENA10
kurssi ENA12

Insights 1-8 (Otava)
Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa
Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa
Ei oppikirjaa

Ruotsi A-kieli
kurssit 1 – 8
Inne 1 – 8 (Finn Lectura / Otava)
Kurssi 9
Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa
kurssi 10
Ei oppikirjaa
Inne-kirjoista käytetään uusittua painosta.
Ruotsi B-kieli
kurssit 1 – 7
Fokus 1 – 7 (Otava)
kurssi 8
Megafon+ (Otava)
kurssi 9
Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa.
kurssi 11
Ei oppikirjaa
Kaikissa kursseissa voi käyttää myös digikirjaa.
Saksa B2-kieli
kurssi SAB21
Magazin.de 3 (Otava)
kurssi SAB22
Magazin.de 4 (Otava)
kurssi SAB23
Magazin.de 5 (Otava)
kurssi SAB24
Magazin.de 6 (Otava)
kurssi SAB25
Magazin.de 7 (Otava)
kurssi SAB26
Magazin.de 8 (Otava)
kurssi SAB27
Magazin.de Abi (Otava) ; ilmestyy elokuussa 2019
kurssi SAB28
Magazin.de Abi (Otava)
kurssi SAB29
ilmoitetaan ennen kurssin alkua
Magazin.de -sarjasta on saatavana myös digikirjat.
Saksa B3-kieli
kurssi SAB31
Magazin.de 1 (Otava)
kurssi SAB32
Magazin.de 2 (Otava)
Magazin.de -sarjasta on saatavana myös digikirjat.
Ranska B2-kieli
kurssi 1
Escalier 2 (SanomaPro)
Kurssi 2
Escalier 2 (SanomaPro)
kurssi 3
Escalier 2 osittain ja Escalier 3 osittain(SanomaPro)
kurssi 4
Escalier 3 (SanomaPro)
kurssi 5
Escalier 3 osittain ja Escalier 4 osittain (SanomaPro)
kurssi 6
Escalier 4 (SanomaPro)
Kurssi 7
Escalier 4 osittain (SanomaPro) ja Abiranska osittain (Otava)
Kurssi 8
Abiranska (Otava)
Kurssi 9
Abiranska (Otava)
Escalier 3- ja Escalier 4-kirjasta käytetään uusittua painosta. Kaikista Escalier-kirjoista saatavana
myös digikirja.
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Ranska B3-kieli
kurssit 1 – 2
Escalier 1 (SanomaPro)
Saatavana myös digikirja.
Italia B3-kieli
kurssit 1 – 3
Bella Vista I (SanomaPro)
kurssit 4 – 6
Bella Vista II (SanomaPro)
kurssi 7
Nuovo Progetto Italiano 2, teksti- ja harjoituskirja (Edilingua)
Kurssi 8
Nuovo Progetto Italiano 2, teksti- ja harjoituskirja (Edilingua)
Italian kielioppi harjoituskirja (Finn Lectura, Ciro Imperato)
Espanja B3-kieli
kurssi EAB31
Nos vemos 1 (Otava)
kurssi EAB32
Nos vemos 2 (Otava)
kurssi EAB33
Nos vemos 3 (Otava); mahdollinen vaihdos ilmoitetaan ennen kurssin alkua
kurssi EAB34
Acción 1, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB35
Acción 2, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB36
Acción 2, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB37
Acción 2, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB38
Acción 2, teksti- ja harjoituskirja (Sanoma Pro)
kurssi EAB39
ilmoitetaan ennen kurssin alkua
Nos vemos-sarjasta saatavana myös digikirjat.
Matematiikan yhteinen kurssi
MAY1
Luvut ja lukujonot (Otava)
Kaikki kurssit:
MAOL–taulukkokirja, TI Nspire laskinohjelmisto
Matematiikka, lyhyt
Kurssit 2 – 8
Huippu (Otava)
Kurssi 9
ilmoitetaan myöhemmin (kertauskurssi)
Kurssi 14
ei oppikirjaa
Matematiikka, pitkä
Kurssit 2 – 13
Tekijä (SanomaPro)
Kurssi 14
ilmoitetaan myöhemmin (kertauskurssi)
Kurssit 16, 18, 19 materiaali lukiosta
Kurssi 21
ei oppikirjaa
Fysiikka
kurssit 1 – 7
Lehto, Maalampi, ym.: Fysiikka-sarja (SanomaPro)
kurssi 8
YO-kertaus (SanomaPro) / YO-kertauskurssi Fysiikka (Mafynetti)
kurssit 9 – 14
ei oppikirjaa
kaikki kurssit Maol –taulukkokirja
Kemia
kurssit 1 – 5
Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli (Otava)
kurssit 6 – 7
ilmoitetaan myöhemmin (kertauskurssit)
kurssit 8 – 12
ei oppikirjaa
kaikki kurssit Maol –taulukkokirja
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Biologia
kurssi 1 Bios 1
Elämä ja evoluutio (SanomaPro)
kurssi 2 Bios 2
Ekologia ja ympäristö (SanomaPro)
kurssi 3 Bios 3
Solu ja perinnöllisyys (SanomaPro)
kurssi 4 Bios 4
Ihmisen biologia (SanomaPro)
kurssi 5 Bios 5
Biologian sovellukset (SanomaPro)
kurssi 6
Oppikirja ilmoitetaan erikseen ryhmälle
Kursseista 1 – 5 on saatavilla myös digikirja.
Filosofia
Kurssi 1
Keinänen & Vadén: Filosofian haasteet (Atena)
Kurssi 2
Keinänen & Vadén: Etiikan haasteet (Atena)
Muiden kurssien oppikirjat ilmoitetaan myöhemmin.
Historia
kurssi 1

Kohi, Palo ym.: Forum I, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
(Otava)
kurssi 2
Kohi, Palo ym.: Forum II, Kansainväliset suhteet (Otava)
kurssi 3
Kohi, Palo ym.: Forum III, Itsenäisen Suomen historia (Otava)
kurssi 4
Kohi, Palo ym.: Forum IV, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Otava)
kurssi 5
Liuskari, Palo ym.: Forum V, Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava)
kurssi 6
Kohi, Palo ym.: Forum VI, Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava)
kurssi 7
Kohi, Palo ym.: Abi Historia (Otava)
Saatavana myös digikirjat (ei Abi Historia)
Maantiede
kurssi 1
Manner 1 Maailma muutoksessa (Otava)
kurssi 2
Manner 2 Sininen planeetta (Otava)
kurssi 3
Manner 3 Yhteinen maailma (Otava)
kurssi 4
Manner 4 Geomedia (Otava)
Saatavina myös digikirjat
Psykologia
Kurssi 1
Degerman, Holm: Motiivi 1 – Psyykkinen toiminta ja oppiminen (SanomaPro)
Kurssi 2
Motiivi 2 (SanomaPro)
Kurssi 3
Motiivi 3 (SanomaPro)
Kurssi 4
Motiivi 4 (SanomaPro)
Kurssi 5
Motiivi 5 (SanomaPro)
Kurssikirjoista on saatavana myös digikirjat.
Terveystieto
kurssi 1
TERVE 1: Terveyden perusteet (uusi LOPS 2016, SanomaPro)
kurssi 2
TERVE 2: Ihminen, ympäristö ja terveys (uusi LOPS 2016, SanomaPro)
kurssi 3
TERVE 3: Terveyttä tutkimassa (uusi LOPS 2016, SanomaPro)
kurssi 4
kurssikirja ilmoitetaan kurssin alkaessa
Kursseihin 1-3 on saatavilla myös digikirjat
Uskonto
Kurssi 1
Kurssi 2

Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 1 (SanomaPro)
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 2 (SanomaPro)
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Kurssi 3
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 3 (SanomaPro)
Kurssi 4
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 4 (SanomaPro)
Kurssit 5-6
Hanki, Könni, Nyyssönen: Verso 5-6 (SanomaPro)
Kaikista kirjoista on saatavilla myös digikirja
Elämänkatsomustieto
Tabletkoulu
ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS 2016)
Tabletkoulu
ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (LOPS 2016)
Tabletkoulu
ET3 Yksilö ja yhteisö (LOPS 2016)
Tabletkoulu
ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina (LOPS 2016)
Tabletkoulu
ET5 Katsomusten maailma
Tabletkoulu
ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus
Yhteiskuntaoppi
kurssi 1
Kohi, Liuskari ym.: Forum 1, Suomalainen yhteiskunta (Otava)
kurssi 2
Kohi, Liuskari ym.: Forum 2, Taloustieto (Otava)
kurssi 3
Kohi, Liuskari ym.: Forum 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava)
kurssi 4
Kohi, Liuskari ym.: Forum 4, Kansalaisen lakitieto (Otava)
kurssi 5
Kohi, Liuskari ym.: Abi Yhteiskuntaoppi (Otava)
Saatavana myös digikirjat (ei Abi Yhteiskuntaoppi)
Kuvataide
Materiaali kootaan kurssilla.
Musiikki
kurssi 1
Kurssi 2
kurssi 10

Juutilainen-Kukkula: Lukion musa 1 (SanomaPro)
ei oppikirjaa
Harala-Mäkinen: Klaavi, peruskurssi 1/3 (Nuottikuva Oy)

Opinto-ohjaus
Kurssi 1

Tabletkoulu, sähköinen oppikirja, ohjeet lukuvuoden alkaessa

28. Syksyn 2019 ylioppilaskirjoitukset
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2019-koepaivat
29. Ilmoitusasiat
Keväällä 2019 valmistuvien ylioppilaiden on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti kansliassa syksyn
2019 ylioppilaskirjoituksiin viimeistään keskiviikkona 5.6.2019 klo 12.00 mennessä.
5. jakson uusintakoe:
pe 16.8. klo 14.45.- 17.45.
Ilmoittautuminen päättyy Wilmassa ke 14.8. klo 24.00.
4. – 5. jakson korotuskoe:
pe 23.8. klo 14.45 – 17.45.
Ilmoittautuminen päättyy Wilmassa ke 21.8. klo 24.00.

50

30. Lukuvuoden 2019 – 2020 aloitus
Seuraava lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019 kokoontumalla juhlasaliin:
19-ryhmät klo 9.00
18-ryhmät klo 10.00
16J- ja 17-ryhmät klo 11.00
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