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1.  Rehtorin alkusanat  

 
Lukuvuosi 2019-2020 on sisältänyt paljon, itse asiassa paljon enemmän kuin olisi voinut 

ajatellakaan, jos olisi ennustuksia tehnyt kouluvuodelle. Elokuussa aloittaessamme takana oli 

kaunis ja lämmin kesä, edessä kuvittelimme olevan vihdoinkin lukuvuoden ilman yllätyksiä tai 

ylimääräisiä kuvioita.  

Toisin kävi!  

Kevät 2020 toi tullessaan valtavasti muutoksia, haasteita, uuteen tottumista, poikkeusjärjestelyjä. 

Nyt lukuvuoden päättyessä haluan kiittää ihan jokaista: teitä opiskelijat venymisestä ja 

sopeutumisesta maaliskuussa alkaneeseen etäopetustilanteeseen, teitä opettajat nopeasta 

verkko-opetuksen haltuunotosta ja isosta digiloikasta sekä opiskelijoiden tukemisesta, 

apulaisrehtoria ja koulusihteeriä loputtomasta uusien tilanteiden vastaanottamisesta, 

haltuunotosta, hoitamisesta ja yllättävien kevään käänteiden ratkaisemisista. Kiitosta haluan 

välittää myös huoltajille opiskelijoidemme tukemisessa ja kannustamisessa. Erityinen kiitos kuuluu 

kaikille kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuneille: Ylioppilastutkintolautakunta ilmoitti viikon 

varoitusajalla kirjoituspäivien tiivistämisestä siten, että kahden viikon kokeet tehtiin yhdessä 

viikossa. Te otitte ”härkää sarvista” ja te saitte superviikon läpivietyä! 

Tänä keväänä valmistuu Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta 193 uutta ylioppilasta. 

Joulukuussa 2019 lakitettiin 18 uutta ylioppilasta. Te kevään 2020 uudet ylioppilaat olette kokeneet 

lukioaikananne enemmän kaikenlaista ja yllättäviäkin käänteitä kuin keskimäärin tapahtuu 

vähintäänkin vuosikymmenen aikana. Lukio-opintonne aloititte syksyllä 2017 väistötiloissa 

Sepänkatu 2 -kiinteistössä. Kun TSYKin kiinteistön talotekninen perusremontti valmistui 

helmikuussa 2018, olitte osa ensimmäisiä opiskelijoita tässä kauniissa koulurakennuksessamme. 

Teidän aikananne yo-kirjoitukset ovat kokonaan sähköistyneet ja abitti on tullut teille tutuksi 

tikkujen päivityksineen kaikkineen.  

Tämä kirjoituskevät 2020 on vaatinut erityisjärjestelyjä ja kevään lakkiaiset ovat täysin erilaiset 

aiempiin verrattuna. Toukokuun viimeisen lauantain päätös- ja lakitustilaisuus järjestetään 

virtuaalisena, jolloin kaikki lakitettavat ovat jossain muualla kuin yhteisessä tilaisuudessa – kotona 

olohuoneessa, terassilla ulkona, luonnossa, jossain. Olette suoriutuneet lukioajastanne ja 

kirjoitusajasta mielestäni hienosti. Olette kevään aikana saaneet tuleviin elämänpolkuihinne 

ekstraeväitä haasteellisten tilanteiden kohtaamisiin. Perusnormaali lukio-opiskelu puolestaan on 

ollut luomassa hyvää pohjaa tiedolliseen ja taidolliseen osaamiseen niin tulevissa jatko-opinnoissa 

kuin myöhemmin elämässänne. 

Matkaeväiksi teille uudet ylioppilaat ja kaikille muillekin haluan antaa muutaman viisauden: 

”The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes.” 

(Marcel Proust)  

”Hymy on kaari, joka vetää mutkat suoriksi:” (Phyllis Diller)  

”Life does not have to be perfect to be wonderful” (unknown writer)  

”Aktiva människor tänker om. Passiva människor tänker: Om… (Pär Rådström)  

“Kaksi karamellia lasketaan kai yhdeksi, jos ne ovat takertuneet toisiinsa?” (Pikku-Myy)  

Oikein hyvää, mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille! 

     Riikka Lindroos 
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2. Yleislukio 
 
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Yleislukio elää ja hengittää sivistystä. Sivistys on yleislukion 

toiminnassa monipuolisuutta, arvojen pohdintaa ja keskustelua. Usein toimintakertomukset 

vilisevät projekteja ja hankkeita. Ne nousevat välillä esiin ikään kuin muu toiminta olisi vain 

projektien heijastumaa. Ennen kuin puu voi kantaa hedelmää, on sillä oltava maaperä. 

Opiskelussa, koulutuksessa tuo maaperä on sivistys. Sivistys tapahtuu välissä, opettajan ja 

opiskelijan – opiskelijoiden kesken – se kuljettaa ajatusta ja kulttuuria tulevaan ja tulevasta 

menneeseen; tähän aikaan. Siksi luokkahuone on sivistyslukion toiminnallinen ydin. Luokkahuone 

nähdään usein virheellisesti pysähtyneenä tilana, jota hektinen aika kammoksuu. Luokkahuone on 

dynaaminen kenttä, jossa sivistys on jatkuvassa liikkeessä. Ilman luokkahuonetta aika pysähtyisi 

julistamaan edistyksellisyyttään ymmärtämättä, kuinka se on juuri julistanut itsensä lopun. 

Ihmisen maailmallisuuden pohdinta on tullut vuoden aikana merkittävästi esiin Tsykissä 

monestakin eri näkökulmasta. Tulevaa opetussuunnitelma työtä on pohjustettu eri tavoin. Tsykissä 

käynnistettiin lukiomme arvoperustan arviointikeskustelut. Alustavasti ne osoittavat sivistyksen 

laajennettuun käsitykseen, joka huomioi ihmisenä kasvamisen ja kehittymisen osana ekologisesti 

kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa. 

Yleislukion vuosi on ennen koronakriisin aiheuttamaa siirtymistä etäopiskeluun ollut aktiivista 

kulttuuritarjontaa, johon voi tutustua monen oppiaineen kohdalla tässä toimintakertomuksessa. On 

ollut musiikkiesityksiä, todella koskettava näytelmä ihmisestä, erilaisia luentoja ja vierailuja.   

Kaksi tulevaisuutta –näytelmä oli Tsykin historian vaikuttavimpia tapahtumia. Näytelmässä 

ihminen joutuu katsomaan itseään peiliin ja kysymään omaa ihmisyyttään. Näytelmän 

toteuttaminen taiteelliseksi puheenvuoroksi ajastaan vaatii merkittävää taitoa ja näkemyksellisyyttä 

sekä ohjaavilta opettajilta että myös opiskelijoilta. Päivittäin taide levittäytyy Tsykin käytävillä 

aktiivisen kuvataiteen, mutta myös musiikin tuotosten esittelyinä. Viime vuonna erityisesti ihmisen 

ja luonnon välisen suhteen eettinen pohdinta nousi vahvasti esiin. 

Toki Tsykistä on osallistuttu myös moniin urheilukilpailuihin. Kehollisuuden ilmentämisen 

menestyksestä eri kilpailuissa on seikkaperäisemmin kerrottu liikunnan osiossa. 

Tsykkiläiset ovat saaneet nyt parin vuoden ajan nauttia remontoidusta rakennuksestaan, joka 

itsessään on sivistyksen hieno ilmentymä. Rakennuksen uudesti avautuneet tilat, valon piirtymät 

seinillä, ihmisten hymyt käytävillä kertovat, että Tsyk on kotona. Sivistys voi jatkaa muuttuvaisessa 

kulkuaan, ihmiset heräävät luontoon. 
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3.  Luonnontiedelukio 

 

3.1. Luonnontiedelukion 25-vuotisjuhla 
 
Vuonna 2019 tuli kuluneeksi 25 vuotta luonnontiedelukion aloittamisesta. Turun lukiot alkoivat 

erikoistua 1980- ja 1990-luvulla: Puolalanmäen lukio musiikkiin, Aurajoen lukio urheiluun ja 

Raunistulassa sijainnut Kastun lukio luonnontieteisiin. Kokeilun tuloksena Kastun lukiolle 

myönnettiin 20.5.1994 ensimmäisten joukossa valtakunnallinen luonnontieteen erityistehtävä. 

Turun lukioiden yhdistymisprosessin alussa Kastun lukio ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 

yhdistyivät 2008. Tuolloin lukio toimi kahdessa yksikössä Kastussa ja TSYKissä. Vuodesta 2009 

lukio on toiminut saman katon alla 

Luonnontiedelukion 25-vuotista taivalta juhlistettiin 1.11.2019 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 

lukion juhlasalissa. Tilaisuuden juontajat haastattelivat luonnontiedelukion rehtoreita aiempia 

rehtoreita ja nykyistä rehtoria.   

Tilaisuuden juhlapuhujina kuulimme Kastun luonnontiedelukion entisiä opiskelijoita Turun 

yliopiston dosentti ja tähtitieteilijä kertoi tutkimuksestaan maailmankaikkeuden ilmiöiden parissa. 

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön professorin puhe käsitteli maallisempia aiheita: 

loispistiäisten valtaisaa kirjoa ja toisaalta huolestuttavan nopeasti kiihtyvää luonnon 

monimuotoisuuden köyhtymistä. 

Taitavista musiikkiesityksistä vastasivat luonnontiedelukion opiskelijat. Kiitos kaikille juhlaan 

osallistuneille vieraille ja juhlan järjestämiseen osallistuneille tsykkiläisille! 
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3.2. Luonnontiedelukion opiskelijamäärä ja ylioppilaat lukuvuonna 2019 - 2020 

Lukuvuonna 2019 – 2020 luonnontiedelinjalla opiskeli kaikkiaan 173, joista yksi on ollut kuluvana 

lukuvuonna vaihdossa ulkomailla. Syksyllä 2019 linjalta valmistui yksi ylioppilas ja keväällä 2020 

linjalta valmistuu 48 uutta ylioppilasta.  

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen luonnontiedelinjalla on aloituspaikkoja 75 opiskelijaa 

aikaisemman 50 opiskelijan sijaan. 

 

3.3. Luonnontiedelukiosta LUMA-kehittämiskoulu 

Lukuvuonna 2019-2020 luonnontiedelukio valittiin LUMA-kehittämiskouluksi opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan. Ohjelmassa saimme ideoita ja tukea 

kehittämisprojekteihin, joiksi valitsimme uudet STEAM-kurssimme Tiede kohtaa taiteen (STM01) ja 

Energia (STM03). LUMA2020-ohjelmaan kuuluneet opettajat osallistuivat kuukausittaisiin 

tapaamisiin Lounais-Suomen LUMA-keskuksessa. Lisäksi esittelemme STEAM-kursseja 

SciCruise-tiederisteilyllä, joka koronaepidemian vuoksi jouduttiin siirtämään keväältä ensi syksyyn. 

Tiede kohtaa taiteen- ja Energia-kursseja esitellään tarkemmin vuosikertomuksen kuvataiteen ja 

fysiikan osioissa. 

 

3.4. Tiedetutorien toimintaa 

Syyslukukauden alussa 14 innokasta luonnontiedelukion toisen vuoden opiskelijaa aloitti uusina 

tiedetutoreina. Vuoden aikana tiedetutorit ovat pitäneet tiedekahvilaa, jossa he ovat ohjanneet 

matematiikan ja luonnontieteiden tehtävien parissa painivia ensimmäisen vuoden opiskelijoita.  

Tiedetutorit ilahduttivat myös nuorempaa väkeä, kun luonnontieteiden demovälineet pakattiin 

isoihin laatikkoihin ja otettiin mukaan Rahjekadun päiväkotiin, jossa tiedetutorit järjestivät 

tiedetapahtuman 11.2.2020. Tiedetutortoimintaa tukee STEAM Turku -hanke. 

 

 

3.5. Harppi 2019 –matematiikka- ja tiedefestarit 

Ensimmäistä kertaa järjestetylle Harppi 2019 –matematiikka- ja tiedefestareille osallistui TSYKistä 

45-henkinen joukkio. Yhteensä osallistujia Helsingin matematiikkalukiolla pidetyssä tapahtumassa 

oli yli 400 opiskelijaa lukioista ympäri maan. Innostava päivä sisälsi mielenkiintoisia luentoja, 

pakohuoneita, ongelmanratkaisua, kooditaidetta, robottijalkapalloa, lautapelailua ja pizzan syöntiä. 
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4. Biologia, maantiede, fysiikka ja kemia  

4.1. Biologia 

Biologian osalta lukuvuosi alkoi perinteisellä kenttäkurssilla Lemmenjoella. Vaellukselle osallistui iso 

28 hengen luonnontieteilijäporukka. Erityispiirteenä täällä kertaa oli useana päivänä vallinnut sumu, 

mikä olikin oiva haaste, kun tunturissa harjoiteltiin suunnistusta.  

 

Biologian osalta osa opiskelijoistamme oli aktiivisia kyllä myös läpi kesän, sillä 12 opiskelijaamme 

osallistui LUOMUKsen toteuttamaan lukiolaisten lepakkotutkimusprojektiin. Projektissa lukiolaiset 

keräsivät lepakkodetektoreilla dataa lepakkojen esiintymisestä läpi kesän tutkijoiden käyttöön. Kaikki 

havainnot on kirjattu nähtäville laji.fi palveluun (https://laji.fi/observation/map?collectionId=HR.2991) 

 

Elokuussa Turussa järjestettiin kansainvälinen evoluutiobiologian konferenssi ESEB, johon osallistui 

1400 evoluutiobiologia kymmenisä maista. Mukaan vieraaksi pääsi myös BI7 kurssilaisemme, sillä 

konferenssiin oli suunniteltu myös tapahtuma lukiolaisille, johon osallistui tsykkiläisten lisäksi 

opiskelijoita Kaarinan ja Salon lukioista. TSYKin ja Kaarinan lukiolaisia toimi ansiokkaasti myös 

tapahtuman juontajina. 

 

Paljon iloa koko koululle on tuonut myös hyvin aktiivinen kasvihuonetyöryhmä, joka on keksinyt 

https://laji.fi/observation/map?collectionId=HR.2991
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koulun kasvihuoneeseen uutta ja mielenkiintoista pitkin kouluvuotta. Jännityksellä seurasimme 

talven yhden sukasravun lisääntymisyrityksiä ja keväällä akvaarioon saatiin myös muutama uusi kala 

monnien ja leväsukasrapujen kaveriksi.  

 

Biologian opiskelijoiden määrä on vuosi vuodelta koulussamme kasvanut ja koulukohtaisia kursseja 

oli tänä vuonna paljon tarjolla. Nyt toista vuotta 

pidettävä ihmisen biologian syventävä kurssi 

pidettiin kahteen kertaan ja sinne saimme vieraaksi 

mm. Perttu Terhon Aurian biopankista sekä 

kävimme veripalvelussa, joka sai lukiolaisistamme 

uusia verenluovuttajia. Kurssin 

mielenkiintoisimmaksi osaksi osoittautui kuitenkin 

karitsan sisäelinten preparointi. Kurssillamme 

vieraili myös ryhmä Hepokullan päiväkodin lapsia, 

joille kurssilaiset pitivät ihmisen biologiaan liittyviä 

työpajoja.  

 

Kevään koulukohtaisia kursseja vaikeutti 

koronaviruksen vuoksi toteutettu etäopetus. Kurssin aiheita siirrettiin osittain opiskelijoiden omiksi, 

maastossa tehtäviksi tutkimuksiksi, ja näihin opiskelijat heittäytyivät mukaan todella innovatiivisesti. 

Kokonaisuudessaankin opiskelijat suoriutuivat erikoisen etäkevään opiskelusta biologiassa todella 

hyvin. Kuvataiteen ja biologian yhteinen projekti, Taidepuutarha sai myös uutta tuulta alleen, kun 

koulualueen suunnitteluun saatiin mukaan pihasuunnittelijat. Syksyllä pihan kehittäminen siis jatkuu 

ammattilaisten suunnitelman pohjalta.  

 

Myös biologian kansallinen kilpailu siirrettiin koronatilanteen vuoksi syksyyn, joten mahdollisesta 

kisamenestyksestä kirjoitetaan vasta seuraavaan vuosikertomukseen. Kevään ylioppilastulokset 

biologiassa olivat poikkeuksellisen hienot: 77 kirjoittajan joukossa oli 28 laudaturia, 16 eximiaa ja 19 

magnaa. Onnea menestyksestä kaikille biologian kirjoittajille! 

 

4.2. Maantiede  

 
Maantieteen syksy alkoi ennätyssuurella syksyn kirjoittajamäärällä, jossa 44 kokelasta kirjoitti 

ansiokkaasti maantieteen. Tsykin opiskelija nappasi myös yksilökilpailun olympiapronssia Etelä-

Koreassa järjestetyistä Geotieteiden olympialaisista. 

 

Maantiedettä ja fysiikkaa integroivalla Energia-kurssilla opiskelijat järjestivät yhteistyössä Turun 

Seudun Jätehuollon kanssa kännyköiden keräys –kampanjan Turun lukioissa, jossa Tsykissä 

kerättiin n. 82 kg kännyköitä viikon aikana. Juttu pääsi valtakunnan ykkösuutislähetykseen asti ja 

lisäksi asiasta oli juttua mm. Ylen sivuilla (https://yle.fi/uutiset/3-11063114). 

 

Lukuvuoden aikana järjestettiin yhteensä kolme Mapathon-tapahtumaa, jossa tehtiin 

humanitaarista avustustyötä GE4-kurssin yhteydessä mm. Venezuelassa ja Tansaniassa. Tsykin 

opiskelijat tekivät taas maailmasta konkreettisesti vähän parempaa paikkaa. 

Myös kilpailuissa tuli menestystä. Maantieteen kansallisessa kilpailussa tsykkiläiset menestyivät 

hienosti ja yksi Tsykin opiskelija valittiin olympiavalmennukseen. Geotieteiden kansallisessa 

kilpailussa 10 parhaan joukkoon sijoittui upeasti kolme tsykkiläistä. Parhaan tsykkiläisen sijoitus oli 

toinen koko kilpailussa.  

https://yle.fi/uutiset/3-11063114
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Lisäksi maantieteen kursseilla liikuttiin ympäri Turun seutua, tutkittiin ja kartoitettiin mm. Vähäjoen 

uomaa sekä Puolalanpuistoa. Apuna tutkimuksissa olivat mm. ArcGIS Onlinen Collector ja drone. 

Tutkimuksia pystyttiin tekemään vallitsevasta tilanteesta huolimatta, sillä opiskelijat suorittivat 

tutkimuksia itsenäisesti kotiympäristössään. Alla olevalla kartalla näkyy opiskelijoiden 

tutkimuskohteita GE4-kurssilta Turun alueella ArcGIS Online –sovelluksessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4.3. Fysiikka 

 

Neljän tieteen kisoissa TSYKin 2. vuosikurssin opiskelijat osallistuivat aktiivisesti fysiikan 

perussarjan kilpailuihin. Osaaminen oli jälleen huikeaa. TSYKin opiskelija sai koko Suomen 

parhaan tuloksen fysiikan perussarjassa. Kolme perussarjaan osallistunutta kilpailijaa valittiin 

fysiikan olympiavalmennukseen ja he kilpailivat toukokuussa Baltian maiden fysiikan 

olympialaisissa.  

 

TSYK tarjoili monia fysiikan erikoiskursseja. Osa oli koulun omia ja osa koko Turun STEAM-

kursseja. Maantieteen ja fysiikan yhteisellä Energia-kurssilla vierailimme Turun AMK:ssa 

tekemässä omakotitalon aurinkokennojärjestelmien suunnittelua. Energia-kurssilla järjestimme 

Turun lukioissa toteutetun Kännykän kierrätysviikko -kampanjan. Kampanjan aikana kerättiin Turun 

lukioissa yhteensä 143 kg kännyköitä, joista 82 kg tuli TSYKistä.  

 

TSYK oli jälleen tänäkin lukuvuonna osallisena havaitsevan tähtitieteen NOT-tiedeleirikoulussa. 

TSYKistä tiedeleirikouluun osallistui 5 opiskelijaa. Tiedeleirikoulussa etäkäytettiin Tuorlasta käsin 

LaPalman-saarella olevaa NOT-teleskooppia. Teleskoopilla havainnoitiin kohteiden magnitudeja 

sekä tutustuttiin teleskoopin käyttöön muun muassa ottamalla erilaisten suodattimien läpi kuvia 

galakseista ja rapusumusta. Kurssi veti Tuorlan tiedekeskuksen johtaja Pasi Nurmi, joka myös 

vetää TSYKin Astrofysiikan kurssia.  

 

CERN-tiedeleirikoulun, Energia-kurssin ja Uusiutuvien teknologi oiden tiedeleirikoulun kanssa 

vierailtiin Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa.  

 

Hiukkasfysiikan CERN-tiedeleirikoulu on vuoden kohokohta. TSYKin 10 opiskelijaa ja opettaja oli 

mukana Turun ryhmässä. Reissu oli opettavainen ja huikea kokemus. TSYKin opiskelijat olivat 

uskomattoman aktiivisia kyselijöitä ja huomasi, että luonnontiedelinjalaiset todella ovat 

kiinnostuneet fysiikasta sekä luonnontieteistä kokonaisuudessaan. Opiskelijat haastoivat CERNin 

tutkijoita kysymyksillään moneen kertaan ja onneksi suurimpaan osaan kysymyksistä saatiin myös 
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vastauksia.  

Lukuvuoden aikana luonnontiedelinjan opiskelijat 

esittelivät osaamistaan päiväkotiin tekemällään 

vierailulla sekä usealla yläkoululaisille tarkoitetuilla 

tilaisuuksilla. Opiskelijoidemme kiinnostus 

luonnontieteitä kohtaan näkyi upeasti 

vapaaehtoisesti yläkoululaisille esitetyissä fysiikan 

demonstraatioissa. He todella haluavat, että 

muutkin pääsevät nauttimaan fysiikan 

ihmeellisestä maailmasta.  

 

 

Korona-virus sekoitti koko loppukevään opiskelun. Fysiikassa tämä tarkoitti etäopetusta livenä. 

Demot tuli tutuiksi opettajien esittäminä kotoa käsin. Opiskelijat tekivät mittauksia videoiden ja 

simulaatioiden avulla. Sähköopin kurssilla ei opiskelijoita päästetty tekemään kotona mittauksia 

työturvallisuuteen vedoten. Onneksi opiskelijat saivat ohjata opettajia etänä sekä käyttää 

videomittauksia ja simulaatioita. Työkurssilla tehtiin mittauksia niin ikään myös kotona. Kotiolot 

kuitenkin rajoittivat melkoisesti mittausten suorittamista.  

 

Uutena STEAM-kurssina oli Mekaniikan jatkokurssi. Kurssilla syvennyttiin mekaniikkaa 

huomattavasti lukion oppimäärän yli. Tehtävät olivat jo yliopistotason tehtäviä ja siihen oli syynsä, 

sillä kurssi on yksi Turun yliopiston fysiikan laitoksen suoravalintakursseista.  

 

4.4. Kemia  

 
Syksyn 1. ja 2. jakson Orgaanisen kemian työkurssilla käytiin tekemässä IR- ja taikekerroin- 

mittauksia Turun ammatti-instituutin laboratorioalan laitteilla. Mittaustulosten avulla tarkasteltiin 

omien orgaanisten synteesien tuotteiden puhtautta.  

Neljän tieteen kisojen kemia kilpailun suosio oli tänä vuonna suuri. Opiskelijat menestyivät 

erinomaisesti. Lukiomme opiskelijoista 14 pääsi 100 parhaan joukkoon avoimen kilpailun 

alkukilpailuissa ja näistä kaksi valittiin kemian olympiavalmennukseen. Yksi opiskelijoista pääsi 

avoimen sarjan loppukilpailuun sijoittuen lopulta sijalle 11. 

TSYK:n biokemian (TSYLYK3) kurssilaisten kanssa käytiin vierailulla Turun yliopiston biokemian 

laitoksella. Vierailulla opiskelijat pääsivät eristämään banaanista DNA:ta, tekemään bakteerien 

plasmidien restriktion sekä elektroforeesin. Opiskelijat pääsivät myös vierailulle Orionin Turun 

toimipisteeseen. Vierailulla kuultiin Orionin toiminnasta sekä tutkittiin, mitkä tekijät vaikuttavat 

tuotantotiloissa valmistettavien lääketablettien päällysteen poistamiseen. Kurssin loppuun saatiin 

järjestettyä koronatilanteesta huolimatta virtuaalinen esittely koulutusalasta, jossa Turun yliopiston 

biolääketieteen opiskelija kertoi omista opinnoistaan sekä opiskelijavalinnasta. 
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Vasemmanpuoleisessa kuvassa vierailulla Turun yliopiston biokemian laitoksella ja 

oikeanpuoleisessa kuvassa Orionilla. 

Kevään 2020 ainereaalikokeista suosituin oli kemia, jonka kirjoitti 71 kokelasta. Opiskelijat 

menestyivät erinomaisesti kemian ylioppilaskirjoituksissa. Turun yliopistosta yliopistolehtori ja -

opettaja kävivät vierailulla kemian kertauskurssilla tammikuussa vastaamassa opiskelijoiden 

kysymyksiin sekä antamassa viimeisiä vinkkejä ennen kevään ylioppilaskirjoituksia.   

Koronatilanne muutti 5. jakson kurssien, etenkin työkurssien (TSYKE9) ohjelmaa. Kun 

laboratorioon ei päästy tekemään analyysejä, kursseilla hyödynnettiin virtuaalilaboratorioita, jossa 

opiskelijat pääsivät tutustumaan esimerkiksi erilaisiin erotusmenetelmiin. Työkurssilaiset pääsivät 

tekemään kokeellisitä töitä myös kotona, kuten seoksen komponenttien poolisuuden ja 

poolittomuuden tutkimista uuttamalla. Lisäksi kurssilaiset pääsivät valmistamaan kotonaan 

marenkeja, keksejä ja suklaakakkua mikroaaltouunissa sekä miettimään niiden valmistuksen 

kemiaa. Muutamia oppitunteja siirrettiin tulevaisuuden lähiopetukseen, jotta opiskelijat pääsevät 

lukiomme hienoon laboratorioluokkaan tekemään laboratoriotöitä. 
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5.  Merilukion vuosikertomus 

 

Merilinjan opiskelija Svartholman linnakkeella elokuussa 2019 

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjalla opiskellaan lukion valtakunnallisten pakollisten 

ja syventävien kurssien ohella meriaiheisia erikoiskursseja kolmesta aihealueesta: Matemaattis-

luonnontieteellisissä 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. 

 Merilinjan lukuvuosi alkoi perinteisellä koululaivapurjehduksella eli Navigare-kurssilla. Seilasimme 

kahdentoista päivän ajan koululaivamme Lokin kanssa Kotkasta Tallinnaan, Tallinnasta 

Maarianhaminaan ja Maarianhaminasta Turkuun kahden eri kipparin, kolmen eri perämiehen, 4 eri 

opettajan ja 29 opiskelijan kanssa kolmessa legissä noin 400 merimailia. 

Merilinjalaiset Utössä elokuussa 2019 
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Olemme kehittäneet koululaivapurjehduksia vuodesta 2010 alkaen, ja koko historia on luettavissa 

tästä blogista http://blog.tkuko ulu.fi/navigare2010/ 

 Syyskuussa järjestettiin merifysiikan kurssi Korpoströmin saaristokeskuksessa yhteistyössä Aalto 

yliopiston kanssa.  https://www.youtube.com/watch?v=b6HqO5IXT-k&feature=youtu.be 

 Koko TSYKin lukio on mukana Itämeri-haasteessa. Itämerihaaste päivitettiin vuosille 2019-2023. 

Osana Itämeri-haastetta TSYkin lukion opiskelijat neuvottelivat Arkean kanssa ruokalistalle 

lähikala-ruokaa Itämeripäivänä 27.8.2020 ja lähtivät haastamaan muita kouluja mukaan. 

 

 

http://www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoita-kaikille-asteille/itamerihaaste-kartalla 

 

Merenkulkukurssi toteutettiin tänä vuonna kahdeksannen kerran yhteistyössä Meriliiton hallituksen 

kanssa. Tavoitteena on antaa merilinjan opiskelijalle yleiskatsaus suomalaiseen merenkulkuun. 

Yhteistyössä ovat olleet mukana Oy Master Mariner Ltd, Turun Satama, Väylävirasto ja 

Rajavartiolaitos. Kurssin viimeiset vierailuluennot toteutettiin etänäluentona Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakouluun. 

Korona-pandemia ja TSYKin siirtyminen etäopetukseen vaikutti maaliskuun puolivälistä alkaen 

koko merilinjan toimintaan. Kokoontumisrajoitusten vuoksi purjehduskauden avaus ja suurin osa 

toiminnallisista kursseista peruttiin kevään osalta. Myös merialan toimijoiden tarjoamat 

kesätyöpaikat merilinjalaisille peruuntuivat. Purjehduskurssin teoriaosuus järjestettiin yhteistyössä 

Turun Pursiseuran kanssa toukokuussa Google Meets-yhteyden avulla. Käytännön osuudet 

siirretään myöhempään ajankohtaan. 

 Lukuvuonna 2019 – 2020 merilinjalla opiskeli kaikkiaan 89 opiskelijaa. Keväällä 2020 linjalta 

valmistuu 19 uutta ylioppilasta. Merilinjalle valitaan vuosittain 30 uutta opiskelijaa.  

 

  

http://blog.tkukoulu.fi/navigare2010/
https://www.youtube.com/watch?v=b6HqO5IXT-k&feature=youtu.be
http://www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoita-kaikille-asteille/itamerihaaste-kartalla
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6.  Kuvataiteen vuosi  

Kuvataiteen vuosi on ollut tapahtumarikas. Tänä lukuvuonna projekteja on ollut kiitettävästi, vaikka 

peräti kaksi matkaa; Italian Taidetta saaristossa ja Pariisiin taidehistorian matka, jouduttiin koronan 

vuoksi perumaan tältä keväältä. Kuvataide kiittää lukuisia yhteistyökumppaneitaan, on ilo saada 

tehdä näkyvää työtä monialaisesti eri oppiaineiden kanssa.  

   

Henkilöhahmo, Ku6, Emma Koivula         Ku7 Lopputyö, Jemina Voutilainen 

 

Vuoden alussa Kävimme perinteisesti Ku11 valokuvauskurssin kanssa Tukholmassa Fotografiska 

museetissa ja tekemässä katukuvausta Tukholman kaduilla. Ku13 Pukusuunnittelu- ja Lavastus 

teki matkan Helsinkiin katsomaan Sapiens-näytelmää ja tutustumassa Kansallisteatterin 

kulisseihin. Sapiens-näytelmän pukusuunnittelija kertoi meille esityksen pukusuunnittelusta. 

Kyseinen esitys antoikin meille inspiraatiota Kaksi tulevaisuutta -näytelmään joka esitettiin ensin 

Itsenäisyyspäivän näytelmänä ja myöhemmin kevätlukukaudella toistamiseen 

kutsuvierasnäytöksenä. Näytelmä toteutetti Ku13 yhdessä Ilmaisutaidon kurssin kanssa ja siitä on 

erikseen oma tarinansa vuosikertomuksessa. Kansalliseatterin lisäksi KU13 kävi vierailulla myös 

Åbo Svenska teatternissa, jossa meille piti esittelyn Kalevala esityksen pukusuunnittelija-lavastaja 

. 

 

Kaksi Tulevaisuutta: videokuva: Antti Silanterä              Diplomijulisteen kuva: Veeti Penkkala 

 

Kuvataiteen diplomeista pääsimme nauttimaan ennen joulua ja maaliskuussa avattiin myös Turun 

lukion parhaiden kuvataiteen diplomitöiden näyttely vanhalla suurtorilla, Brinkkalan galleriassa. 

TSYK oli jälleen kerran upeasti edustettuna useilla teoksilla, joiden teemoja olivat mm. Omakuva, 

Yksi, Valta valokuvissa ja Kulttuurit kohtaavat. 
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 Kuvataiteen 2 kurssin opiskelijat kuvittavat pidempänä projektina historiallisia hahmoja ja 

elementtejä tulevaisuuden oppimisympäristöt-hankkeen virtuaaliseen oppimisalustaan. AURAJOKI 

AR- projektia, lisätyn todellisuuden oppimisalustaa aurajokirantaan, toteutimme yhdessä historian 

ja maantiedon oppiaineen kanssa.  

  

                                         Turun Linnan aave: Nikolai Sabell Rita Özcimbitin kuvittamana, ARRIVER projekti. 

Keväällä 2019 aloitimme 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 bioversideetti. Kuvataiteen ja muotoilun osalta tämä niin kutsuttu Taidepuutarha 

koostuu omintakeisen designin omaavista viljelylaatikoista ja niihin tulevista 3D-veistoksista, 

hyönteishotelleista, perhosbaareista sekä lisätyn todellisuuden seinämaalauksista. 

Seinämaalaukset toteutetaan pääosin digitaalisen piirtopöydän avulla, ja ensimmäiset 

seinämaalaukset saadaan AR tekniikan avulla esille ensi syksynä. Kuvataiteen ja muotoilun osalta 

projektiin osallistui tänä vuonna Kuvataiteen 2.kurssi: Muotoillut ja rakennetut ympäristöt.        

                                                                          

6.1. STEAM: Tiede kohtaa taiteen-kurssi 

 

Tiede kohtaa taiteen -kurssi pidettiin ensimmäisen kerran Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 

lukiossa kevättalvella 2020. Kokeilevalla työpajakurssilla opiskelijat tutustuivat erilaisiin tapoihin 

yhdistää monipuolisesti tieteen ja taiteen luovia menetelmiä. Sisältöjä kurssilla olivat mm. biotaide, 

lisätty ja virtuaalinen todellisuus sekä matematiikka ja teknologia taiteessa. Kurssi huipentui 

opiskelijoiden omien lopputöiden työstämiseen, joista kootaan näyttely syksyllä. 
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  Tiede kohtaa taiteen lopputyö: Anni Heikkilä 

Kuvataiteen opettaja ja matemaattisten aineiden opettaja olivat pohtineet jo pidemmän aikaa, 

minkälaista oppiaineiden välistä yhteistyötä he voisivat tehdä. STEAM Turku -hankkeen ansiosta 

ideat pystyttiin toteuttamaan tänä lukuvuonna kaikille Turun lukioiden opiskelijoille suunnatun 

Tiede kohtaa taiteen -kurssin myötä. STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, 

Arts ja Mathematics. Kurssilla nämä kaikki osa-alueet kävivätkin jatkuvaa vuoropuhelua. 

Vierailijana kurssilla kävi biotaiteen läänintaiteilija. 

Kuvia Tiede kohtaa taiteen- sekä muiltakin kuvataiteen kurssilta on julkaistu TSYKin kuvataiteen 

Instagram-sivulla: @tsykinkuvis. 

  

7. Musiikkitoiminta    

 

7.1. Lucia 13.12.2020 

Lucia-ryhmä kiersi koulun käytävillä pe 13.12. tuoden vuoden pimeimpään hetkeen valoa, iloa, 

rauhaa, rohkeutta ja rakkautta. Ryhmä vieraili myös ilahduttamassa vanhuksia Villa Hirvensalon 

palvelutalossa.  
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 7.2. Itsenäisyysjuhla 

 

Itsenäisyysjuhlissa pidettiin 5.12.  

Juhlan ohjelma:  

Jean Sibelius Romanssi 

Näytelmä Kaksi tulevaisuutta 

sisältäen musiikkiesitykset Oravan laulu ja Tulkoon mitä vaan 

 

   

 

 

7.3. Joulukirkko 20.12.2020 Turun tuomiokirkko 

Lauluyhtye Tsyke esitti laulun Taivas sylissäni. Soitinyhtye esityskappaleet olivat: Me käymme 

joulun viettohon ja Nyt riemuiten tänne (Adeste Fideles).. 
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7.4. Muusikoitten iltapäivä 4.2.2020 juhlasalissa klo 12.30  

Ohjelma:  
 
1. Niin korkea oli taivas, Tsyke-yhtye  
 
2. Yann Tiersen: Comptine dún autre ete, piano 
 
3. Löydän sen, laulu ja piano  
 
4.  Chopin: Valse no 10, piano  
 
5. John Lennon: Imagine, piano  
 
6. J.PH.Rameau: Gavotte, viulu  
 
7. On suuri sun rantas autius, Tsyke-yhtye 
 
8.  Klaus Badelt - He's a pirate, piano 
 
9.  The Lighthouse  
 
10. Kitaraesitys  
 
11. Yllätysesiintyjä, opebändi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.Näytelmän Kaksi tulevaisuutta kutsuvierasnäytös 12.2.  

 

Oravan laulun esiintyjät olivat samat kuin itsenäisyysjuhlissa, mutta sairastapauksen vuoksi 

Tulkoon mitä vaan -kappaleen esiintyjissä tapahtui vähän muutoksia 
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7.6. Musiikin muita tapahtumia 

 

Syksypuolen musiikin ykköskurssilaiset ovat käyneet Turun filharmonisen orkesterin konsertissa. 

Ensimmäisen jakson konsertti oli 27.9., toisen jakson 8.11. ja kolmannen jakson 9.1. 

Kakkoskurssilaiset ovat käyneet itse valitsemassaan konsertissa. 

Etälakkiaisissa lauantaina 30.5. kevään ylioppilas soitti etukäteen nauhoitetussa esityksessä 

juhlasalin flyygelillä Ludwig van Beethovenin Pateettisen sonaatin ensimmäisen osan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/_-hjZVGydYM 

 

8. Ilmaisutaidon ja kuvataiteen draamaprojekti “Kaksi tulevaisuutta” 

 
 

 

https://youtu.be/_-hjZVGydYM
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Ilmaisutaidon Ilmaisusta esitykseen -kurssi (IT3) teki yhteistyössä kuvataiteen KU13 lavastus- ja 

pukusuunnittelukurssin kanssa draamaprojektin, jossa käsiteltiin tulevaisuutta. Yhtenä inspiraation 

lähteenä toimi Kansallisteatterin Sapiens-esitys, jonka kävimme Helsingissä katsomassa 30.9. 

Valtavan projektin lopputuloksena itsenäisyyspäiväjuhlassa nähtiin ”Kaksi tulevaisuutta” -näytelmä, 

jossa katsoja pääsi kurkkaamaan sekä dystopiseen että utopiseen nuoren huoneeseen vuonna 

2080. Näytelmän lavastuksessa ja kerronnassa käytettiin paljon videota ja muita visuaalisesti 

kokeellisia keinoja. Mukana esityksen videoihin upotettuja tulevaisuuden uutisia oli kehittelemässä 

filosofian ja maantiedon oppiaineet. Myös musiikin oppiaine oli mukana säestämässä näytelmän 

äänimaisemaa. Näytelmä oli menestys, ja se näytettiin vielä kutsuvierasyleisölle 

ystävänpäivänäytöksenä helmikuussa 2020. 

Käsikirjoitus työryhmän ideoinnin pohjalta sekä ohjaus: ilmaisutaidon opettaja   

Pukusuunnittelun ja lavastuksen ohjaus, visuaali- ja videovastaava: kuvataiteen opettaja   

Näytelmän puvustuksessa ja rooleissa opiskelijat: Mielikki, utopia, Vellamo, utopia, 0401A, 

dystopia, 123-androidi, dystopia, kirjailija, keinoäly, Siri, robottipalvelija, uutistenlukija 

Musiikin ohjaus: musiikin opettaja   

Näytelmän muusikot: Ks. kohta 7. Musiikkitoiminta  

Tekniikkavastaava, uutistenlukijavideon ja kasvoanimaation kuvaus ja leikkaus: opiskelija  

Valotekniikka: opiskelija 

Odotuskohtauksen koreografia: opiskelijat   

Uutiskohtauksen koreografia: kuvataiteen opettaja ja opettajat  

Tulevaisuuden uutisotsikot: GE6, GE1.3e, ÄI4.7  

Uutislähetyksen uutisteksti: opiskelija 

 
 

 

9. Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosi 

 

9.1 Kirjamessut  

 

Lukiomme osallistui perinteiseen tapaan Turun Kansainvälisille Kirjamessuille 4.– 6.10. Turun 

seudun äidinkielenopettajien osastolla “Lukijan lämpiö” opiskelijamme haastattelivat Juha 

Kauppista, Tomi Parkkoa ja Harry Salmenniemeä. 

Haastattelijoina toimi lukiomme opiskelijoita. Haastattelijat saivat lukemansa kirjauutuudet, ja 
samat kirjat saimme myös lukion kirjastoon kaikkien opiskelijoiden lainattavaksi: Kauppisen ja 
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Parkon tietokirjat Monimuotoisuus ja Runosta rakkaudella sekä Harry Salmenniemen 
novellikokoelman Delfiinimeditaatio ja muita novelleja.  
 
Abikurssilaisemme kävivät tutustumassa kirjamessuohjelmaan perjantaina 4.10. 

  
Kuva 1. Harry Salmenniemen haastattelu, Kuva 2.  Haastateltavana Monimuotoisuus-tietokirjan kirjoittajaa Juha Kauppista, 
Kuva 3. Opiskelijan saamat kiitokset osaston vieraskirjaan. 
 
  
. 

 

9.2 Teatterivierailut ja muut opetusvierailut 

Kolmannen jakson ÄI3-kurssilaiset kävivät 

katsomassa kaupunginteatterissa Amélie-

musikaalin. 

 ÄI7-kurssilaiset kävivät tutustumiskierroksella 

Åbo Svenska Teaterissa.  

Ensimmäisessä jaksossa heti koulujen alettua 

luovan kirjoittamisen kurssilaiset kävivät 

kahtena päivänä kirjoittamassa Aboa Vetus & 

Ars Nova -museossa. Vanhasta Turusta 

inspiroituneita tekstejä julkaistiin museon 

kotisivuilla. 

 

 

9.3 Vierailijat koulussa 

Osalla ÄI6-kursseista oli maaliskuussa ohjelmassa HUB Turku -yhdistyksen Rajoja ylittävä 

dialogikulttuuri -hankkeen työpaja Tasa-arvo foorumiteatterimetodilla, jonka veti Nana Blomqvist. 

Luovan kirjoittamisen kurssilla ÄI13 saimme Teams-tunneillemme vierailijaksi esikoiskirjailija 

Wilhelmiina Palosen, jota opiskelijat haastattelivat luettuaan Bookbeatista hänen tuoreen 

romaaninsa 206 pientä osaa, ja Yhdysvalloissa näyttelemistä opiskelleen ja siellä indie-elokuvia 

tehneen näyttelijä Johanna Anttilan, joka luki opiskelijoiden kanssa näiden kirjoittamia dialogeja.  
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9.4 Muuta 

Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe kirjoitettiin keväällä 2020 ensimmäistä kertaa kokonaan 

maaliskuussa, vieläpä peräkkäisinä kirjoituskertoina. Aiemmin lukutaidon koe on järjestetty jo 

helmikuun alussa. 

Kevätlukukauden aluksi kokosimme neljännen kerroksen vitriineihin kolme uutta kirjanäyttelyä. 

Syyslukukaudelle jatkuvilla näyttelyillä juhlistetaan Tove Janssonin luomien muumihahmojen 75-

vuotisjuhlaa, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin 150-vuotisjuhlaa sekä esitellään 

koulukirjastomme luonnontiede- ja meriaiheista kirjallisuutta.  

 

Tänä lukuvuonna olemme saaneet täysin siemauksin 

nauttia lukion kirjaston laajasta ja tuoreesta 

valikoimasta, kun aiemmat hankinnat on ehditty 

päällystää lainauskuntoon. Kirjastomme on nyt 

päivitetty ajan tasalle, ja kun opiskelijoilla on 

lisäksi ollut käytössä Helsingin Sanomien 

koulutunnukset, hyvää luettavaa riittää. 

Koulun etäopetuksen ajaksi onnistuimme 

lisäksi saamaan opiskelijoidemme käyttöön 

ilmaiset Bookbeat-tunnukset, joten kevään 

viimeisen jakson aikana kursseilla on 

tutustuttu sähköisiin kirjoihin. 

Lukuvuoden aikana on osana Erityisesti 

lukiossa -hanketta pidetty opiskelijoille 

kirjoittamisen pajaa, jossa on ollut 

mahdollista kirjoittaa esimerkiksi poissaolojen 

takia rästiin jääneitä kirjoitustehtäviä. 

Olemme harjoitelleet oman mielipiteen ilmaisua, 

keskeistä äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppiaineeseen kuuluvaa taitoa, myös varsin 

konkreettisesti: nuorten ilmastotapahtuma osui 

syyskuussa harmillisesti päällekkäin koeviikkomme  

kanssa, mutta kuulimme marssijoiden joukkovoiman ja “ilmastolakko - nyt on pakko” -huudot 

äikänluokkaan, ja kokeen jälkeen osa meistä lähti heti kävelykadulle osallistumaan tapahtumaan. 

Mielipiteen ilmaisua koulumme opiskelijat pääsivät harjoittelemaan myös silloin, kun 

äidinkielenopettaja Pulkkinen Tekstit ja vaikuttaminen -kurssilaisten (ÄI4) kannustamana ja 

eläkkeelle keväällä 2019 jääneen historian lehtorin jalanjäljissä teetti koko koululle Forms-kyselyn 

siitä, minä päivänä hernekeittoa tulisi koulussa syödä – taustalla huoli perinteisen keittopäivän 

vaihtumisesta muuksi kuin torstaiksi. Arkea kuunteli tsykkiläisten mielipidettä, ja vuoden 2020 

alusta alkaen kaikissa Turun kouluissa syötiin jälleen hernekeittoa torstaina. 
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10.  Historia ja yhteiskuntaoppi  

 

10.1. Historia 

 

Toukokuussa julkaistiin Play Storessa ja Apple Storessa lisätyn todellisuuden sovellus Åppi. 

Sovelluksen idea on tuoda lisätyn todellisuuden eli AR:n (Augmented Reality) avulla esille tarinoita 

historiallisesta Aurajokirannasta uudella ja kiinnostavalla tavalla. Oppimissovelluksen tarkoitus on 

liikuttaa ja osallistaa kaikenikäisiä oppilaita ja opiskelijoita. TSYKin historian kursseilla, esimerkiksi 

Suomi ennen autonomiaa- kurssilla ja merihistorian kurssilla, on tuotettu opiskelijoiden kanssa 

tekstisisältöjä sovellukseen ja tehty yritysyhteistyötä CTRL Realityn, kuvataiteen kurssin 

opiskelijoiden kuin Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa menneisyyden 

tulkinnassa. Yhteistyötä tehtiin pääasiassa etäkokousten ja etätuntien muodossa poikkeuksellisen 

koronakevään aiheuttaman etäopetuksen vuoksi.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historian kurssin opiskelijat ja Peter Kalm Historian kurssin opiskelijat ja 3D-mallinnettu 

historiallinen haarukka 

Turun museokeskuksen kokelmista 

 

Koronapandemian vuoksi Ylioppilastutkintolautakunta teki historiallisen päätöksen maaliskuussa 

2020 ja aikaisti historian sekä yhteiskuntaopin ainereaalikokeet viikolla. YTL:n tavoitteena oli 

saada kokeet suoritetuksi ennen pandemian laajenemista. Kokeet järjestettiin onnistuneesti 

nopeutetulla aikataululla.  

 

Myös historian opetus vaihtui etäopetukseksi erilaisia oppimisalustoja mm. Teamsiä ja Moodlea 

hyödyntäen. Monet kevään 2020 retkistä ja museovierailuista jouduttiin perumaan. 
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Tammikuussa ehdittiin järjestää entisen suurlähettilään Mikko Pyhälän vierailuluento aiheesta 

Ihmiset ja luonto latinalaisen Amerikan kriiseissä. Luento toteutettiin osana Paasikivi-seuran 

järjestämää tilaisuutta ja se saavutti suuren suosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Talousguru – kilpailu 

 

Perinteinen valtakunnallinen lukioiden talousgurukilpailu pidettiin tammi-helmikuussa 2020. Joukko 

TSYKin taloustietäjiä osallistui kilvoittelemaan alkukilpailussa, jossa tasaisen kärjen korkeimmat 

pisteet sai lukiomme tämään kevään ylioppilas. Hänen suorituksensa oli niin vahva, että hän pääsi 

mukaan 14 finalistin joukkoon Helsingissä järjestettyyn loppukilpailuun 26.2.2020. Vuoden 

talousguru -titteli ei tullut opiskelijamme mukana Turkuun, mutta upea finaalipaikka toi jo 

arvokkaan opiskelupaikan esimerkiksi Helsingin yliopistossa taloustieteessä. 

 

Syksyllä 2019 käynnistyi uusi Oikeusguru-kilpailu, johon myös TSYKissä osallistuttiin ja saatiin 

mielenkiintoista kokemusta, vaikka ihan valtakunnalliseen kärkeen tässä kilpailussa ei yllettykään. 

 

 

11. 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 neljästä eri Turun lukiosta. 

Iltapäivisin järjestetyissä tapaamisissa tarjottiin virvokkeita ja 

välipalaa. Filosofikahvila jatkuu vielä tulevan lukuvuoden.  
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12. Opinto-ohjaus ja tutor-toiminta lukuvuonna 2019 -2020  

12.1. Päivä johtajana 

Tsykin lukio ja Turun nuorkauppakamari tekivät yhteistyötä Päivä johtajana –tempauksen 

merkeissä.  

 

Kymmenkunta lukiolaistamme seurasi päivän ajan jonkun johtajan työpäivää. Nuoret ottivat selvää 

mm. seuraavista kysymyksistä: mitkä ovat johtajuuden haasteet, mikä johtajuudessa palkitsee, 

mitä johtajat näkevät tärkeimpinä työelämätaitoina ja millaisia merkkipaaluja kyseiset johtajat ovat 

kokeneet matkallaan johtajiksi. 

Lukiolaisemme pääsivät seuraamaan mm. Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajan työpäivää, 

HC TPS:n liiketoimintajohtajan työtä ja Viestintäliigan digimarkkinointia.  

12.2. Lukion kakkoset työelämään tutustumassa 

Koko lukion toisen vuoden ikäluokka oli tetissä maaliskuussa yhden päivän ajan. Opiskelijat 

hankkivat työpaikkansa itse. Osa opiskelijoistamme seurasi vaihtoehtoisesti jonkun 

korkeakouluopiskelijan työpäivää ja osa oli mukana Turun yliopiston ja Turun amkin järjestämillä 

”oikeilla” luennoilla ja opiskelijalähettiläiden tapaamisissa. Ryhmä opiskelijoita osallistui tet-päivänä 

Yrityskylän ohjaajakoulutukseen ja toimi yläkoululaisten yrityskyläpäivän ohjaajina. 

Tet-päivä oli antoisa ja poiki joillekin jopa kesätyöpaikan. Opiskelijamme saivat hyvää palautetta, 

ja tet saanee jatkoa myös tulevaisuudessa. 

12.3.Tutorit ykkösten rinnalla 

Tsykissä on ollut tutortoimintaa vuodesta 2005 alkaen. Innokkuus ryhtyä tutoriksi on ollut vuodesta 

toiseen suosittua. Tutorit ovat mm. suunnitelleet ja toteuttaneet uusien ykkösten 

ryhmäytymispäivän, he ovat olleet mukana opotunneilla kertomassa opiskelukokemuksistaan ja 

vierailleet myös useissa tapahtumissa niin peruskoulujen vanhempainilloissa kuin oman lukion 

esittelytilaisuuksissa.    

Turun ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toimineet eri 

vuosina Turun lukioiden tutorien kouluttajina.  Tänä keväänä 2020 uusien tutorien koulutus 

toteutettiin etäyhteydellä ja siitä vastasivat lukion omat opinto-ohjaajat. Turun amkin opiskelijat 

laativat materiaalia kouluttamiseen ja ideoita saatiin myös Suomen lukiolaisten liiton 

oppaasta.  Kaikki sujui hyvin ja saimme suunnitelmat valmiiksi jotta uudet ykköset kokevat 

tulevansa tervetulleiksi Tsykkiin. Toivotaan, että tutorpaidoille on syksyllä käyttöä koulujen 

alkaessa. 

13. Liikunta  

13.1 Liikkuva toinen aste TSYKissä 

Liikkuva toinen aste -hanke käynnistyi Turun alueella lukuvuoden alkaessa, niin TSYKin lukiossa, 

kuten kaupungin muissakin lukioissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Hankkeen tavoitteena on 
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tuoda opiskelupäiviin kaikenlaista fyysistä aktiivisuutta lisäävää toimintaa, esim. normaalien 

oppituntien oheen sekä välitunneille.  

TSYKin lukiosta kaksi opiskelijaedustajaamme osallistui heti syksystä kaupunkitasoisiin yhteisiin 

koulutustilaisuuksiin sekä lähtivät ideoimaan yhdessä hankeopettajien kanssa toimintaa. Erilaisia 

viikkotehtäviä, taukoliikuntatuokioita ja välituntiaktiviteettejä ehdittiin toteuttaa lukuvuoden aikana 

ennen siirtymistä kevään etäopetukseen.  

Vuoden aikana käynnistyi myös liikuntatutor-toiminta, jonka suurin, jo ideoitu anti, jäi opiskelijoilta 

kokematta poikkeusolojen vuoksi, mutta yhteisöllistä ja hyvinvointia edistävää toimintaa toki 

ehdittiin joissain muodoissa jo toteuttamaankin. Näistä esimerkkeinä Ystävänpäiväjooga, 

Unelmien liikuntapäivä sekä Heiaheia-hyvinvointikampanja. Lisäksi kevään aikana liikuntatutorit 

perustivat Instagram -tilin, tsykliikkuu, minkä kautta pääsee jatkossakin seuraamaan kuvin ja 

videoin TSYKin toimintaa liikunnan osalta. 

Onneksi kesän jälkeen alkava 

uusi lukuvuosi mahdollistaa 

Liikkuva opiskelu -toiminnan 

jatkumisen, joten odotettavissa 

on edelleenkin kaikkea 

mielenkiintoista, liikuntaa ja 

kokonaisvaltaista hyvinvointia 

lisäävä toimintaa jokaiselle 

tsykkiläiselle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Kilpailutoiminta  

Lukiomme opiskelijat edustivat TSYKkiä esimerkillisesti lukioiden välisissä palloiluturnauksissa. 

Opettajana sain ylpeänä seurata vierestä hyvää yhteishenkeä, toisten tsemppaamista, 

vastustajien kunnioittamista, onnistumisista iloitsemista ja itsensä ylittämistä. Vaikka turnausvuosi 

jäi harmillisesti puolitiehen epidemian vuoksi, ehdimme napata syksyllä tyttöjen 

salibandyturnauksesta pronssiset mitalit muistoksi tästä poikkeuksellisesta lukuvuodesta. Kiitokset 

kaikille turnauksiin osallistuneille opiskelijoille – olette huipputyyppejä! 
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Kuvassa tyttöjen mitalistit 

 

13.3 Vanhojentanssit 

Vanhojen tanssit pidettiin pitkiä perinteitä noudattaen Turun VPK:n talolla helmikuun alkupuolella 

abiturienttien poistuttua penkkariajoineen ja jättäen nykyiset toisen vuoden opiskelijat koulumme 

vanhimmiksi.  
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Tansseina olivat viime vuoden tapaan Promenaide Polonaise, Grande Valse, Pas D´Espagne, 

Valse Mignon, La Marche Picador, Lambeth Walk, Firemans´Dance, Salty Dog Rag, Tango 

Jealousie, Valse Vionnoise sekä opiskelijoiden itse suunnittelema tanssi. Tanssiaiset säesti 

loistokas Turun VPK:n puhallinorkesteri kapellimestarinaan Reijo Borman. Lämpimät kiitokset 

kaikille osallistujille ja korvaamattomille taustajoukoille! 

 

14.  Kulttuuripolku ja kulttuuri-iltapäivät 

Opettajien lukupiiri kokoontui kuusi kertaa, kaksi viimeistä kertaa etäyhteydellä. Keskustelun 

aiheina olivat Niklas Natt och Dagin 1793, Amos Ozin Juudas, Pajtim Statovcin Bolla, Kazuo 

Ishiguron Haudattu jättiläinen, Emmi Itärannan Teemestarin kirja sekä Johanna Catanin ja Lari 

Mäkelän toimittama Toinen tuntematon. 

 

1.jakson kulttuuriohjelmana oli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perinteinen Helsingin-matka, 

jonka päätteeksi käytiin katsomassa Kansallisteatterin näytelmä Sapiens (perustuu monien 

opiskelijoidemme lukemaan Yuval Noah Hararin samannimiseen teokseen). Muiden vuositasojen 

opiskelijoille oli tarjolla ilmaisia kirjamessulippuja. 

 

2. jakson kulttuuriohjelmavaihtoehtoina oli Amélie-musikaalin päivänäytös Turun 

kaupunginteatterissa, Aatos ja Amine -dokumenttielokuvan koululaisnäytös Kinopalatsissa ja 

vuoden nuoren taiteilijan Nastja Säde Rönkön näyttely "for your charred bones and restless soul" 

Ars Novassa. 

 

3. jaksossa lukiomme upeat muusikot esiintyivät Muusikoiden iltapäivä -konsertissa juhlasalissa. 

 

4. jakson kulttuuriohjelmasta ehti toteutua vain IhmeFilmi-hankkeen ilmainen elokuvanäytös 

Logomossa, jossa joukko opiskelijoitamme kävi katsomassa klassikkoelokuva Casablancan. 

Loppukevään olemme nauttineet etäkulttuurista, esimerkiksi Yle Areenan sarjoista, elokuvista ja 

teatteriesitysten tv-taltioinneista ja livestriimauksista sekä Bookbeat-tunnustemme avaamasta 

lukemistosta. Kulttuurikurssin päättökeskustelujakin on pidetty etäyhteydellä. 

 

 

15. Yrittäjyyskasvatus 
 
Entrepreneurship, Live in Action!  

In early November, teachers and I stayed the night at TSYK with 42 students while they worked 

diligently into the wee hours of the morning, creating their own start-ups. 2nd year students, led the 

camp while a number of student mentors assisted each team as they prepared for the big pitch 

which would take place at 10a the following day.  

As a master’s student from the US that’s currently pursuing her degree in Education and Learning 

at the University of Turku, this was quite a memorable experience for me. I had a total blast! 

Mostly, I was impressed with everything the TSYK students were able to accomplish in one, single 

day. By the camp’s end, they had come up fantastic potential solutions to real-world problems we  
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‘Helppi’ team hard at work       ‘Lifta’ Pitch 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Group Photo – teachers, students, mentors and judges 

  

face, visited the local advertising agency Grundlage, pitched in the Lion’s Den at midnight, 

presented their businesses again in front of three judges after having barely slept, developed a 

brand and logo, and completed a business plan. All of students did a truly fantastic job.  

The first-place winner was ‘Helppi’, an easy-to-use app for the elderly that ensures they are able to 

find the assistance they need for everyday problems, such as, needing a thing or two from the 

grocery store or someone to water their garden. Similar to Uber, a notification would pop up on the 

app’s interactive map for the on-the-clock Helppi employees.  

The second-place winner, ‘Lifta’, was an innovative solution to minimizing carbon emissions 

through a car-sharing app, making travel more affordable and sustainable.  

For a couple of months leading up to the camp, I had the pleasure of working with Arja and the 

student mentors, preparing activities and planning for the camp. I absolutely loved piecing the 

NY24 together with them and then being part of the event as all of our work came to fruition. I was 

very impressed with how dedicated the mentors were to their teams and will always remember the 

group. Thank you all for being so fantastic!  
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16. Opiskelijakunta 

 

Opiskelijakunnan hallituksen puolesta opiskeluvuosi alkoi tavanomaisissa merkeissä. Syksyn 

aikana hallituksen suurimpia hankkeita oli alakerrassa sijaitsevan opiskelijoiden tilan viihtyvyyden 

parantaminen. Tilaan hankittiin esimerkiksi pitkään mietitty sohva ja kaksi säkkityynyä. Hallitus 

järjesti kevään aikana myös koulupäivä piristämään erilaisia tapahtumia, kuten vohvelikahvilan 

välitunnin aikana. Turun uuden nuorisovaltuuston vaalit olivat syksyllä, joten OPKH sai 

tehtäväkseen huolehtia äänestyspaikan järjestämisestä lukioomme. Nuorisovaltuustovaalit sujuivat 

menestyksekkäästi ja TSYK sai oman edustajansa nuorisovaltuustoon.  

Joulukuussa tuli jälleen uuden vuosikokouksen aika. Tässä kokouksessa kaikki koulun opiskelijat 

kokoontuivat yhteen kuulemaan edellisen hallituksen kertomuksen kevään tapahtumista. Samalla 

entinen Salmisen hallitus astui sivuun ja antoi tilaa uudelle opiskelijakunnanhallitukselle. 

Vuosikokouksessa julkaistiinkin ensimmäistä kertaa uuden hallituksen jäsenien nimet. Yhteensä 

hallitukseen tuli 12 edustajaa ja kaksi varajäsentä. Vanhasta hallituksesta uuteen hallitukseen 

siirtyi 3 edustajaa. Edellisenkin kauden rahastonhoitaja jatkoi samassa tehtävässä. Myös entisen 

hallituksen tiedostusvastaava piti saman luottamustehtävän ja sai työparikseen toisen vuoden 

opiskelijan. Hallituksen sihteeriksi valittiin niin ikään edellisen hallituksessa vaikuttanut. Lisäksi 

hallituksen jäsenistä kolme valittiin tapahtumavastaaviksi ja yksi tarjoiluvastaavaksi.  

 Uuden hallituksen yhteistyö lähti sujumaan alusta asti moitteettomasti. Tästä hyvänä esimerkkinä 

on koko koululle suunnattu glögitarjoilu, joka saatiin järjestettyä vain kahden päivän varoitusajalla. 

Vuodenvaihteen jälkeen hallitus pääsi todella aloittamaan urakkansa. Heti ensitöikseen hallitus 

pääsi ottamaan kantaa uuteen lukio-opetuussuunnitelmaan. Hallitus järjesti myös ystävänpäivänä 

opiskelijoille mahdollisuuden ostaa suklaasuukkoja viestin kera toiselle koulun opiskelijalle. Tämä 

osoittautui opiskelijoiden keskuudessa erityisen suosituksia ideaksi, sillä suukkoja ostettiin 

opiskelijoiden kesken yhteensä 450 kappaletta.  

Hallituksen alkutaipaleella tuli myös vastaan ongelmia tilinkäyttöoikeuksien kanssa 

lakimuutoksesta johtuen. Tämän takia tehtiin päätös perustaa rekisteröity kannatusyhdistys 

vastaamaan hallituksen taloudesta. Uusi rekisteröity yhdistys ei vaikuta hallituksen arkiseen 

toimintaan millään tavalla. Tämä toimintamalli mahdollistaa hallitukselle konkreettisen asioiden 

omistamisen sekä helpottaa sopimusten tekoa ja raha-asioita.   

Koko Suomeen julistetut poikkeusolot vaikuttivat erityisen suuresti kaikkiin oppilaitoksiin ja sen 

myötä myös OPKH:n toimintaan. Etäopetuksen vuoksi kouluihin ei päästy, eikä tämän takia 

hallitus voinut myöskään järjestää tavanomaista toimintaa opiskelijoille. Tästä johtuen 

suunnitelmat kevään tapahtumista jouduttiin siirtämään myöhemmälle ajankohdalle. Hallitus jatkoi 

kumminkin kokousten järjestämistä säännöllisesti videoyhteyksien avulla. Etäopetuksen aikana 

järjestettiin myös muutama kisan lukion opiskelijoille, joissa oli tarjolla hienoja palkintoja voittajille. 

Koko hallitus haluaa kiittää suuresti hallituksen vastaavaa opettajaa ja yrittäjyyskasvatuksen 

opettajaa suuresta avusta asioiden järjestelyssä. Lisäksi hallitus haluaa kiittää rehtoreita ja 

koulusihteeriä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos myös kaikille opettajille ja opiskelijoille, jotka ovat olleet 

mahdollistamassa opiskelijoiden asioiden ajamista koulussamme. 

Hallituksen puolesta 
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17. Opiskeluhuolto TSYKin lukiossa 

17.1. Terveydenhoito 

 

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion terveydenhoitaja Heidi Welén on paikalla lukiossa 

koulupäivinä. Lukiolääkäri Elina Mäkelä on pääosin paikalla tiistai- ja perjantaiaamupäivisin.  

 

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät lakisääteiset määräaikaistarkastukset, terveysohjaaminen, 

sairasvastaanotto sekä ensiapu. Opiskelijoita ohjataan hoitoon myös omalle terveysasemalle ja 

koulutapaturmissa yhteispäivystykseen T-sairaalaan. Opiskeluterveydenhuolto osallistuu 

opiskeluhuoltotyöhön osana moniammatillista tiimiä.  

 

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat Turun lasten ja nuorten poliklinikka sekä nuorten psykiatrinen 

poliklinikka, joihin opiskelijat ohjautuvat lukiolääkärin lähetteellä. Myös muihin kaupungin 

erityisalojen poliklinikoille ohjaudutaan lukiolääkärin kautta. Lukiolaisilla on tarvittaessa 

mahdollisuus käyttää myös opintopsykologin ja lukiokuraattorin palveluita. Psykiatriselle 

sairaanhoitajalle hakeudutaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Opiskelijat käyvät 

hammashuollossa oman postipiirinsä mukaisesti.  

 

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat käyneet terveydenhoitajan vastaanotolla 

terveystarkastuksessa. Toisella vuosikurssilla opiskelevat ovat käyneet asetuksen mukaisessa 

lääkärintarkastuksessa. Samalla käynnillä on toteutettu poikien lakisääteinen asevelvollisuuden 

ennakkoterveystarkastus. 

 

17.2. Erityisopetus lv 2019–2020 

  
Kuluneena lukuvuonna Turun lukioissa on toiminut kolme erityisopettajaa. Klassillisen ja Turun 

Suomalaisen yhteiskoululla on ollut oma yhteinen erityisopettaja samoin Luostarivuoren Lyseolla 

ja Kerttulin lukiolla. Erityisopettajista yksi on toiminut Erityisesti lukiossa –hankkeessa ja vastannut 

Puolalanmäen lukion erityisopetuksesta.   

Lukuvuonna 2019–2020 Turun lukioissa järjestettiin ensimmäisen kerran Niilo Mäki Instituutin 

sähköinen Digilukiseula, jota hyödynnetään pedagogisen tuen tarpeen arvioinnissa ja opiskelun 

tuen järjestämisessä.  Keväällä 2020 ylioppilastutkintolautakunta on uudistanut määräykset 

koskien ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestelyiden hakemuksissa kiinnitetään 

aiempaa enemmän huomiota (tukea tarvitsevan) opiskelijan opiskelun aikaisen tuen toteutukseen 

ja tuen toimivuuden systemaattiseen arviointiin.  

Erityisopetuksen kaikille lukio-opiskelijoille avoimia Taitava oppija -kursseja on järjestetty kolme ja 

kurssi on toteutettu Luostarivuoren-Lyseon lukion ja Työväenopiston tiloissa. Ryhmäkoko on 

rajattu vuorovaikutusta tukevaksi pienryhmäksi. Kurssi sisältää yksilöllisesti ja pienryhmässä 

toteutettuja interventioita. Lukuvuoden aikana erityisopetuksessa oli yksi opetusharjoittelija 

4.jaksossa.  

Erityisesti lukiossa-hankkeen puitteissa erityisopettaja tehtävänä on ollut kehittää Turun 

lukiotoimen ohjauksen ja tuen mallia. Työssä huomioidaan muuttunut lainsäädäntö ja meneillään 

oleva opetussuunnitelmatyö. Tehtävään liittyy eri ammattiryhmien työnkuvien ja opiskelijan tukeen 

liittyvien roolien selvittäminen. Opiskelijoiden, huoltajien ja henkilöstön käyttöön tehdään 
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opiskeluhuollon nettisivusto. Lisäksi henkilöstön käyttöön luodaan materiaalipankki, jota voidaan 

hyödyntää esimerkiksi ryhmänohjauksien tukena. Toinen osahanke kohdistuu monikielisten 

opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamiseen ja tuen toteutukseen. Tavoitteena on jäsentää 

tämänhetkiset käytänteet ja selvittää miten monikielisten opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista 

voidaan tehostaa.  

Lukuvuoden aikana on aloitettu pedagogisen tuen mallien suunnittelu. Pedagogisen tuen 

toteuttamista lukioiden arjessa kehitetään edelleen yhteistyössä pedagogisen henkilöstön kanssa. 

Keväällä 2020 täytetään Turun lukiokoulutuksen kolmas erityisopettajan virka.  

Turun lukioiden erityisopettajat 

 

17.3. Opintopsykologi 

 
Opintopsykologi on ollut tavattavissa ajanvarauksella lukion tiloissa maanantaisin ja tiistaisin. 

Muina arkipäivinä opiskelijan on ollut mahdollista käydä tapaamisissa toisen oppilaitoksen tiloissa. 

Koronavirustilanteen vuoksi tapaamiset toteutettiin 23.3. alkaen pääosin etävastaanottona. 

  

Yhdessä opiskelijan kanssa opintopsykologi on arvioinut tilannetta ja tuen tarvetta sekä tarjonnut 

neuvontaa, ohjausta ja tukea mielenterveyteen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi 

opintopsykologi on opiskelijan luvalla hänen tilanteensa edistämiseksi tehnyt yhteistyötä muiden 

opiskeluhuollon toimijoiden sekä muiden verkostojen kanssa. Opintopsykologi on myös ollut 

opettajien ja huoltajien konsultoitavissa. 

  

Lukuvuoden alussa kaikille TSYKin lukiossa aloittaneille opiskelijoille järjestettiin hyvinvointi- ja 

stressinhallintatuokio, jota opintopsykologi oli myös mukana järjestämässä. Tämän lisäksi 

opintopsykologi on lukuvuoden aikana osallistunut mm. huoltamokahvilaan sekä 

opiskeluhuoltoryhmissä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja yleisemmin opiskeluhuollon 

kehittämiseen. 

 
 

17.4. Kuraattori 

 

Lukion kuraattorin tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukeminen. Kuraattori 

auttaa selvittämään opiskelijoiden elämäntilanteisiin liittyviä sosiaalisia asioita, sekä 

mielenterveyteen, perhetilanteeseen ja päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Kuraattori antaa ohjausta ja 

neuvontaa myös sosioekonomisissa asioissa ja tarjoaa opiskelijoille keskusteluapua. 

Kuraattorin työ tukee varhaista puuttumista, opintojen keskeyttämisen vähentämistä ja 

syrjäytymisen ehkäisemistä. Kuraattoriin kannattaa ottaa yhteyttä heti, kun ongelmat tuntuvat 

painavan mieltä, tai haittaavat opiskelua. Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä kuraattoriin. Myös 

huoltajat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos he ovat huolissaan nuorestaan tai haluavat 

keskustella nuoren tilanteesta. 

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kuraattori  
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17.5 Yhteisöllinen opiskeluhuolto lv 19 – 20 

Lukiokohtainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmän jäseniä lukuvuonna 2019 – 2020 olivat rehtori, 

apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, opettajajäsen, terveydenhoitaja, lukiokuraattori, opintopsykologi, 

erityisopettaja, opiskelijajäsenet ja huoltajajäsenet. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontui 

lukuvuonna 2019 – 2020 kolme kertaa 31.10.2019, 12.2.2020 ja 6.5.2020. 

 

Kehittämiskohteet kuluneena lukuvuonna ovat olleet koulutyön kuormittavauuden 

kohtuullistaminen, opiskelijoiden jaksaminen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantaminen 

kouluyhteisössä.  

 

Lukuvuoden aikana on osallistuttu Turun kaupungin toisen asteen yhteiseen Hyvinvointikyselyyn 

(vko 3, 2020). Opiskelijoille, huoltajille ja henkilökunnalle jokaiselle oli oma kysely. Huoltajakyselyn 

tuloksia on käyty läpi II vuositason ja jatkavien ryhmänohjaajaosuudessa (21.4.2020, kotiväen 

tilaisuus) sekä Huoltamokahvila-tilaisuudessa 2.3.2020.  

 

Ensimmäisen vuositason kotienväen ilta pidettiin 23.10.2019. Tilaisuudessa kerrottiin 

yhteisöllisestä opiskeluhuoltoryhmästä ja pyydettiin halukkaita ilmoittautumaan ryhmään mukaan. 

Lisäksi asiasta laitettiin huoltajille viesti Wilmassa. Toisella vuositasolla pidettiin kaksi kotiväen 

iltaa, joista toinen oli vanhojen tanssien yhteydessä 6.2.2020 ja toinen etätilaisuutena 25.4.2020. 

Päättöluokkalaisten kotiväenilta pidettiin 6.11.2019. 

Lukion opiskelijakunta sekä henkilökunta ovat järjestäneet lukuvuoden aikana yhteisöllisyyttä 

ylläpitävää toimintaa runsaasti. Tämä lukuvuoden toimintakertomus tapahtumineen on 

osoituksena tästä. 

 

18. Ylioppilaat lv 19 - 20 

Syksyllä 2019 TSYKin lukiosta ylioppilaaksi valmistui 18 opiskelijaa.
Keväällä 2020 TSYKin lukiosta ylioppilaaksi valmistui 193 opiskelijaa. 
 

19. Stipendit  

 
Stipendit ja niiden lahjoittajat löytyvät liitteestä  2. 
 
 

20.  Vaihto-opiskelijat 
 
Lukuvuoden aikana opiskeli kaksi vaihto-opiskelijaa. Molemmat olivat kotoisin Italiasta. 
TSYKin opiskelijoista kuusi on ollut vaihdossa lukuvuonna 2019 – 2020.   
 

21. Lukuvuoden aikana lukiosta eronneet opiskelijat 
 
Lukuvuoden 2019 -2020 aikana lukiosta erosi seitsemän opiskelijaa. 

 

 



35  

22. Opiskelijatilasto 2019 - 2020 

Ryhmä opiskelijamäärä 

16 J 7 

17 A 26 

17 B 25 

17 C 25 

17 D 25 

17E 23 

17 F 21 

17 G 23 

17 H 21 

17 J 23 

18 A 28 

18 B 26 

18 C 31 

18 D 30 

18 E 31 

18 F 25 

18 G 25 

18 H 32 

19 A 31 

19 B 31 

19 C 31 

19 D 31 

19 E 24 

19 F 25 

19 G 25 

19 H 32 

  

23. Henkilökunta lv 2019 - 2020 

 

Henkilöstö: 

vakinaisia (viranhaltijat ja tuntiopettajat toistaiseksi) 34 

määräaikaisia (päätoimiset tuntiopettajat) 8 

määräaikaisia (osa-vuotiset viransijaiset) 

määräaikaisia (sivutoimiset tuntiopettajat) 3 

muu (liikennekasvatus)(erityisopetus) 2 

rehtori ja virka-apulaisrehtori 2 

opettajia yhteensä 34+8+3 (+2) =45 (+2) 

koulusihteeri 

opintopsykologi 

lukiokuraattori 

terveydenhoitaja 
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24. Lukuvuoden 2019 – 2020 työaika  

 

I jakso: 08.08. - 30.9.2019 / 38 pv 

Syksyn 2019 ylioppilaskirjoitukset: Syksyn 2019 koepäivät 

Arviointiviikko ma 23.9. - ma 30.9.2019 

 

II jakso: 01.10. - 27.11.2019 / 37 pv 

Syysloma ma 14.10 -  pe 18.10.2019 

Arviointiviikko ke 20.11. - ke 27.11.2019 

 

III jakso: 28.11. - 04.02.2020 / 37 pv 

Joululoma la 21.12.2019  - ma 6.1.2020 

Kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2020 

Arviointiviikko ti 28.1. - ti 4.2.2020 

 

IV jakso: 05.02. - 02.04.2020 / 37 pv 

Talviloma ma 17.2. - pe 21.2.2020 

Kevään 2020 ylioppilaskirjoitukset: Kevään 2020 koepäivät 

Arviointiviikko to 26.3. - to 2.4.2020 

 

V jakso: 03.04. - 30.5.2020 / 38 pv 

Arviointiviikko ke 20.5. - to 28.5.2020 

Pe 29.5.2020: kevätkirkko klo 10.30, vaihtoehtotilaisuus koululla klo 10.30, lakkiaisharjoitukset 

koululla klo 17.00 

La 30.5.2020 Ylioppilasjuhla ja kevätlukukauden päätös klo 11.00 

 

25. Lukuvuoden 2020 – 2021 työaika 

Syyslukukausi: ke 12.8. – la 19.12.2020 

Syksyn 2020 ylioppilaskirjoitukset: Syksyn 2020 koepäivät 

Syysloma: ma 12.10. – su 18.10.2020 

Joululoma: su 20.12.2020 –  ke 6.1.2021 

Kevätlukukausi: to 7.1. - la 5.6.2021 

Kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset: Kevään 2021 koepäivät 

Talviloma: ma 22.2. – su 28.2.2021 

Pääsiäisloma: pe 2.4. – ma 5.4.2021 

Helatorstai: to 13.5.2021 

 

Jaksotus: 

I jakso: 12.08.–5.10.2020 / 39 pv 

II jakso: 6.10.–2.12.2020 / 37 pv 

III jakso: 3.12.2020–9.2.2021 / 37 pv 

IV jakso: 10.2.–12.4.2021 / 37 pv 

V jakso: 13.4.–5.6.2021 / 39 pv 

https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/lukiokoulutus/tyo-ja-loma-ajat-lukiossa  

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2019-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2020-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2020-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/lukiokoulutus/tyo-ja-loma-ajat-lukiossa
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26. Oppikirjat lukuvuonna 2019 – 2020 
 
Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa.  
 
Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa.  
 

Äidinkieli  

Kurssi ÄI1   Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 1 (SanomaPro) 

Kurssi ÄI2   Jukola-sarjan Tekstioppi (huom. ei kurssikohtaista kirjaa) 

Kurssi ÄI3   Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 3 

kurssit ÄI4 – ÄI6  Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirjat Jukola 4 – 6  

kurssi ÄI7   Ei oppikirjaa  

kurssit ÄI8 ja ÄI9  Tekstioppi edelleen käytössä. Kurssikohtaisen kirjan hankkiminen ei 

                              välttämätöntä (kurssikirjat  Jukola 8 ja 9 saa koulusta luokkakäyttöön)  

Kurssi ÄI11   Kurssikohtaisen kirjan hankkiminen ei välttämätöntä (Jukola-sarjan Kielikirjan  

                            saa koulusta luokkakäyttöön) 

Kurssi ÄI13   Ei oppikirjaa 

 

Englanti A-kieli  

kurssit ENA 1-8   Insights 1-8 (Otava) 

kurssi ENA 9       Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa 

kurssi ENA10      Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa  

kurssi ENA12      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.  
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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.  

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 
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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     

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 
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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   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) 

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   Juutilainen-Kukkula: Lukion musa 1 (SanomaPro) 

Kurssi 2   ei oppikirjaa 

kurssi 10   Harala-Mäkinen: Klaavi, peruskurssi 1/3 (Nuottikuva Oy) 

Opinto-ohjaus 

Kurssi 1 Tabletkoulu, sähköinen oppikirja, ohjeet lukuvuoden alkaessa 
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27. Oppikirjat lukuvuonna 2020 – 2021 

 
Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa.  
 
Äidinkieli   

Kurssi ÄI1   Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 1 (SanomaPro) 

Kurssi ÄI2   Jukola-sarjan Tekstioppi (huom. ei kurssikohtaista kirjaa)  

Kurssi ÄI3   Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 3  

Kurssi ÄI4   Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 4  

Kurssi ÄI5   Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirja Jukola 5  

Kurssi ÄI6   Jukola-sarjan Tekstioppi + kurssikirjat Jukola 6   

kurssi ÄI7   Ei oppikirjaa  

kurssit ÄI8 ja ÄI9  Sähköinen oppimisympäristö Äly (SKS). Luokkakäytössä lisäksi kurssikirjat     

                                Jukola 8 ja 9, jollaiset voi halutessaan hankkia myös omaksi.  

Kurssi ÄI11   Luokkakäytössä Jukola-sarjan Kielikirja, jollaisen voi halutessaan hankkia  

                                myös omaksi. 

Kurssi ÄI13   Ei oppikirjaa 

 

Englanti A-kieli  

Kurssit ENA 1-7  Otava, Insights 1-7 

Kurssi ENA8   Ilmoitetaan kurssin alussa 

Kurssi ENA 9  Studeo, Ready, Set, Go! (LOPS 2016) 

Kurssi ENA10  Studeo, Ready, Set, Go! (LOPS 2016) 

Kurssi ENA12  Studeo, Right on!  

Studeon materiaalit ovat sähköisiä ja Otavan kirjoista voit hankkia halutessasi digikirjan. 

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   Fokus Abi digiopetusaineisto (Otava)   

kurssi 11   Fokus Abi digiopetusaineisto (Otava)   

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) 

kurssi SAB28  Magazin.de Abi (Otava)  

kurssi SAB29 ilmoitetaan ennen kurssin alkua                 
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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.  

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       Italian kielioppi (Ciro Imperato)  

kurssi 8      Italian kielioppi (Ciro Imperato)  

 

Espanja B3-kieli   

kurssi EAB31   Nos vemos 1 (Otava) 

kurssi EAB32   Nos vemos 2 (Otava)  

kurssi EAB33  Nos vemos 3 (Otava) 

kurssi EAB34   Nos vemos 4 (Otava) 

kurssi EAB35  Nos vemos 5 (Otava)  

kurssi EAB36   Nos vemos 6 (Otava) 

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   oppikirja ilmoitetaan myöhemmin (kertauskurssi)  

Kurssi 14  ei oppikirjaa. 
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Matematiikka, pitkä  

Kurssit 2 – 13  Tekijä (SanomaPro) 

Kurssi 14   oppikirja 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)  

kurssit 9 – 14  ei oppikirjaa  

Kemia  

kurssit 1 – 5   Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli (Otava)  

kurssit 6 – 7   MAFYNETTI Kemian YO-Kertauskurssi (LOPS2016)   

                                (MAFY-valmennuksen sovellus)   

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 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)  

Saatavina 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 
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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 (SanomaPro) 

kurssi 2               TERVE 2: Ihminen, ympäristö ja terveys (SanomaPro) 

kurssi 3               TERVE 3: Terveyttä tutkimassa (SanomaPro) 

kurssi 4               LUKIO SYKE, KERTAUSAINEISTO (Edita, vain digikirjana) 

 

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) 

Kaikista kirjoista on saatavilla myös digikirja 

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)  

Saatavina myös digikirjat (ei Abi Yhteiskuntaoppi)  

Kuvataide  

Materiaali kootaan kurssilla. 

Musiikki 

Kurssi 1   Studeon digikirja MU1 

Kurssi 2   Studeon digikirja MU2 

 

Opinto-ohjaus 

Kurssi 1   Studeo, sähköinen oppikirja, ohjeet lukuvuoden alkaessa. 

 

  
28. Ylioppilaskirjoitukset lukuvuonna 2020 – 2021 
 
Syksyn 2020 ylioppilaskirjoitukset 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2020-koepaivat  
 
Kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset 
 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat   
 
 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2020-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat
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29. Ilmoitusasiat 
 
Keväällä 2020 valmistuvien ylioppilaiden on ilmoittauduttava syksyn 2020 
ylioppilaskirjoituksiin viimeistään perjantaihin 5.6.2020 klo 12.00 mennessä.  
Ilmoittautuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä koulusihteeriin sähköpostitse 
(etunimi.sukunimi@turku.fi).  
 
 

30. Lukuvuosi 2020 – 2021 

 

Seuraava lukuvuosi alkaa keskiviikkona 12.8.2020: 
 
20 - ryhmät, I vuositaso: klo 9.00 
19 - ryhmät, II vuositaso: klo 10.00 
18 - ryhmät sekä 17J, III ja IV vuositaso: klo 11.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Liiteet  
 
Liite 1. Ylioppilaat K2020 

 

https://yle.fi/uutiset/3-11333387 
 

 
 
 

https://yle.fi/uutiset/3-11333387
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Liite 2. Stipendit ja niiden lahjoittajat  
 

Stipendit 30.5.2020 

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Kannatusyhdistys 

Parhaimmat keskiarvot  

Hyvä menestys jossain aineessa / yo-kirjoituksissa 

Muut:   

merilinjastipendi 

luonnontiedelinjastipendi  

kannustusstipendi  

 

Turun kaupungin stipendirahasto / TSYK lukio 

Ansioitunut (opinnot) ylioppilas  

Muu peruste  

 

Åbo Underrättelser  

Korkeimman pistemäärään ruotsissa saanut abi: digitaalinen Åbo Underrättelser -näköislehden ja www.åu.fi 

–sivuston verkkosisältö 12 kk 

 

Long Play -verkkolehden vuosikerta 

 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö  

menestyminen pitkän matematiikan yo-kokeessa 

 

Orion Oyj  

kemian ylioppilakirjoituksissa keväällä 2020 hyvin menestyneelle ylioppilaalle 

 

Neste Oyj  

kemian ylioppilakirjoituksissa keväällä 2020 hyvin menestyneelle ylioppilaalle 

 

PerkinElmer Finland 

kahdelle kemian ylioppilaskirjoituksissa keväällä 2020 hyvin menestyneelle ylioppilaalle  

 

Helisevä-säätiö  

 

Kemia-lehden vuosikertastipendi - Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen (myönnetty 24.4.) 

 

Uusiouutiset-lehden vuosikertastipendi - Uusiouutiset yhteistyökumppaneineen (myönnetty 24.4.) 

 

Tietokirjastipendit 2. vuoden opiskelijoille 

 

Oppilasmitalit ylioppilaille 

Pro Scientia 

Pro Mathematica 

Pro Lingua 

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto / Länsivoima Oyj:n nimikkorahasto  

Ylioppilaalle, joka on osoittanut taitonsa ja kiinnostuksensa matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 

 

Tiede-lehden stipendit 1. vuoden opiskelijoille 
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Suomen Geologisen seuran stipendi  

 

BMOL:in kirjapalkinto 

Menestys maantieteen kansallisessa kilpailussa kymmenen parhaan joukossa 

 

Otavan kirjapalkinto maantieteestä 

Menestyminen maantieteen yo-kokeessa  

 

Turun Yrittäjien Säätiö 

 

Otavan luonnonharrastus- ja tutkimusstipendi  

 

Merenkulun Säätiö  

 

Teknologiateollisuuden stipendi merilukiolaiselle  

 

Turun Zonta-kerho I  

tytölle, joka on toiset huomioonottava, yhteistyöhaluinen, ja empaattinen 

 

Sverigekontakt i Finland rf / kirjalahja ylioppilaalle 

 

Mannerheimin lastensuojeluliitto  

Yhteishengen kohottaminen ja reilu kaverillisuus  

Luokka 3D stipendi vuodelta 1983 

Opiskelijalle, joka on edistynyt liikunnassa tänä vuonna parhaiten 

 

Vuoden urheilija –kiertopalkinnot 

 

Yksityishenkilön kannustusstipendi 

tsemppistipendi ylioppilaalle 

 

Pohjola-Norden, kirjalahja 

 

Kirjalahja biologia  

Parhaiten biologian YO-kokeessa menestynyt 

 

Kuvataiteen kirjalahja 

 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 

Parhaiten uskonnon yo-kokeessa menestynyt 

Turun kemistikerho  

Hyvästä menestyksestä MAOL:n lukion kemiakilpailussa ja kemian opinnoissa 

 

Latinan opettajan kirjapalkinnot 

 

 

 

 


