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TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN 
LUKION TOIMINNAN KESKEINEN 

ARVOPÄÄMÄÄRÄ ON SIVISTYS.

Pidämme tärkeänä jokaisen opiskelijan 

myönteisten mahdollisuuksien 

tunnistamista ja toteutumista 

sekä opiskelijan sisäsyntyisen 

motivaation vahvistamista. 

(TSYK lukio opetussuunnitelma)



REHTORIT, OPINTO-OHJAAJAT, KOULUSIHTEERI

rehtori Riikka Lindroos
puhelin 050 4323 671
riikka.lindroos@turku.fi

apulaisrehtori Virpi Lieri
puhelin 044 9074 402 
virpi.lieri@turku.fi

opinto-ohjaaja Julian Lindberg
puhelin 044 9044 493
julian.lindberg@turku.fi

opinto-ohjaaja Seija Simola
puhelin 044 9074 403
seija.simola@turku.fi

opinto-ohjaaja Tiina Vapamaa
puhelin 040 4829173
tiina.vapamaa@turku.fi

koulusihteeri Maisa Lehvänen
puhelin 040 6871 385
maisa.lehvanen@turku.fi



RYHMÄNOHJAAJAT JA OPETTAJAT

Tietoturvasyistä johtuen emme luettele tässä opettajien 

nimiä.

Opettajat ja heidän aineyhdistelmänsä löytyvät 

Wilmasta kohdasta opettajat.

Ryhmänohjaajat ja opettajat tavoittaa  sekä Wilmasta että 

sähköpostitse. Opettajien sähköpostit ovat muotoa:

etunimi.sukunimi@turku.fi



OPISKELUSTA LUKIOSSA…

itsenäinen opiskelu lisääntyy
opiskelijan omat mahdollisuudet 

vaikuttaa opiskelun kulkuun lisääntyvät
opiskelijan oma vastuu opiskelusta ja 

etenemisestä kasvaa
kurssien valinnassa kannattaa 

huomioida omat kiinnostukset, yo-
kirjoituksiin osallistuminen sekä 
ammatti- ja jatko-opiskelusuunnitelmat



OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

• Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja 

opiskelukyvyn edistäminen ja seuranta.

• Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat kutsutaan terveydenhoitajan vastaanotolle 

terveystarkastukseen. Lääkärintarkastukseen kutsutaan lukion toisen vuoden 

opiskelijat. Poikien lääkärintarkastus pitää sisällään asevelvollisuustarkastuksen, myös 

ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille. Lääkärin vastaanotto toimii ajanvarauksella 

terveydenhoitajan kautta.

• Vastaanotolla annetaan terveyteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa, terveyspalveluja 

sekä huolehditaan rokotusohjelman mukaisista rokotuksista.

• Terveydenhoitaja on tavoitettavissa koulupäivinä, lukuun ottamatta koeviikkoja. 

Yhteystiedot p. 050-593 7963 sekä Wilman kautta. 



LUKION ERITYISOPETUS

• Opiskelijan yksilöllinen tuki yhteistyössä opiskelijan, huoltajien, 

aineenopettajien ja opiskeluhuollon kanssa

• Pedagogisen tuen suunnitelman laadinta

• Lukiseulonta ja tarvittaessa yksilöllinen lukitestaus sekä lukilausunnot

• Yo-kirjoitusten erityisjärjestelyiden hakeminen

• Opiskelijan yksilöllinen tukeminen opinnoissa mm. opiskelutaitojen 

harjoittelu, konsultointi 

• Taitava oppija-kurssit jaksoilla 2, 3, 4

• Lukion yhteisöllinen opiskeluhuolto (LUMO)

• Työpiste PML tiloissa  ja yhteydenotot Wilma sekä heli.ketovuori@turku.fi

mailto:heli.ketovuori@turku.fi


OPINTOPSYKOLOGI

TUKIKESKUSTELUKÄYNNIT OPISKELIJOILLE  ja JATKOHOIDON 
TARPEEN ARVIOINTI sekä YHTEISTYÖ ja KONSULTOINTI 
(työryhmät, puhelinajat)

YHTEYDENOTON SYITÄ VOIVAT OLLA: 
mielialan lasku ja masennusoireilu, ahdistuneisuus,     
jännittäminen, pelot, vaikeudet sosiaalisissa 
suhteissa, elämän kriisitilanteet, 
ongelmat perheessä jne.

KURSSIT

Tavattavissa ma-ti koululla niklas.nokelainen@turku.fi

mailto:niklas.nokelainen@turku.fi


KURAATTORI

Tavattavissa TSYKin lukiossa 

keskiviikkoisin, torstaisin ja 

perjantaisin

Opintososiaaliset asiat

outi.tauriala-tolonen@turku.fi

mailto:outi.tauriala-tolonen@turku.fi


OPISKELUHUOLTO LUKIOSSA

LOR eli lukion opiskeluhuoltoryhmä

• tavoitteena on mm. huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä 

opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta

• Ryhmän kokoonpano: opiskelijajäseniä, rehtorit, opot, kuraattori, 

psykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja huoltajien edustajia

• Kokoontuu lukuvuoden aikana 3 kertaa (syksy, alkuvuosi, kevät)

• Lukuvuodelle 2020 – 2021 etsitään edustajia (2 varsinaista ja 2 

varalle

Ilmoittautumiset apulaisrehtori Virpi Lierille joko Wilma – tai 

sähköpostiviestillä virpi.lieri@turku.fi

mailto:virpi.lieri@turku.fi


KORONATILANNE

- Maskisuositus

- Hyvä käsihygienia

- Turvavälisuositukset mahdollisuuksien mukaan

- Lisätyt ruokailuvuorot

- Ei kipeänä lukioon

- Yksi oireeton päivä ennen kouluun tuloa

- Seurataan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä

- Toistaiseksi lähiopetusta



MUKAVAA 
SYKSYÄ!


