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TSYK - YKSI LUKIO, MONTA MAHDOLLISUUTTA 

Tämä opas on tehty sinulle, joka mietit peruskoulun jälkeisiä opintojasi Turun Suomalaisen Yhteis-

koulun lukiossa.  

 

Meillä opiskellaan moderneissa oppimisympäristöissä perinteitä kunnioittavassa miljöössä. Lukio 

sijaitsee kauppatorin sekä linja-autoaseman läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Oppiai-

neiden välinen yhteistyö on kiinteää ja yhteistyötä tehdään paljon myös yritysten, korkeakoulujen 

ja erilaisten järjestöjen kanssa. Opiskelijamme osallistuvat vuosittain moniin kansallisiin ja kansain-

välisiin kilpailuihin, joissa on menestytty hyvin. 

Tavoitteenamme on ohjata opiskelijat työnteon ja elinikäisen oppimisen arvostamiseen sekä vas-

tuullisuuteen.  

 

TSYKissä ovat omina hakukohteina yleislinja, luonnontiede- ja merilinja.  

Luonnontiedelinjalle on myönnetty valtakunnallinen erityistehtävä ja merilinja on kaupunkikohtai-

nen erityislinja. 

Miksi TSYKin lukioon? 

 

Meillä voit valita juuri sinulle sopivan opintokokonaisuuden. TSYKin lukion opiskelijana koet yhteis-

hengen, tsykkiläisyyden. Pääset osallistumaan lukio-opintojesi aikana mm. vanhojen tansseihin 

VPK:n talolla, penkkareihin, opintomatkoihin kotimaassa ja ulkomailla, konsertteihin sekä teatteri-

näytöksiin ja juhliin. 

 

Meillä on monipuolinen ja laaja opintotarjonta. Voit opiskella useita vieraita kieliä (englanti, es-

panja, italia, ranska, saksa) toisen kotimaisen kielen rinnalla. Kielten opiskelu laajentaa mahdolli-

suuksiasi myöhemmin työelämässä. Äidinkielen opinnoissa kehität mm. vuorovaikutus-, viestintä- 

ja kirjoitustaitojasi, joita tarvitset jatko-opinnoissa sekä työelämässä. Äidinkielessä voit osallistua 

puheviestinnän päättökokeeseen ja 

vieraissa kielissä suullisen kielitaidon 

kokeisiin. TSYKissä on myös laaja tar-

jonta taito- ja taideaineissa. Kuvatai-

teen lukiokohtaisissa opinnoissa pää-

set tutustumaan kuvallisen ilmaisun 

eri muotoihin, mm. arkkitehtuuriin, 

muotoiluun ja designiin, pukusuunnit-

teluun ja lavastukseen, elokuvaan ja 

videoon sekä voit halutessasi opiskella 

ympäristötaidetta saaristossa. Kuva-

taiteen blogi.  

 

 

TSYKissä kolme linjaa, 

joista valita! 

 

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/kuvataidepainotus/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/kuvataidepainotus/
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Musiikissa ja liikunnassa sinulla on valittavanasi useita lukiokohtaisia opintoja. Meillä voit suorittaa 

lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja käsityössä. Taito- ja taideaineiden opinnot 

antavat sinulle hyvät valmiudet alan jatko-opintoihin.  

Lukio-opinnot antavat sinulla hyvän pohjakoulutuksen jatko-opintoihin. Valtaosa yliopiston sekä 

ammattikorkeakoulun aloittavista ovat suorittaneet lukio-opinnot.  

Lukioon hakeminen ja opiskelupaikan vastaanottaminen 

 
TSYKin lukiossa on kevään 2021 yhteishaussa haettavissa 230 opiskelijapaikkaa: 

 

Yleislinja                  125 

Luonnontiedelinja   75 

Merilinja                   30 

 

Kevään 2021 valtakunnallinen yhteishaku www.opintopolku.fi 

Hakuaika: 23.2. - 23.3.2021  

Hakuaika päätyy:  23.3.2021 klo 15.00  

 

Yhteisvalintalomakkeen lisäksi sinun tulee täyttää Turun kaupungin nettisivuilta löytyvä  

Turun lukioiden ainevalintakortti 

Tarkemmat ohjeet hakemiseen saat oman peruskoulusi opinto-ohjaajalta.  

Opiskelijat valitaan yleislukiolinjalle perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden 

keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat erityislinjat. 

Kevään yhteisvalinnan tiedot ovat julkiset torstaina 17.6.2021. Kaikki lukioomme valitut 

saavat tiedon valinnastaan Opintopolussa ilmoittamaansa henkilökohtaiseen sähköpostiosoittee-

seensa sekä myös kotiin kirjeitse. Hyväksymiskirjeen mukana tulevat ohjeet opiskelupaikan vas-

taanottamisesta.  

 

Lukiopaikka vastaanotetaan Oma Opintopolku – palvelussa viimeistään 1.7.2021. 

I periodin (jakson) valinnat tehdään sinulle valmiiksi. Seuraavien periodien valinnat tehdään I jak-

son aikana opo-tunneilla. Ensimmäisen periodin lukujärjestyksen näet Wilmasta. 

Turkulaisista peruskouluista siirtyneiden Wilma-tunnukset pysyvät samoina kuin peruskoulussa. 

Ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille lähetään Wilman tunnukset kotiin. 

 

 

Hyvää pöhinää,  

” tsykettä”,   

jokainen saa olla 

oma itsensä 

Viihtyisät, remon-

toidut tilat, 

hyvät opettajat 

 

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
http://www.opintopolku.fi/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/871fae31-40ef-457f-88a7-65ed7b2cdcdc?displayId=Fin2015623
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TSYKin lukion yleislinja (aloituspaikkoja 125)  
TSYKin lukion kotisivut 

TSYKin lukion opintoseloste 2021 - 2022 

 

Miksi yleislukioon?  

 

Yleislukiossa voit valita itsellesi juuri sopivan opintokoko-

naisuuden:  

- vieraat kielet: eväät menestyä kansainvälisessä toimin-

taympäristössä 

- hyvä äidinkielen osaaminen: esiintymis- ja kirjoitustaidot 

jatko-opintoja ja työelämää varten 

- taitoaineet: kuvataidetta, musiikkia, liikuntaa ja ilmaisu-

taitoa 

- yhteiskunnallisen näkemyksen kasvattaminen: ymmär-

rys maailmasta ja ihmisestä, mediakriittisyys ja vaikuttaminen, kulttuurien tuntemus, eettiset nä-

kökulmat, filosofiakahvila 

- matemaattis-luonnontieteelliset aineet: matemaattinen ajattelu, talousosaaminen, ympäristötie-

tous 

 

Yleislukiolaiset voivat osallistua erityislinjan opintojaksoihin, mikäli niissä on tilaa. 

 

Yleislukiossa saat kypsytellä unelmiasi ja haaveitasi. Lukio-opinnot ovat väylä akateemiseen maail-

maan: lähes kaikki yliopisto-opiskelijat ja useimmat ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat lukiosta.  

 

 

 

 

 

 

 

Paljon lukiokohtai-

sia opintojaksoja! 

 

Paljon erilaisia  

ihmisiä 

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/files/2021/01/18.1.2020-UUSI-LOPS-Opintoseloste-2021-2022.pdf
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TSYKin lukion luonnontiedelinja (aloituspaikkoja 75) 
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/luonnontiedelinja/     

 

Erityispiirteet   

 

Luonnontiedelinjalla voit jättää valtakunnallista pakollista opinnoista pois enintään 16 opintopis-

tettä suorittaessasi vähintään 24 syventävää linjan opintopistettä. Näistä vähintään 16 opintopis-

teen tulee olla koulukohtaisia luonnontieteen opintoja.  

Koulukohtaisissa opinnoissa syvennyt luonnontieteisiin ja teet kokeellisia töitä yhteistyössä korkea-

koulujen sekä alueen yritysten kanssa.  

Luonnontiedelinjan pakolliset opinnot 

 

Opintotarjonta 

 

Lukiokohtainen opintotarjontamme luonnontieteessä on laaja. Voit opiskella esim astrofysiikkaa, 

kaupunkimaantiedettä, ympäristökemiaa, meribiologiaa.  

Laborointiopinnot ovat osa luonnontieteiden opiskelua. Oppiainerajat ylittävissä opinnoissa voit 

opiskella energiaa, geofysiikkaa, bio-

kemiaa ja luonnontieteiden matema-

tiikkaa. Muiden linjojen opiskelija voi 

osallistua erityislinjojen opintoihin, 

mikäli niissä on tilaa. 

Linjalla saat hyvät valmiudet jatko-

opintoihin matemaattis-luonnontie-

teellisissä aineissa, lääketieteellisessä 

tiedekunnassa ja teknillisissä korkea-

kouluissa.  

Luonnontiedelukion opintotarjonta 

 

Hakeminen ja valintaperusteet  

 

Linjalle haet yhteishaussa. Päättöto-

distuksen lukuaineiden keskiarvossa 

painotetaan matematiikan, fysiikan, 

kemian, biologian ja maantieteen ar-

vosanojasi kahdella.  

 

 

 

Luluilla on 

hyvä  

ryhmähenki 

Paljon mielenkiintoisia 

luonnontieteen  

opintojaksoja 

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/luonnontiedelinja/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/files/2021/01/11.1.2021-Luonnontiedelukion-pakolliset-opinnot-LOPS2019-kotisivuille-taulukko.pdf
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/files/2021/01/181.2021-Luonnontiedelukion-valinnaiset-opintojaksot.pdf
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TSYKin lukion merilinja (aloituspaikkoja 30) 
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/merilukio/ 

 

Erityispiirteet 

 

TSYKin merilinjalla on käytössä oma koululaiva. Merellä liikkumisen taitoja voit harjoitella koululai-

vapurjehduksella. Valtakunnallisten pakollisten opintojen lisäksi valitset linjan opintotarjonnasta 

vähintään 24 opintopistettä, joista neljä on pakollista.  

 

Opintotarjonta 

 

Merilinjan opintotarjonnassa opiskelet 

matemaattis-luonnontieteellisiä aineita 

sekä meriympäristöä ja -tutkimusta, Itä-

merta, merenkulkua ja yrittäjyyttä. Valit-

tavanasi on myös merilinjalle suunnat-

tuja kielten opintoja.  

Muiden linjojen opiskelija voi osallistua 

erityislinjojen kursseille, mikäli niissä on 

tilaa.   

 

Merilinja on hyvä valinta kaikille merestä 

ja merialasta kiinnostuneille. Merilinjalla 

saat hyvät valmiudet jatko-opintoihin 

merialan ja -tutkimuksen parissa.  

Merilukion opintotarjonta 

 

Hakeminen ja valintaperusteet 

 

Linjalle haet yhteishaussa. Päättötodis-

tuksen lukuaineiden keskiarvossasi pai-

notetaan äidinkielen, A1-kielen ja mate-

matiikan arvosanojasi kahdella.  

 

 

 

 

Merilukio on 

mahtava! 

 

Merilinjan purjehdukset: to-

della mielenkiintoista  

vaihtelua kouluarkeen! 

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/merilukio/
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/files/2021/01/Merilukion-valinnaiset-opinnot.pdf
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OPISKELU TSYKIN LUKIOSSA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* lyhyt matematiikka > 94 op 

** pitkä matematiikka > 102 op 

Syksyllä 2021 lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Lukiokoulutuksen oppimäärän 

laajuus on vähintään 150 opintopistettä ja opinnot jakaantuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja valin-

naisiin opintoihin. Lisäksi lukioissa on tarjolla koulukohtaisia opintojaksoja.  

 

Lukiossa voit itse vaikuttaa opinto-ohjelmaasi ja opiskeluaikatauluusi. Useimmilla lukiolaisilla opis-

kelu kestää kuitenkin edelleen kolme vuotta. Päivälukion voit suorittaa enintään neljässä vuo-

dessa. 

Turun lukioissa lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin, joista jokainen kestää noin seitsemän viikkoa. 

Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Periodi päättyy arviointiviikkoon ja sen jälkeen alkaa välittö-

mästi uusi periodi. 

 

Pääsääntöisesti lukion opinnot suoritetaan osallistumalla opetukseen ja sen erilaisiin arviointeihin, 

esim. kokeisiin. Opintoja voit myös tarvittaessa suorittaa osittain tai kokonaan itsenäisesti sopi-

malla siitä ko. aineen opettajan kanssa.  

 

Jos tavoitteenasi on suorittaa lukio kolmessa vuodessa, opiskelet sekä ensimmäisenä että toisena 

vuonna molempina vähintään 60 opintopistettä ja kolmantena vähintään 30 opintopistettä. Näin 

sinulle kertyy minimimäärä 150 opintopistettä. Jos haluat nopeuttaa opiskelutahtiasi, sinun on 

suoritettava osa opinnoista itsenäisesti ja esimerkiksi kesälukioiden opintoja hyödyntäen.  

 

Pakollisia opintoja on (Opintopolku.fi: Lukiokoulutukseen sisältyvät opinnot ja opintopisteet) 

• äidinkielessä ja kirjallisuudessa 

Lukiokohtaiset 

opintojaksot:  

lukion tarjoamia 

vapaasti valittavia 

opintojaksoja 

 

Valtakunnalliset 

valinnaiset 

opinnot:  

opintojaksoja, 

joita opiskeltava 

vähintään 20 

opintopistettä 

 

Valtakunnalli-

set pakolliset 

opinnot: 

kaikkien opis-

kelijoiden opis-

keltava 

94* tai 102** op 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/lukio-2/uusi-lukio-lukiokoulutukseen-ja-ylioppilastutkintoon-tulossa-muutoksia/
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• peruskoulun alaluokilla aloitetussa A-kielessä ja yläluokilla aloitetussa B1-kielessä  

• matematiikassa  

• reaaliaineissa: biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, filosofia, 

historia, yhteiskuntaoppi, psykologia ja terveystieto 

• taideaineissa, liikunnassa ja opinto-ohjauksessa 

• pakollisia kursseja 94 tai 102 (matematiikan tason mukaan) 

• valtakunnallisia valinnaisia kursseja väh. 20 opintopistettä 

• koulukohtaisia opintoja valintasi mukaan  

Lukuvuoden aluksi järjestetään TSYKin opiskelijoille DigIT, tietoteknisten valmiuksien perusopin-

not, jossa harjoitellaan koneen ja sähköisten materiaalien käyttöä ja kokeiden tekemistä.  

 

Lukiomme kotisivuilta löydät TSYKin lukion Opintoselosteen 2021 - 2022. 

 

OPINNOT MUISSA LUKIOSSA 

 
Turun päivälukiot noudattavat samaa tuntikaaviota eli aikataulutusta. Tämän vuoksi opintoja voi 

valita myös muiden lukioiden tarjonnasta. Muiden lukioiden opintoihin ilmoittaudutaan aina opinto-

ohjaajan kautta, joka varmistaa mahtuuko ryhmään. 

Joidenkin oppiaineiden, kuten elämänkatsomustiedon, muiden uskontojen ja harvinaisempien kiel-

ten opetus järjestetään keskitetysti vain tietyissä lukioissa. Muissa päivälukioissa, iltalukiossa tai 

kesälukioissa tehdyt suoritukset hyväksytään opintoihisi. 

 

LUKIOSANASTOA 

Lukiokoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksystä 2021. Opiskeltavat op-

piaineet ovat samat kuin tähän asti, mutta opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opinto-

jaksoissa. Nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä. Lukiossa suoritat pakolli-

sia ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Lisäksi voit liittää opintoihisi lukiodiplomeita ja muita va-

linnaisia opintoja lukion tarjonnan mukaisesti. 

RYHMÄ: Opiskelu tapahtuu vaihtelevissa oppiaineryhmissä.  

 

RYHMÄNOHJAAJA: Huolehtii oman ohjausryhmänsä opiskelijoista koko opiskelun ajan. Ryhmänoh-

jaaja tapaa oman opiskelijaryhmänsä ryhmänohjaustuokioissa, joita pidetään säännöllisesti. Ryh-

mänohjaaja on yhteydessä huoltajiin ja tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti. 

 

JAKSO: Lukuvuosi on jaettu useampaan periodiin. Lukuvuodessa suoritetaan noin 60 opintopis-

tettä ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin noin 10 -14 opintopistettä yhdessä periodissa.  

 

OPINTOPISTE: Suurin osa opintojaksoista on laajuudeltaan 2 opintopistettä 

 

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/files/2020/12/22.12.2020-UUSI-LOPS-Opintoseloste-2021-2022.pdf
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OPINTOJAKSO:  oppiaineiden oppimäärät koostuvat opintojaksoista.  

 

OPINTOTARJOTIN: Kaikki lukuvuoden aikana opetettavat opintojaksot näkyvät opintotarjottimelta. 

Opintotarjottimelta valitaan ne opintojaksot. Valintojen perusteella muodostuu lukujärjestyksesi, 

joka vaihtuu kunkin periodin jälkeen. 

PAKOLLISET OPINNOT: = pakollisia opintoja on 94 /102 opintopistettä. Pakollisten opintojen 

määrä riippuu opiskelijan valitsemasta matematiikan ja toisen kotimaisen kielen laajuudesta / (ma-

tematiikka: pitkä / lyhyt, toinen kotimainen kieli pitkä / keskipitkä oppimäärä). 

VALINNAISET OPINNOT: Valinnaiset opinnot ovat joko valtakunnallisia tai koulukohtaisia. Valta-

kunnallisia valinnaisia opintoja on suoritettava lukion oppimäärässä vähintään 20 opinto-pistettä. 

Ylioppilastutkinto perustuu oppiaineen pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. 

ITSENÄINEN OPISKELU: Suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Tehtävistä, loppusuorituksesta 

ja mahdollisista näytöistä sovitaan opettajan kanssa. Oikeutta itsenäiseen suorittamiseen haetaan 

lukion opinto-oppaan ohjeistuksen mukaisesti. 

PÄÄTTÖVIIKKO / KOEVIIKKO / ARVIOINTIVIIKKO: Kokeet pidetään kunkin periodin lopussa ja/tai 

hajautetun periodin aikana. Koeviikon tai päättöviikon lukujärjestys on muusta jaksosta poikkeava. 

LUKIODIPLOMI: Erityisen näytön osaamisesta ja harrastuneisuudesta taito- ja taideaineissa. Lu-

kiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion  

päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. 

OPPIMISEN JA OPISKELUN TUKI - TUKENASI TARVITTAESSA 

Lukiossa jokainen opiskelija opiskelee saman opetussuunnitelman mukaisesti, mutta opiskelija voi 

saada erityistä oppimisen tukea lukioaikana. Lukion erityisopetuksen tavoitteena on opiskelijan op-

pimisen tukeminen ja tarvittaessa lausunto- ja erityisjärjestelyohjaus lukio-opiskelua ja ylioppilas-

tutkintoa varten (Ylioppilastutkintolautakunta) 

Opiskeluhuoltoa tekevät kaikki lukion työntekijät. Arjen pedagogista tukea lukiossa voivat antaa 

aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, rehtorit sekä erityisopettaja. Opiskelijahuollol-

lista tukea voivat antaa terveydenhoitaja, kuraattori ja opintopsykologi. Kuraattori on sosiaalityön 

ammattilainen ka opintopsykologi psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin asiantuntija.  

Ohjaus ja tuki TSYKin lukiossa 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/
https://blog.edu.turku.fi/ohjaus-ja-tuki-lukioissa/fi/lukiot-turussa/tsyk/
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Kansi: Marialuisa Leppäkoski  

Puhekuplien tekstit: Opiskelijakunnan hallitus 


