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1. Rehtorin katsaus lukuvuoteen 2020-2021 

Lukuvuosi 2020-2021 jää historiaan toisena korona-ajan lukuvuotena. Monenlaiseen on venytty, 
uudenlaisia käytäntöjä kokeiltu ja otettu käyttöön, poikkeavaa järjestelyä on ollut paljon, 
jaksaminen on ollut koetuksella kaikilla. Kaikille haluan osoittaa ison kiitoksen korona-aikaan 
sopeutumisesta, kestävyydestä, uskomisesta normaalimpien aikojen tulemiseen, haasteiden 
vastaanottamiseen, terveenä pysymiseen, kiitettävään maskien käyttöön ja toisista sekä itsestä 
huolehtimiseen, vastuunkantoon ja huomioimiseen. 

Lukuvuosikalenteria selatessani huomioni kiinnittyy muutamiin samanlaisiin merkintöihin. 
Viikoittaiset korona-infot, tilannekatsaukset ja palaverit toistuvat elokuusta toukokuuhun. Etä- 
hybridi ja lähiopetus on vuorotellut koko lukuvuoden. Välillä ovat kaikki olleet koulussa ja 
maailmanmeno on tuntunut lähes normaalilta sisältäen tehokasta käsienpesua, käsidesipulloja, 
maskeja ja turvavälien ylläpitoa.  

Moni lukioon liittyvä asia, tuttu käytäntö ja vanha perinne ei olekaan ollut itsestään selvä juttu tai 
varmasti toteutuva asia. Uuttakin on tullut tilalle. Heti elokuussa kevään 2020 ylioppilaat 
kokoontuivat koululle juhlistamaan keväistä ylioppilaaksi tuloaan. Syksyn 2020 ylioppilaiden 
lakkiaistilaisuus saatiin järjestettyä omassa juhlasalissamme, mutta ylioppaiden läheisiä ei voinut 
pahentuvan koronatilanteen vuoksi saapua koululle. Tilaisuus striimattiin koteihin suorana 
lähetyksenä. 

Kevät 2021 oli koronatilanteen vuoksi haasteellinen. Vanhat tanssit jouduttiin siirtämään. 
Toiveikkaasti odoteltiin mahdollisuutta toteuttaa tanssit toukokuussa, mutta tämäkään ei 
onnistunut. Tanssit ovat vielä edessäpäin ja hameiden helmat sekä kavaljeerien frakkien 
hännyksen hulmuavat heti tulevan syyskuun alussa. Penkkarit jouduttiin peruuttamaan eivätkä 
abit voineet jättää koulua karkkeja heitellen ja kuorma-autojen lavalla ajellen. Kevään kirjoitusten 
jälkeen 4. jakson koeviikon päättyessä järjestyi nettiyhteyksin Teamsin kautta AbiExit. Abit 
hyvästelivät videolla koulun ja opettajat puolestaan välittivät elämänviisauksia. 

Lukuvuoden molemmat yo-kirjoituskerrat järjestettiin poikkeusoloissa turvavälejä noudattaen. 
Keväällä jouduttiin ottamaan käyttöön samanaikaisesti monia tiloja. Osa lukuvuoden koeviikoista 
toteutettiin tekemällä etäkokeita.  

Hylje –teos saapui elokuussa 2020 koulumme piha-alueelle. Säiden huonontuessa hylje siirrettiin 
lämpimään sisätiloihin pois sateesta ja tuiskusta. Hylkeestä on tullut lukioomme maskotti. 
Jouluksi laitettiin tonttulakki päähän ja vapun viettokin näkyi mm. serpentiininä pään ympärillä. 

Edessä on kesäkuukaudet. Muistetaan kaikki levätä, rentoutua, ladata henkisiä akkujamme, 
nauttia lämpimistä tuulista ja kaikesta kesään kuuluvasta. Hyvää kesää toivottelen jokaiselle 
seuraavin lainatuin miettein: 

             ”Ehkä tätäkin muistelee vielä joskus mielellään.” (Vergilius) 

   ”Tulevaisuus tulee. Sinä voit päättää, mihin se menee.” (Tuntematon) 

             ”Litet är litet, men om man tillägger litet till litet och gör det ofta,  

 ska litet snart bli mycket.” (Esido) 

”Life does not have to be perfect to be wonderful.” (Unknown) 

                  

                 Toivotan kaikille rentouttavia kesäpäiviä! 
                   Riikka Lindroos 
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2. Kulunut lukuvuosi huoltajien näkökulmasta 

2.1. Etäopiskelu lukiolaisen huoltajan näkökulmasta 

 Perjantaina 13.3. 2020 lukiot laitettiin kiinni koronapandemian vuoksi. Alkoi etäopiskelu, joka oli 

ihan uutta kaikille. Ensin opetushenkilöstö oli täystyöllistetty nopeutetussa aikataulussa 

järjestetettyjen ylioppilaskirjoitusten vuoksi, mutta silti myös nuoremmat lukiolaiset saivat 

opetusta ja tehtäviä joka tunnilleen.  

 Oma lukiolaiseni tuntui pärjäävän etäopetuksessa hyvin. Hänelle kurinalainen, itsenäinen 

opiskelu sopi. Koko keväänä hän ei enää päässyt fyysisesti kouluun.  

 Elokuussa lukiolaiset saivat onneksi jatkaa opiskeluaan koulutalossa. Lähiopetusta jatkettiin 

maskisuosituksella joulukuun alkuun asti. Lukiolaisten koulukuvauksessa kaikilla oli 

ryhmäkuvassa maskit. Sitten jäätiin taas etäopetukseen. Lukiolainen sanoi maskin käyttöä 

raskaana pitäneelle yläkoululaiselle, että hän itse pitäisi vaikka kolmea maskia päällekkäin jos 

vain saisi olla koulussa. Kaipuuta lähiopetukseen oli vaikea katsoa vierestä. Onneksi kotona oli 

myös isä etätöissä ja koira. Lukiolainen ei ollut siis ainoa, jonka piti kaiken aikaa pysyä kotona, 

josta kolme muuta perheenjäsentä saivat lähteä joka aamu omaan paikkaansa. 

 Etäopetuksen aikana vaikeinta olivat kuulemma (tietysti) vanhojen tanssien opettelu yksin ja 

matematiikka. Miettiessämme joulukuusen hankinnan ajankohtaa lukiolainen totesi, että 

opettajalla on jo kuusi. Ihmettelin, miten semmoinen on tullut ilmi ja minulle kerrottiin, että se oli 

näkynyt Teamsin kautta liikunnanopettajan olohuoneessa kun hän oli miehensä kanssa 

näyttänyt mallia vanhojen tansseista. Etäopetus jatkui huhtikuun alkuun asti, jolloin siirryttiin 

pariksi viikoksi hybridimalliin eli eka- ja tokaluokkalaiset kävivät vuoroviikoin koulussa. 26.4. 

2021 kaikki pääsivät takaisin lähiopetukseen. TSYK:n henkilökunta oli koristellut koulun 

ilmapalloilla ja tervetuloa-kylteillä. Todella ihana ele! 

 Vanhojen tanssit siirrettiin ensin helmikuusta toukokuuhun ja sitten syyskuuhun. Toivottavasti 

ne saadaan pidettyä. Olen todella pahoillani tämän vuoden abien puolesta, jotka eivät saaneet 

pitää perinteisiä penkkareitaan. Tässä pandemiassa ei ole voittajia. Onneksi kuitenkin 

etäopetus ja muut vaaditut toimenpiteet on järjestetty esimerkillisesti ja kaikki koulussa ovat 

tehneet parhaansa sopeutuakseen tilanteeseen. Kiitos TSYK! 

 Lukiolaisen äiti Anna Järvinen 

Etäopiskelu lukiolaisen huoltajan näkökulmasta 
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2.2. LUMO 

On ollut valtavan antoisaa ja kiinnostavaa osallistua huoltajana LUMO-ryhmän toimintaan ja 

kokea, miten "tsykkiläisyys" käytännössä toimii - myös koronan aikaan. Hyvin poikkeuksellisena 

etäopetuksen aikana lukiolaiseni on saanut erinomaista opetusta, tiedotus on ollut avointa ja 

toimivaa ja lukiolaisellani on koko ajan ollut sellainen olo, että hänen kysymyksiinsä ja mieltä 

askarruttaviin asioihin on aina vastattu. LUMO-ryhmän kokoontumisissa on välittynyt lukion 

henkilökunnan ahkeruus, innostuneisuus ja kiinnostus oppilaan kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista. TSYK on lukio, jossa arvostetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. LUMO-

ryhmän tavoite "koulussa viihtymisen ja hyvinvoinnin lisääminen" on välittynyt henkilökunnan 

jokaisesta puheenvuorosta. Suuri kiitos tästä! 

Lukiolaisen huoltaja 

2.3. Lukion monialainen opiskelijahuoltoryhmä (LUMO) lukuvuonna 2020-2021 

Lukion monialainen opiskeluhuoltoryhmä on kokoontunut lukuvuoden aikana kolmesti 18.11., 

17.2 ja 5.5.  

 

Ryhmän kokoonpanossa ovat lukion edustajina rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, 

opettajaedustaja, lukiokuraattori, opintopsykologi, terveydenhoitaja, kolme opiskelijakunnan 

hallituksen edustajia sekä kahdeksan huoltajaedustajaa.  

 

Ensimmäisen vuositason kotiväenillassa kerrottiin huoltajille LUMOn toiminnasta. Ensimmäisen 

vuositason huoltajaedustajia pyydettiin mukaan toimintaan mukaan toimintaan Wilma-viestillä.  

Saimme mukaan LUMOon uusia huoltajaedustajia. Kuluneen lukuvuoden aikana 

huoltajaedustajia oli jokaiselta vuositasolta jatkavien huoltajia lukuun ottamatta.  

Lukuvuoden 2020 – 2021 LUMOn kokouksissa on käsitelty seuraavia asioita: tulevan syksyn 

2021 uuden opetussuunnitelman  opiskeluhuollon osuus, maksuton toinen aste, tasa-arvo – ja 

yhdenvertaisuuskysely ja sen pohjalta laadittu suunnitelma. 

 

Lukuvuoden yhtenä tavoitteena on ollut yhteisöllisyyden edistäminen yhteisössämme.  

Tämä tärkeä aihe on ollut vuosittain esillä ja on korostunut nyt erityisesti korona-ajan etä- ja 

hybdridiopetuksen aikana. LUMO-ryhmässä on yhdessä keskusteltu ja mietitty yhteisöllisyyttä 

lisääviä toimia.  

 

Tässä kuluneen lukuvuoden toimintakertomuksessa lukija pääsee kurkistamaan, mitä 

lukiossamme on kuluneen lukuvuoden aikana tehty. LUMO-ryhmän puolesta haluan kiittää 

kaikkia kuluneesta lukuvuodesta ja aktiivisuudesta niin lähi- kuin etäopetuksen aikana! 

 

Hyvää kesää kaikille toivottaa TSYKin lukion LUMO-ryhmän edustajat 
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3. Opiskelijakunnan hallituksen vuosikertomus  

Opiskelijakunnan hallituksen toiminta lähti tutulla porukalla helposti käyntiin syksyllä 2020. 

Maailmalla vallitseva pandemia tilanne vaikutti siihen, että perinteistä toimintaa ei ollut 

mahdollista järjestää. Positiivista kuitenkin oli, että alkusyksy saatiin viettää lähiopetuksessa, ja 

ykkösetkin pääsivät tutustumaan perinteiseen lukioarkeen. Alkusyksyn aikana hallitus järjesti 

opiskelijoille erilaisia kisailuja ja arvontoja Instagramin puolella. Hallitus järjesti myös kaksi 

teemapäivää Halloween pukeutumiskisan ja älä panosta päivän, jonka tarkoituksena oli tulla 

kouluun mahdollisimman rennosti pukeutuneena.  

 

OPKH oli syksyn aikana aktiivisesti tuomassa esille opiskelijakunnan mielipiteitä. 

Opiskelijaedustus oli läsnä opettajien kuukausikokouksissa ja lukion monialaisessa 

opiskelijahuolto ryhmän tapaamisissa ilmaisemassa opettajille opiskelijoiden mielipiteet 

käsiteltäviin asioihin. OPKH toi myös esille opiskelijoiden ajatuksia tulevaan 

tuntikiertokaaviouudistukseen. Korona tilanteen edetessä OPKH teetti myös TSYK maskeja 

opiskelijoiden käyttöön.  

 

Vaikutus mahdollisuuden lisäämiseksi hallitus perusti sähköisen palautekansion, johon jokainen 

opiskelija saattoi matalalla kynnyksellä antaa palautetta tai ehdottaa asioita hallitukselle. 

Palautekansio tulikin heti tehokkaaseen käyttöön ja jokainen palaute käytiin läpi aina 

seuraavassa kokouksessa. Opiskelijoiden omien ideoiden ja aktiivisuuden ansiosta 

hallitukseenkin saatiin käsiteltäväksi opiskelijoille tärkeitä asioita. Yhdessä palautekansion 

kanssa OPKH toi myös kaikki hallituksen tuottamat dokumentit sähköiseen muotoon ja kaikille 

näkyväksi. Hallituksen Instagram tilin kautta löytyvän linkin kautta pääsee jatkossa näkemään 

kaikki hallituksen kokouskutsut ja päätöspöytäkirjat.   

 

Syyslukukauden lopussa oli jälleen aika järjestää opiskelijakunnan vuosikokous. 

Koronatilanteesta johtuen koulussa oli siirrytty etäopetukseen, joten ensimmäistä kertaa 

TSYK:in historiassa vuosikokous järjestettiin etätilaisuutena. Tilanteesta huolimatta 

vuosikokouksen järjestelyt onnistuivat hyvin ja uusi hallitus saatiin valittua. Puheenjohtajaksi 

valittiin edellisenkin kauden puheenjohtaja Pessi Pihlajamaa ja hän sai aisaparikseen 

hallitukseen uutena tulleen Veeti Lisisen. Taneli Isoniemi korvasi rahastonhoitajan tehtävässä 

Antti Silanterän ja Ronja Liukas otti vastaan sihteerin tehtävän Kia Koskiselta. Tapahtumatiimiin 

valikoitui Iiris Soininen, Melissa Smeljov ja Erika Kiviniemi. Tiedotustiimiin valittiin Elsa 

Lempinen, Sara Tapper ja Oskari Taskinen. Lisäksi hallituksessa toimi jäseninä Paavo Aro, 

Miira Kuuskorpi ja Eetu Pihlaja.  

 

Uuden hallituksen kanssa toiminta lähti käyntiin sujuvasti ja yhteiset sävelet löytyivät heti. Kevät 

lukukaudella korona tilanne oli edelleen huono, mutta sen ei annettu estää hallituksen 

toimintaa. Instagramissa jatkettiin erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämistä ja 

koulussa hallitus osallistui edelleen opiskelija edustajina opettajien kokouksiin. Kevään mittaan 

hallitus järjesti isona projektina kunnallisvaalipaneelin Turun alueen nuorille ehdokkaille. 

Paneelissa keskityttiin erityisesti lukiolaisiin ja nuoriin liittyviä kysymyksiä ja annettiin 

opiskelijoille mahdollisuus kuulla, miten ehdokkaat vaikuttaisivat juuri näihin asioihin.  
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Hallitus järjesti vappuvisan, jossa testattiin opiskelijoiden ja opettajien tietämystä eri 

oppiaineista. Tiukka kisa päättyi vastausten puolesta tasapeliin, mutta opiskelijoilla oli parempi 

keskiarvo oikein vastanneiden mittarilla. Kaiken kaikkiaan kevätlukukausi sujui rennoissa 

merkeissä, vaikka isoja tapahtumia ei saatukaan järjestettyä. Ystävänpäivän alla pidettiin 

teemapäivä pinkkiin pukeutumiseksi ja samalla piiloteltiin karkkia ympäri koulua.  

 

Haluamme kiittää koulun hallintoa saumattomasta yhteistyöstä. Rehtoreiden Riikka Lindroosin 

ja Virpi Lierin, sekä koulusihteeri Maisa Lehväsen tuen ansiosta toiminnan järjestäminen on 

ollut sujuvaa. Suuri kiitos myös ohjaavalle opettajille Christiane Ala-Nissilälle ja Arja 

Arnivaaralle, jotka ovat olleet korvaamaton tuki arkisessa toiminnassa. Teidän puoleen on ollut 

mahdollista kääntyä aina tarpeen vaatiessa. Lopuksi haluamme vielä kiittää kaikkia koulumme 

opettajia ja opiskelijoita, jotka olette ennakkoluulottomasti lähteneet mukaan erilaisiin 

järjestämiimme tempauksiin. Mitkään tapahtumat eivät olisi olleet mahdollisia ilman teitä. 

Hallituksen puolesta, 

Pessi Pihlajamaa 

Taneli Isoniemi 
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4. Luonnontiedelukio 

4.1 Lukuvuosi 2020-2021 

Koronaepidemia vaikutti lukuvuoden aikana monella tavalla luonnontiedelukion toimintaan, kun 

suunniteltuja matkoja jouduttiin peruuttamaan ja jopa laboratoriokursseja jouduttiin pitämään 

osittain etänä. Esimerkiksi biologian kenttäkurssi, joka on toteutettu vaelluksena Lemmenjoen 

kansallispuistossa, jouduttiin tänä vuonna jättämään väliin. Onneksi moni asiantuntijavierailu 

pystyttiin järjestämään etänä ja keksimme uusia tapoja tehdä asioita koronaturvallisesti. Tänä 

lukuvuonna ei järjestetty luonnontiedelukion perinteistä esittelyiltapäivää yhdeksäsluokkalaisille, 

mutta sen sijaan opiskelijamme tekivät hienon, opiskelijoiden itsensä näköisen esittelyvideon 

erityislinjastamme. Tiedetutorit tarjosivat tukea luonnontiedeaineiden opiskelussa etänä 

Teamsin välityksellä sekä suunnittelivat alakouluisille järjestettävää etätiedetapahtumaa. 

Lukuvuodesta jäi erityisesti mieleen luonnontiedelukiolaisten poikkeuksellisen hyvä 
menestyminen tiedekilpailuissa. MAOL:n järjestämissä Neljän tieteen kisoissa opiskelijoitamme 
pääsi loppukilpailuihin niin kemiassa, fysiikassa kuin matematiikassakin. Maantieteen 
kansallisessa kilpailussa taitavat toisen vuoden luonnontiedelinjalaiset saavuttivat 1. ja 2. sijan. 
Biologian kilpailuvalmennukseen pääsi linjaltamme kaksi opiskelijaa, jotka sijoittuivat 
kansallisessa biologiakilpailussa kymmenen parhaan joukkoon. Lukion matematiikan ja 
luonnontieteen kehittämisverkosto LUKEMA:n järjestämässä HARPPI 2021 -tiedekilpailussa 
luonnontiedelinjan opiskelijoista koostunut tiimi tuli hienosti kolmannelle sijalle. Turun 
kaupungin ja Bayer Nordicin järjestämän Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailun voitti upeasti 
luonnontiedelukion 1. vuoden opiskelijoiden kolmihenkinen joukkue suunnittelemallaan 
puhelimen melusovelluksella. Onnittelut kaikille kilpailuissa loistavasti menestyneille!  

Luonnontiedelukion opettajien lukuvuotta väritti valmistautuminen ensi syksynä 2021 voimaan 

tulevaan uuteen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, jota varten myös luonnontiedelukion 

opetustarjontaa tarkasteltiin ja kehitettiin edelleen entistäkin paremmaksi. Uudistuksen myötä 

moni lukioarjesta tuttu käsite vaihtuu toiseksi, ja niinpä mm. luonnontieteen oppiainerajat 

ylittäviä kursseja (LYK) kutsutaan jatkossa luonnontiedelinjan laaja-alaisiksi opintojaksoiksi 

(LULA). Monilta osilta luonnontiedelukion opetussuunnitelma on jo nykyisellään vastannut hyvin 

uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin, joten suuria muutoksia kurssitarjontaan ei ollut tarpeen 

tehdä. Turun lukioille yhteiset STEAM-kurssit täydentävät jatkossakin luonnontiedelinjan 

opintotarjontaa mm. luonnontieteisiin, tietotekniikkaan ja teknologiaan liittyvillä opintojaksoilla. 

Opetussuunnitelmauudistuksessa kaikkia luonnontiedelukion opiskelijoita koskeva muutos on 

pakollisen tutkielmakurssin muuttuminen lähiopetusjaksoksi, jonka uudeksi nimeksi tulee 

Luonnontieteellinen tutkimus. Nimensä mukaisesti opintojaksossa perehdytään aikaisempaa 

perusteellisemmin luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin ja ominaispiirteisiin, tutkijan työhön 

sekä erilaisiin tilastollisiin menetelmiin. Lisäksi opintojakson aikana kirjoitetaan oma tiivis 

tieteellinen kirjoitelma. Nykyinen opetussuunnitelma mahdollisti tutkielmakurssin pitämisen  
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lähiopetuksena jo tänä lukuvuonna toisen vuoden opiskelijoillemme, mistä saimme paljon hyviä 

kokemuksia. Uudistetulla kurssilla yritysvierailijat Orionista ja Aurexelista kertoivat 

luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisestä ja tutkijan työstä. Lisäksi kurssillamme vieraili 

biostatistikko Eliisa Löyttyniemi Turun yliopistosta. Hän kertoi tilastollisten menetelmien 

hyödyntämisestä luonnontieteellisessä tutkimuksessa sekä tilastotieteilijän työnkuvasta. 

4.2 Luonnontiedelukion opiskelijamäärä ja ylioppilaat lukuvuonna 2020-2021 

Lukuvuonna 2020 –2021 luonnontiedelinjalla opiskeli 198 opiskelijaa. Lukuvuoden 2020 – 2021 

aikana linjalta valmistui yhteensä 47 uutta ylioppilasta. Heistä neljä valmistui syksyllä ja 43 

keväällä ylioppilaiksi. 

 

Nyt keväällä valmistuneet 18 F- ja G-ryhmän ylioppilaat ovat viimeinen ikäryhmä, jolloin otettiin 

luonnontiedelinjalle 50 opiskelijaa. Vuodesta 2019 alkaen on luonnontiedelinjalle valittu 

vuosittain 75 uutta opiskelijaa. 
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5. Merilukio  

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. 

 

Koronapandemian vuoksi jouduimme peruuttamaan jo keväällä elokuulle suunnitellun Navigare-

kurssin purjehduksen Pietariin. Jännitimme aivan viimeiseen asti, pääsemmekö ylipäätään 

lähtemään, mutta infektioylilääkärin ohjeistusta noudattaen otimme riskin ja purjehdimme 

onnistuneesti 3 eri legiä 29 merilukiolaisen kanssa Ahvenanmaan ympäri sekä Märketin, Utön 

ja Bengtskärin majakkasaarille. Sää suosi purjehtijoita ja tällä kertaa vältyttiin kaikilta 

perinteisiltäkin nenänniiskutuksilta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pitkän etäopetuksen jälkeen oli hienoa päästä merelle. NNE-kurssi oli lähes ainoita matkoja, 

joita koronavuonna onnistuttiin toteuttamaan. 
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Koronapandemian vuoksi jouduimme peruuttamaan jo keväällä elokuulle suunnitellun Navigare-

kurssin purjehduksen Pietariin. Jännitimme aivan viimeiseen asti, pääsemmekö ylipäätään 

lähtemään, mutta infektioylilääkärin ohjeistusta noudattaen otimme riskin ja purjehdimme 

onnistuneesti 3 eri legiä 29 merilukiolaisen kanssa Ahvenanmaan ympäri sekä Märketin, Utön 

ja Bengtskärin majakkasaarille. Sää suosi purjehtijoita ja tällä kertaa vältyttiin kaikilta 

perinteisiltäkin nenänniiskutuksilta.  

 

Olemme kehittäneet koululaivapurjehduksia vuodesta 2010 alkaen, ja koko historia on 

luettavissa tästä blogista http://blog.tkukoulu.fi/navigare2010/. Merilukion käytössä ovat 

koululaivat kaljaasi Olga ja kuunari Lokki.  

 

Elokuussa Turun koulut osallistuivat ensi kertaa Itämeri-päivään syömällä Arkean tarjoamaa 

kalaruokaa. Tsykin lukio haastoi Suomen kouluja osallistumaan lähikala-haasteeseen ja 

mukaan lähti kymmeniä kouluja eri puolilta Suomea. Grunlage oy lahjoitti koululle hylje -

veistoksen ja se paljastettiin juhlallisin seremonioin Itämeripäivänä. Merilinjalaiset pulahtivat 

Kökarin edustalla Itämereen John Nurmisen säätiön tempauksessa 27.8.2020 klo 18 

puhtaamman Itämeren puolesta.  

 

Syyskuussa järjestettiin merifysiikan kurssi Korpoströmin saaristokeskuksessa yhteistyössä 

Aalto yliopiston kanssa ja Turun AMK.N kanssa. 

 

Merenkulkukurssi toteutettiin tänä vuonna 

yhdeksännen kerran yhteistyössä Meriliiton 

hallituksen kanssa. Tavoitteena on antaa 

merilinjan opiskelijalle yleiskatsaus 

suomalaiseen merenkulkuun. 

Koronapandemian ja hybridiopetuksen vuoksi 

kaikki asiantuntijaluennot pidettiin keväällä 2021 

etäluentoina Teamsissä. 

 

Kokoontumisrajoitusten vuoksi 

purjehduskauden avaus ja suurin osa 

toiminnallisista kursseista peruttiin kevään 

osalta. Kesätyöpaikkoja merilinjalaisille 

tarjosivat tänä vuonna merivoimat ja Forum 

Marinum. Purjehduskurssin teoriaosuus 

järjestettiin yhteistyössä Turun Pursiseuran 

kanssa toukokuussa Teams-yhteyden avulla. 

Käytännön osuudet saatiin toteutettua.  

 

Lukuvuonna 2020-21 merilinjalla opiskeli 

kaikkiaan 95 opiskelijaa. Keväällä 2021 linjalta 

valmistuu 28 uutta ylioppilasta. Merilinjalle 

valitaan vuosittain 30 uutta opiskelijaa. 

  Navigaattori, tähystäjä ja ruorimies kansivahdissa kierroksella Ahvenanmaan ympäri 

http://blog.tkukoulu.fi/navigare2010/
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Märketin majakkasaarella 
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6. Biologia, maantiede, fysiikka ja kemia lukuvuonna 
2020-2021 

6.1. Biologia 

Biologian opiskelun vuoteen koronatilanne toi jonkin verran haasteita, mutta paljon mukavaakin 
saatiin tehtyä. Syksyllä pidettiin kevään työkurssilaisten kanssa korvaavia laborointikertoja, jotta 
kurssit etänä opiskelleet pääsivät tekemään myös hiukan kokeellisia töitä koulussa. Viimeinen 
korvaava kerta pidettiin iltaopiskeluna yrittäjyysleirin kanssa samaan aikaan marraskuussa ja 
sinne saimme apuopettajiksi kaksi entistä opiskelijaamme, Eino Nousiainen ja Suvi Sinisalon, 
jotka ovat aloittaneet biologian opinnot Turun yliopistossa. Heiltä sujui esimerkillisesti mm. rotan 
preparointi! Myös muilla kursseilla vieraili meiltä valmistuneita opiskelijoita kertomassa omista 
opiskelualoistaan, mm. lääketieteestä, biolääketieteestä ja bioteknologiasta. Jos korona-ajasta 
jotain hyvää on koitunut, niin etäyhteyksiä me opettajat olemme paremmin oppineet käyttämään 
ja biologian kursseille on saatu tutkijavieraita eri puolelta Suomea, mm. Itä-Suomen yliopistosta. 
Varsinaiset yliopistovierailut ja yliopistolla tehtävät kurssityöt ovat epidemiatilanteen vuoksi 
valitettavasti tänä vuonna jääneet väliin. Kevään työkursseilla onneksi pääsimme vihdoin 
lähiopetukseen, ja labratöitä on voitu tehdä normaaliin tapaan. Mukavana kevätretkeilylisänä 
BI9 työkurssilaiset osallistuivat Virttaankankaalle suuntautuvaan hydrogeografian kurssin 
retkeen. Myös tulevan syksyn kenttäkurssia lähdettiin keväällä organisoimaan ja 27 uutta 
innokasta vaeltajaa on valmiina lähtemään elokuussa kohti Lemmenjokea.  
 

Biologian ja kuvataiteen yhteinen pitkäaikaisprojekti, Taidepuutarha astui myös aimo askeleen 
eteenpäin, kun neuvottelimme pihan kunnostuksesta Kannatusyhdistyksen kanssa ja he 
päättivät teettää piha-alueelle mittavan perusparannuksen tulevan kesän aikana. Näin 
Taidepuutarhalle muodostuu selkeä pohja, jolle KU2 ja BI7 kurssi sekä puutarhasta 
kiinnostuneet muut opiskelijat voivat tulevaisuudessa suunnitella biodiversiteettiä ja virkistystä 
tukevia sekä taide-elämyksiä antavia elementtejä. 
 

 

 

 

 

 

  
  
Käsien lämmittelyä BI10 kurssilla, jotta sormenpäästä saa verinäytteen otettua veriryhmämäärityksiä 
varten 
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6.2 Maantiede  
 
Maantieteessä tutkittiin lähialueita ja kaukomaita. Kaupunkimaantieteen kurssilla päästiin 
tutustumassa tarkemmin Turun kaupunkialueisiin useilla kaupunkikierroksilla. Karttakursseilla 
kartoitettiin Turun alueen mielenkiintoisia maantieteellisiä kohteita ja kompuroitiin 
korkeuskäyrissä. Dronella saatiin hyvää ilmakuvaa kartoitusta varten ja rakennettiin 3D-malli 
koulusta. Samalla hahmoteltiin aurinkopaneelien lisäämistä Tsykin katolle. Matkailukurssilla 
tehtiin yhteistyötä Turun AMK:n ja Lapin yliopiston kanssa. Kurssilaiset perehtyivät AMK:n 
kanssa yhteistyössä erityisesti kestävän saaristomatkailun kehittämiseen. 
 

 

 Otos 3D-mallista, johon hahmoteltuna aurinkopaneelien pinta-alaa. 

 

Maantieteessä parannettiin jälleen maailmaa mm. useiden humanitaaristen kartoitusprojektien 
yhteydessä. Opiskelijat kaukokartoittivat avustustyötä varten satelliittikuvista mm. Venezuelaa, 
Mosambikia ja Filippiinejä. Mapathonit ovat opettavainen, tärkeä ja mielenkiintoinen kokemus 
opiskelijoille.  
 
Kevään hydrogeografian kurssilla kartoitettiin Vähäjokea ja tehtiin opintoretki Virttaankankaalle 
tutustumaan Turun tekopohjavesihankkeeseen. 

 
Kisoissa tuli upeaa menestystä. Maantieteen kansallisessa kilpailussa 1. sijalle sijoittui Aarne 
Heikkilä ja 2. sijalle sijoittui Gaius Eriksson. Aarne ja Gaius osallistuivat maantieteen 
valmennukseen ja heidät valittiin Suomen maantieteen olympiajoukkueeseen, jossa he 
tulevat edustamaan Suomea Turkin elokuun etä-olympialaisissa. 
 
Geotieteiden kansallisessa kilpailussa 1. sijalle sijoittui Aarne Heikkilä, 3. sijalle Elsa Lempinen 
ja 12. sijalle Eetu Pihlaja. He pääsivät kesäkuun alussa järjestettävään geotieteiden 
valmennukseen Lammin tutkimusasemalle. Tästä joukosta parhaiten menestyneet neljä 
valitaan geotieteiden olympiajoukkueeseen. 
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Kevään hydrogeografian kurssilla 
kartoitettiin Vähäjokea ja tehtiin 
opintoretki Virttaankankaalle 
tutustumaan Turun 
tekopohjavesihankkeeseen. 
Aurinkoinen sää suosi retkeilijöitä 
ja yksi opiskelijoista intoutui jopa 
uimaan suppa-kuopassa 
Kankaanjärvellä. 

 

 
 

 

6.3. Fysiikka 
 
Syksy alkoi mukavasti merifysiikan kurssilla. Kurssi huipentui Lokki-veneellä Korpostromiin 
tehtyyn purjehdukseen. Purjehduksen aikana mitattiin veneilyyn liittyviä fysiikan mittauksia, 
kuten purjeen eri puolilla olevaa paine-eroa, kumiveneen trimmilinjaa ja veneen 
virtausvastausta. Lisäksi mitattiin meriveteen liittyviä fysikaalisia ominaisuuksia. Valitettavasti 
vierailu Aalto-yliopistolla jäi kurssin puitteissa toteuttamatta koronan vuoksi. Fysiikassa 
osallistuttiin kansainväliseen avaruusviikkoon (World Space Week) lokakuun alussa. Opiskelijat 
valmistivat hiilihappojäällä, hiekalla, etanolilla, vedellä, jauhoilla ja etikalla  
komeettoja. Vertailimme myös etanoli-, vesi- ja ilmaraketteja koulun käytävillä.  

 
 

 

Taneli Isoniemi, Jenni Valkama ja Olivia 
Kulmala määrittämässä merifysiikan kurssilla 
veden näkyvän valon absorptiota 
 

 

    Opiskelijoiden tekemiä komeettoja. 
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TSYKin fysiikan porukka oli mukana kansainvälisessä eTwinning hankkeessa AstroPartiCalls. 
Hankkeessa tutustuttiin kosmiseen säteilyyn, tarkasteltiin Aurinkokunnan eri kappaleita ja 
rakennettiin sumukammio. Hankkeessa myös vertailtiin luonnon taustasäteilyä eri puolilla 
Eurooppaa. Mukana AstroPartiCalls-hankkeessa oli kouluja Italiasta, Ranskasta, Portugalista, 
Azoreilta ja Kreikasta. (kuva sumukammion rakentaminen ja hiukkasten analysointi).  
 
Toisena kansainvälisenä hankkeena fysiikan opiskelijat olivat mukana Tshernobyl-hankkeessa. 
Hankkeessa tutustuttiin Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuteen ja sen vaikutuksiin. Näitä 
tarkasteltiin laaja-alaisesti yli oppiainerajojen, muun muassa, miten onnettomuus vaikutti 
Neuvostoliiton hajoamiseen, miten sosialistinen Neuvostoliitto tiedotti onnettomuudesta, miten 
onnettomuuden tuottama säteily vaikutti ympäristöön. Hankkeessa oli mukana yrityksiä ja 
korkeakouluja Suomesta, joiden säteilyluennoista saimme nauttia. Hanke jatkuu lukuvuodelle 
2021-2022 ja päämääränä on vierailu Tshernobyliin Ukrainaan. Hankkeessa rakennettiin 
itsevalmistetut sumukammiot, joilla mitattiin luonnon taustasäteilyn eri lajeja.  

 

 

 
Senna Keränen tutkimassa sumukammiolla ionisoivia hiukkia.  
Lukion 4tieteen kisoissa oli fysiikassa aivan huikeaa menestystä. TSYKin opiskelijoista viisi pääsi 

fysiikan avoimen sarjan loppukilpailuun.  
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6.4. Kemia 

Opiskelijat osallistuivat syksyllä kemian neljän tieteen kisoihin ja lukiomme toisen vuoden 
opiskelija Aarne Heikkilä pääsi loppukilpailuun. Epidemiatilanteen vuoksi loppukilpailun teoria- 
sekä kokeellinen osuus järjestettiin omassa lukiossa. Loppukilpailussa Aarne sijoittui 
kolmanneksi. 
 

Kemia oli tänäkin keväänä yksi suosituimmista ainereaaleista. Opiskelijat menestyivät hyvin 
kevään yo-kokeessa huolimatta etäopetusjaksoista sekä vallitsevasta epidemiatilanteesta.  
 

Epidemia tilanteen vuoksi lukukauden aikana emme ole pystyneet vierailemaan tuttuun tapaan 
kemian teollisuuden (esim. Orion) ja muiden oppilaitosten (Esim. Turun yliopiston ja Turun 
ammatti-instituutin) tiloissa tutustumassa ja tekemässä analyysejä. Etäopetuksen vuoksi myös 
varsinaiset kokeelliset työt koulun laboratoriotiloissa jäivät vähäisiksi. Osa kemian 
työkurssilaisista pääsi etäaikana tekemään kotona esimerkiksi mikrossa suklaakakkua ja keksejä 
sekä miettimään samalla mitä kemiallisia reaktioita leipomisessa tapahtuu. Varsinaisten 
kokeellisten töiden korvaamiseksi kemian kursseilla tehtiin virtuaalilaboratorioissa esimerkiksi 
ruokaetikan pitoisuus määritys.  
 

Vihdoin viimeisessä jaksossa opiskelijat 
pääsivät tekemään kokeellisia töitä 
käytännössä koulumme laboratoriotiloissa ja 
pääsimme palaamaan takaisin normaaliin 
opetukseen. Työkurssit olivat vihdoinkin 
työkursseja, joissa tehtiin erilaisia kokeellisia 
töitä, kuten alla olevassa kuvassa. 
Ympäristökemian työkurssilla opiskelijat 
saivat analysoida oman maaperänäytteensä. 
Näytteitä oli otettu esimerkiksi oman pihan 
puutarhasta ja pellolta sekä mummon 
kasvimaalta. Näytteistä tutkittiin maaperän 
pH:ta, sähköjohtokykyä sekä helposti 
liukenevan fosforin pitoisuutta. 
Analyysitulosten perusteella tehtiin 
suunnitelma maaperän laadun 
parantamiseksi paremmin 
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Lisäksi 
tutkittiin ilman hiilidioksidipitoisuutta eri 
sisätiloissa sekä ulkona ja pohdittiin, mitä 
näistä tuloksista voitiin päätellä. Lisäksi 
kerättiin sadevesinäyte sekä vesinäytteitä 
omista kaivoista sekä aurajoen eri kohdista. 
Vesinäytteistä analysoitiin omissa 
laboratoriotiloissa mm. sähköjohtokykyä ja 
pH:ta.  

    Opiskelijat 5. jakson työkurssilla tarkistamassa titrauksen avulla   
    valmistamansa liuoksen pitoisuutta. 
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7. Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosi 

Itämeri-päivänä elokuussa saimme muutamalle äidinkielen ja kirjallisuuden kurssille vieraaksi 

Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijan ja luovan kirjoittamisen ohjaajan Jaana Kourin, joka 

piti meille meriaiheisen kirjoituspajan. Opiskelijat kirjoittivat keskittyneinä tekstejään ja kiittelivät 

pajaa inspiroivaksi. 

Tavallisesti olemme osallistuneet lokakuun alussa Turun kansainvälisille kirjamessuille sekä 

yleisönä että ohjelmantuottajana, kun opiskelijamme ovat haastatelleet ajankohtaisia kirjailijoita 

Turun seudun äidinkielenopettajien messuosastolla. Tällä kertaa messut jouduttiin perumaan.  

Myöskään teatterivierailuille emme ole päässeet, mutta ÄI3-kursseilla olemme osallistuneet 

Turun kaupunginteatterin videomuotoiselle tutustumiskierrokselle ja katsoneet tallenteena 

KOM-teatterin Veriruusut-näytelmän. Näin ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat saaneet 

yhteisen teatterikokemuksen. 

Luovan kirjoittamisen kurssilla tehtiin yhteistyötä sekä Turun että Tampereen yliopistojen 

kanssa. Kurssilaiset osallistuivat Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tutkijan 

Johanna Jämsän väitöskirjatutkimukseen kirjoittamalla Luovasti luonnosta -työpajassa omasta 

luontosuhteestaan erilaisin harjoituksin. Tampereen yliopiston tutkijan Auli Harjun johdolla he 

pääsivät kuvittelemaan tulevaisuuden media-arkea luomalla pelihahmot ja visioimalla, millaista 

mediaa ja miten nämä hahmot käyttävät eräänä tavallisena päivänä vuonna 2030. Kurssilla 

vierailivat lisäksi kirjailijat Salla Tuomola, Timo Teräsahjo ja Annika Brusila keskustelemassa 

opiskelijoiden kanssa kirjallisuudesta, kirjoittamisesta ja lukemisesta. Kaikki vierailut ja 

yhteistyökuviot järjestettiin etäyhteyksin. 

Neljännen kerroksen vitriineihin ei nähty tarkoituksenmukaiseksi suunnitella uutta näyttelyä, 

koska lähiopetusta on ollut tänä vuonna niin vähän. Viime vuoden tapaan esillä on ollut 

kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja luonto- ja meriaiheista sekä juhlanäyttelyt Muumit 75 vuotta ja 

Seitsemän veljestä 150 vuotta. Toukokuussa opettajat pystyttivät pienen kesäkirjanäyttelyn 

muistuttamaan opiskelijoita siitä, että kesällä vapaa-aikaa voi käyttää myös lukemiseen 
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8. Kuvataiteen vuosi 

Kuvataiteen vuosi on ollut koronan vuoksi hiljainen tapahtumien ja ekskursioiden osalta. Tänä 
lukuvuonna on jatkettu mahdollisuuksien mukaan jo aloitettuja projekteja, kuten 
Taidepuutarhaprojektia sekä Åppiappi -projektia. Kuvataide kiittää lukuisia 
yhteistyökumppaneitaan, on ilo saada tehdä näkyvää työtä monialaisesti eri oppiaineiden 
kanssa.  

Ainoa projekti, johon tämä vuonna todella pystyimme keskittymän vallitsevien olosuhteiden 
vuoksi, oli Leena Hannulan sekä Turun museokeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettu 
SIPPE-projekti. Projektissa teimme KU2 kurssin kanssa senioreiden etäprojektia varten 
eräänlaisia taiteen tekemiseen ja museoihin liittyviä virikevideoita Turun linnassa, 
Luostarinmäellä sekä Apteekkimuseossa. Ku2 ryhmäläisiä pääsi myös keväällä 
Taidepuutarhaprojektin yhteydessä tutustumaan Nuottaranta-huvilalle, Satavan saarelle 
japanilaiseen puutarhaan ja huvilalla avautuvaan nykytaidenäyttelyyn. Ku2 kurssi teki 
yhteistyötä myös matematiikan MAA21 Geometrian kurssin ja opettaja Pauliina Salmisen 
kanssa, pystyttämällä yhteisen Geometriaa ja taidetta -näyttelyn ala-aulan vitriiniin odottamaan 
syksyllä saapuvia opiskelijoita. 

Ku9 Arkkitehtuuri pääsi tekemään livenä vierailun kahteen Arkkitehtuuritoimistoon: Siggeen 
sekä Schaumanille. Ku6 pääsi etänä vierailulle kuvataiteen opettajan ateljeelle Manillaan, jossa 
työskentelee kahdeksan taiteilijaa. Täällä tapasimme kuvataiteilija Anna Tahkolan, joka 
tutustutti meidät nykypiirtämisen saloihin.  

Kuvataiteen diplomit saatiin urheasti valmiiksi heti joulun jälkeen 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. Eliöt ja Oliot, Ihmeellinen raha, Puu sekä Odottamaton tekijä. 

  

 

8.1. STEAM-kurssi  

 

Tiede kohtaa taiteen pidettiin TSYKissä nyt toisen kerran. Kokeilevalla työpajakurssilla 

opiskelijat tutustuivat erilaisiin tapoihin yhdistää monipuolisesti tieteen ja taiteen luovia 

menetelmiä. Sisältöjä kurssilla olivat mm. Astrokuvaus, lisätty ja virtuaalinen todellisuus sekä 

matematiikka ja teknologia taiteessa. Korona mahdollisti kurssille paljon etävieraita ja lopulta 

saimme myös maailmankuulun astrokuvaajan J.P Metsävainonkin livevierailulle. Kuvia Tiede 

kohtaa taiteen- sekä muiltakin kuvataiteen kurssilta on julkaistu TSYKin kuvataiteen Instagram-

sivulla: @tsykinkuvis.  

 

 

 

 

 



20 

 

 

8.2. Kuvataiteen diplomeita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiia Knuutila, Mindmapping my mind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anastasia Torhamo, Yhtä 
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9. Musiikkitoiminta lukuvuonna 2020-2021 

 

Lukion musiikkitoiminta, kuten koko Suomen kulttuuritarjonta ylipäätään, on lukuisten kieltojen 

ja rajoitusten vuoksi ollut hyvin vähäistä. Etäopetus ja musisointia koskevat rajoitukset ovat 

olleet voimassa suuren osan vuotta. Konsertti-, museo- ja musiikkikirjastokäyntejä emme ole 

voineet tehdä. Sen sijaan olemme hyödyntäneet kulttuuritoimijoiden videotallenteita 

konserteista ja esityksistä. Koulun juhlia tai tilaisuuksia ei ole järjestetty. Poikkeuksena 

itsenäisyyspäivä, jota varten lauluryhmä Tsyken laulajat ja muusikot yksitellen äänittivät laulu- 

ja soitinosuudet Veikko Lavin Evakon lauluun. Musiikin oheen liitettiin kuvia lapsista talvisodan 

jaloissa. Musiikki- ja kuvakollaasi esitettiin koko koululle itsenäisyyspäivän aamunavauksena 

4.12.  

 

Syksyn lakkiaisissa esiintyi viulu-kosketinsoitin-duo. He esittivät Konsta Jylhän sävellyksen Valssi 

Puustelista.  

 

Musiikkidiplomin on suorittanut yksi opiskelija. 
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10. Liikunta 

10.1 Etäliikunta 

 

Kuluneena lukuvuonna liikunnassa on liikuttu poikkeuksellisen paljon itsenäisesti ja pohdittu 

omaa suhdetta liikuntaan ja hyvinvointiin liikuntapäiväkirjojen avulla. Opiskelijat harrastivat 

omatoimista liikuntaa hyvin monipuolisesti. Liikuntapäiväkirjojen raporteissa käytiin muun 

muassa ratsastamassa, laskettelemassa, luontoretkellä, avantouimassa, geokätköilemässä, 

pelaamassa pallopelejä, kuntoilemassa ja jopa lentämässä tuulitunnelissa! Suosituin 

liikuntamuoto oli perinteinen lenkkeily. Lenkkeilyyn liittyen oli herännyt monia hienoja ja 

arvokkaita oivalluksia. Lenkille lähtö tuntui välillä takkuiselta, mutta palatessa olo ja mieli oli aina 

virkistynyt ja kevyempi. Huomattiin, että lenkki toimii usein hyvänä ja ilmaisena terapiana. 

Kävelylle voi lähteä yksin tuulettamaan tunteitaan ja haukkaamaan happea tai kaverin kanssa 

jakamaan kuulumiset ja murheet. Perheen kanssa lenkkeillen on kiva vaihtaa viikon kuulumiset 

ilman häiriötekijöitä. Liikunnanopettajana olen ylpeä ja pidän arvokkaana miten hienosti 

opiskelijat ovat pohtineet liikunnan aiheuttamia ja sen avulla saamiaan fiiliksiä. Tärkeämpää 

kuin kilometrit, tehokkuus ja mitatut luvut on se, miltä tuntuu, mitä mieli ja keho kulloinkin 

kaipaavat. 

10.2 Lähiopetus 

 
Kevään lopulla oli ihanaa 

palata lähiopetukseen ja 

päästä pitkän tauon jälkeen 

liikkumaan yhdessä. 

Liikuntatunneilla tutustuttiin 

Vanhan Suurtorin 

ympäristöön, patsaisiin ja 

vuosilukuihin Street-o 

kaupunkisuunnistuksen 

avulla. Lisäksi kevään 

perinteisiin lajeihin kuului 

tietysti jalkapallo, sähly ja 

odotettu pesäpallo. Tänä 

vuonna koulujen välisiä 

turnauksia ei pelattu 

lainkaan, mutta toukokuun 

alun kesäiset säät saivat 

aikaan pesiskentälle 

melkein festivaalitunnelman! 
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11. Opinto-ohjausta uusin maustein 

Tsykin uudet ykköset saatiin elokuussa ryhmäytettyä perinteiseen tyyliin Puolalanmäen 

puistossa ja kaljaasi Olgalla. Tutorit järjestivät kaikille mukavaa ohjelmaa ja päivän päätteeksi 

oli solmittu jo monta uutta kaveruussuhdetta. Tutorit avustivat ykkösiä opotunneilla 

kurssivalintojen teossa ja he myös jakoivat koeviikkokokemuksiaan Tsykin untuvikoille. 

Alkusyksyn ohjelma saatiin toteutettua tavalliseen tapaan, vain maskit muistuttivat 

poikkeusajasta.  

 

Syksyn aikana saimme uuden lisävahvistuksen opinto-ohjaajajoukkoomme Julianin, Tiinan, 

Virpin ja Seijan lisäksi. Niina Pesonen oli meillä suurena apuna ja Niina hoitikin ansiokkaasti 

abien ja kakkosten opotunnit. Aluksi oppitunnit saatiin toteutettua lähiopetuksella ja myöhemmin 

tunnit pidettiin verkossa.  

 

Tsykin perinteiseen abivuoden ohjelmaan kuuluneet Studia-messut jäivät tältä vuodelta väliin ja 

niiden paikalle suunnittelimme korvaavaa ohjelmaa. Korkeakoulut ympäri Suomen olivat 

panostaneet tallenteisiin ja webinaareihin ja näistä olikin suuri apu jatko-opintojaan pohtiville 

abeille.  

 

Kakkosten tet-päivä toteutettiin uudella tavalla, kun opiskelijat eivät voineet mennä työpaikoille 

ja korkeakouluihin paikan päälle. Opiskelijat tutustuivat työelämämateriaaliin netissä ja tekivät 

niiden pohjalta tehtäviä.   

 

Turun korkeakoulujen infopäivät niin abeille kuin kakkosille olivat tänä lukuvuonna molemmat 

etänä. Toivotaan, että tulevana lukuvuonna voimme mennä paikan päälle luentosaleihin ja 

laboratorioihin.  

 

Turun lukioiden yhteinen uusien tutorien koulutus järjestettiin totutusta poikkeavasti. Tsykin 

tiloissa koulutusta saivat niin Puolalanmäen, Norssin ja Tsykin tutorit. Niina vastasi päivän 

toteutuksesta hienosti ja näillä eväin onkin mukava suunnata kohti uusia haasteita. 
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12. Yrittäjyyskasvatus 

Nuori yrittäjyys 24H-leiri 6. – 7.11.2020 

Yrittäjyysleiri toteutettiin 6. – 7.11.2020 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa 

poikkeuksellisesti kahdessa osassa. Leirin alkuperäinen ajankohta ja toteutustapa muuttuivat 

viime hetkillä, mutta leiri saatiin kuitenkin järjestettyä. Leirille osallistui pääosin merilinjan 

ykkösiä ja tutoreina toimi enimmäkseen 19H-luokan merilinjalaisia. Ykköset saivat leiristä YH6-

kurssin suorituksen ja vastaavasti kakkoset leirin suunnittelusta ja toteutuksesta YH7-kurssin 

suorituksen. Leirin johtajina toimi Antti Silanterä ja Pessi Pihlajamaa. Vastuuopettajina leirillä 

toimi Arja Arnivaara sekä Ville Vehmanen. 

Leiri alkoi perjantaina 6.11. klo 13.15 yhteisellä kokoontumisella juhlasalissa ja yrittäjä Seppo 

Kolarin vierailulla. Yrittäjävierailun jälkeen yhteinen ohjelma salissa jatkui, jonka jälkeen 

yritysideoiden suunnittelu alkoi. Suunnittelun lomassa ryhmät osallistuivat portaittain 

pakohuonepeliin ja kuvaukseen. Ryhmät saivat jatkaa yritysidean suunnittelua iltaan klo 22.30 

asti, jonka jälkeen piti lähteä koululta. 

Seuraava yrittäjyysleirin päivä alkoi lauantaina 7.11. klo 9.00 Leijonan luolalla. Leijonan 

luolassa esiteltiin kaikkien ryhmien yritysideat juhlasalissa. Esittelyiden jälkeen saimme 

vieraaksi vielä yrittäjä Katleena Kortesuon. Yrittäjäesittelyn jälkeen palkittiin Leijonan luolan 

paras ryhmä. Vuoden 2020 yrittäjyysleirin paras idea oli deittailusovellus, jossa löydetään 

ystäviä tai kumppaniehdokkaita yhteisien kirja- ja elokuvakiinnostuksien perusteella. 

Leirillä opimme taitoja yritys- ja työelämän eri osa-alueilta. Saimme tietoa siitä, mitä uuden 

yrityksen perustaminen käytännössä vaatii. Näitä taitoja oli hauska kokeilla itse oman ryhmän 

yrityksen suunnittelussa. Yrittäjyysleiri oli kaikin puolin onnistunut ja toivottavasti moni YH6-

kurssin leireilijöistä osallistuu vuoden 2021 YH7-kurssille! 

Lotta Eerola, leiritutor 
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13. Kulttuuripolku ja kulttuuri-iltapäivät 

1. jakson kulttuuriohjelmana oli ensimmäisen vuoden opiskelijoille kierros jokirannassa Åppi 
sovelluksen opastamana. Sovellus on kehitetty oman lukiomme opiskelijoiden ja 
turkulaisyrityksen yhteistyönä. Muille oli tarjolla lippuja Tsykin ja Puolalan yhteisnäytökseen 
Aalto-dokumenttielokuvaan.  
 

2. jakson kulttuuri-iltapäiväksi Tsykille oli varattu oma näytös Kinopalatsiin Tove-elokuvaan. 

 

3. jaksossa kulttuurista nautittiin kävellen Citynomadi-sovelluksen johdattamana ja 

kuuntelemalla Turku Band Festivalin striimattuja keikkoja.  

 

4. jakson kulttuuri-iltapäivän ohjelmassa oli AbiExit eli Tsykin minipenkkarit – striimattu tilaisuus, 

jossa katsottiin abivideo ja opettajien tervehdys.  

 

5. jaksossa opettajat ja opiskelijat kokoontuivat vinkkaamaan toisilleen korona-aikana 

lukemiaan hyviä kirjoja. Osallistujien kesken arvottiin museokortti. 

 

Opettajien lukupiiri kokoontui lukuvuoden aikana kuusi kertaa. Lukupiirissä keskusteltiin 

seuraavista teoksista: Chimamanda Ngozi Adichien romaanista Kotiinpalaajat, Selja Ahavan 

romaanista Taivaalta tippuvat asiat, Minna Lindgrenin romaanista Aina on Toivoa, Ta-Nehisi 

Coatesin romaanista Vesitanssija, Kjell Westön romaanista Tritonus ja Rutger Bregmanin 

tietokirjasta Hyvän historia. 
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14. Opiskelijahuollon palvelut  

14.1. Terveydenhoito  

 

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion terveydenhoitajana toimii Heidi Welén. Pandemia-

aikana terveydenhoitaja on ollut osin siirrettynä lukiosta muihin tehtäviin. Lukion 

terveydenhoitoa on lisänä toteutettu opiskeluterveydenhuollon keskitetyssä toimipisteessä 

osoitteessa Hämeenkatu 10.  

 

Pandemia-aikana on ollut käytössä myös terveydenhoitajan etävastaanotto. 

 

Lukiolääkäri Elina Mäkelä on vastaanottanut lukion opiskelijoita 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 käyvät terveydenhoitajan vastaanotolla 

terveystarkastuksessa. Toisella vuosikurssilla opiskelevat käyvät asetuksen mukaisessa 

lääkärintarkastuksessa. Samalla käynnillä toteutetaan poikien lakisääteinen asevelvollisuuden 

ennakkoterveystarkastus.  

14.2. Opintopsykologi  

 

Lukuvuonna 2020–2021 Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukion opintopsykologina toimi Niklas 

Nokelainen. Opintopsykologi on ollut tavattavissa ajanvarauksella neljänä päivänä viikossa, 

joista kahtena paikan päällä lukiolla ja kahtena päivänä Puropellon koulun psykologitiloissa. 

Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus tapaamisiin sekä lähi- että etävastaanottona.  

 

Yhdessä opiskelijan kanssa opintopsykologi on arvioinut tilannetta ja tuen tarvetta sekä 

tarjonnut neuvontaa, ohjausta ja tukea mielenterveyden ja opiskeluhyvinvoinnin asioissa. 

Lisäksi opintopsykologi on opiskelijan luvalla hänen tilanteensa edistämiseksi tehnyt yhteistyötä 

muiden opiskeluhuollon toimijoiden ja muiden verkostojen kanssa. Opintopsykologi on ollut 

myös opettajien ja huoltajien konsultoitavissa.  
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Opintopsykologi on lisäksi lukuvuoden aikana osallistunut opiskeluhuoltoryhmissä 

opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja yleisemmin opiskeluhuollon kehittämiseen muun oppilashuollon 

kanssa.” 

14.3. Lukion erityisopettaja  

 

Kuluneena lukuvuonna Turun lukioissa on toiminut kolme erityisopettajaa. Erityisopettaja Heli 

Ketovuori on toiminut Erityisesti lukiossa –hankkeessa ja vastannut Puolalanmäen lukion sekä 

Turun Suomalaisen yhteiskoulun erityisopetuksesta. Sini Palin on vastannut Klassillisen lukion 

erityisopetuksesta ja Niina Stedt on toiminut Luostarivuoren Lyseon ja Kerttulin lukion yhteisenä 

erityisopettajana. Lukuvuonna 2020–2021 Turun lukioissa työskentelivät koronatuen 

erityisopettajina Meri Tanska, Mari Vukelic ja Nina Kaaria. Erityisopetuksessa oli kaksi 

opetusharjoittelijaa syyslukukauden aikana.  

Keväällä 2020 ylioppilastutkintolautakunta on uudistanut määräykset koskien ylioppilastutkinnon 

erityisjärjestelyitä, minkä myötä 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 kolmessa eri jaksossa. Kurssi toimi vuoden aikana osittain lähi- ja 

etäkurssina koronatilanteesta riippuen. Ryhmäkoko on rajattu vuorovaikutusta tukevaksi 

pienryhmäksi. Kurssi sisältää yksilöllisesti ja pienryhmässä toteutettuja interventioita.  

Erityisopettaja Heli Ketovuori on osallistunut muun muassa Erityisesti lukiossa -hankkeeseen, 

jonka puitteissa Ketovuoren 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. 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. 

Pedagogisen tuen toteuttamista lukioiden arjessa kehitetään edelleen yhteistyössä 

pedagogisen henkilöstön kanssa. Erityisopettajat Heli Ketovuori ja Meri Tanska ovat 

osallistuneet keväällä 2021 DigiOne-hankkeeseen, jonka tavoitteena on rakentaa kansallinen 

digitaalinen palvelualusta oppilaitosten käyttöön.  

Kevään 2021 aikana erityisopettaja Meri Tanska tarjosi opiskelijoille koronatukea muun muassa 

Learning Café -toiminnan muodossa. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus tulla tekemään erilaisia 

kurssitehtäviä sekä työstämään T-merkintöjä kasaan viikottaisiin tapaamisiin, joissa annettiin 

henkilökohtaista ohjausta eri oppiaineissa.  Caféita toteutettiin säännöllisesti TSYKissä, Turun 

Klassillisessa lukiossa sekä Puolalanmäen lukiossa. Opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua 

tapaamisiin joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta. Myös muiden koulujen opiskelijoilla oli 

mahdollisuus osallistua etänä myös toisten oppilaitosten tapaamisiin korona-aikana.  

Koronatukea tarjottiin kevään aikana myös yksilötapaamisten muodossa, joiden aikana 

opiskelijoiden kanssa työstettiin keskeneräisiä kurssisuorituksia kasaan sekä tarjottiin ohjausta 

kurssitöiden tekemiseen, opiskelu- ja lukutekniikoihin sekä omien opintojen suunnitteluun ja 
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ajanhallintaan liittyen. Koronatilanne ja -turvallisuus huomioiden opiskelijoilla oli myös 

mahdollisuus tulla tapaamaan erityisopettajaa paikan päälle.  

Erityisopettaja Tanska järjesti myös tarpeen mukaan erillisiä opintopiiritapaamisia 

etäopiskeluaikana. Opintopiirit alkoivat etäyhteyden avulla heti aamusta, jolloin opettaja ja 

opiskelijat kokoontuivat ennen päivän alkua yhdessä Teamsiin. Opintopiirissä käytiin läpi 

opiskelijoiden päivän kulku ja ohjelma. Opiskelijat sekä erityisopettaja olivat yhteydessä 

toisiinsa pitkin päivää. Etäyhteyden välityksellä tuettiin opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja 

rytmitystä koulupäivien aikana tapahtuvaan työskentelyyn. Tapaamisten avulla pyrittiin myös 

tarjoamaan opiskelijoille sosiaalinen tukiverkosto, jonka kanssa olla tekemisissä esimerkiksi 

taukojen aikana. Hyppytuntien sekä taukojen aikana erityisopettaja tarjosi apua myös 

kurssitehtävien tekemiseen ja pyrki vastaamaan akuuttiin tuen tarpeeseen. Opintopiirit 

muodostettiin opiskelijoiden halukkuuden ja tuen tarpeen mukaan.  

Kevään aikana opiskelijoihin pyrittiin ottamaan säännöllisesti yhteyttä puhelinsoittojen ja 

viestien välityksellä. Yhteydenottojen avulla kartoitettiin opiskelijan kuulumisia sekä opintojen 

sujumista. Erityisopettajat Ketovuori ja Tanska kävivät säännöllisesti aamuisin läpi 

soittokierroksen, jolla pyrittiin varmistamaan, että opiskelijat ovat valmiina osallistumaan 

etäopetukseen. Yhteydenpidon avulla pyrittiin tarjoamaan opiskelijoille tukea jaksamiseen 

liittyvissä asioissa. 

 14.4. Terveiset kuraattorilta  

 

Kulunut lukuvuosi on ollut kiireinen. Opiskelijatapaamisia on ollut paljon. Opiskelijoiden huoli 

omasta voinnista on nostanut päätään- eikä syyttä. Etäopiskelu on vaatinut monilta 

ylivoimaiselta tuntuvaa ponnistelua Olen ollut saatavilla, niin etätapaamisten-kuin ihan 

tavallisten tapaamisten muodossa koululla, turvatoimet huomioiden! Jopa pitkien matkojen 

takaa on tultu keskustelemaan. Iso tarve puhumiseen ihan ”livenä” on ollut ilmeinen. ”On edes 

jokin syy miksi voin tulla koululle” olen kuullut monien sanovan.  

 

Etätapaamiset ovat olleet monen opiskelijan uusi mahdollisuus kuraattoritapaamisiin. Kynnys 

ottaa yhteyttä on selkeästi etätapaamisten myötä madaltunut. Ongelmiin on päästy käsiksi 

nopeammin, vyyhti ei ole päässyt kasvamaan liian isoksi! Hyvä niin. Toivon yhä matalaa 

kynnystä yhteydenotoille. ”Niin pientä asiaa ei ole, etteikö siitä voisi tulla keskustelemaan”- 

asenteella!!  Oppilashuollon yhteistyö on sujunut tiiviinä, entiseen malliin, unohtamatta 

opettajien konsultaatioita tarvittaessa.  

 

Hyvää ja voimia antavaa kesälomaa kaikille Tsykin lukion opiskelijoille, opettajille ja 

henkilökunnalle!  

 

Terveisin Outi Tauriala-Tolonen, kuraattori 
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15. Lukuvuoden 2020 – 2021 työaika 

15.1. Lukuvuoden jaksot, arviointiviikot ja lomat 

Syyslukukausi: ke 12.8. - la 19.12.2020  

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  

Talviloma: ma 22.2. - su 28.2.2021 

Pääsiäisloma: pe 2.4. – ma 5.4.2021 

Helatorstai: to 13.5.2021 

1. jakso 12.8. – 5.10.2020 

1. jakson arviointiviikko 28.9. – 5.10.2020 

 

2. jakso 6.10. – 2.12.2020 

2. jakson arviointiviikko 25.11. – 2.12.2020 

 

3. jakso 3.12.2020 – 9.2.2021 

3. jakson arviointiviikko 2.2. – 9.2.2021 

4. jakso 10.2. – 12.4.2021 

4. jakson arviointiviikko 1.4. – 12.4.2021 

 

5. jakso 13.4. – 5.6.2021 

5. jakson arviointiviikko 26.5. – 2.6.2021 

 

15.2. Lukuvuoden etä- ja hybridijaksot 

Syyslukukaudella 2020 etäopetukseen siirryttiin 7.12.2020 ja joululoman alkamiseen asti 

18.12. 

 

Kevätlukukausi 2021 

Kevätlukukausi 2021 aloitettiin 7.1. hybridiopetuksella kolmannen jakson päättymiseen asti 

(9.2.2021). Abiturientit olivat pääsääntöisesti lähiopetuksessa ja isot ryhmät jaettiin kahteen 

tilaan turvavälien takaamiseksi. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat olivat 

etäopetuksessa. 

 

Opiskelu 4. jakson aikana ajalla 10.2.-13.3.2021: 

ke 10.2. ykköset lähiopetuksessa, kakkoset ja jatkavat etäopetuksessa  
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to 11.2. kakkoset ja jatkavat lähiopetuksessa, ykköset etäopetuksessa 

pe 12.2. ykköset lähiopetuksessa, kakkoset ja jatkavat etäopetuksessa 

viikko 7 eli ma 15.2.- pe 19.2. ykköset lähiopetuksessa, kakkoset ja jatkavat etäopetuksessa 

viikko 8 talviloma 

viikko 9 kakkoset ja jatkavat lähiopetuksessa, ykköset etäopetuksessa 

Turussa lukiokoulutus toimi pelkästään etänä 8.–28.3.2021. 

Lukuvuoden 5. jakson alkaessa (13.4.) palattiin opiskelemaan hybridimallin mukaisesti: 

ti 13.4. ja ke 14.4. kakkoset ja jatkavat lähiopetuksessa koululla (opetetaan ns. kakkosten 

ryhmiä), ykköset etänä 

to 15.4. ja pe 16.5. ykköset lähiopetuksessa koululla (opetetaan ns. ykkösten ryhmiä), kakkoset 

etänä 

ma 19.4. - pe 23.4. kakkoset ja jatkavat lähiopetuksessa koululla (opetetaan ns. kakkosten 

ryhmiä), ykköset etänä  

Viikolla 17 (26.4.) kaikki opiskelijat palasivat lähiopetukseen jakson loppuun asti. 

 

  

15.3. Lukuvuoden tapahtumista yleisesti 

Maailmanlaajuinen koronaepidemia vaikutti opiskeluun ja työskentelyyn merkittävästi 

lukuvuoden aikana. Alueellinen koronatyöryhmä antoi ohjeistuksia, joita sivistystoimialla oli 

myös noudatettava. Nopeallakin aikataululla tehtiin päätöksiä, milloin siirtymällä etäopetukseen, 

milloin taas hybridiin. Kevätlukukauden ensimmäisen ja toisen vuositasojen sekä jatkavien 

päätöstilaisuudessa rehtorit tiivistivät lukuvuoden seuraavasti TSYKin lukuvuosi 2020 - 2021 

uutiskatsaus. 

Abiturientit, nyt jo ylioppilaat, eivät voineet viettää perinteisiä penkkareita. Sen sijaan vietettiin 

kevään kirjoitusten ja 4. jakson arviointiviikon päätteeksi virtuaalista Abiexit-tapahtumaa, jossa 

abit esittivät tekemänsä penkkarivideon ABIVIDEO TSYK 2021.   

 

Samassa tilaisuudessa lukion henkilökunta halusi omalla videollaan kiittää abeja kuluneista 

vuosista ja mieleenpainuvista hetkistä: TSYKin abeille - elämänohjeita matkalle tulevaisuuteen 

Myös Wanhojen tanssien aikatauluihin tuli muutoksia. Helmikuun perinteiset tanssiaiset 

peruuntuivat ja tanssit siirrettiin ensin toukokuulle ja nyt syyskuun 2021 alkuun. 

 Tähän toimintakertomukseen sisällytetty vain osa lukuvuoden tapahtumista. Lukiovuoteen on 

mahtunut paljon muutakin. Lukiomme kotisivuja, Facebook- ja Instagram- sivuja seuraamalla 

pääset kurkistamaan syvemmin lukuvuoden tapahtumiin. 

https://blog.edu.turku.fi/tsyk/  

https://fi-fi.facebook.com/tsykl/ 

https://www.instagram.com/tsykinlukio/?hl=fi  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uiU2iSka5YU
https://www.youtube.com/watch?v=uiU2iSka5YU
https://www.youtube.com/watch?v=9eBC16slyHw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TQnGHztXj_4&fbclid=IwAR0Y0kebRot4LZrq7DiDgiKsXAoHWq3ml9zkZ0PqbGVYik6JeGdZkTLJYec
https://blog.edu.turku.fi/tsyk/
https://fi-fi.facebook.com/tsykl/
https://www.instagram.com/tsykinlukio/?hl=fi
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16. 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             Insights 1-7 (Otava)  

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)          
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kurssi SAB27                 Magazin.de Abi (Otava)  

kurssi SAB28                 Magazin.de Abi (Otava)   

kurssi SAB29                 ilmoitetaan ennen kurssin alkua   

Magazin.de -sarjasta on saatavana myös digikirjat.                 

Saksa B3-kieli   

kurssi SAB31                 Magazin.de 1 (Otava)  

kurssi SAB32                 Magazin.de 2 (Otava)  

Magazin.de -sarjasta on saatavana myös digikirjat.  

Ranska B2-kieli  

kurssi 1                       Escalier 2 (SanomaPro)  

Kurssi 2                       Escalier 2 (SanomaPro)  

kurssi 3                       Escalier 2 osittain ja Escalier 3 osittain (SanomaPro)  

kurssi 4                       Escalier 3 (SanomaPro)    

kurssi 5                       Escalier 3 osittain ja Escalier 4 osittain (SanomaPro)  

kurssi 6                       Escalier 4 (SanomaPro)  

Kurssi 7                       Escalier 4 osittain (SanomaPro) ja Abiranska osittain (Otava)  

Kurssi 8                       Abiranska (Otava)  

Kurssi 9                       Abiranska (Otava) Escalier 3- ja Escalier 4-kirjasta käytetään uusittua painosta. 

Kaikista Escalier-kirjoista saatavana myös digikirja.         

Ranska B3-kieli  

kurssit 1 – 2                 Escalier 1 (SanomaPro) 

 

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) 
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Kurssi 9                       oppikirja ilmoitetaan myöhemmin (kertauskurssi) 

Kurssi 14                     ei oppikirjaa.  

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)  
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kurssi 2                       Manner 2 Sininen planeetta (Otava)  

kurssi 3                       Manner 3 Yhteinen maailma (Otava)  

kurssi 4                       Manner 4 Geomedia (Otava)   

Saatavina myös digikirjat  

Psykologia   

Kurssi 1                        Degerman, Holm: Motiivi 1 – Psyykkinen toiminta ja oppiminen (SanomaPro)  

Kurssi 2                       Motiivi 2 (SanomaPro)  

Kurssi 3                       Motiivi 3 (SanomaPro)  

Kurssi 4                       Motiivi 4 (SanomaPro)  

Kurssi 5                       Motiivi 5 (SanomaPro)  

Kurssikirjoista on saatavana myös digikirjat.   

Terveystieto  

kurssi 1                        TERVE 1: Terveyden perusteet (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.  
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17. Ylioppilaat lukuvuonna 2020 - 2021 

17.1. Syksyn 2020 ylioppilaat 

 

17.2. Kevään 2021 ylioppilaat 

18. Opiskelijat lukuvuonna 2020 - 2021 

18.1. Opiskelijamäärät ohjausryhmittäin  

 

Kevätlukukauden päättyessä opiskelijoiden kokonaismäärä on 689. 

Vuosittainen sisäänotto on 230. 

J= jatkava vuositaso 

L= luonnontiedelinja 

M= merilinja 

17J  3 J 

 

18A  25 

18B  20 

18C  23 

18D  24 

18E  23 

18F  21 L 

18G  22 L 

18H  28 M 

18J   42 J 

 

19A  32 

19B  33 

19C  30 

19D  31 

19E  25 L 

19F  24 L 

19G  26 L 

19H  32 M 

 

20A  30 

20B  31 

20C  28 

20D  32 

20E  24 L 

20F  25 L 

20G  24 L 

20H  31M 

 

https://yle.fi/uutiset/3-11615342
https://yle.fi/uutiset/3-11928669
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18.2. Vaihto-opiskelijat 

 

Koronatilanne vaikutti kuluneet lukuvuoden vaihto-opiskelijatilanteeseen ja vaihtoon lähtevien 

määrään. Vaihto-opiskelijoita ei lukuvuoden aikana ollut. Yksi opiskelijamme lähti vaihtoon 

syksyllä I jakson jälkeen Espanjaan.  

 

18.3. Lukuvuoden 2020 – 2021 aikana lukiosta eronneet 

 

Lukuvuoden 2020 – 2021 aikana lukiosta erosi 10 opiskelijaa. 

 

19. Lukuvuoden 2021 -2022 työaika 

Syyslukukausi: ke 11.8. - ke 22.12.2021  

Syysloma: ma 11.10. - su 17.10.2021 

Joululoma: to 23.12.2021 - su 9.1.2022 

Kevätlukukausi: ma 10.1. - la 4.6.2022  

Talviloma: ma 21.2. - su 27.2.2022 

Pääsiäisloma: pe 15.4. – ma 18.4.2022 

Helatorstai: 26.5.2022 

 

 

1. periodi: ke 11.8.2021 – ti 5.10.2021 

Arviointiviikko: ti 28.9. – ti 5.10. 

 

2. periodi: ke 6.10.2021 – to 2.12. 2021 

Arviointiviikko: to 25.11. – to 2.12. 

 

3. periodi: pe 3.12.2021 – to 10.2.2022 

Arviointiviikko: to 3.2. – to 10.2. 

4. periodi: pe 11.2.2022 – ma 11.4.2022 

Arviointiviikko: ma 4.4. – ma 11.4. 

 

5. periodi: ti 12.4.2022 – la 4.6. 2022 

Arviointiviikko: ke 25.5. – to 2.6.   
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20. Ylioppilaskirjoitukset lukuvuonna 2021 - 2022 

Syksyn 2021 koepäivät 

 

Kevään 2022 koepäivät 

 

21. Ilmoitusasiat 

Syyslukukausi alkaa opiskelijoille keskiviikkona 11.8.2021 seuraavasti: 

vuositaso 21 / ykköset klo 9.00 

vuositaso 20 / kakkoset  klo 10.00 

vuositaso 19 ja 18J / abit klo 11.00 

 

5. jakson uusintakoe on perjantaina 20.8 klo 14.45 – 17.45. Ilmoittautuminen päättyy Wilmassa 

keskiviikkona 18.8. klo 24.00. 

Jaksojen 4 – 5 korotuskoe on perjantaina 27.8. klo 14.45 – 17.45. Ilmoittautuminen päättyy 

Wilmassa keskiviikkona 25.8. klo 24.00. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2021-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2022-koepaivat
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LIITTEET: 

1. Henkilökunta  

2. Ylioppilaat syksy 2020 ja kevät 2021 

3. Ryhmänohjaajat ja opiskelijat ryhmittäin lv. 2020 -2021 

4. Stipendit lukuvuonna 2020 - 2021  
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1. Henkilökunta  

Ahtola-Suomi Tuula 

Ala-Nissilä Christiane 

Al-Ibadi Marjukka 

Arnivaara Arja 

Brander Nina 

Haapakangas Marja 

Heikkonen Elina 

Heilimö Anu 

Hollmén Jaana 

Jokisaari Olli-Jukka 

Kaanela Marika 

Kaaria Nina 

Ketovuori Heli 

Knuuti Eeva 

Kukonlehto Jarno 

Lampinen Anu 

Latvala Pirkko 

Lehtinen Pertti 

Lehtonen Henriikka 

Lieri Virpi 

Lindberg Julian 

Lindbom Heidi 

Lindroos Riikka 

Liuskari Markku 

Majatie Jaana 

Marjakangas Jouni 

Muhsen Pishtiuan 

Mäkelä Ida 

Nieminen Anssi 

Nkegbe Abla 

Nurmi Pasi 

Ojala Pauliina 

Palokankare Tiina 

Paski Jaani 

Pesonen Niina 

Poikkeus Peppi 

Pulkkinen Salla 

Rannikko Paula 

Reinikainen Tuija 

Ruohikko Hanna 

Ruotsalainen Lauri 

Sahipakka Riitta 

Saikkonen Susanna 

Salminen Pauliina 

Simola Seija 

Sundell-Olsson Anne 

Säteri Katariina 

Tanska Meri 

Tarkiainen Virva 

Tauriainen Katja 

Tiitinen Esa-Pekka 

Toivonen Hannele 

Vapamaa Tiina 

Varjonen Anna-Mari 

Vehmanen Ville 

Viherä Kalle 

Vukelic Mari 

Vähä-Heikkilä Kalle 

Väisänen Erkki 

Wallasvaara Marieela 

Hietalahti Mari 

Lehvänen Maisa 

Nokelainen Niklas 

Sundman Nina 

Tauriala-Tolonen Outi 

Welén Heidi 
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3. Ryhmänohjaajat ja opiskelijat ryhmittäin lv. 2020 -2021 
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