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KOULUN HISTORIA  

 

Luostarivuori 

 

1882–1925 Turun suomalainen 
tyttökoulu, valtion koulu vuodesta 1892  

 Nelivuotinen keskikoulu 1882–1886  
 Viisivuotinen keskikoulu 1886–1920  

 Kuusivuotinen keskikoulu 1921–1925  

 Vuodesta 1895 lähtien kouluun liittyi 
Turun suomalainen jatko-opisto, joka 

oli kolmivuotinen lukio  

  

1925–1974 Turun tyttölyseo  

 Kuusivuotinen keskikoulu ja 

kolmivuotinen lukio.   

 Vuonna 1964 tyttölyseoon liitettiin 
viisivuotinen keskikoulu 

rinnakkaisosastoksi.  

 Viisivuotinen keskikoulu ja 
kolmivuotinen lukio 1971–1974  

  

1974–1976 Luostarivuoren 

yhteislyseo  

  

1976–2018 Luostarivuoren koulu ja 
Luostarivuoren lukio  

 

Lyseo 

 
1879–1903 Turun suomalainen 

lyseon reaalilinja, valtion koulu 

vuodesta 1883 
 Kolmevuotinen (II–IV) reaalilinja 

1889–1895 

 I luokasta alkava, jatkuva 
reaalilinja 1895–1901 

 Virallisesti kahdeksanluokkainen 

reaalilinja 1901–1903 

 
1903–1914 Turun suomalainen 

reaalilyseo  

 Viisivuotinen keskikoulu ja 
kolmevuotinen lukio 

 

1914–1950 Turun suomalainen 

lyseo 
 

1950–1976 Turun lyseo  

 
1976–1979 Museomäen koulu ja 

Museomäen lukio 

 
1979–1994 Museomäen koulu ja 

Turun Lyseon lukio  

 

1994–2018 Turun Lyseon koulu 
ja Turun Lyseon lukio 

 
 

 

2018 alkaen Luostarivuoren Lyseon lukio 

 

 

 

AUTAMME JOKAISTA OPISKELIJAA LÖYTÄMÄÄN 

HENKILÖKOHTAISEN POLKUNSA JA TARJOAMME TYÖKALUT 

SILLÄ POLULLA MENESTYMISEEN.  

 

                                                                                                        
  

  



 

REHTORIN SANAT 

 
 

Luostarivuoren Lyseon lukion toinen toimintavuosi on kevättä lukuun ottamatta ollut 

käytänteiden vakiintumista, asioiden asettumista uomiinsa. Turvallista ja 

ammattitaitoista, iloja ja arjen murheita sisältävää tavallista lukion arkea. Vierailijoita 

ja vierailuja, matkoja, retkiä, urheilutapahtumia ja -kilpailuja. Konsertteja, esityksiä, 

onnistumisia ja epäonnistumisia. Yhdessä toimimista Samppalinnan mäellä ja 

kauempana. Näistä hetkistä saatte lukea tästä vuosikertomuksesta ja voitte liittää sen 

muistojenne arkistoon, jonka pariin on kiva palata aikojen päästä. Tätä kirjoittaessa 

kaipaan sitä entistä arkea kovasti.  

 

Te opiskelijat olette saneet ennen kokemattoman elämyksen koko kevään kestäneestä 

etäopetuksesta. Maaliskuun puolivälissä pikapäätöksellä teidät lähetettiin 

opiskelemaan koteihin, kun ylioppilaskirjoitusten aikataulua epidemiatilanteen takia 

äkillisesti tiivistettiin. Opettajat saivat unohtaa kalenterimerkintänsä ja urakoivat 

koululla ylioppilaskokeiden valvontoja. Samaan aikaan he kaiken ohessa ottivat 

kiireellä haltuun etäopetuksessa tarvittavat ohjelmistot, oppivat toisiltaan, opastivat 

toisiaan ja opiskelijoita ja pitivät kursseja käynnissä etäyhteyksien päässä oleviin 

opiskelijoihin. Tiedottaminen asioista tuntui olevan aika ajoin todellisuutta jäljessä. 

Tilanteen kaoottisuudesta huolimatta olemme selvinneet kaikesta hienosti. 

 

Sellaista yhteishenkeä, tekemisen paloa ja iloa, sitä auttamisen kykyä ja halua ja 

autettavaksi heittäytymisen rohkeutta en muista koskaan aiemmin opettajan tai 

rehtorina nähneeni näin kollektiivisena kaikkien yhteisenä kokemuksena. Kiitän teitä 

opettajat lämpimästi siitä, miten työhönne sitoudutte ja miten hienosti olette sen 

etänäkin hoitaneet.  

 

Iso kiitos myös teille opiskelijoille. Ei varmasti ole aina ollut helppoa itseohjautuvasti 

pitää huolta siitä, että etätunnille tulee osallistuttua ja kaikki tehtävät tehtyä. Kyselyn 

perusteella alkuun tehtävien määrä oli uuvuttavan iso, ohjeistuksia ja eri alustoja oli 

paljon ja kaikki tuntui sekavalta. Palautteen ja hiljalleen kertyvän kokemuksen 

perusteella opettajat osasivat muokata toimintaansa mielekkäämpään suuntaan ja 

asiat alkoivat sujua, vaikkakin lähiopetukseen kaipuu on ollut ilmeisen suurta niin 

opettajilla kuin teillä opiskelijoillakin. Kömmähdyksiäkin sattui, puolin ja toisin. 

Kaikesta opittiin.  

 



 

Koulun käytäville ja yhteen luokkaan on tullut poissaolonne aikana uusia kalusteita. 

Ne odottavat paluutanne ja antavat teille toivottavasti mahdollisuuden kohtaamisiin, 

keskusteluihin, nauruun ja yhdessä olemisen riemuun. 

 

Olen kiitollinen siitä, että olen juuri tänä lukuvuonna saanut tehdä töitä parhaan 

mahdollisen työparin, apulaisrehtori Maria Liipon ja ammattitaitoisen, osaavan 

opettajakunnan ja henkilökunnan kanssa. Kiitos siitä teille kaikille! 

 

Työyhteisön ilot ja riemut taakseen jättävät tänä keväänä eläkkeelle siirtyvät ruotsin 

kielen lehtori Paula Nygård ja kuvataiteen lehtori Esa Mikkonen. Toivotamme kaikki 

teille, Paula ja Esa, mitä parhaimpia eläkepäiviä ja kiitämme sydämellisesti hyvästä 

työstänne lukiolaisten parissa! 

 

Toivotan teille kaikille rentouttavaa, tämän vuoden ja erityisesti tämän kevään 

aherruksesta palauttavaa, aurinkoista kesää! 

 

 

Leena Laakso 
rehtori  

   



 

OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA 

 

rehtori  
 

Laakso, Leena 

 
apulaisrehtori 

 

Liippo, Maria  
 

opettajat    

   

Balleby, Gitte  ruotsi 
Brunila, Teea   kuvataide 

Fagerholm, Hanna  ruotsi, englanti 

Haapatie, Marjo  äidinkieli ja kirjallisuus 
Haavisto, Arja   biologia, maantiede 

Hanski, Mikko  matematiikka, fysiikka 

Johansén, Henrik   liikunta 
Jokela, Maria  yrittäjyyskasvatus 

Kilpeläinen, Noora  liikunta, terveystieto 

Kinnunen, Tommi  äidinkieli ja kirjallisuus 

Koski, Katja   matematiikka, fysiikka, kemia 
Kumlander, Marika  äidinkieli ja kirjallisuus 

Kärki, Ollijuhani  matematiikka 

Laine, Hanna  fysiikka ja matematiikka 
Lindroos, Ilari  filosofia, yhteiskuntaoppi 

Mikkonen, Esa  kuvataide 

Nieminen, Hanna  uskonto, filosofia 

Nila, Leena   uskonto, psykologia  
Norha, Tomi  musiikki 

Nuotio, Jasmine  englanti, ruotsi 

Nurminen, Erkki  matematiikka, kemia 
Nygård, Paula   ruotsi 

Oikarinen, Tomi   matematiikka 

Pajunen, Ilse  biologia, maantiede 
Pahlama, Aleksi  äidinkieli ja kirjallisuus 

Parpo, Piia   terveystieto, kemia 

Peltonen, Hannele  matematiikka 

Pilto, Irma   äidinkieli ja kirjallisuus 
Rapo, Paavo   englanti 

Renvall, Tiina  espanja, ranska 

Saarikko, Johanna  saksa, ruotsi 
Salminen, Elina  englanti 

Salo, Merja   äidinkieli ja kirjallisuus, filosofia 

Snäll, Eva-Greta  liikunta, terveystieto 
(virkavapaalla) 

Stormi, Minna  historia, yhteiskuntaoppi 

Sundbäck, Esa  historia, yhteiskuntaoppi 

Valkama, Sari  englanti 
Vartiainen, Katriina   psykologia, uskonto 

Väisänen, Erkki  liikennekasvatus 

Ykspetäjä, Kaisa   historia 
 



 

  

  
Henkilökunta 

 
koulusihteeri  Tuula Rossi   

 
opinto-ohjaaja  Heidi Autero 

Mari Salminen  

 
terveydenhoitaja  Annina Tanninen 

   (Anu Kaunio 31.12.2019 saakka) 

 
koulukuraattori  Sanna Pohjola 

 

lukion erityisopettaja   Niina Stedt 

   Heli Ketovuori 
 

lukiopsykologi  Anna Sysikaski 

   (Salla Huurinainen 1.9.2019 saakka) 
    

psykiatrinen sairaanhoitaja Maarit Kostiander 

koululääkäri  Maarit Mäkilä 
 

keittiön palveluvastaava Marjo Heinonen 

 

kokki   Jari Hiltunen 
 

ruokapalvelutyöntekijät Kirsti Keinonen 

   Marika Keränen 
   Josefiina Rautiainen  

   

kiinteistönhoitaja  Ossi Malmberg 
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LUKION YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO  
 

Luostarivuoren Lyseon lukiossa pidettiin syksyllä 5.9.2019 hyvinvointityöryhmän eli 

lukiokohtaisen opiskeluhuoltoryhmän kokous, joissa olivat läsnä rehtorit, opinto-
ohjaaja ja opettajajäsen sekä erityisopettaja, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, 

kuraattori ja terveydenhoitaja. Kokouksissa olivat edustettuina myös opiskelijat ja 

heidän huoltajansa. Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi alkusyksyllä tehdyn 
opiskeluhyvinvointikyselyn tuloksia.   

Toukokuuksi sovittu toinen kokous päätettiin siirtää syksyyn 2020 

koronavirusepidemian vuoksi. 

Ensi lukuvuoden tavoitteiksi asetettiin ryhmänohjauksen kehittäminen eteenpäin 

kaikkien vuosiluokkien osalta sekä yhteisöllisyyden lisääminen edelleen.  

 

LUKION ERITYISOPETUS   
  

Kuluneena lukuvuonna Turun lukioissa on toiminut kolme erityisopettajaa. Nina Kaaria 

on vastannut Klassillisen ja Turun Suomalaisen yhteiskoulun erityisopetuksesta. Niina 

Stedt on toiminut Luostarivuoren Lyseon ja Kerttulin lukion yhteisenä 

erityisopettajana. Heli Ketovuori on toiminut Erityisesti lukiossa -hankkeessa ja 

vastannut Puolalanmäen lukion erityisopetuksesta.   

Lukuvuonna 2019 – 2020 Turun lukioissa järjestettiin ensimmäisen kerran Niilo Mäki 

Instituutin sähköinen Digilukiseula, jota hyödynnetään pedagogisen tuen tarpeen 

arvioinnissa ja opiskelun tuen järjestämisessä. Keväällä 2020 



 

ylioppilastutkintolautakunta on uudistanut määräykset koskien ylioppilastutkinnon 

erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestelyiden hakemuksissa kiinnitetään aiempaa enemmän 

huomiota (tukea tarvitsevan) opiskelijan opiskelun aikaisen tuen toteutukseen ja tuen 

toimivuuden systemaattiseen arviointiin.  

Erityisopetuksen kaikille lukio-opiskelijoille avoimia Taitava oppija -kursseja on 

järjestetty kolme ja kurssi on toteutettu Luostarivuoren Lyseon lukion ja 

Työväenopiston tiloissa. Ryhmäkoko on rajattu vuorovaikutusta tukevaksi 

pienryhmäksi. Kurssi sisältää yksilöllisesti ja pienryhmässä toteutettuja interventioita. 

Lukuvuoden aikana erityisopetuksessa oli yksi opetusharjoittelija 4.jaksossa.  

Erityisesti lukiossa-hankkeen puitteissa erityisopettaja Heli 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. 

Opiskelijoiden, huoltajien ja henkilöstön käyttöön tehdään opiskeluhuollon 

nettisivusto. Lisäksi henkilöstön käyttöön luodaan materiaalipankki, jota voidaan 

hyödyntää esimerkiksi ryhmänohjauksien tukena. Toinen osahanke kohdistuu 

monikielisten opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamiseen ja tuen toteutukseen. 

Tavoitteena on jäsentää tämänhetkiset käytänteet ja selvittää miten monikielisten 

opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamista voidaan tehostaa.  

Lukuvuoden aikana on aloitettu pedagogisen tuen mallien suunnittelu. Pedagogisen 

tuen toteuttamista lukioiden arjessa kehitetään edelleen yhteistyössä pedagogisen 

henkilöstön kanssa. Keväällä 2020 täytetään Turun lukiokoulutuksen kolmas 

erityisopettajan virka.  

 

Turun lukioiden erityisopettajat 

Heli Ketovuori, Niina Stedt ja Nina Kaaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUKEA OPISKELUUN – Erityisesti lukiossa -hanke 

Luostarivuoren Lyseon lukiossa 

 

Hei! Älä eksy tieltä, vaan opi käyttämään kieltä. Tule torstaisin pajaan, jossa sukellamme 

syövereihin RUA:n, RUB:in ja ENAn. Ei muuta kuin rohkeasti mukaan!  

-S. Valkama 

 

Luostarivuoren Lyseon lukiossa panostettiin lukuvuonna 2019 – 2020 erilaisten 

opiskelijoiden tuenmallien kehittämiseen osana valtakunnallista Erityisesti lukiossa -

hanketta.  

Syksyllä 2019 alkoi reaalin tukipaja. Paja kokoontui perjantai-iltapäivisin (2-3 kertaa 

/ jakso), ja pajassa vahvistettiin reaaliaineisiin liittyviä luku- ja opiskelustrategioita 

sekä harjoiteltiin vastaamistekniikkaa.  

Kielten tukipaja oli tarjolla kolmannen jakson alusta lähtien joka torstai. Kielten 

pajassa tavoitteena oli vahvistaa kielenopiskelun perustaitoja ja kerrattiin 

kurssien kielioppiasioita. Sekä kielten paja että reaalin paja jatkavat toimintaansa 

syksyllä. Syksyllä pajatoimintaa kehitetään niin, että erityisesti uusintakokeeseen 

tulijat saisivat tarvitsemansa avun tukipajassa ennen uusintakoetta. 

Tukipajojen lisäksi opettajat kehittivät yhteisopettajuutta mm. matematiikan ja 

äidinkielen kursseilla. Yhteisopettajat suunnittelevat kurssin tai osan kurssista 

yhdessä tavoitteenaan tukea paremmin opiskelijan tavoitteenmukaista 

opiskelua. Yhdessä toimiminen vapauttaa opettajien resursseja eriyttää opetusta niin 

ylöspäin kuin alaspäinkin.     

Irma Pilto 

äidinkielen ja 

kirjallisuuden lehtori 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hankkeesta: 

Erityisesti lukiossa -hankkeen tavoitteena on kehittää lukion opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistyönä 
toimintamalleja ja menetelmiä, joilla tunnistetaan lukio-opiskelijoiden tuen tarpeita sekä tuetaan heitä 
opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Hankkeen aikana kehitettävillä ja kokeiltavilla uudenlaisilla 
tukitoimilla lisätään lukiolaisten opiskeluhyvinvointia, edistetään jaksamista sekä ehkäistään koulu-
uupumista. 

Hanke alkoi 18.5.2018 ja se päättyy 31.12.2020. Hankkeen toteuttavat Turun, Espoon, Jyväskylän, Kuopion 
kaupunkien lukiot ja The English School Helsingistä. Sitä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
toteuttajaorganisaatiot. 

                                                                                                                                    



 

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS 

 

Opiskelijakunnan hallitus edustaa lukion opiskelijoita koulun päätöksenteossa. 

Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu jokaisesta ryhmästä yksi edustaja, joka valitaan aina 

kouluvuoden alussa äänestämällä jokaisesta ryhmästä. Tämän lisäksi hallitukseen voidaan 

ottaa mukaan vapaaehtoisia ja työhön intoutuneita opiskelijoita.  

Syyslukukaudella hallituksen puheenjohtajana toimi Kasper Vienanlinna ja 

kevätlukukauden alkaessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sofia Valtonen. Hallituksen 

muina jäseninä ovat toimineet Viena-Maria Kivilä, Markus Miilunpalo, Nuutti Isoniemi, Anni 

Lehtinen, Aada-Maria Vainio, Alina Tuominen, Kaius Kemppainen, Tarja Maisberg, Ada 

Reini, Antti Tams, Pauli Lindfors, Eemil Hintikka, Markus Jokimäki, Anni Metso, Elmeri 

Tamminen, Leevi Tuominen, Oona Sivula, Lotta Vienanlinna, Mohamed Sheikh-Yusuf, Juho 

Murtomaa sekä Min Bunset. 

  

Syksy alkoi koulukuvauksien järjestämisellä, vanhempainiltojen sekä muiden tapahtumien 

kahvituksilla. Lisäksi opiskelijakunnan hallitus järjesti Nuorisovaltuustovaalit. 

Syyslukukausi kului nopeasti ja pian oli aika vaihtaa hallituksen kokoonpanoa 3. vuoden 

opiskelijoiden alkaessa valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Puheenjohtajaksi valittiin Sofia 

Valtonen, varapuheenjohtajaksi Ada Reini, sihteeriksi Antti Tams, varasihteeriksi Oona 

Sivula sekä rahastonhoitajaksi Pauli Lindfors. 

  

Nykyisen hallituksen ensimmäisenä tehtävänä oli järjestää 2. vuoden opiskelijoiden 

vanhojen tanssien lisäksi myös kahvitus kevään vanhempainiltaan. Hallituksen tavoitteisiin 

kuului myös jatkaa edellisen hallituksen aloittamaa opiskelijoiden keittiötä, jossa 

opiskelijoiden on mahdollista keittää kahvia tai teetä, lämmittää ruokaa ja viettää aikaa 

oppituntien lomassa.  Nykyinen hallitus on myös solminut sopimuksen C.L. Seifertin 

kanssa ensi lukuvuoden ABI-tuotteista, joihin kuuluvat muun muassa erilaiset vaatteet, 

kuten hupparit ja housut sekä muita pienempiä tavaroita. 

  

Hallitus tukee rahallisesti koulun projekteja, kuten erilaisia retkiä sekä Puistorock-

musiikkitapahtumaa, joka oli tarkoitus järjestää toukokuun lopulla mutta jouduttiin 

peruuttamaan Covid-19 -viruksen takia. Tämän seurauksena myös muu opiskelijakunnan 

hallituksen toiminta on hiljentynyt opiskelijoiden siirryttyä etäopiskeluun. 

  

Opiskelijakunnan hallitus toivottaa sekä opiskelijoille että lukiomme opettajille sekä muulle 

henkilökunnalle mahdollisimman hyvää kesää olosuhteista riippumatta! 

 



 

 

KANSAINVÄLISYYSKASVATUS  

 
Luostarivuoren Lyseon lukio sai toukokuussa 2019 Opetushallitukselta kahden vuoden 

rahoituksen “Tulevaisuuden avaintaitoja oppimassa: monikulttuurinen, avoin ja 
suvaitsevainen Luostarivuori” -projektille. Projektin tavoitteena on rakentaa 

lukiollemme kansainvälisyysstrategia, joka antaa periaatteet ja toimintaohjeet 

tulevien vuosien monenlaisille kansainvälisille yhteistyökuvioille. Projektin 
yhteyshenkilönä toimii Ilari Lindroos. 
 
Projektiin liittyen 10 opettajaa osallistuu omien alojensa täydennyskoulutuskurssille 

lukuvuosien 2019-2020 ja 2020-2021 aikana. Päättyvänä lukuvuonna 5 opettajaa on 
jo osallistunut näille kursseille: kaksi Kyproksella ja kolme Sevillassa Espanjassa. 

Seuraavan lukuvuoden aikana projektiin osallistuneet opettajat kirjoittavat 

Luostarivuoren Lyseon lukion kansainvälisyysstrategian. Tämä strategia on Turun 
kaupungin lukioiden ensimmäinen, ja muut paikalliset lukiot ovat luvanneet seurata 

lukiotamme myöhempinä vuosina.  

 

 
     Ilari Lindroos 

historian, yhteiskuntaopin 
ja filosofian opettaja 

 

 

YRITTÄJYYSKASVATUS 

 

Kuluneena lukuvuotena on Luostarivuoren lyseon lukiossa otettu ensimmäiset askeleet 

yrittäjyyskasvatuksen ainekokonaisuuden kehittämisessä. Syksyllä pyörähti käyntiin 

lukuvuoden mittainen Vuosi yrittäjänä -kurssi, jonka puitteissa opiskelijat innovoivat, 

perustivat ja pyörittivät omaa oikeaa yritystä. Kurssin aikana opiskelijat osallistuivat myös 

Turun AMK:n BisnesAkatemian järjestämälle 12h-yrittäjyysleirille. Palaute leiristä oli 

todella innostunutta ja vastaavanlaisia kokemuksia toivottiin lisää!  

 

Aineena yrittäjyyskasvatus on hyvin käytännönläheistä, toiminnallista ja yhdessä 

tekemiseen perustuvaa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yritystä pyöritetään oman tiimin 

kanssa – yhdessä onnistuen ja epäonnistuen. Lisäksi yrittäjyyskasvatuksessa kiinnitetään 

huomiota osaamisen tunnistamiseen ja osaamisidentiteetin vahvistamiseen. 

Tulevaisuuteen katsotaan rohkeasti ja moninäkökulmaisesti, jokaisen 

tulevaisuuslukutaitoa vahvistaen.  

  

Maria Jokela 

yrittäjyyskasvatuksen opettaja 

 



 

 

 

 

LUKUVUODEN TAPAHTUMIA: 

 

 

Japanin vesikurssi syksyllä 2019 

 
Yhteisprojekti on ollut toiminnassa vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2019. Yhteistyö on 

ollut upea kokemus mukana olleille. Projektissa pääsee tutustumaan täysin erilaiseen 

kulttuuriin kuin mihin on normaalisti tottunut Suomessa. Kansainvälistyminen on 
tärkeä osa nykymaailmaa ja mukaan lähtiessä huomaa heti, miten toisessa maassa 

asuvien nuorien elämä eroaa omastaan. Mukaan pääseminen on upea mahdollisuus 

kokea uutta ja mielenkiintoista. Yhteyden pitäminen ja oman maailmankuvan 

vertaileminen paikallisen vaihto-oppilaan kanssa on palkitsevinta, kun tuntee 
alkavansa ymmärtää toisen arkea ja elämää.  

 

Jos on valmis lähtemään avoimin mielin mukaan projektiin ja kokemaan kenties 
pientä kulttuurishokkia aika ajoin, tulee kokemuksesta varmasti nauttimaan. 

Kansainvälistyminen on projektin tärkeä teema, ja se ei ole vaikeaa. Opintomatkan 

kautta pääsee elämään autenttista japanilaista arkea.  
 

Kurssin aikana tarkoituksena on myös tehdä havaintoja erilaisista veteen liittyvistä 

ilmiöistä. Suomessa hämmennystä tuotti suomalainen sauna. Eräs japanin ryhmän 

opettajista toi muun muassa kameran saunaan ja ihmetteli veden höyrystymistä 
kameran linssissä. Taisivat suomalaiset löylyt olla astetta kovempia, mihin Japanissa 

on totuttu. Suomen Turussa harrastimme myös inkkarikanooteilla melomista. 

Melominen oli hyvä toiminnallinen aktiviteetti, sillä siinä vaihtoparit ja koko 
vaihtoryhmä pääsi tutustumaan toisiinsa mukavalla tavalla.  

 

Jos sauna tuotti aluksi japanilaisille hämmennystä, olivat japanilaiset vessat 
puolestaan vessapaperiin ja bideesuihkuun tottuneille suomalaisille varsin erikoisia. 



 

Japanilaisille vessoille tyypillistä olivat erilaiset tekniset takapuolen puhdistavat 

toiminnot. Osassa vessoissa oli myös niin sanottu privacy-toiminto, jolla vessakoppiin 
sai muiden äänien ohelle rentouttavaa musiikkia tai veden liplatusta. Kaikkien näiden 

toimintojen etsiminen ja ymmärtäminen saattoi tuottaa harmaita hiuksia, sillä erilaiset 

toimintoja ohjaavat nappulat olivat selitetty graffitin näköisillä japanilaisilla kirjaimilla.  
 

Ryhmällä kävi hyvä ja huono tuuri sen suhteen, että historiallisen suuri taifuuni osui 

Tokioon vierailumma aikaan. Joillain alueilla taifuuni aiheutti valtavia tulvia. Uutista 

saattoi katsoa, kuinka junat ja erilaiset rakennukset olivat ainakin osittain veden 
peitossa. Tuolloin Tokion kaduilla ei ollut ihmisiä eikä junia, vaan niidenkin sijasta 

vettä. Vaihtoryhmämme sai kokea myös muita suomalaisille epätyypillisiä 

luonnonilmiöitä, sillä yllättäen maanjäristys iski samaisena päivänä. Taifuunin 
jälkeinen päivä olikin kirkkaampi kuin suomalainen juomavesi. Valtavat tuulet olivat 

nimittäin vieneet kaikki pilvet pois taivaalta. Fuji-vuorikin näkyi hienosti.  

 
Matka ja vaihto toivat hienosti kulttuurien välisiä kontrasteja esille ja näytti kaikille 

vaihdossa mukana olleille, millaista elämä on maailman toisella puolella. Samalla 

pääsimme näkemään, kuinka jokapäiväisiä erilaiset luonnon mullistukset ovat 

Japanissa ja kuinka suurta ihmetystä se fakta, että Suomessa tallaisia ei tapahdu 
aiheutti heissä.  

 
Katja Koski 
matematiikan, fysiikan ja 
kemian lehtori 

 

 

 

 
 

Saksan Wilhelmshavenin-vaihdon perinteessä 

poikkeuksellinen vuosi  
  
Viileän maanantaina 4. marraskuuta 2019 saapui vieraaksemme lukiolaisia Pohjois-

Saksasta Wilhelmshavenista. Luostarivuoren Lyseon lukion opiskelijat Elina, Ilona, 

Julius, Pekka, Ronja ja Tiina emännöivät ja 

isännöivät viikon ajan vierailijoitamme yhdessä Syvälahden ja 
St. Olofsskolanin yläkoululaisten kanssa. Saksalais-suomalainen seurue 

saunoi lämpimissä löylyissä ja ui viileässä merivedessä Uittamolla, keilaili Kupittaalla 

ja huvitteli laserpeleillä. Vatsat täyttyivät milloin Raxin buffetissa, milloin nauttien 
suomalaisia tai kansainvälisiä aterioita.  

  

Saksalaisnuoret pääsivät mukaan oppitunneillemme ja tutustumaan suomalaiseen 
koulumaailmaan. Kouluruokailuun lisäsi väriä heidän vierailunsa aikaan 

osunut Arkean lakko, jolloin muutaman päivän ajan koululounas korvattiin 

eväillä. Opettajiensa Frankin ja Timon johdolla vieraat tutustuivat myös itsenäisesti 

Turkuun ja kävivät katsomassa jääkiekkoa Karjala-turnauksessa 
Helsingissä. Perheissä majoittuneet nuoret pääsivät elämään suomalaisten tavallista 

arkea ja juhlaa, sillä vierailun ajankohtaan osui myös isäinpäivä.   



 

Kupittaalla keilaamassa 

  
Wilhelmshavenilaiset Lukas, Mattis, Lennart, Fenja, Marie ja Pia koulutöissään  
  
Meidän turkulaisten oli tarkoitus tuttuun tapaan lähteä huhtikuun puolivälissä omalle 

vaihto-osuudellemme, mutta koronapandemia muutti suunnitelmat: vaihdon 30-
vuotisjuhlavuosi ei toteutunutkaan kaikilta osin. Virus pakotti perumaan kevään jo 

varatun Saksan-matkamme. Turun kaupungin pisimpään jatkuneen kouluvaihdon 

pyöreitä täyttänyt vuosi jäi nyt toteutukseltaan vajaaksi.   

 
Ikimuistoisen tästä Wilhelmshavenin vaihtovuodesta tekivät poikkeusolot. Ensi 

lukuvuonna, neljännellä vuosikymmenellään, vaihto toivottavasti jatkuu taas entisessä 

laajuudessaan.   

 
   
    Marjo Haapatie  
    äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 



 

Kielojuhla penkkaripäivänä 6.2.2020 

 
Luostarivuoren Lyseon lukion perinteistä Kielojuhlaa vietettiin arvokkaasti 
aamuvarhaisella Aluehallintoviraston salissa Aurajokirannassa. Mustiin pukeutuneet 

abiturientit saivat hennot kielot rintaansa ja myös ryhmänohjaajat ja rehtorit 

kukitettiin. Juhlan kulku noudatti akateemista kaavaa vastapuheineen abeilta 

opettajille ja kakkosvuoden opiskelijoille. Juhlapuheissa abit muistelivat yhteistä 
taivalta ryhmänohjaajiensa kanssa ja kiittivät heitä. Abit saivat neuvoja myös perässä 

seuraavilta kakkosvuoden opiskelijoilta. Lämminhenkisen juhlan kruunasivat 

opiskelijoiden musiikkiesitykset ja yhdessä nautitut leivoskahvit. 
 

Aamun juhlan jälkeen abit vapautettiin hulvattomampaan penkkariajelujen ilotteluun 

lukion väen saattaessa heidät matkaan. 

 
     Maria Liippo 
     apulaisrehtori 

 
 

 
 

 
Rehtori Leena Laakso saa kielon rintaansa (vas.)  
Juhlapuhujana opiskelija Olivia Mattila (oik.) 
 



 

 

 

 
Kielojuhlaan on pukeuduttu tummaan asuun vuodesta 1913 lähtien. Juhla on ainutlaatuinen 
perinne suomalaisessa lukiokoulutuksessa. 
 

 
 
 
 
 



 

Hiukkasfysiikkaa CERNissä keväällä 2020  
  

  

CERN eli European Organization for Nuclear Research on Euroopan 

hiukkastutkimuksen keskuspaikka Sveitsin ja Ranskan rajalla. Sinne otetaan 

Suomesta vuosittain 20 ryhmää vierailulle. Hiukkasfysiikan kurssille otettiin 20 
oppilasta kaikista Turun lukioista ja Luostarivuoren Lyseosta osallistujia oli 4. Alla 

kuvattujen virallisten ohjelmapäivien ulkopuolella tutustuimme Geneven kaupunkiin, 

YK:n päämajaan ja teimme päiväretken Chamonix’n kylään, josta noustiin Aguille Du 

Midin huipulle lähes 3800m korkeuteen.  
  
Päiväkirja  

Tiistaipäivämme alkoi hostellin aamupalalla, joka oli yksinkertainen, mutta hyvä. Kävelimme 
aamupalan jälkeen asemalle, josta otimme ratikan CERN:n B-portille. Menimme ensimmäiseksi 
katsomaan Cernin ensimmäistä hiukkaskiihdytintä, synkrosyklotronia, josta opas piti meille 
esityksen. Multimediaesityksessä konkretisoitiin syklotronin toimintaperiaatetta tunnilla opitun 
tueksi.  
 

Aamukymmeneltä menimme kuuntelemaan Cernin yleisesittelyä. Siinä kerrottiin perustietoa 
Cernin historiasta. Vuosi 1954 oli hiukkasfysiikassa tärkeä vuosi eurooppalaisen tutkimuksen 
kannalta, koska Cernin perustamisasiakirja allekirjoitettiin. Samalla taattiin tutkijoiden pysyminen 
Euroopan alueella ja estettiin aivovuotoa Amerikkaan.  
 

Lounaalla oli paljon valinnanvaraa. Kello 13 meille pidettiin esitys, jossa käsiteltiin 
hiukkaskiihdyttimiä, hiukkasilmaisimia ja hiukkasfysiikan tulevaisuuden haasteita. Kahta 
päätyyppiä, lineaarikiihdytintä ja rengasmuotoista kiihdytintä tarkasteltiin lähemmin. Näiden 
yhdistelmillä saadaan Cernissä aikaiseksi protoneille ainakin 99,9999 % nopeus valonnopeudesta. 
  
Seuraavaksi suuntasimme nykyisen kiihdyttimen toiselle puolelle Ranskaan, CMS-koeasemalle. 
Siellä tutustuimme ilmaisimeen, jonka massa on 14000 tonnia ja halkaisija oli 15m. Ilmaisin 
sijaitsee 100m syvyydessä ja pystyy havaitsemaan myoneja, hadroneja, fotoneja, elektroneja ja 
positroneja.  
  

Keskiviikkona Cernissä tutustuimme Isolde-kokeeseen ja meille kerrottiin yleistietoa sen 
toiminnasta. Cernissä tuotetaan ja tutkitaan suurta määrää erilaisia isotooppeja.   
Tämän jälkeen siirryimme tutustumaan antimateria-ohjelmaan. Opimme, miten gravitaatio 
vaikuttaa antimateriaan ja miten epäsymmetria alkuräjähdyksen jälkeen vaikutti. Meille myös 
esiteltiin tutkimusasema, jossa antimateriaa luodaan.   
  

Ruokailun jälkeen pääsimme rakentamaan sumukammiota, joka havainnollisaa ilmassa olevaa 
säteilyä. Sumukammion rakentaminen oli erittäin mukavaa, sillä päästiin itse osallistumaan 
käytännön tekemiseen. Sumukammiollamme havaitsimme elektroneja, fotoelektroneja, myoneja 
ja alfahiukkasia, joiden liikeradat näkyivät alkoholihöyryssä erilaisina 
vanoina. 



 

 Turkulainen opiskelijajoukko sekä opettaja Katja Koski. Kevätsää ei helli vielä Keski-Euroopassakaan. 
   
  

Cernin matkan viimeisenä päivänä kävimme teoreettisen fysiikan luennolla läpi standardimallia ja 
sitä kuvaavaa valtavaa kaavaa. Meille myös kerrottiin, millaista on työskennellä Cernissä 
teoreettisen fysiikan parissa. 
  
Lopuksi tutustuimme konetekniikkaan ja kävimme tuotantopuolella tutustumassa laitteiden 
rakentamiseen ja 3D-tulostukseen. Tulostusta pystyttiin käyttämään hankalan mallisien onttojen 
kappaleiden luomiseen, mutta sen pintojen muodostustarkkuus ei ole vielä niin hyvä, että sillä 
voitaisiin tulostaa kaikkein tarkimpia mittoja vaativia kappaleita.  
 

Joona Paija, Eelis Ketonen ja Otto Juhala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Japanilaiskoululaiset vierailulla  

 

 
Saimme Keio Shiki Boys’ Senior High Schoolista vieraita elokuussa 21.8.2019. 

Tutorit esittelivät vieraille lukiota, ja he pääsivät osallistumaan oppitunneille. 

Vierailu oli mukava kansainvälinen tuulahdus helteisen elokuun päivänä. 

 

 

 
 
Rehtori Leena Laakso esittelee koulua vieraille. Tarjolla kauden tuoreita marjoja ja suomalaista 

suklaata – Geishaa. 

 

 

 

 



 

The English Club 

The English Club toimi aktiivisesti koko lukuvuoden, jolloin klubilaiset perehtyivät 

anglosaksiseen kulttuuriin ja syvemmin vielä irlantilaiseen elämänmenoon. Suullisten 

esitelmien myötä pääsimme perehtymään tuon ihanan smaragdisaaren saloihin. 

Harmiksemme toukokuuksi suunniteltu kulttuurimatkamme Dubliniin peruuntui 

koronaviruksen suljettua koulun ja etäopetuksen alettua.  

 

The English Club tutustumassa Turun yliopiston englannin laitokseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juvenes Translatores -kilpailu 

Luostarivuoren Lyseon lukio osallistui 21.11. tänäkin lukuvuonna Euroopan Unionin 

vuosittain järjestämään Juvenes Translatores -kilpailuun.  Hienoa Aada Tenho ja Ella 

Lehtonen! 

 

Käännöskisassa menestyneet Aada Tenho ja Ella Lehtonen 

 

Lukion työelämähanke 

Lukion työelämähankkeessa mukana olleet lukiomme abiturientit (Julia Heikkilä, Verneri 

Kurki, Linda Liski, Joona Malinen, Mikael Mäenpää, Henrik Saastamoinen, Valto Vähä-

Iitu) saivat Business English -kurssilla hienon mahdollisuuden kokeilla käännöstaitojaan 

oikean yrityksen kotisivujen kääntämisessä englanniksi. Kiitos Sattmark tästä 

mahdollisuudesta! 

     Sari Valkama 
     englannin lehtori 



 

 

 

WSOY työelämän yhteistyökumppanina  
  

Saimme Lukion työelämäkumppanit -hankkeen myötä lukiomme 

yhteistyökumppaniksi perinteisen kustantamon, WSOY:n. Yhteistyön 
suunnittelu alkoi jo viime lukuvuoden puolella. Syksyllä yhteistyö käynnistyi 

konkreettisesti ensimmäisessä jaksossa. Kaksi ÄI6-kurssin ryhmää sai 

kustantamolta luettavakseen kotimaista ja käännettyä 

nykykirjallisuutta, toiveensa mukaisesti joko kauno- tai tietoteoksen. Teoksista 
opiskelijat kirjoittivat kurssityönään kirjallisuusblogitekstin. Esimerkkejä 

tuotoksista on luettavissa koulun kotisivuilta. Blogiteksteistä kustantaja sai 

itselleen näkökulmia nykynuorten ajatuksista.  

 
Hankkeen siivittämänä saimme Turun kirjamessujen aloituspäivänä 

vieraaksemme kouluun WSOY:n yhteistyön yhteyshenkilömme, kotimaisen 

kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlsonin. Samalle kertaa 

vieraaksemme tuli myös kirjailija Elina Hirvonen. Valovoimaset ja sanavalmiit 
vieraat kertoivat kirjailijan ja kustantajan töistä ja Elina Hirvosen tuoreimman 

romaanin Punainen myrsky syntytaustoista.   
  

  
  

Uusia ajatuksia on vireillä seuraaviin yhteistyökuvioihin: ensi lukuvuonna 

toivottavasti on uusi oppiaine myös mukana seuraavassa 

yhteistyöprojektissa yhdessä äidinkielen ja kirjallisuuden 
kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda lukioille pysyviä 

yhteistyökumppaneita. WSOY:sta olemme toivottavasti nyt saaneet sellaisen.   

 

  
Marjo Haapatie  

äidinkielen ja 
kirjallisuuden lehtori 



 

 
     Kuva: Merja Salo 

  

Luostiksen väittelyjoukkue valtakunnallisissa kisoissa  

Lukiomme joukkue osallistui taas tammikuussa valtakunnalliseen Sokrates-

väittelykilpailuun Helsingissä. Kyseinen kisa järjestetään vuosittain Nuorten 

filosofiatapahtuma Nufitin yhteydessä ja on Suomen suurin lukiolaisten 

väittelykilpailu. Kaksipäiväisen tapahtuman tarkoituksena on tarjota nuorille tilaisuus 

kriittiseen ja luovaan filosofiaan sekä yhteiskunnalliseen pohdintaan. Tapahtuman 

teema oli tänä vuonna Aika, joka abstraktiudellaan tarjosi todella haasteellisia 

väittelyaiheita. Ensikertalainen joukkueemme sijoittui kuitenkin hienosti jaetulle 

viidennelle sijalle kaikkiaan 24 lukiosta. 

Joukkueessamme väittelivät Rasmus Forsbom, Senni Haapaniemi, Elina 

Huttunen, Nuutti Isoniemi ja Laura Liemola. Ensimmäisessä mittelössä voitettiin 

Halikon lukio ja aiheena oli Kiire on korvien välissä. Toisella kierroksella miteltiin 

sanansäilällä aiheesta ”Historia on minut vapauttava”, Fidel Castro – historia on 

lopullinen tuomari, ja siinä Luostis voitti Vaasan lyseon lukion. Lopulta hävisimme 

Kallion lukiolle, kun joukkueemme joutui vastustamaan aihetta O tempora, o mores – 

moraali muuttuu aikojen myötä.  

Koko Nufit-tapahtumaa ja sen ohessa valtakunnallista väittelykilpailua on järjestetty 

jo vuodesta 2002 asti. Ne järjestetään pääasiassa vapaaehtoisvoimin, ja aikaisemmat 

teemat ennen Aikaa ovat järjestyksessä olleet Oikeudenmukaisuus, Vapaus, Totuus, 

Paha, Halu, Muutos, Hyöty, Ihmisyys, Valta, Harha, Kauneus, Ei, Eurooppa, Rakkaus, 

Tuho, Liike ja Absurdi.      

Merja Salo 

äidinkielen ja kirjallisuuden sekä 

filosofian lehtori 



 

   

Kuva: Valtteri Venhomaa 

 

 
 

Kuva: Norma Lehtola 

 



 

Liikkuva toinen aste -hanke 

 
Liikkuva toinen aste -hanke on näkynyt lukuvuoden aikana lukion arjessa monella 

tavalla. Konkreettisimmin se on ollut esillä erilaisissa välinehankinnoissa, julisteissa ja 

liikuntavälitunneissa, mutta se on myös vaikuttanut lukiomme toimintakulttuuriin, 

antanut uusia ideoita oppituntien tauottamiseen tai toiminnallistamiseen ja edistänyt 

opiskelu- ja työhyvinvointia sekä kouluviihtyvyyttä. Opettajille on järjestetty 

koulutusta ja tiedotus- ja ideatuokioita esim. opettajakokouksissa ja 

välituntipalavereissa. Hankkeen projektikoordinaattori Patrik Pakkala on saanut 

meidät opettajatkin taukojumppaideoiden lisäksi pelaamaan peukalopainia ja 

pyörittelemään oikealla jalalla ympyrää samalla, kun vasen käsi piirtää ilmaan 

kolmiota. Lisäksi Hannu Moilanen kävi kevään alussa kouluttamassa opettajia Aivot 

liikkeelle -luennolla, joka suoratoistettiin myöhemmin myös opiskelijoille. 

 

Hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseksi on tehty monenlaisia hankintoja, kuten 

pingispöytiä, pöytäjalkapallopöytä, puolapuut, kuminauhoja ja muita liikuntavälineitä. 

Olemme myös pyrkineet edistämään opiskelu- ja työskentelyergonomiaa hankkimalla 

kokeeksi yhteen luokkaan mm. seisomapöytiä ja satulatuoleja. 

 

Lukiossamme on hankkeen nimissä järjestetty myös muutamia tapahtumia ja 

liikuntavälitunteja. Sekä opettajille että opiskelijoille on teetetty liikunnallisia 

viikkohaasteita, ja opettajat ovat oppituntien tauottamiseksi saaneet viikottain 

ideavinkkejä, joita voi toteuttaa myös etäopetuksessa. 

 

Hanke on mahdollistanut yhteistyön muiden Turun lukioiden kanssa, ja yhteiseen 

ideointiin on opettajien lisäksi osallistunut myös opiskelijoiden edustajia. 

Luostarivuoren Lyseon lukiolaiset Markus Miilunpalo ja Frans Vihmakoski olivat 

mukana hankkeen alussa syksyllä, ja kevätkaudella aloitettiin hankkeen 

yhdysopettajan eli liikunnanopettaja Noora Kilpeläisen johdolla liikuntatutoritoiminta, 

jonka on määrä jatkaa myös ensi syksynä. 

 

Hanke on siis saanut meidät kaikki tietoiseksi taukoliikunnan ja aktiivisen toiminnan 

vaikutuksesta niin oppimiseen, työskentelyyn kuin hyvinvointiinkin. Liikettä ja 

toimintaa siis on luvassa jatkossakin. 

 

 

Marika Kumlander 

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

  

  

 

 

 

  

   

 



 

Kuvataiteen toimintaa 2019 - 2010 

 
Ensimmäisessä jaksossa vierailimme Arosuo Arkkitehdit oy:n toimistossa. Vierailua 
isännöi Patrick Holmström. Hän kertoi omista projekteistaan ja toimiston 

työskentelystä sekä arkkitehtiopinnoista. 

 

 
 

Syyskuussa matkan kohteena olivat Habitare-messut (Irma testaa) ja Oopperassa 

Carmen (Esa keskittyy) 

 

 
 

Tammikuu alkoi opintokäynnillä Turun ammattikorkean muotoilulinjalle. Seurasimme 

erään projektin palautetilaisuutta (ralliauton ajajan puvun lämmönsäätely) 

 

 

 
 



 

Tammikuussa pääsimme vierailemaan Aalto-yliopiston Teollisen muotoilun osastolle. 

Professori Severi Uusitalo oli järjestänyt monipuolisen vierailun esitelmineen ja 
tutustumiskierroksineen.  

 

 
  

 

Ehdimme samalla matkalla vierailla myös Alvar Aallon kodissa ja toimistossa 
(museoita) 

 

 

 

 
Tukholmassa järjestetään vuosittain Stockholm Light and Furniture -messut. 

Kiersimme ammattilaispäivänä sekä opppilaitosten että markkinoijien osastoja. 
Saimme useita erinomaisia esittelyjä, kuvassa huippumuotoilua Halikon Made by 

Choicelta ja innostava asenne opiskelijoihin. 

 



 

  

 

Ehdimme illemmalla Nordiska Museumiin, jossa oli laaja pohjoisen pallonpuoliskon 
ihmistä ja luontoa havainnollistava näyttely. (Lippikset? Kyllä, mutta olimmekin 

taiteellisten ihmisten joukossa…) 

Kuvassa lehtori Sundbäck miettii pulpetin olemusta Liljevalchin taidehallin näyttelyssä. 
Ehkä hän myös miettii samalla omia kouluaikojaan? Raapustikohan hän puukolla 

pulpettiinsa - Sundbäck vaikenee. 

 

 
 
Helmikuussa ennätimme vierailla vielä suomalaisessa huipputoimistossa teollisen 

muotoilun alalla ED - Design Turun Patterihaassa. Hieno esitys Sami Pyörteeltä. 



 

 

 

 
 

      
Esa Mikkonen 

     kuvataiteen lehtori 

Kuvataiteen lukiodiplomi 
 

Kuvataiteen lukiodiplomin 2019 - 20 suosituin tehtävävaihtoehto oli ”omakuva”. 

Opiskelijat tutkivat teoksissaan itseään, identiteettiään ja suhdettaan ympäröivään 
maailmaan. Toteutustapa diplomityössä on vapaa ja joukossa on maalauksia, videoita, 

installaatioita, valokuvia, digitaalisia teoksia ja piirroksia. Diplomi muodostuu 

teoksesta ja työskentelyprosessia kuvaavasta portfoliosta.  

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittivat: Pietari Hyvärinen, Laura Jalonen, 
Paavo Kalhama, Viena-Maria Kivilä, Maya Kähkönen, Anni Lehtinen, Oskari Lehtinen, 

Kuutti Lemmetyinen, Aino Länne, Aleksandra Mattila, Ada Murtomaa, Roosa 

Mäkeläinen, Petra Pursiheimo ja Olli Rajalin.  
Turun lukioiden diplomien parhaimmistoa on ollut esillä 28.2.2020 
lähtien Brinkkalan galleriassa.   
 
 

   
  



 

  
  
Diplominäyttelyn avajaisissa Maya Kähkönen, Olli Rajalin, Petra Pursiheimo ja Kuutti Lemmetyinen.  
 
 

     Teea Brunila 
     kuvataiteen lehtori 

Liikuntatapahtumat lukuvuonna 2019 - 2020 
  

Kevät 2020 oli etäliikunnan aikaa  

 

Syksyllä liikunnan ohjelmassa oli jalkapalloa, yleisurheilua, uintia ja suunnistusta. 

Liikunnan neloskurssi kannusti pallopeleissä hyviin saavutuksiin. 
Joulu- ja tammikuussa päästiin luistelemaan Parkin kentälle ja Kupittaan 

luistelumadolle. 
 

Keväällä 2020 iski koronapandemia. Kuka olisi uskonut, että liikuntaa opiskellaan 

kotona etänä vielä alkuvuodesta 2020? Elämä on ja jatkuu liikunnan merkeissä. 

Onneksi saadaan liikkua ulkosalla aika vapaasti.  Liikuntatunnit 
ovat sujuneet vuoden mittaan hyvin ja monipuolisesti. Tyttöjen ja 

poikien liikkuminen yhdessä sekaryhmissä on toiminut kiitettävästi.  

  
Luostarivuoren Lyseon lukio onnistui hienosti kauden turnauksissa ja 

liikuntatapahtumissa  
  
Historian kirjoihin menevä poikien Suomen Mestaruus jalkapallossa kruunaa 

kaiken. Lopputurnaus UP YK Turussa kaatuivat Nokia ja Oulu 4-1.  

Lukion pojat voittivat salibandy turnauksen Turussa voittamalla UL Kerttulin finaalissa 

4-1.Tytöt nappasivat hopeaa, mikä oli loistava suoritus. 
 

Lukion koripallon sekajoukkue sai hopeaa Turun turnauksessa. Iso hali kaikille 

pelaajille. Kaikki kevään muut turnaukset perutettiin koronan takia. 
Tsempataan tästä läpi ja tullaan syksyllä takaisin entistä vahvempana!  

 

 
     Henrik Johansén 

     liikunnan lehtori 



 

  

  

Jalkapallon Suomen Mestaruus Luostikseen.   

OIKEIN HYVÄÄ JA ILOISTA KESÄÄ TEILLE KAIKILLE!  
 



 

 

 

 

Laskettelupäivä Himoksella helmikuussa 
 

Himoksen reissu 12.2.2019 oli paljon odotettu opiskelijoiden keskuudessa aiempien 
vuosien kokemuksella. Tänä vuonna Himoksen koululaispäiville mukaan lähti 82 

opiskelijaa ja opettajista liikunnanope Noora, opo Heidi ja äidinkielen lehtori 

Marjo. Tänä vuonna olimme lukion omalla porukalla ja yläkoulu meni toisena 

päivänä.   
 

Olimme liikkeellä kahdella bussilla ja lähtö tapahtui jo aamuvarhain klo 5.30. Reissu 

oli kuitenkin herätyksen arvoinen, sillä Turussa ei talven aikana päässyt juurikaan 
lumiliikunnan pariin, sillä lumi ei pysynyt maassa koko talven aikana.   

Opiskelijat olivat innoissaan ja moni olisi halunnut viipyä pidempäänkin.  Väkeä oli 

vähän, sää hyvä ja rinteitäkin riittävästi auki, joten puitteet olivat laskettelupäivälle 
onnistuneet. Paluumatkalla Turkuun bussissa oli rauhallinen tunnelma, kun aktiivinen 

päivä ja aikainen aamu oli vienyt energiat.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Wanhat juhlivat hienoissa puitteissa  

 
Kevään 2020 Vanhojen tanssit pidettiin Turun Linnassa. Upeat 216 tanssijaa tanssivat 
kahdessa näytöksessä Kuninkaan ja Kuningattaren salissa ja ruokailivat linnassa. 

Ensimmäinen vuosi uudessa juhlatilassa loi jännitystä sekä opiskelijoille kuin 

opettajillekin, mutta juhlat sujuivat lopulta erinomaisesti ja saivat jälkikäteen 

positiivista palautetta. Jokainen tanssija ylitti itsensä ja suoriutui illan ohjelmasta 
hienosti.  

  

Päivällä ohjelmassa oli näytökset lukiolle ja Luostarivuoren yläkoululle Samppalinnan 
palloiluhallissa sekä kierros päiväkodeissa ja vanhainkodeissa. 

 

 
 

Noora Kilpeläinen 

liikunnan ja 

terveystiedon opettaja 
 

 

 

 
 



 

  
 

Turun linnan Kuninkaan- ja Kuningattaren salissa 
 

 
 

 

Seikkailukurssilla liikuttiin purjeveneillä saaristossa  
  
Seikkailukurssi järjestyi hienoissa olosuhteissa kahden purjeveneen ja yhden 

moottorivenekunnan voimin. Suurimmalle osalle kokemus oli 
ensimmäinen lähisaaristossa purjeveneellä liikkuen. Retkellämme yövyimme teltoissa, 

paistoimme muurinpohjalettuja ja harjoittelimme retkiruuanlaittoa trangioilla.  

Käytössä oli myös puusauna, jota lämmitimme ja uimme meressä. Kelit olivat alun 

ennustuksista huolimatta upeat ja elokuinen aurinko helli reissulaisia. Mukana 
seikkailussa olivat liikunnanopettajat Noora Kilpeläinen ja Henrik Johansén ja iloinene 

joukko opiskelijoita. 

 
  
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


