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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 suomalaisen
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 kolmas toimintavuosi on ollut edellisiin verrattuna hyvin

poikkeuksellinen. Kun toiveikkaina palasimme kesälomilta elokuussa, emme osanneet

aavistaa, että koronan toinen aalto jo kolkutteli ovella.

Syyskuussa ulko-oville ja rappusiin ilmestyivät kulkua ohjaavat liikenteenohjaustarrat

ja seinille ripustettiin maskin käyttöön kehottavia julisteita. Kotiväen ilta ykkösille

järjestettiin etäyhteydellä lokakuussa.

Kolmas jakso alkoi lähiopetuksena, mutta 7.12. siirryttiin etäopiskeluun, jota jatkettiin

joululomaan asti. Loman jälkeen abit pääsivät lähiopetukseen ja ykköset sekä

kakkoset jatkoivat hybridimallissa.

Koko lukio siirtyi etäopetukseen ylioppilaskirjoitusten ajaksi 8.3. – 31.3., ja 4. jakso

opiskeltiin vuoroviikoin hybridimallin mukaisesti. THL ja YTL lupasivat julkisesti, että

lukiot pystyvät hoitamaan ylioppilaskirjoitukset terveysturvallisesti. Meille

Luostarivuoren Lyseossa aiheutti päänvaivaa suurin yhden päivän kokelasmäärä, joka

oli tänä keväänä 250 opiskelijaa. Ylioppilaskirjoitusten sisääntuloa porrastettiin, jotta

kokelaat tapaisivat toisiaan ennen kokeita mahdollisimman vähän ja järjestelyt olisivat

terveysturvallisia. Karanteeniin määrätyille turkulaisten lukioiden yo-kokelaille

järjestettiin oma yhteinen koesali Työväenopistoon.

Viidennen jakson alussa palattiin koko joukolla kouluun iloiten lähiopetuksesta.

Kevätjuhla jouduttiin kuitenkin vielä pitämään tallennettua ohjelmaa katsoen luokissa,

ja lakkiaisiin saivat osallistua vain lakitettavat ylioppilaat sekä opettajakunta. Kotiväki

katsoi juhlan syksyn tapaan kotona striimattuna tai tallenteena.

Erityisesti tämän lukuvuoden jälkeen kesäloma on jokaiselle tarpeellinen

hengähdystauko. Ensi syksyä jäämme odottamaan positiivisin mielin.

Toivotan Teille kaikille rentouttavaa, erikoisen vuoden aherruksesta palauttavaa,

aurinkoista kesää!

Johanna Levola-Lyytinen
rehtori



OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA

rehtori

Levola-Lyytinen, Johanna

apulaisrehtori

Moisanen, Minna

opettajat
Alminoja, Jussi (7.2.21 alkaen) englanti, ruotsi
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
Nieminen, Hanna uskonto, filosofia
Nila, Leena uskonto, psykologia
Norha, Tomi musiikki
Nuotio, Jasmine englanti, ruotsi
Nurminen, Erkki matematiikka, kemia
Oikarinen, Tomi matematiikka
Pajunen, Ilse biologia, maantiede
Parpo, Piia terveystieto, kemia
Peltonen, Hannele matematiikka
Pilto, Irma äidinkieli ja kirjallisuus
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
Tuokko Anne                                ruotsi
Sundbäck, Esa historia, yhteiskuntaoppi
Valkama, Sari englanti
Valtonen, Maria (10.2.21 alkaen)   uskonto, psykologia
Vartiainen, Katriina psykologia, uskonto
Väisänen, Erkki liikennekasvatus
Ykspetäjä, Kaisa historia



Henkilökunta

koulusihteeri Tuula Rossi

opinto-ohjaajat Heidi Autero
Mari Salminen

terveydenhoitaja Annina Tanninen
(Ada Parkkonen 1.1.2021 alkaen)

koulukuraattorit Sanna Pohjola ja Riia Viherkoski

lukion erityisopettaja Niina Stedt

lukiopsykologi Sanna-Maaria Rautava

psykiatrinen sairaanhoitaja Maarit Kostiander
koululääkäri Eila Heikkilä-Lundström

keittiön palveluvastaava Marjo Heinonen

kokki Jari Hiltunen

ruokapalvelutyöntekijät
Josefiina Rautiainen

                                                   Kobra Yousefbour
                                                   Niina Sinervö

kiinteistönhoitaja Markku Aaltola

OHJAUSRYHMÄT

17-ryhmät Irma Pilto

18A Gitte Balleby
18B Arja Haavisto
18C Tommi Kinnunen
18D Katja Koski
18E Olli Kärki
18F Ilari Lindroos
18G Erkki Nurminen
18H Johanna Saarikko
18I Katriina Vartiainen
18J Kaisa Ykspetäjä

19A Hannele Peltonen
19B Leena Nila
19C Jasmine Nuotio



19D Tomi Norha
19E Marika Kumlander
19F Minna Stormi
19G Esa Sundbäck
19H Hanna Fagerholm
19I Teea Brunila
19J Hanna Rantakokko

20A Marjo Haapatie
20B Hanna Laine
20C Tomi Oikarinen
20D Ilse Pajunen
20E Piia Parpo
20F Merja Salo
20G Sari Valkama
20H Anne Tuokko

LUKION YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO

Luostarivuoren Lyseon lukiossa pidettiin 4.11.2020 ja 11.5.2021 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.

Ensi lukuvuoden tavoitteiksi asetettiin ryhmänohjauksen kehittäminen eteenpäin
kaikkien vuosiluokkien osalta sekä yhteisöllisyyden lisääminen edelleen.

ERITYISOPETUS

Kuluneena lukuvuonna erityisopetus sai lisäresurssia ja Luostarivuoren Lyseon lukiossa
on toiminut erityisopettajana myös Mari Vukelic.
Syksyllä 2020 1.vuoden lukio-opiskelijat osallistuivat toisen kerran Digilukiseulaan.
Lukioiden yhteiset erityisopettajien pitämät Taitava oppija –kurssit järjestettiin
jaksoissa 2-4. Kurssit sisältävät oppituntien lisäksi yksilö- tai pienryhmätapaamisia ja
poikkeavat luonteeltaan oppiainekohtaisista lukiokursseista. Kurssin tarkoituksena on
opiskelumenetelmien harjoittelemisen lisäksi mahdollistaa oppijaminäkuvan tarkastelu.
Kurssin ajaksi kukin opiskelija saa oman erityisopettajan.
Erityisopetus on kirjattu lukiolakiin, ja uusi lukion opetussuunnitelma astuu voimaan
ensi syksynä. Uudessa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opiskelijoiden
pedagoginen tuki ja hyvinvointi.  Näistä on tehty erilaisia kokeiluja mm.
valtakunnallisessa Erityisesti lukiossa –hankkeessa. Kyseisen hankkeen aikana
valmistui kaupunkitasoinen Ohjauksen ja tuen sivusto. Sivustolle pääsee tutustumaan
oman lukion kotisivulta.



Uudessa opetussuunnitelmassa Turun kaupungin lukio-opiskelijoille opiskelun
pedagogisen tuen lähtökohtana on hyvä opiskeluarki. Opiskelijoiden osallisuuden
kokemus on yksi tärkeimmistä opiskelun ja hyvinvoinnin tekijöistä. Opetushenkilöstö
on pyrkinyt huolehtimaan opiskelijoista etäopiskelun aikana. Erityisopettajan ja
ryhmänohjaajien toteuttamien, opiskelijoille tehtyjen kyselyjen tarkoituksena on ollut
huolehtia opiskelijoista etäopiskelun ja aikana ja välittää viestiä siitä, että erilaista tukea
on saatavilla.

Tulevan syksyn lähiopetukseen pyritään valmistautumaan mm. yhteisöllisyyden
näkökulmasta. Lähiopiskeluun palattaessa mm. opiskelukavereihin uudelleen
tutustuminen on tärkeää. Kesän jälkeen lukioita odottaa uusi alku tuoreen
opetussuunnitelman ottaessa ensiaskeleitaan.

Lempeitä kesäpäiviä kaikille!

Niina Stedt
erityisopettaja

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS

Opiskelijakunnan hallitus edustaa lukion opiskelijoita koulun päätöksenteossa.

Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu jokaisesta ryhmästä yksi edustaja, joka valitaan aina

lukuvuoden alussa äänestämällä jokaisesta ryhmästä. Tämän lisäksi hallitukseen voidaan

ottaa mukaan vapaaehtoisia ja työhön intoutuneita opiskelijoita.

Syyslukukaudella hallituksen puheenjohtajana toimi Sofia Valtonen, varapuheenjohtajana

Ada Reini, sihteerinä Antti Tams, varasihteerinä Oona Sivula ja rahastonhoitajana Pauli

Lindfors. Lisäksi hallituksen jäseninä ovat toimineet Juho Murtomaa, Athitiya Bunset, Leevi

Tuominen, Eemil Hintikka, Tarja Maisberg, Anni Metso, Elmeri Tamminen, Kaius

Kemppainen ja Mohammed Sheikh-Yusuf.

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

opiskelijoiden alkaessa valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. 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 jo

toistamiseen peruuttamaan koronatilanteen 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.

Projektissa 10 opettajaa osallistuu omien alojensa täydennyskoulutuskurssille
lukuvuosien 2019-2020 ja 2020-2021 aikana. Lukuvuonna 2019 – 2020 viisi opettajaa
on jo osallistunut näille kursseille: kaksi Kyproksella ja kolme Sevillassa Espanjassa.

Tänä lukuvuonna koronarajoitusten takia kurssitoiminta on ollut pysähdyksissä koko
Euroopassa. Projektiamme on tällä perusteella jatkettu yhdellä lukuvuodella (2021-
2022). Projektimme viimeiset kurssit käydään ja kansainvälisyysstrategia kirjoitetaan
ensi lukuvuoden aikana.

Ilari Lindroos
historian, yhteiskuntaopin
ja filosofian opettaja

YRITTÄJYYSKASVATUS

Kuluneena lukuvuotena on Luostarivuoren Lyseon lukiossa pidetty yrittäjyyskursseja.

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

yrittäjyysopettaja



LUKUVUODEN TAPAHTUMIA:

Kielojuhla penkkaripäivänä 6.2.2020

Perinteikästä kielojuhlaa vietettiin tänä lukuvuonna vähemmän
traditionaalisesti, digiaikaan sopivasti etätapahtumana, jota opiskelijat saivat
seurata oppitunnilla.

Puheita pitivät Oiva Heinonen ja Alisa Mero kakkosille, Oona Sivula, abeille ja
Ella Lehtonen  opettajille.

Ryhmänohjaajan puheen piti Erkki Nurminen.

Ryhmänohjaaja Erkki Nurmisen puhe kielojuhlassa 6.2.2020

Abiturientit!

Kun me ensimmäisen lukiovuotenne alussa tapasimme, oli hyvin tiedossa, mitä
tuleman pitää: kaksi ja puoli vuotta, 75 kurssia, ja teistä tulee yo-kokeisiin ja muihin
haasteisiin valmiita tiedon titaaneja, järjen jättiläisiä. Selvähän tuo – mutta kuka olisi
arvannut, miten maailma tämän prosessin ympärillä muuttuu? Että pandemian
riehuessa kaikilla mantereilla äärioikeisto valtaa Yhdysvaltain kongressitalon ja maan
presidentin twitter-tili suljetaan. Että kaukaisessa galaksissa Rey löytää voimasta
täysin uusia puolia ja te joudutte seuraamaan tämänkin puheen etänä? Teidän
opintonne ovat ehkä olleet ennakoitavia ja hallittuja, maailman muutokset eivät
selvästi kumpaakaan.

Teillä on kuitenkin nyt tällaisia muutoksia vastaan verraton suoja: jotain parempaa
kuin aseet ja panssarit, jotain, mitä ei voi ostaa, vaan pitää työllä ansaita, jotain, mitä



me olemme halunneet teidän saavan ja jonka te lopulta olette itsellenne lunastaneet:
sivistystä. Maailma on loputtoman monimutkainen, mutta tästä huolimatta koulutus
tähtää sen ymmärtämiseen: omaksuttuun tietoon sekä kykyyn edelleen vastaanottaa
ja suodattaa sitä, analysoida sitä, käyttää ja soveltaa sitä. Teitä tullaan vielä
johtamaan harhaan, teille levittämään väärää tietoa ja tarkoituksellisesti
valehtelemaan. Mutta te olette valmiit.

Te tiedätte, että rokotteet ovat suoja monia sairauksia vastaan ja ettei
lumelääkkeiden käyttö ole turvallista. Te tiedätte, että holokausti oli fasistisen
järjestelmän kammottava aikaansaannos, että kaikki lajit ovat evoluution tulosta, että
maa on pallo ja että ihmiskunta tuskin on lisko-olentojen kontrolloima. Te ymmärrätte
myös, että lumelääkkeiden kauppias tuhoaa terveytenne, koska haluaa rahanne ja
holokaustin kieltäjä haluaa kaunistella kannattamansa ideologian tekemiset. Ja jos
poliitikko valehtelee, hän haluaa äänenne, pahimmassa tapauksessa monet
vapautenne. Onneksi teillä on sivistystä, ilman sitä teiltä voitaisiin viedä tuo kaikki.

Yksinkertainen vale on paljon houkuttelevampi kuin monimutkainen totuus.
Äänestäjien miellyttämistä harrastavat toki kaikki poliitikot, mutta populismissa peli
viedään päätyyn asti. Esimerkiksi: koronapandemia on vaikea ja ahdistava, joten
väitetään, että se on vain huijausta tai ainakin menee itsestään ohi. Ikävä kyllä virus
ei tottele populistien fantasioita ja tällainen politiikka on Yhdysvalloissa johtanut
satojen tuhansien kansalaisten turhaan kuolemaan. Monimutkaisiin ongelmiin ei ole
yksinkertaisia ratkaisuja.

Maailma on joutunut ihmettelemään, miten Yhdysvallat on taantunut sekasortoon
yhden huijarin vedättämänä? Ongelman ytimessä on propagandan ja disinformaation
tulva, johon vaalien aikaan osallistui myös Venäjä: Trump tuli valituksi, koska
äänestäjillä ei ollut tarpeeksi suodatuskykyä ja viesti meni läpi. Suomi on selvinnyt
tässä paremmin osittain juuri koulutuksen ansioista – meillä pienempi osa
äänestäjistä on harhautettavissa. Hyvä abiturientit, Suomella ei ole lentotukialuksia,
mutta Suomella on teidät: sivistykseen tutustutettu uusi polvi edellisten jatkoksi. Ja
osittain tämän ansiosta, siltä näyttää, Suomi on vakaampi valtio kuin maailman
sotilaallisesti vahvin suurvalta.

Te olette lukioaikananne saaneet seurata jonkinlaista länsimaisen demokratian
painetestiä: UK on lopulta eronnut Euroopan unionista, Trump hävinnyt vaalit ja valta
vaihtunut USAssa. Brexitin ja Trumpin voiton takana oli disinformaation lisäksi myös
alhainen äänestysaktiivisuus. Monet nuoret britit eivät äänestäneet ja surevat nyt
pilattua tulevaisuuttaan. Yhdysvaltain tuoreissa vaaleissa tiukimmat osavaltiot
ratkesivat vain tuhansien äänien marginaalilla. Autoritäärisen diktatuurin uhka on ollut
todellinen, mutta demokratia vielä täpärästi voitolla.

Muistakaa siis, nuoret, että jokainen ääni ratkaisee, erityisesti myös teidän äänenne.
Käyttäkää sitä! Ottakaa politiikasta sen verran selvää, että tiedätte, kenelle
luottamuksenne annatte ja menkää uurnille kertomaan tämä.

Onneksi olkoon! Teillä on nyt vihdoin takananne 75 kurssia lukio-oppimäärää, jonka
sisältö – sikäli kun joskus olette asiaa kiroilleet – on määritelty lukion
opetussuunnitelmassa. Tiedollisen opettamisen lisäksi teitä on myös kasvatettu –
vaikkapa käskemällä lippikset pois päästä, ihan kuin silloin ala-asteellakin.
Opetussuunnitelma ohjaa myös tätä kasvatustehtävää koulutuksen arvopohjan
kautta. Sen mukaan esimerkiksi: ”lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen,
inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.” Mainituksi tulevat myös elämän ja
ihmisoikeuksien kunnioitus, ihmisarvon loukkaamattomuus … tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus … sekä ilmastonmuutoksen hillintä.



Kurkistetaanpa tältä pohjalta someen, tuohon lämpimään kotikolonne, josta joudutte
aina oppitunneilla hetkeksi poistumaan. Sosiaalisen median asema on viime vuosina
vahvistunut entisestään myös organisaatioiden, yritysten ja poliitikkojen
toimintamiljöönä. Trump hallitsi ja villitsi nimenomaan twitterissä ja historiallinen
päätös sulkea hänen tilinsä vähensi USAn vaaleihin liittyvän väärän tiedon määrää
jopa 73 prosentilla. Some on uskomattoman tehokas disinformaatiokanava ja
valitettavasti myös vihapuheen kaikukammio. Sivistyneinä te tietenkin ymmärrätte,
että sielläkään toisia ei nimitellä suvakkihuoriksi tai natsipelleiksi, kenellekään ei
toivota vaikkapa raiskatuksi tulemista.

Some on myös ideologioiden leviämisalusta: te olette ensimmäisenä lukiosukupolvena
olleet mukana Ilmastokapinassa. Ilman sosiaalista mediaa Greta Thunberg olisi tuskin
saanut laajaa seuraajakuntaa ja huomioita asialleen, mutta nyt hän on aikamme ilmiö
ja hänen skolstrejk för klimatet -esimerkkiään noudatetaan ympäri maailmaa.
Valitettavasti some on toiminut myös äärioikeiston kanavana ja fasismin noususta on
tullut yksi aikamme huolestuttavista suuntauksista. Fasisteiksi tämän ideologian
kannattajat eivät yleensä itseään kutsu, koska sen brändi on niin hyljeksittävä, mutta
hakaristejä silti piirrellään ja vihapuhe pulppuaa tutun tunkkaisesta likakaivosta.

Puhun asiasta siksi, että on vaikeaa keksiä mitään enemmän lukion arvopohjan
vastaista kuin fasismi. Ja siksi, että tähän vaaralliseen ideologiaan saatetaan luisua
vähitellen. Kun äärioikeistoa syytetään jostain pöyristyttävästä teosta, sen vastaus voi
kehittyä vaikka näin: ”Ei me sitä tehty, se oli antifa”, ”No tehtiin me, mutta kännissä
ja läpällä”, ”No tehtiin tarkoituksella, mutta eihän se nyt niin vakavaa ole”, ”No ehkä
se on vakavaakin, entä sitten?”, ”Ne sai, mitä ansaitsikin ja me ollaan ylpeitä siitä”.
Historian tunneilta tiedätte, että jokseenkin näin kävi 1930-luvun Saksassa.

Fasismia vastaan te tarvitsette sekä tietoja että arvoja. Fasismin väite, että kaikki
yhteiskunnan ongelmat ovat yhden vähemmistöryhmän syytä ei kerta kaikkiaan
kuulosta uskottavalta. Väite, että Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos on
väärennetty, on vale, mutta fasistien pelikirjan mukaan valetta pitää toistaa niin
kauan, että ihmiset uskovat sen, ja mitä isompi vale, sen paremmin se menee läpi.
Toimittajien ja poliittisten vastustajien ahdistelu someuhkauksin, puoluetoimistoja
töhrimällä, kuolleita rottia postittamalla tai perättömiä lastensuojeluilmoituksia
tekemällä on paitsi moraalisesti alhaista ja rikoksen tunnusmerkit täyttävää, myös
vaarallista hiljaiseksi pelottelemista ja yhteiskunnan horjuttamista. Lukiokoulutuksen
tavoitteiden mukaista on selkeästi se, ettei kukaan teistä halua olla edes välillisesti
mukana missään tällaisessa.

Nelson Mandela on sanonut: No one is born hating another person because of the
colour of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if
they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to
the human heart than its opposite. Opetuksen ja kasvatuksen on mahdollista ja sen
kuuluu yrittää hillitä fasismin polttoaineena roihuavaa vihaa – ei osana
puoluepolitikointia, vaan opetusta ja kasvatusta, joka noudattaa lukion
opetussuunnitelman asiasisältöjä ja arvoja.

Nämä arvot eivät ole valikoituneet opetuksen tavoitteiksi sattumalta tai vahingossa,
vaan koska ne ovat suomalaisessa yhteiskunnassa pitkälti yhteisesti hyväksyttyjä ja
muodostavat laajalti jaetun arvopohjan. Vain puolue, joka ainakin osittain vastustaa
näitä arvoja, voisi kokea ne itsensä vastaiseksi politikoinniksi. Tällaisen puolueen olisi
syytä selvittää itselleen ja muille, mitä arvoja se ei jaa, jotta esimerkiksi
äänestyspäätökset voitaisiin tehdä tämän tosiasian pohjalta.

Viime kevään yo-kokeiden aikaan korona iski myös lukioihin. Meidät heitettiin vaatteet
yllä altaan syvään päähän ja katsottiin, pysymmekö pinnalla. Ilmeisesti pysyimme,



selvisimme muutosta meettiin, teamsiin, classroomiin, onenoteen ja te opiskelijat
muutuitte värikkäiksi ympyröiksi meidän näyttöruuduillemme. Yhtään lippistä ei
tarvinnut enää poistaa päästä. Etäkokeissa avautui täysin uusia mahdollisuuksia
vastauksen tuottamiseen. Yrityksestä huolimatta oppimistulokset eivät kuitenkaan
olleet lähiopetuksessa saatujen tasoisia. Tämä kertoo tietysti opettajien työn
merkityksellisyydestä, ja kiitän teitä lämpimästi tästä palautteesta, jota emme toki
olisi toivoneet ihan tässä muodossa.

No, tunneilla unohtui välillä laittaa mikki päälle tai jakaa esitettävä tiedosto – sen
saattoi huomata puhuttuaan itsekseen noin 15 min. On aloitettu vääriä oppitunteja,
pudotettu läppäreitä mäsäksi lattialle ja kaadettu google maailmanlaajuisesti. Meidät
on käsketty vuoron etään, vuoroin lähiin, puoliksi kumpaankin ja tietenkin kaikkien
rakastamaan hybridiin. Tässä vaiheessa olemme jo tottuneet siihen, että opetuksen
järjestely on kuin säätila: usein jotain muuta kuin toivoisi ja vaikeasti ennustettavissa.
Tiedetään kyllä, miten huomiset tunnit pidetään, mutta viikon, kahden päässä asia on
silkkaa spekulaatiota.

Suomi on selvinnyt korona-ajasta kohtuullisin vaurioin ja maamme kriisinhoitoa
pidetään pienistä kompasteluista huolimatta yhtenä parhaista. Suomalaiset ovat
enimmäkseen rauhallisesti mukautuneet annettuihin suosituksiin, lopulta myös
käyttämään maskeja. Olen ajatellut että meitä viisaammat ovat laatineet suositukset
ja niitä noudattamalla olemme kohtalaisen turvassa. Te nuoret olette osoittaneet
hienoa resilienssiä haastavan tilanteen edessä. Joku on kyllä voinut saada tartunnan,
karanteeneja on lusittu ja testipuikkoja käytetty nenissä, mutta sitten on taas palattu
työn ääreen.

Tänään me ryhmänohjaajat olisimme mielellämme olleet kiinnittämässä kieloja
rintaanne ja seuranneet tämän ohjelman yhteen kokoontuneina, ylevän tunnelman
vallitessa. Tähän ei nyt ollut mahdollisuutta, mutta te olette silti liittymässä osaksi
Luostarivuoren jo vuonna 1913 syntynyttä ainutlaatuista perinnettä sen kautta aikain
ensimmäisessä etäkielojuhlassa. Kun pandemian selkä rokotteiden myötä vihdoin
alkaa taittua, on meillä viriävä toivo: yo-kokeiden jälkeen juhlat voitaisiin vielä
järjestää lähitilaisuutena, painaa teille ylioppilaslakit päähän yhdessä ja sillä näyttää,
että kaikesta tästä on selvitty ja elämä jatkuu teidän koeteltujen, voittoisien nuorten
edessä.

Lopetan nyt runoon, jonka teidän ikäisenne nuori kirjoitti keuhkotautiparantolassa
jatkosodan aikaan. Nuoria oli määrätty töihin huoltamaan sotilaskäytössä olleita tiloja
ja kylmässä hän oli sairastunut. Tämä teksti oli hänen voimarunonsa; se auttoi häntä
jaksamaan ja selviytymään, ja vuonna 1947 hän julkaisi sen esikoiskokoelmassaan
Villiomenapuu. Meitä kaikkia yhdistää se, että meille on pieninä luettu hänen
Tiitiäisrunojaan. Hän on tällä hetkellä 96-vuotias taiteen akateemikko ja vaikka
joutuukin taas näkemään ympärillään natseja ja kulkutauteja, hän on elänyt
ihmeellisen, hyvän elämän. Näillä sanoilla haluan toivottaa samaa teille.

Hyvät kuulijat, Kirsi Kunnas: Et elämäni unohdu soihin.

Elämäni,
et surua etkä itkua varten ole,
sillä hurmaa, naurua
tulvillaan
on maa,
kukkiva maa.

Ja kuu,
kuun kasvu ja kierto
täyttää sieluni:



hurmion pauhu ylitse kaiken!

Et, elämäni, unohdu soihin,
pois jokena virtaat
ahtaista kätköistä
yli maan merien syliin,
syvyyksien ylle,
ja kimmahdat avaruuteen tähtien alle.

Abiturientit, turvallista ja keskittynyttä matkaa kohti kesää ja maata tulvillaan hurmaa
ja naurua. Ja olkoon voima kanssanne!

Erkki Nurminen

Liikkuva opiskelu -hanke

Liikkuva opiskelu -hanke jatkui toista vuotta Luostarivuoren Lyseossa ja
muissa Turun lukioissa.  Syksyllä aloitettiin vapaavuorot tiistaisin 14.30-15.30,
jolloin liikuntasalissa oli liikuntatutoreiden ohjaamaa liikuntaa tai vapaata
pelailua. Käytännössä suuri määrä etäopetusta häiritsi kuitenkin
vapaavuorojen vakiintumista osaksi normaalia viikko-ohjelmaa. Toinen
liikuntatutor-kurssi käynnistyi. Hankinnoissa painottui uuden kuntosalin
rakentaminen, ja se olisi tarkoitus saada opiskelijoiden omaan treenikäyttöön
koulupäivän aikana tilan ollessa vapaana. Opiskelijoita aktivoitiin etäaikana
muistuttelemalla taukoliikunnasta ja jakamalla taukoliikuntamateriaalia
opettajille.  Sporty Planner -tunnukset saatiin kevääksi käyttöön koko lukiolle.

Noora Kilpeläinen

Musiikin toimintaa 2020 – 2021

Vuoden ensimmäiset musiikkiesitykset kuultiin elokuussa keväältä siirtyneissä
lakkiaisissa, ja sen jälkeen elävää musiikkia ei juuri enää juhlissa kuultukaan.
Yhteislaulaminen oppitunneilla kiellettiin, joten opetuksessa keskityttiin muunlaisiin
tapoihin tuottaa ja käsitellä musiikkia. Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin: koronan
vuoksi tuli tehtyä monenlaisia esityksiä videoiden muodoissa, ja niiden tekemisestä
opittiin kaikenlaista uutta.

JaSeSoi tallennettiin juuri ennen etäopetukseen siirtymistä 2.12.2020 Vimman lavalla
ammattilaisten voimin, monikameratekniikalla ja huolellisesti.

Itsenäisyysjuhlissa kuultiin videoiden lisäksi pienellä porukalla tehtyjä live-esityksiä,
joulua juhlistettiin JaSeSoi-tallenteella ja opettajien bändin pirteällä tulkinnalla
Kulkuset-kappaleesta.

Kielojuhlan puheiden välissä soivat opiskelijoiden virtuaalibändit, samoin
kevätjuhlassa.



Digiloikkaamista oli musiikin vuosi: Meet, BandLab ja GarageBand olivat ahkerassa
käytössä. Ja sentään tunneillakin saatiin syksyllä ja loppukeväästä soittaa ja laulaa,
vaikka sitten maskin läpi.

Tomi Norha

Kuvataiteen toimintaa 2020 – 2021

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI
Kuvataiteen lukiodiplomin 2020-21 suosituin tehtävävaihtoehto oli ”eliöt, oliot”, jossa
tutkittiin ihmisen ja muiden eliöiden suhdetta, vuorovaikutusta ja rooleja.
Toteutustapa diplomityössä on vapaa ja joukossa oli maalauksia, lyhytelokuvia,
veistoksia, valokuvia, digitaalisia teoksia, pienoismalleja ja installaatioita. Diplomi
muodostuu teoksesta ja työskentelyprosessia kuvaavasta portfoliosta.
Kuvataiteen lukiodiplomin suorittivat: Aaltonen Anton, Behzad Ekhlas, Heinonen Oiva,
Hämäläinen Venla, Karppijärvi Oona, Katajainen Fiia, Kiiski Ronja, Kämäräinen Anni,
Laurila Matias, Liinanotko Linnea, Lindfors Pauli, Lähteenmäki Saana, Maisberg Tarja,
Mero Alisa, Mostafa Rauiar, Murtomaa Juho, Nevalainen Sanni, Niemelä Miro,
Nurminen Sini, Palmroth Rasmus, Parviainen Heta, Pettersson Veera, Räikkönen Liisa,
Sandell Johan, Tamminen Veera, Tams Antti, Taskinen Johanna, Torppa Siiri,
Tuominen Kerttu, Vesanen Pihla ja Välimäki Aino.
Turun lukioiden diplomien parhaimmistoa oli esillä 18.2. – 14.3.2021 Brinkkalan
galleriassa.

Heta Parviainen



   Ronja Kiiski

Mitä hyvää meille on tapahtunut lukuvuoden aikana?
Opiskelijat ja kotiväki vastaavat:

”Suunnaton apu ja tuki opettajien ja muun henkilökunnan suunnalta on ajanut
eteenpäin vaikean kouluvuoden aikana.”

” Löysin ihanan seurustelukumppanin meidän koulusta.”

”Olen saanut uusia ystäviä, muuttanut uuteen kotiin, aloittanut uuden
harrastuksen, saanut kesätöitä, oppinut uusia asioita sekä lähentynyt perheen
kanssa.”

”Tutustuin uusiin kavereihin😗✌”

”Olen oppinut kaikkea uutta ja saanut paljon kavereita.”

”Uusi koulu ja uudet opiskelukaverit sekä uudenlainen tapa oppia on ollut
haaste mutta myös hieno mahdollisuus. Uusia kavereita on löytynyt ja heidän
kanssaan on ollut myös vapaalla kiva liikkua. Vuosi on ollut 1. vuoden
lukiolaisen vanhemman mielestä etäkoulun vuoksi hyvin haastava mutta myös
jännittävä kulkea mukana nuoren naisen aikuistumisen matkalla.”

”Positiivista on ollut se, että aikaa on vietetty enemmän oman perheen kesken, kun
kenelläkään ei ole juuri ollut menoja iltaisin ja viikonloppuisin. Ensimmäistä kertaa
vuokrasimme hiihtolomaksi mökin, mikä oli mukavaa vaihtelua. Molemmat pojat
pitävät enemmän lähiopetuksesta, mutta etäopiskelujaksotkin ovat sujuneet hyvin ja
pojat ovat kokeneet oppivansa etäopetuksessa lähes yhtä hyvin kuin
lähiopetuksessakin.”



ILOISTA KESÄÄ!
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