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TERVETULOA OPISKELEMAAN LUOSTARIVUOREN LYSEOON! 

 
Opi oivaltamaan olennainen 
Olemme Turun ainoa yleislukio, ja opintotarjontamme mahdollistaa opiskelijoille laajan 
yleissivistyksen. Haluamme luoda innostavan ja kannustavan ympäristön, jossa opiskelijat 
voivat keskittyä olennaiseen. Rohkaisemme opiskelijoitamme tutustumaan kaikkiin oppi-
aineisiin omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksenkohteidensa löytämiseksi. 
 
Yhteisöllisyys 
Luostarivuoren Lyseossa vaalimme lukion perinteitä, nykyaikaa tai tulevaisuutta unohta-
matta. Opiskelijat osallistuvat moniin yhteisiin tapahtumiin ja juhliin, mikä vahvistaa yh-
teisöllisyyttä. Perinteinen kielojuhlamme muistetaan vuosikymmenten takaa. 
 
Korkeatasoinen opetus, kannustava ilmapiiri ja yhdessä tekeminen 
Luostarivuoren Lyseossa on yo-kirjoitusaineissa tarjolla runsaasti lukiokohtaisia opinto-
jaksoja, joilla syvennetään valtakunnallisissa opintojaksoissa   hankittua   osaamista. Li-
säksi järjestämme vuosittain usean oppiaineen teemakokonaisuuksia, joissa opiskelija 
harjaantuu laajentamaan näkökulmiaan ja soveltamaan eri oppiaineiden tietoja 
  
Myös yrittäjyyttä ja kuvataidetta - erilaisia taitoja! 
Tulevaisuudessa tarvitset monipuolista osaamista: luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja 
yrittäjähenkisyyttä. Meillä on laaja tarjonta kuvataiteen ja yrittäjyyden opintojaksoja. 
Lukiodiplomin voit tehdä kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa. Puheviestinnästä teh-
dään vuosittain valtakunnallisia päättötöitä ja osallistutaan valtakunnalliseen väittely-
kisaan. 
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LUKUVUODEN PÄIVÄMÄÄRÄT 

 
Työ- ja loma-ajat 

 

   
SYYSLUKUKAUSI 

ke 11.8. – ke 22.12.2021 

  
KEVÄTLUKUKAUSI  

ma 10.1. – la 4.6.2022 
  

  
syysloma ma 11.10. – 17.10.2021 

itsenäisyyspäivä ma 6.12.2021 
joululoma to 23.12.2021 – su 9.1.2022 

  

  
talviloma ma 21.2. – su 27.2.2022 

pääsiäisloma pe 15.4. – ma 18.4.2022 
vappu la 30.4.2022 

helatorstai to 26.5.2022 

  
Periodit ja arviointiviikot 
 

 1. periodi ke 11.8. – ti 5.10.   arviointiviikko ti 28.9. – ti 5.10. 

 2. periodi ke 6.10. – to 2.12. arviointiviikko to 25.11. – to 2.12. 

 3. periodi pe 3.12. – to 10.2. arviointiviikko to 3.2. – to 10.2. 

 4. periodi pe 11.2. – ma 11.4. arviointiviikko ma 4.4. – ma 11.4. 

 5. periodi ti 12.4. – la 4.6.  arviointiviikko ke 25.5. – to 2.6. 

 
Oppitunnit 
 

klo 8.30 – 9.45  1. oppitunti 

klo 10.00 – 11.15  2. oppitunti 

klo 11.30 – 13.15  3. oppitunti 

klo 13.30 – 14.45  4. oppitunti 

klo 14.50 – 16.05  5. oppitunti 

Periodikohtainen ruokailun porrastus löytyy ilmoitustaululta ja Wilmasta. 
 
 
 
 
Tuntikaavio 
 

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 

1 1 Tukipajat 
yms. 

1 7 

4 2 3 2 4 

5 4 6 5 3 

6 3 5 6 2 

7 RO-tuokio 7 8 8 
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Uusinta- ja korotuskoepäivät 
 

Kokeet pidetään erikseen ilmoitettavissa luokissa klo 15.00 - 18.00. Kokeisiin ilmoit-
taudutaan Wilmassa. 
 

Koepäivä 
ja rästitehtävien palautuspäivä 

Ilmoittautuminen 
päättyy 

 ti 24.8. uusintakuulustelu  17.8. 

 ti 7.9. korotuskuulustelu 31.8. 

 ti 26.10. uusintakuulustelu 20.10. 

 ti 21.12. uusintakuulustelu  15.12. 

 ti 18.1. korotuskuulustelu 12.1. 

 ti 8.3. uusintakuulustelu 2.3. 

 ti 3.5. uusintakuulustelu 27.4. 

 ti 10.5. korotuskuulustelu 4.5. 

  
  

elokuu 
2022 

uusintakuulustelu (pe-
riodin V opintojaksot) 

elokuu 2022 

 
 
LUKION KÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT 

 
Päätalon luokkien koodi on A, lisärakennuksen B, Työväenopiston T ja Puropellon koulu-
talon P. 
 
 
LUKION SUORITUSOHJEET 

 
Luokattomuus 

Lukio on luokaton, ja opetus on jaksotettua (viisi periodia lukuvuodessa). Oppiaineet 
on jaettu opintojaksoiksi, joiden suorittamisesta kertyy opintopisteitä. Opiskelija laatii 
opinto- ja ryhmänohjaajan opastuksella oman opintosuunnitelmansa ja jaksottaisen 
lukujärjestyksensä. Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon, jonka kesto on kuusi 
päivää. 
 
Opiskeluajan pituus 

Opiskelijan tulee suorittaa lukion koko oppimäärä ja osallistua ylioppilastutkintoon 2 – 4 
vuodessa. Pääsääntöisesti lukio kestää kolme vuotta. Rehtori voi erityisestä syystä 
myöntää lisäaikaa, ei kuitenkaan yli viiden vuoden. Opinnot voi keskeyttää rehtorin 
luvalla enintään yhdeksi lukuvuodeksi. 
 
Opiskelijan työmäärä 

Koko lukion ajalta kertyvien opintopisteiden vähimmäismäärä on 150. Enimmäismäärää 
ei ole. Kahden (2) opintopisteen laajuisen opintojakson kesto on keskimäärin 20 
oppituntia, joiden pituus on 75 minuuttia. 
 
Opintojaksojen suoritusjärjestys 

Opintojaksot on syytä suorittaa oppiainekohtaisen opetussuunnitelman suosittelemassa 
järjestyksessä. Opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja opettajat auttavat opintojen suunnit-
telussa. 
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KURSSEJA MUIDEN LUKIOIDEN KURSSITARJOTTIMESSA 

 

Elämänkatsomustieto 
ET-opinnot järjestetään Puolalanmäen lukiossa. 
ET1.1                  2. periodin 6. palkissa  
ET1.2                  5. periodin 7. palkissa 
ET2.1                  4. periodin 1. palkissa 
 
Islamin uskonto 
Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. 

 
Ortodoksinen ja katolinen uskonto  
Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. 
 

Suomi toisena kielenä -opinnot Turun Iltalukiossa 
 
Periodi yksi - tarjolla on neljä kurssia. 
S2-kurssi 1 jaetaan kahteen taitoryhmään. Opetus alkaa 24.8. 
Toista opettaa Perttu Päkkilä, toista Anu-Mari Janhonen. 
S2-kurssit 3 ja 5 opettaa Perttu Päkkilä. Opetus alkaa 23.8. 
S2-kurssi 9 on erityisesti abeille suunnattu Etärenkaan verkkokurssi. Erityisesti harjoitellaan työ-
lästä avoimiin kysymyksiin vastaamista. Perttu Päkkilä opettaa. 
 
Periodi kaksi - tarjolla on viisi kurssia. 
S2-kurssi 2 jaetaan kahteen taitoryhmään. Opetus alkaa 19.10.  
Toista opettaa Perttu Päkkilä, toista Anu-Mari Janhonen. 
S2-kurssin 4 opettaa Perttu Päkkilä. Opetus alkaa 18.10. 
S2-kurssi 7 on puheviestinnän kurssi, jonka päätteeksi voi tehdä valtakunnallisen puheviestin-
nän kokeen (saa todistuksen). Opetus on ainoastaan tässä periodissa, ja ensimmäinen kerta on 
18.10. Perttu Päkkilä opettaa. 
S2-kurssi 9 erityisesti keväällä S2:n kirjoittaville abeille suunnattu Etärenkaan verkko-
kurssi. Siellä harjoitellaan erityisesti työlästä avoimiin kysymyksiin vastaamista. Perttu Päkkilä 
opettaa. 
S2-kurssi 1 on Etärenkaan verkkokurssi. Opettajana on Perttu Päkkilä. 
 
Periodi kolme - tarjolla on kolme kurssia. 
S2-kurssi 1 on Etärenkaan verkkokurssi. Opettajana on Perttu Päkkilä. 
S2-kurssin 6 opettaa Perttu Päkkilä. Opetus alkaa 8.12. 
S2-kurssi 8 valmentaa yo-kokeisiin. Opetus on ainoastaan tässä periodissa, ja ensimmäinen 
kerta on 7.12. Perttu Päkkilä opettaa. 
 
Periodi neljä - tarjolla on kolme kurssia. 
S2-kurssin 2 opettaa Anu-Mari Janhonen. Opetus alkaa 15.2. 
S2-kurssin 3 opettaa Perttu Päkkilä. Opetus alkaa 14.2. 
S2-kurssin 5 opettaa Perttu Päkkilä. Opetus alkaa 15.2. 
 
Periodi viisi - tarjolla on kolme kurssia. 
S2-kurssin 4 opettaa Perttu Päkkilä. Opetus alkaa 11.4. 
S2-kurssin 6 opettaa Anu-Mari Janhhonen. Opetus alkaa 11.4. 
S2-kurssi 9 on suunnattu syksyllä kirjoittaville abeille. Tässä periodissa 9. kurssi on lähiopetuk-
sen muodossa. Perttu Päkkilä opettaa. 
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LUKION OPETTAJAT (sähköposti etunimi.sukunimi@turku.fi)  

 nimi  opetettavat aineet 

Alminoja Jussi JAL EN, ro 19c 

Anttonen Sirkku SAN opinto-ohjaaja, 2. vuositason vastuuopo 

Autero Heidi HAU opinto-ohjaaja (virkavapaalla 21 – 22) 

Balleby Gitte GBA ruotsi 

Brunila Teea TBR kuvataide, ro 19I 

Fagerholm Hanna HFA ruotsi, englanti, ro 19H 

Haapatie Marjo MHA äidinkieli ja kirjallisuus, ro 20A 

Haavisto Arja AHA biologia, maantiede 

Hanski Mikko HAN matematiikka, fysiikka, ro 21A 

Johansén Henrik HJO liikunta 

Jokela Maria MJO yrittäjyys 

Kinnunen Tommi TKI äidinkieli ja kirjallisuus, ro 21B 

Koski Katja KKO matematiikka, fysiikka, kemia, ro 18 

Kumlander Marika MKU äidinkieli ja kirjallisuus, ro 19E 

Kärki Ollijuhani OKÄ matematiikka, fysiikka, ro 21C 

Laine Hanna HLA fysiikka, matematiikka, ro 20B 

Lindroos Ilari ILI filosofia, yhteiskuntaoppi, ro 21D 

Nieminen Hanna HNI uskonto, filosofia (hanna.e.nieminen@), ro 21E 

Nila Leena LNI uskonto, psykologia, ro 19B 

Norha Tomi TNO musiikki, ro 19D 

Nuotio Jasmine JNU englanti, ruotsi (virkavapaalla 21 – 22) 

Nurminen Erkki ENU kemia, matematiikka 

Oikarinen Tomi TOI matematiikka, ro 20C 

Pajunen Ilse IPA biologia, maantiede, ro 20D 

Parpo Piia PPA kemia, terveystieto, ro 20E 

Peltonen Hannele HPE matematiikka, ro 19A 

Pilto Irma IPI äidinkieli ja kirjallisuus, ro 21F 

Rantakokko Hanna  HRA englanti, ro 19J 

Renvall Tiina TRE espanja, ranska 

Saarikko Johanna JSA saksa, ruotsi 

Salminen Elina ESA englanti (elina.an.salminen@), ro 21G 

Salminen Mari MSA opinto-ohjaus, 3.&4. vuositason vastuuopo 

Salo Merja MER äidinkieli ja kirjallisuus, filosofia, ro 20F 

Snäll Eva-Greta EGS liikunta, terveystieto, ro 21H 

Stormi Minna MST historia, yhteiskuntaoppi, ro 19F 

Sundbäck Esa ESU historia, yhteiskuntaoppi, ro 19G 

Tuokko Anne ATU ruotsi, ro 20H 

Valkama Sari SVA englanti, ro 20G 

Vartiainen Katriina KVA psykologia, uskonto 

Vukelic Igor IVU opinto-ohjaus, 1. vuositason vastuuopo 

Väisänen Erkki EVÄ liikennekasvatus 

Ykspetäjä Kaisa KYK historia 
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MUU HENKILÖKUNTA 

  

Terveydenhoitaja 
Ada Parkkonen 
puh. 050 594 7192 

Koulukuraattori  

Karoliina Öhberg 

puh. 040 121 7139 

Lukiopsykologi  
Sanna-Maaria Rautava 
puh. 040 809 4416 

Lukion erityisopettajat 
Niina Stedt  
puh. 044 907 4675 

Psykiatrinen sairaanhoitaja 
Maarit Kostiander 
Vain terv.hoitajan lähetteellä 

Koululääkäri 
Eila Heikkilä-Lundström 

 
 

 

OPINTOJEN ETENEMINEN 

 
Opinto-ohjelman rakentaminen 

Opiskelijalla on vastuu omien opintojansa etenemisestä. Suorituksia on seurattava, ja 
on huolehdittava siitä, että opintojaksoja ja -pisteitä kertyy tasaisesti. Kirjoitettavien 
aineiden pakollisten opintojaksojen on oltava suoritettuina ennen ylioppilaskirjoituksia. 
Kolmen vuoden opintosuunnitelman mukaisesti laskettuna opiskelijan tulisi saada 
opintopisteitä seuraavasti: 
 

 1. opiskelu-
vuosi 

2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 

1. periodin jälkeen 12 72 132 

2. periodin jälkeen 24 84 144 

3. periodin jälkeen 36 96 150 

4. periodin jälkeen  48 108  

5. periodin jälkeen  60 120  

 
Jos opintopistemäärä jää jälkeen suosituksesta, valmistuminen kolmessa vuodessa ei 
välttämättä onnistu ja opiskelijan pitää tehdä muutos valmistumisaikaan sekä uusi 
opintosuunnitelma opinto-ohjaajan kanssa. 
 
Keväällä lakitettavilla vaadittavien opintopisteiden tulee olla koossa vappuun mennessä 
ja itsenäisyysjuhlassa lakitettavilla marraskuun alussa yo-todistuksen saamiseksi. 
 
Opintotuen saamiseksi opiskelijan on suoritettava lukukauden aikana vähintään 20 
opintopistettä tai osallistuttava kahteen yo-tutkinnon kokeeseen. Lukio ilmoittaa KE-
LAlle, jos suorituksia ei ole riittävästi. Tällöin opintotuki lakkautetaan. 
 
Oppimäärän vaihtaminen myöhemmin 

Oppimäärän (pitkä / lyhyt matematiikka, kielet) vaihtamisesta on neuvoteltava asian-
omaisen aineenopettajan kanssa. Muutos tehdään aina kirjallisesti (lomake kotisi-
vuilta tai kansliasta) ja sen hyväksyy opinto-ohjaaja, rehtori tai apulaisrehtori. Muutos 
on tehtävä hyvissä ajoin ennen seuraavan periodin alkua. Muutoksen hyväksymisen 
jälkeen opiskelija muuttaa opinto-ohjelmaansa opinto-ohjaajan kanssa. 
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Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen tulee opiskelijan ensin kes-
kustella vaihdosta matematiikan opettajansa kanssa. Opettaja täyttää asiaan liittyvän 
lomakkeen yhdessä opiskelijan kanssa, minkä jälkeen opiskelija pyytää opinto-oh-
jaajaa tekemään tarvittavat muutokset valintoihin. 
 
 

OPINTOJAKSOJEN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI 
 

Opintojaksot on syytä suorittaa oppiainekohtaisen opetussuunnitelman suosittele-
massa järjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta tulee neuvotella kyseisen 
aineen opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Jos opintojakso koostuu useammasta 
osasta eli moduulista, ne pitää kaikki valita. Opintojaksojen sisällöt löytyvät Opinto-
jakso-oppaasta. 
 
Jokaisen opintojakson ensimmäisellä tunnilla sovitaan arvioinnin perusteet ja esitel-

lään keskeinen sisältö. 

 
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla opetukseen, sekä tekemällä 
vaadittavat työt ja opintojaksolla pidettävät kokeet opettajan ohjeiden mukaisesti. It-
senäiseen suoritukseen tarvitaan opettajan lupa. Kaikki opintojaksot eivät sovellu it-
senäisesti suoritettaviksi. 
 
Opintojakson arviointi  

Jokaisen opintojakson alkaessa aineenopettaja selostaa arvioinnin perusteet. Kunkin 
opintojakson arvioinnin perusteista kerrotaan lisäksi Luostarivuoren Lyseon lukion ope-
tussuunnitelmassa. Kaikki osasuoritukset vaikuttavat opintojakson arvosanan määräy-
tymiseen. Opiskelijan tietoja ja taitoja arvioidaan opintojakson aikana, ja myös opiske-
lija arvioi omaa osaamistaan. Loppuarvosana annetaan opintojakson päätyttyä.  
 
Jos opintojakso koostuu saman oppiaineen moduuleista, opintojakson arvosana tulee 
jaksotodistukseen kaikkiin opintojakson moduuleihin. Jos opintojakso koostuu eri op-
piaineiden moduuleista, annetaan niistä jaksotodistukseen erilliset arvosanat. 
 
Kesken olevan opintojakson (todistuksessa T) puuttuvat osasuoritukset on täydennet-
tävä ennen kyseisen periodin uusintakoetta, jolloin opettaja arvioi opintojakson otta-
malla huomioon palautetut tai palauttamatta jääneet osasuoritukset. Jos palauttamatta 
jääneitä osasuorituksia on runsaasti eivätkä arvioinnin edellytykset täyty, opettaja ei 
voi arvioida opintojaksoa, ja todistukseen tulee merkintä K (keskeytetty) eli opintojakso 
on käytävä uudelleen. Jos suorituksesta puuttuu koepäivänä tehty työ eikä sitä ole 
suoritettu kahden seuraavan periodin aikana, arvosanaksi tulee K. 
 
Opintojakson uusiminen 

Hylätyn opintojakson voi uusia uusintakokeessa kerran. Kokeen voi siis suorittaa kaksi 
kertaa, pääsääntöisesti kokeessa arviointiviikolla ja toisen kerran uusinnassa, jos arvi-
ointiviikon suoritus on hylätty tai arviointiviikon kokeesta on joutunut olemaan poissa 
hyväksytystä syystä (huoltajan etukäteen ilmoittama sairauspoissaolo tai lääkärintodis-
tus). Jos arviointiviikon kokeesta on poissa ilman hyväksyttyä syytä, menettää yhden 
koekerran. Jos on ilmoittautunut korotuskuulusteluun, mutta on korotuskuulustelusta 
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poissa ilman hyväksyttyä syytä, menettää yhden koekerran.  Uusintakuulustelujen, ko-
rotuskuulustelujen ja niihin ilmoittautumisen aikataulut löytyvät tästä oppaasta. Jos 
suorituksesta puuttuu koe eikä sitä ole suoritettu kahden seuraavan periodin aikana, 
opintojakson arvosanaksi tulee K. 
 
Opintojakson arvosanan korottaminen 

Hyväksytyn suorituksen arvosanaa voi yrittää korottaa osallistumalla korotuskuuluste-
luun yhden kerran. Korotuskokeita järjestetään kolme kertaa vuodessa. Niissä voi ko-
rottaa korkeintaan vuoden vanhoja arvosanoja, tehdä itsenäisen suorituksen kokeita 
tai uusia enintään vuoden vanhoja hylättyjä opintojaksoja.  
 
Uusinta- ja korotuskokeeseen ilmoittautuminen 

Sekä uusinta- että korotuskokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa (enintään kaksi uusin-
taa/koekerta). Ilmoittautuminen on sitova, joten ilmoittautumisajan jälkeen peruutettu 
osallistuminen tai saapumatta jättäminen vievät yhden koekerran (poikkeuksena sai-
rastuminen).  
 
Itsenäinen suoritus 

Itsenäinen suorittaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa opintojakson tai sen 
osan osallistumatta opetukseen. Opintojakson suorittaminen itsenäisesti vaihtelee op-
piaineittain, eivätkä kaikki opintojaksot sovellu itsenäisesti suoritettaviksi. Opintojakson 
itsenäinen suorittaminen vaatii opiskelijalta omatoimisuutta ja korkeaa motivaatiota. 
Tämän takia opiskelijalla voi olla vain yksi itsenäisesti suoritettava opintojakso suori-
tettavana kerrallaan. Itsenäiset suoritukset suoritetaan pääsääntöisesti verkko-opin-
toina Turun iltalukiossa. Mikäli verkko-opintoja ei kyseisestä opintojaksosta ole tarjolla, 
ota yhteyttä opettajaan saadaksesi itsenäisen suorituksen ohjeet. (Opettaja: ohjeet 
opettajan ABC:ssa)  
 
Suoritukset muissa oppilaitoksissa 

Opintojakson voi myös suorittaa toisessa lukiossa. Toisessa Turun lukiossa suoritettu 
opintojakso tulee automaattisesti näkyviin opiskelijan suorituksiin Wilman kautta. Muun 
oppilaitoksen opintojaksosta opiskelijan on tuotava todistus ja opintojakson sisältö näh-
täville ko. aineen opettajalle, joka ilmoittaa hyväksytyn opintojakson kansliaan. 
Vaihto-opiskeluvuonna suoritetuista opinnoista kannattaa pyytää opetussuunnitelmat 
itselleen heti vaihto-opiskeluvuoden aikana opintoja suoritettaessa. Näiden perusteella 
ko. aineen opettaja voi verrata opintoja meidän lukio-opintoihimme. 
 
Oppiaineen päättöarvosanan korottaminen 

Opiskelijalla on oikeus korottaa oppiaineen päättöarvosanaa erillisessä kuulustelussa 
(lukioasetus 810/1998). Nämä kuulustelut pidetään sen jälkeen kun oppiaine on arvi-
oitu, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen lakkiaisia. Käytännössä tällaisiin tentteihin 
voi osallistua abiturientti. 
 
Osasuorituksen puuttuminen 

Jokaisen opintojakson  alussa opettaja kertoo sen suorittamiseen ja arviointiin liittyvät 
tehtävät, kokeet ja aikataulun. Jos kokeeseen mennessä opiskelijalla on puuttuvia teh-
täviä tai koe/kokeita, opintojakson arvosanaksi tulee T-merkintä (täydennettävä). 
Opinnot-sivuilta +-merkin alta löytyy opettajan merkitsemä tieto siitä, mitä suorituk-
sesta puuttuu. (Ylävalikosta OPINNOT –> valitse  Suoritukset –> klikkaa aineen nimen 
edessä +-merkkiä  
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–> klikkaa kurssin nimen edessä  +-merkkiä, ja lisätietoihin laitettu teksti näkyy. 
 
Opiskelijan velvollisuus on huolehtia siitä, että hän palauttaa puuttuvat tehtävät ajoissa 
ennen kyseisen periodin uusintakoetta eli noin kahden viikon kuluessa periodin vaihtu-
misesta. Tämän lisäajan jälkeen opettaja arvioi opintojakson ottamalla huomioon pa-
lautetut tai palauttamatta jääneet tehtävät. Jos arviointiedellytykset eivät toteudu 
puuttuvien tehtävien takia, merkinnäksi tulee K (keskeytetty) ja opintojakso on suori-
tettava uudelleen.  
 
Opiskelijan velvollisuudet arviointiviikolla 

Arviointiviikolla opiskelijalla tulee olla mukanaan oma tietokone, Abitti-tikku ja kuulok-
keet. 
 
 
OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 

 
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten va-
linnaisten opintojaksojen perusteella. Arvosana on suoritettujen opintojaksojen arvo-
sanojen keskiarvo pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Aineenopettaja voi korot-
taa päättöarvosanaa opiskelijan näyttöjen esim. koulukohtaisten opintojaksojen arvo-
sanojen perusteella.  
 
Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiai-
neen oppimäärän pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista hyväksytysti. 
Koulukohtaisia opintojaksoja (esim. yo-kokeisiin valmentavia opintoja) ei lasketa 2/3-
sääntöön. Aineenopettajat ja ryhmänohjaajat seuraavat tätä sääntöä koko lukio-opin-
tojen ajan joka periodin jälkeen arvioinnin valmistuttua. Opiskelijan tulee pitää huolta 
siitä, että opintojaksot tulevat suoritetuksi ajallaan ja vaatimusten mukaisesti hyväksy-
tyin arvosanoin. 
 
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaik-
kien opintosuunnitelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaik-
kien pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen suorittamista siinä laajuudessa kuin ne 
opintosuunnitelmassa esiintyvät. Päättötodistuksen saadakseen opiskelijan mini-
miopintopistemäärän on oltava 150. Lukiokohtaisista opintojaksoista lukion op-
pimäärään luetaan vain hyväksytysti suoritetut. 
 
Abiturientti voi pyytää koulusihteeriä merkitsemään päättötodistuksen arvosanaksi suo-
ritusmerkinnän (S) liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa on vain yksi opintojakso 
tai ylimääräisestä kielestä, jos siinä on 1-2 opintojaksoa. 
 
Opiskellun aineen koko oppimäärän arvosanaa voi yrittää korottaa opettajan antamien 
ohjeiden mukaan pääsääntöisesti annettuna koepäivänä ennen kirjoituksia. Jos arvo-
sanaa haluaa korottaa vielä kirjoitusten jälkeen, näin on tehtävä viimeistään kuukautta 
ennen lakkiaisia. 
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OPISKELUN TUKI 

 
Ryhmänohjaajat  

 

21A HAN 20A MHA 19A HPE 18 KKO 

21B TKI 20B HLA 19B LNI  

21C OKÄ 20C TOI 19C JAL  

21D ILI 20D IPA 19D TNO  

21E HNI 20E PPA 19E MKU  

21F IPI 20F MER 19F MST  

21G ESA 20G SVA 19G ESU  

21H EGS 20H ATU 19H HFA  

  19I TBR  

  19J HRA  

 
 
Ryhmänohjaus 

  
Ryhmänohjauksen järjestelyistä tiedottavat ryhmänohjaajat. Ryhmänohjaukset ovat 
pakollisia kaikille, ja ne pidetään ryhmänohjausluokissa. 
Tutoropiskelijat pitävät 1. vuoden opiskelijoille syksyn aikana tutor-tuokioita. 
 
Tiedotus ja viestintä 

 
Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen tunnus Wilma-ohjelmaan. Wilmaa tulee 
lukea päivittäin, koska se on lukion ensisijainen tiedotuskanava kotisivujen ja kans-
lian (2. krs.) oven vierestä löytyvän ilmoitustaulun lisäksi. Opiskelija voi Wilmassa tar-
kistaa ja muuttaa opintojaksovalintojaan, päivittää yhteystietojaan sekä nähdä työjär-
jestyksensä, poissaolonsa ja arvosanansa. Wilman kautta ilmoittaudutaan uusinta- ja 
korotuskokeisiin. 
 
Myös huoltajat saavat Wilma-tunnukset, joilla he seuraavat opintojen edistymistä ja 
selvittävät poissaolot. Suosittelemme, että täysi-ikäiset opiskelijat antavat vanhemmil-
leen luvan jatkaa Wilman käyttöä esim. poissaolojen selvittämiseen. Lupa Wilman jat-
kamiseen annetaan itse Wilman kautta. 
 
Wilman käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä tule luovuttaa kenenkään 
muun käyttöön. Huoltajatunnuksien luovuttaminen opiskelijalle on ehdottomasti kiel-
lettyä.  
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Opiskelu- ja terveydenhuolto 

 
Opiskelijan lähiohjaajana lukiossa toimii ryhmänohjaaja, johon kannattaa olla yhtey-
dessä, kun tarvitsee tukea opiskeluun. Ryhmänohjaaja tai aineenopettaja auttaa opis-
kelijaa pedagogisissa asioissa tai ohjaa opiskelijan tarvittaessa eteenpäin opiskeluhuol-
lon palveluihin. Opiskeluhuollossa on mahdollista pitää opiskelijan kanssa monialainen 
asiantuntijapalaveri, johon osallistuvat opiskelijan tukemisessa eniten auttavat henki-
löt, esim. terveydenhoitaja ja psykologi. 
 
Turun lukioilla on yhteiset psykologit, erityisopettajat ja kuraattorit. Psykologi pitää 
stressinhallintaan ja mielialataitoihin liittyviä kursseja ja antaa yksilöohjausta. Erityis-
opettaja saa kouluilta tiedot lukitestin tuloksista. Hän järjestää tehokkaan oppimisen 
kursseja ja laatii tarvittaessa 1. vuoden opiskelijoille lukitodistuksen ylioppilastutkinto-
lautakuntaa varten. Kuraattori auttaa opiskeluun ja elämänhallintaan liittyvissä asi-
oissa. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan tai 
lääkärin kautta. 
 
Kuraattori  
Karoliina Öhberg  
Yhteydenotot puhelimitse (040 1217139) tai Wilma-viestillä. Vastaanotto luostislaisille 

ma-ke. 
 
Psykologi  
Sanna-Maaria Rautava 
Yhteydenotot puhelimitse (040 8094416) tai Wilma-viestillä. Vastaanotto luostislaisille 
ke-pe. 
 
Erityisopettaja  
Niina Stedt 
Yhteydenotot puhelimitse 044 9074 675.  
 
Terveydenhoitaja Ada Parkkonen 
Vastaanottohuone sijaitsee lisärakennuksen vasemmassa päädyssä, pihatasossa. 
Yhteydenotot puhelimitse (050 5947192) tai Wilma-viestillä. 
 
Koululääkäri Eila Heikkilä-Lundström 
Tavattavissa sopimuksen mukaan 
Yhteydenotot terveydenhoitajan kautta 
 
Psykiatrinen sairaanhoitaja Maarit Kostiander 
Yhteydenotot terveydenhoitajan kautta 
 
Luostarivuoren Lyseossa opiskelijahuoltoa koordinoi vähintään kaksi kertaa lukuvuo-
dessa kokoontuva yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmän jäseninä ovat rehtorit, 
opinto-ohjaaja, nimetty opettajajäsen, terveydenhoitaja, kuraattori ja/tai psykologi, 
koululääkäri sekä opiskelijoiden ja huoltajien edustajat. Erityisopettaja ja psykiatrinen 
sairaanhoitaja osallistuvat hyvinvointiryhmään tarpeen mukaan. 
Kiusaamistapausten selvittelystä vastaavina toimivat rehtorit. 
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LUOSTARIVUOREN LYSEON LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

  

Yhteisesti sovitut järjestyssäännöt pyrkivät takaamaan rauhallisen ja viihtyisän työym-
päristön ja työnteon. Jokainen on käyttäytymisellään vastuussa yhteisön ilmapiiristä. 
Järjestyssäännöt koskevat koulutyötä ja lukion järjestämiä tilaisuuksia, tutustumis- ja 
vierailukäyntejä sekä opintomatkoja. 
  
Koulualue 
  
Koulun alue rajoittuu Luostarinkatuun, pihan molemmilla puolilla olevaan aitaan ja puis-
ton puolelta koulusta näkyvään välituntialueeseen. 
  
Jätä kulkuvälineesi niille varatuille paikoille. Koulun pihan autopaikat on varattu henki-
lökunnan käyttöön.  
  
Kouluaika 
  
Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukainen työpäivä, koulun järjestämät tapahtumat ja 
matkat. Niissä noudatamme yhteisiä sääntöjä ja kunnioitamme toisiamme. Kiusaami-
seen on aina puututtava ja siitä on ilmoitettava opettajalle tai rehtoreille.  
  
Välitunteja ja vapaatunteja voi viettää sekä ulkona että sisällä oppitunteja häiritse-
mättä. Vähintään yksi välitunti päivässä tulee viettää ulkona raittiissa ilmassa. 
  
Päihtyneenä kouluun tuleminen, päihteiden käyttö ja niiden tuominen koulun alueelle 
on kielletty. Tupakkatuotteiden (myös nuuskan ja sähkötupakan) käyttö on kielletty 
koulun alueella, koulun välittömässä läheisyydessä ja koulun tapahtumissa. Väärinkäy-
töksestä ilmoitetaan kotiin ja toistuvasta väärinkäytöksestä ilmoitetaan poliisille. 
  
Päivittäinen työskentely 
  
Oppitunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksen mukaan. Oppitunneille ja muihin kou-
lun tilaisuuksiin tullaan ajoissa. Myöhästynyt opiskelija pääsee tunnille opettajan har-
kinnan mukaan.  
 
Opiskelijalla tulee olla mukanaan oppitunneilla oma tietokoneensa, päivitetty abittitikku 
ja muut opiskelutarvikkeet. Oppitunnilla ollaan ilman päällysvaateita ja päähineitä. Op-
pitunneilla ei ruokailla. 
  
Opintojaksoihin liittyvät tehtävät (osasuoritukset, suulliset esitykset jne.) suoritetaan 
sovittuina aikoina. Oppitunnilla käytetään tietotekniikkaa oppimisen apuna opettajan 
ohjeistuksen mukaisesti, eikä siitä saa aiheutua häiriötä kenenkään oppimiselle. 
  
”Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole pe-
rusteltua syytä.” (Lukiolaki 30 §). Jos olet ollut poissa tunnilta, selvitä, mitä tunnilla on 
käsitelty, ja opiskele asia itsenäisesti. Huolehdi, että poissaolosi on selvitettynä kouluun 
palatessasi Wilmassa tai toimita ryhmänohjaajalle lääkärin varmentama kirjallinen pois-
saoloselvitys. 
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Opiskele koko opintojakson ajan tekemällä säännöllisesti töitä. Aloita kokeeseen ker-
taaminen hyvissä ajoin ennen arviointiviikon alkua.  
  
Käytä lukion välineitä huolellisesti. Ilmoita vahingosta välittömästi opettajalle tai reh-
torille. Vahingonaiheuttajana olet korvausvelvollinen. Opiskelijoiden käyttöön vara-
tuista lokerikoista on erillinen ohjeistus. 
 
Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muu-
ten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat va-
roitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta. Rehtori vastaa rangaistusten antami-
sesta.  
 
Ruokailu  
  
Lukiolaiset ruokailevat porrastetusti kello 11.00 – 13.00. Opettaja ilmoittaa ruokailu-
vuoron, ja sen voi katsoa myös Wilmasta. 
  
Noudatathan ruokalassa hyviä käytös- ja ruokailutapoja sekä ruokalavalvojan antamia 
ohjeita. Syö ruokalassa, älä oppitunnilla. Jätä päällysvaatteet ja päähineet ruokailun 
ajaksi naulakkoon. Muista käsihygienia ennen ruokailua! 
  
Arvioitavat suoritukset 
  
Opettaja esittelee opintojakson ja arvioitavat tehtävät ensimmäisillä oppitunneilla. Pa-
lauta opintojaksoon kuuluvat arvioitavat tehtävät ajoissa opettajan kanssa sovittuna 
päivänä.  
 
Jos opiskelija syyllistyy kokeessa tai muissa suorituksissaan vilppiin tai vilpin yritykseen, 
suoritus jätetään arvioimatta. Opiskelijalla ei tällöin myöskään ole oikeutta osallistua 
rästi- tai uusintakokeeseen, vaan koko opintojakso on suoritettava uudelleen. 
 
Vilpiksi katsotaan myös, jos avustaa toista opiskelijaa vilpin teossa tai jättää arvioita-
vaksi muualta plagioidun kirjoituksen. Samoin vilpiksi katsotaan ylimääräisen välineen, 
kuten puhelimen, hallussapito koetilanteessa. Vilpistä ilmoitetaan aina alaikäisen opis-
kelijan huoltajalle. 
 
Plagiointi on toisen henkilön tuottaman sisällön kopioimista sellaisenaan ja esittämistä 
omana tuotoksena. Plagiointia voi olla myös idean varastaminen, vaikka alkuperäistä 
ideaa muokattaisiin. Toisen tekstiä saa lainata, kun lainauksen yhteydessä esitetään 
alkuperäinen lähde. 
 
Lukiossa ei saa koostaa omaa oppimistehtävää tai tutkielmaa internetistä tai kirjallisuu-
desta poimituista (ei myöskään toiseen kieleen käännetyistä) teksteistä. Ilman lähde-
merkintöjä tällainen tuotos on rikkomus, josta seuraa rangaistus. Plagioitu suoritus hy-
lätään ja kyseinen opintojakso on mahdollisesti suoritettava kokonaan uudestaan. 
 
Onnistunutta lähteiden käyttöä ja hyviä viittaamistapoja opetellaan oppitunneilla, ja 
neuvoa kannattaa epäselvissä tapauksissa kysyä etukäteen. 
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Digitaalisessa kokeessa opiskelijan on pysyttävä koeympäristön sivuilla ohjeiden mu-
kaisesti, suljettava muut välilehdet ja kuunneltava tarkoin annettuja ohjeita. Tietoko-
neeseen ei kannata liimata tekstiä sisältäviä tarroja ja myös näytönsäästäjän on hyvä 
olla neutraali. 
Painettuihin taulukkokirjoihin ei saa tehdä ylimääräisiä merkintöjä. 
 
Erityistilanteet 
  
Noudata vaaratilanteissa opettajan, rehtorin tai pelastusviranomaisten ohjeita. 
  
Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voi-
massa olevia yleisiä lakeja ja asetuksia, voimassa olevaa lukioasetusta sekä muita lu-
kiota koskevia säädöksiä.  
 
 

LUKUVUODEN TAPAHTUMIA 
  
Ykkösten ryhmäytymispäivä pidetään syksyllä heti lukuvuoden alussa. Yleensä 
päivä on järjestetty Samppalinnan puistossa. Ryhmäytymispäivässä on ollut erilaista 
tutorien suunnittelemaa ohjelmaa esimerkiksi rasteja, joilla uudet opiskelijat ovat kier-
täneet ryhmissä yhdessä ryhmänohjaajansa kanssa.   
  
Kun abeilla on 100 koulupäivää jäljellä, koulussamme vietetään TJ100-päivää. Abit 
valitsevat juhlapäivälleen teeman, joka näkyy heidän asuissaan, oppitunneilla ja käy-
tävillä. 
  
Syksyn ylioppilaat lakitetaan 3.12. 
  
Joulujuhlan tai abigaalan järjestämisestä ja ohjelmasta vastaavat abiryhmät. Tal-
ven 2021 abigaala järjestetään Logomossa marraskuussa. Samassa gaalassa on myös 
JaSeSoi-konsertti. Gaalaan kuuluu juhlava pukeutuminen! 
  
Kakkosten abeille järjestämä perinteinen ja valtakunnallisesti ainutlaatuinen kielo-
juhla pidetään helmikuussa penkkaripäivän aamuna klo 9.00 alkaen. Ennen juhlan 
alkua abit, heidän ryhmänohjaajansa ja rehtorit saavat kielon rintaansa. Juhlaan kuuluu 
puheita, musiikkiesityksiä ja kahvitus. 
 
Vanhojen päivänä helmikuussa juhlivat kakkoset ”valtaannousuaan” näyttävin tans-
sein.  
 
Puistorock on Luostarivuoren oma musiikkifestivaali, joka järjestetään kevään viimei-
sellä viikolla Samppalinnan puistossa.  
 
Lukuvuoden viimeisen perjantain aamupäivän ohjelmasta vastaa opiskelijakunta.  
 
Lukuvuoden lopussa järjestetään myös ykkösten ja kakkosten kevätjuhla.  
 
Kevään ylioppilaiden lakkiaiset järjestetään lauantaina 4.6.2022. 
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SUUNNITTELUKALENTERI 

 
LUKUVUOSI 2021 – 2022 

 
 

 
 
 

 

Huom! Ajankohdat saattavat vaihtua lukuvuoden aikana, joten 
varmistathan oikeat päivämäärät lukion kotisivujen kalenterista. 
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1. jakso 
ke 11.8. –  ti 5.10. 

ma 9.8.  

ti 10.8.  

ke  11.8. Lukuvuoden aloituspäivä 

to 12.8. Opiskelu alkaa työjärjestyksen mukaisesti 

pe 13.8.  

la 14.8.  

su 15.8. 
 

ma 16.8. Koulukuvaus 

ti 17.8. Koulukuvaus. RO, Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen päättyy klo 24. 

ke 18.8.  

to 19.8.  

pe 20.8. Vanhojentanssit Turun Messukeskuksessa 

la 21.8.  

su 22.8.  

ma 23.8.  

ti 24.8. 
Uusintakuulustelu klo 15.00 (viime lv. kurssit; jakson 5 rästitehtävien viimeinen palau-

tuspäivä) 

ke 25.8.  

to 26.8.  

pe 27.8.  

la 28.8.  

su 29.8.  

ma 30.8.  

ti 31.8. RO, Korotuskuulusteluun ilmoittautuminen päättyy klo 24. 

ke 1.9.  

to 2.9.  

pe 3.9.  

la 4.9.  

su 5.9.  

ma 6.9.  

ti 7.9. Korotuskuulustelu klo 15.00 

 ke 8.9.  

to 9.9.  

pe 10.9.  

Muista 
tukipajat! 
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la 11.9.  

su 12.9.  

ma 13.9. YO-koe: äidinkieli (lukutaito) 

ti 14.9. RO 

ke 15.9. YO-koe: ps, fi, hi, fy, bi; korotuskuulustelun arviointi Wilmaan klo 12 mennessä 

to 16.9.  

pe 17.9. YO-koe: vieras kieli (pitkä) 

la 18.9.  

su 19.9. 
 

ma 20.9. YO-koe: toinen kotimainen kieli (BA, BB) 

ti 21.9. YO-koe: matematiikka 

ke 22.9.  

to 23.9. YO-koe: ue, et, yh, ke, ge, te 

pe 24.9. YO-koe: äidinkieli (kirjoitustaito) ja S2 

la 25.9.  

su 26.9.  

ma 27.9. YO-koe: vieras kieli (lyhyt) 

ti 28.9. 1. arviointiviikon päivä 

ke 29.9. 2. arviointiviikon päivä 

to 30.9. 3. arviointiviikon päivä 

pe 1.10. 4. arviointiviikon päivä 

la 2.10.  

su 3.10.  

ma 4.10. 5. arviointiviikon päivä 

ti 5.10. 6. arviointiviikon päivä 
 
 
 

 
klo 

 
maanantai 

 
tiistai 

 
keskiviikko 

 
torstai 

 
perjantai 

 
8.30 – 9.45 

 
1 

 
1 

 
Tiimiaika 

 
1 

 
7 

 
10.00 – 11.15 

 
4 

 
2 

 
3 

 
2 

 
4 

 
11.30 – 13.15 

 
5 

 
4 

 
6 

 
5 

 
3 

 
13.30 – 14.45 

 
6 

 
3 

 
5 

 
6 

 
2 

 
14.50 – 16.05 

 
7 

 
RO-tuokio 

 
7 

 
8 8 

Muista 

tukipajat! 
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2. jakso 
ke 6.10. –  to 2.12. 

ke 6.10.  

to  7.10.  

pe 8.10.  

la 9.10.  

su 10.10.  

ma 11.10. SYYSLOMA  11.10. – SU 17.10 

ti 12.10.  

ke 13.10.  

to 14.10.  

pe 15.10.  

la 16.10.  

su 17.10. 
 

ma 18.10.  

ti 19.10. RO 

ke 20.10. Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen päättyy klo 24. 

to 21.10. Ykkösten kotiväen ilta klo 18 

pe 22.10.  

la 23.10.  

su 24.10.  

ma 25.10.  

ti 26.10. 
Uusintakuulustelu klo 15.00 (jakson 1 kurssit ja opintojaksot, jakson 1 rästitehtävien vii-
meinen palautuspäivä) 

ke 27.10.  

to 28.10.  

pe 29.10.  

la 30.10.  

su 31.10.  

ma 1.11.  

ti 2.11. RO, Abien kotiväen ilta klo 18 

ke 3.11.  

to 4.11.  

pe 5.11.  

la 6.11.  

su 7.11.  

Muista 
tukipajat! 
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ma 8.11.  

ti 9.11. RO 

ke 10.11.  

to 11.11.  

pe 12.11.  

la 13.11.  

su 14.11.  

ma 15.11. Abigaala ja JaSeSoi Logomossa 

ti 16.11. RO 

ke 17.11.  

to 18.11.  

pe 19.11.  

la 20.11.  

su 21.11.  

ma 22.11.  

ti 23.11. RO 

ke 24.11.  

to  25.11. 1. arviointiviikon päivä 

pe  26.11. 2. arviointiviikon päivä 

la  27.11.  

su 28.11.  

ma 29.11. 3. arviointiviikon päivä 

ti 30.11. 4. arviointiviikon päivä 

ke 1.12. 5. arviointiviikon päivä 

to 2.12. 6. arviointiviikon päivä 
 
 
 

klo maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 

8.30 – 9.45 

1 1 Tiimiaika 1 7 

10.00 – 11.15 

4 2 3 2 4 

11.30 – 13.15 

5 4 6 5 3 

13.30 – 14.45 

6 3 5 6 2 

14.50 – 16.05 

7 RO-tuokio 7 8 8 

Muista 
tukipajat! 
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3. jakso 
pe 3.12.21 – to 10.2.22 

pe 3.12. syksyn yo-juhla  

la 4.12.  

su 5.12.  

ma 6.12. itsenäisyyspäivä 

ti 7.12. RO 

ke 8.12.  

to 9.12. Valon aika –konsertti 1 

pe 10.12. Valon aika –konsertti 2 / Logomo 

la 11.12.  

su 12.12. 
 

ma 13.12.  

ti 14.12. RO 

ke 15.12. Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen päättyy klo 24. 

to 16.12.  

pe 17.12.  

la 18.12.  

su 19.12.  

ma 20.12.  

ti 21.12. Uusintakuulustelu klo 15.00 (jakson 2 rästitehtävien viimeinen palautuspäivä) 

ke 22.12. Joulukirkko klo 9.30 tuomiokirkossa 

to 23.12. JOULULOMA 23.12.21 – 9.1.22 

pe 24.12.  

la 8.1.  

su 9.1.  

ma 10.1.  

ti 11.1. RO 

ke 12.1. Korotuskuulusteluun ilmoittautuminen päättyy klo 24. 

to 13.1.  

pe 14.1.  

la 15.1.  

su 16.1.  

ma 17.1.  

ti 18.1. Korotuskuulustelu klo 15.00 

Muista 
tukipajat! 
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ke 19.1.  

to 20.1.  

pe 21.1.  

la 22.1.  

su 23.1.  

ma 24.1.  

ti 25.1. RO 

ke 26.1.  

to 27.1. Esittelyilta, klo 18.30 

pe 28.1.  

la 29.1.  

su 30.1.  

ma 31.1.  

ti 1.2. RO 

ke 2.2.  

to 3.2. 1. arviointiviikon päivä 

pe 4.2. 2. arviointiviikon päivä 

la 5.2.  

su 6.2.  

ma 7.2. 3. arviointiviikon päivä 

ti 8.2. 4. arviointiviikon päivä 

ke 9.2. 5. arviointiviikon päivä 

to 10.2. 6. arviointiviikon päivä 
 
 
 
 
 

 
klo 

 
maanantai 

 
tiistai 

 
keskiviikko 

 
torstai 

 
perjantai 

 
8.30 – 9.45 

 
1 

 
1 

 
Tiimiaika 

 
1 

 
7 

 
10.00 – 11.15 

 
4 

 
2 

 
3 

 
2 

 
4 

 
11.30 – 13.15 

 
5 

 
4 

 
6 

 
5 

 
3 

 
13.30 – 14.45 

 
6 

 
3 

 
5 

 
6 

 
2 

 
14.50 – 16.05 

 
7 

 
RO-tuokio 

 
7 

 
8 8 

  

Muista 

tukipajat! 
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4. jakso 
pe 11.2. – ma 11.4. 

 pe 11.2.  

la  12.2.  

su  13.2.  

ma 14.2.  

 ti 15.2. RO 

ke  16.2.  

to  17.2.  

pe 18.2.  

la 19.2.  

su 20.2.  

ma 21.2. TALVILOMA 21.2. – 27.2. 

ti 22.2.  

ke 23.2.  

to  24.2.  

pe  25.2.  

la  26.2.  

su 27.2. 
 

ma  28.2.   

ti  1.3. RO 

ke  2.3. Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen päättyy klo 24. 

to 3.3. Kakkosten kotiväen ilta klo 18 

pe 4.3.  

la  5.3.  

 su  6.3.  

ma   7.3.  

ti  8.3. Uusintakuulustelu klo 15.00 (jakson 3 rästitehtävien viimeinen palautuspäivä) 

ke  9.3.  

to  10.3.  

pe  11.3.  

la  12.3.  

 su 13.3.  

ma  14.3.  

ti 15.3. YO-koe: äidinkieli (lukutaito) ja S2 

ke 16.3.  

Muista 
tukipajat! 
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to 17.3. YO-koe: vieras kieli (lyhyt) 

pe  18.3. YO-koe: äidinkieli (kirjoitustaito) 

la 19.3.  

su 20.3.  

ma 21.3. YO-koe: vieras kieli (pitkä) 

ti 22.3. RO 

ke 23.3. 
YO-koe: matematiikka 

to 24.3.  

pe 25.3. YO-koe: ue, et, yh, ke, ge, te 

la 26.3.  

su 27.3.  

ma 28.3. Yo-koe: toinen kotimainen kieli (BA, BB) 

ti 29.3. RO 

ke 30.3. YO-koe: ps, fi, hi, fy, bi 

to 31.3.  

pe 1.4.  

la 2.4.  

su 3.4.  

ma 4.4. 1. arviointiviikon päivä 

ti 5.4. 2. arviointiviikon päivä 

ke 6.4. 3. arviointiviikon päivä 

to 7.4. 4. arviointiviikon päivä 

pe 8.4. 5. arviointiviikon päivä 

la 9.4.  

su 10.4.  

ma 11.4. 6. arviointiviikon päivä 
 
 

 
klo 

 
maanantai 

 
tiistai 

 
keskiviikko 

 
torstai 

 
perjantai 

 
8.30 – 9.45 

 
1 

 
1 

 
Tiimiaika 

 
1 

 
7 

 
10.00 – 11.15 

 
4 

 
2 

 
3 

 
2 

 
4 

 
11.30 – 13.15 

 
5 

 
4 

 
6 

 
5 

 
3 

 
13.30 – 14.45 

 
6 

 
3 

 
5 

 
6 

 
2 

 
14.50 – 16.05 

 
7 

 
RO-tuokio 

 
7 

 
8 8 

Muista 
tukipajat! 
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5. jakso 
ti 12.4. –  la 4.6. 

ti 12.4. RO 

ke 13.4.  

to 14.4.  

pe 15.4. Pitkäperjantai, pääsiäisloma 15.4. – 18.4. 

la 16.4.  

su 17.4.  

ma 18.4. Pääsiäisloma 

ti 19.4. RO 

ke 20.4.  

to 21.4.  

pe 22.4.  

la 23.4.  

su 24.4. 
 

ma 25.4.  

ti 26.4. RO 

ke 27.4. Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen päättyy klo 24. 

to 28.4.  

pe 29.4. Abien kurssit valmiina! 

la 30.4.  

su 1.5. VAPPU 

ma 2.5.  

ti 3.5. Uusintakuulustelu klo 15.00 (jakson 4 rästitehtävien viimeinen palautuspäivä) 

ke  4.5. Korotuskuulusteluun ilmoittautuminen päättyy klo 24. 

to 5.5.  

pe 6.5.  

la 7.5.  

su 8.5.  

ma 9.5.  

ti 10.5. Korotuskuulustelu klo 15.00 

ke 11.5.  

to 12.5.  

pe 13.5.  

la 14.5.  

su 15.5.  

Muista 
tukipajat! 
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ma 16.5.  

ti 17.5. RO 

ke 18.5.  

to 19.5.  

pe 20.5.  

la 21.5.  

su 22.5.  

ma 23.5.  

ti 24.5. RO 

ke 25.5. 1. arviointiviikon päivä 

to 26.5. HELATORSTAI (VAPAA) 

pe 27.5. 2. arviointiviikon päivä 

la 28.5.  

su 29.5.  

ma 30.5. 3. arviointiviikon päivä 

ti 31.5. 4. arviointiviikon päivä 

ke 1.6. 5. arviointiviikon päivä 

to 2.6. 6. arviointiviikon päivä 

pe 3.6. Kevätjuhla 

la 4.6. Kevään lakkiaiset, klo 11, Turun kaupunginteatteri 

 

 

 

 

 
klo 

 
maanantai 

 
tiistai 

 
keskiviikko 

 
torstai 

 
perjantai 

 
8.30 – 9.45 

 
1 

 
1 

 
Tiimiaika 

 
1 

 
7 

 
10.00 – 11.15 

 
4 

 
2 

 
3 

 
2 

 
4 

 
11.30 – 13.15 

 
5 

 
4 

 
6 

 
5 

 
3 

 
13.30 – 14.45 

 
6 

 
3 

 
5 

 
6 

 
2 

 
14.50 – 16.05 

 
7 

 
RO-tuokio 

 
7 

 
8 8 

 
 
 
 
 
 

Muista 
tukipajat! 


