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KOULUN HISTORIA
Luostarivuori

Lyseo

1882-1925 Turun suomalainen tyttökoulu, 1879-1903 Turun suomalaisen lyseon
valtion koulu vuodesta 1892
reaalilinja, valtion koulu vuodesta 1883
• Nelivuotinen keskikoulu 1882-1886
• Kolmevuotinen (II-IV) reaalilinja
1889-1895
• Viisivuotinen keskikoulu 1886-1920
• I luokasta alkava, jatkuva reaalilinja
• Kuusivuotinen keskikoulu 1921-1925
1895-1901
• Vuodesta 1895 lähtien kouluun
• Virallisesti kahdeksanluokkainen
liittyi Turun suomalainen jatkoreaalilinja 1901-1903
opisto, joka oli kolmivuotinen lukio
1925-1974 Turun tyttölyseo
• Nelivuotinen keskikoulu ja
kolmivuotinen lukio
• Vuonna 1964 tyttölyseoon liitettiin
viisivuotinen keskikoulu
rinnakkaisosastoksi
• Viisivuotinen keskikoulu ja
kolmivuotinen lukio 1971-1974

1903-1914 Turun suomalainen reaalilyseo
• Viisivuotinen keskikoulu ja
kolmevuotinen lukio
1914-1950 Turun suomalainen lyseo
1950-1976 Turun lyseo

1974-1976 Luostarivuoren yhteislyseo

1976-1979 Museomäen koulu ja
Museomäen lukio

1976-2018 Luostarivuoren koulu ja
Luostarivuoren lukio

1979-1994 Museomäen koulu ja Turun
lyseon lukio
1994-2018 Turun lyseon koulu ja Turun
Lyseon lukio

2018 alkaen Luostarivuoren Lyseon lukio

REHTORIN SANAT

Lukiomme viides toimintavuosi oli vähitellen paluuta normaaliin nyt jo kaksi
lukukautta kestäneen korona-ajan jälkeen. Koronarokotteita tarjottiin myös
opiskeluterveydenhuollon puolesta ja yleisestä maskisuosituksesta luovuttiin
huhtikuussa kevään korvalla.
Vaikka korona aiheutti edelleen varotoimenpiteitä ja tapahtumien siirtämistä,
koulutyö sai jatkua lähiopetuksena koko lukuvuoden ajan ja etäopetusjaksoilta
vältyttiin. Koronatuella jatkettiin tukipajojen järjestämistä ja tukiopetusta sekä
opetusryhmien jakoja. Lisäksi kevätlukukaudella erityisopetuksen resurssia lisättiin
koronatuella. Näillä toimenpiteillä tuettiin oppimista ja tehtävien valmiiksi
saattamista koronan jälkeen. Rohkaisen opiskelijoita jatkossakin tarttumaan tarjolla
olevaan tukeen, koska vain silloin tuella voi olla vaikutusta.
Samalla lukuvuodessa oli juhlallista uuden alun tunnelmaa, kun pääsimme jälleen
viettämään juhlia yhdessä. Marraskuussa nautimme Logomossa upeista
musiikkiesityksistä JaSeSoi -tapahtumassa ja vietimme samalla Abigaalaa. Jo
useampaan kertaan siirtyneet vuoden 2021 vanhojen tanssit tanssittiin elokuussa
Messukeskuksessa, ja kevään 2022 kielojuhla, penkkarit ja vanhojen tanssit pidettiin
huhtikuussa siirrettynä helmikuulta, kuitenkin samana keväänä. Saimme järjestettyä
lukuvuoden aikana kaikki sille suunnitellut juhlat. Kiitos juhlien järjestäjille,
esiintyjille ja osallistujille!
Tänä lukuvuonna ylioppilaslakkinsa saavien abiturienttien on syytä olla erityisen
ylpeä valmistumisestaan. Teitte poikkeuksellisen urakan poikkeuksellisena aikana,
jota myöhemmin muistellaan historiankirjoissa.
Kiitos kaikille hienosti sujuneesta lukuvuodesta ja aurinkoista kesää!
Johanna Levola-Lyytinen
rehtori

OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA
Rehtori
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Apulaisrehtori
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Johansén, Henrik
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Kumlander, Marika
Kärki, Ollijuhani
Laine, Hanna
Lindroos, Ilari
Nieminen, Hanna
Nila, Leena
Norha, Tomi
Nuotio, Jasmine
Nurminen, Erkki
Oikarinen, Tomi
Pajunen, Ilse
Parpo, Piia
Peltonen, Hannele
Pilto, Irma
Rantakokko, Hanna
Renvall, Tiina
Saarikko, Johanna
Salminen, Elina
Salminen, Mari
Salo, Merja
Snäll, Eva-Greta
Stedt, Niina
Stormi, Minna
Sundbäck, Esa
Tuokko, Anne
Valkama, Sari
Vartiainen, Katriina
Vukelic, Igor
Ykspetäjä, Kaisa
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biologia, maantiede
kemia, terveystieto
matematiikka
äidinkieli ja kirjallisuus
englanti
espanja, ranska
saksa, ruotsi
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äidinkieli ja kirjallisuus, filosofia
liikunta, terveystieto
erityisopettaja
historia, yhteiskuntaoppi
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psykologia, uskonto
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Henkilökunta
koulusihteeri
terveydenhoitaja
koulukuraattori
opintopsykologi

Tuula Rossi
Ada Parkkonen
Karoliina Öhberg
Sanna-Maaria Rautava
(Matleena Korhonen 3.1.2022 alkaen)
psykiatrinen sairaanhoitaja Maarit Kostiander
koululääkäri
Ella Heikkilä-Lundström
keittiön vuorovastaava
Marjo Heinonen
(Josefiina Rautiainen 09/2021 alkaen)
kokki
Jari Hiltunen
ruokapalvelutyöntekijät
Johanna Erkinheimo
Ossi Peltomäki
Josefiina Rautiainen (09/2021 saakka)
Kobra Yousefbour
kiinteistönhoitaja
Markku Aaltola

OHJAUSRYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT
18

Katja Koski

19A
19B
19C
19D
19E
19F
19G
19H
19I

Hannele Peltonen
Leena Nila
Jussi Alminoja
Tomi Norha
Marika Kumlander
Minna Stormi
Esa Sundbäck
Teea Brunila
Hanna Rantakokko

20A
20B
20C
20D
20E
20F
20G
20H

Marjo Haapatie
Hanna Laine
Tomi Oikarinen
Ilse Pajunen / Alba Martin Fernandez
Piia Parpo
Merja Salo
Sari Valkama
Anne Tuokko

21A
21B
21C
21D
21E
21F
21G
21H

Mikko Hanski
Tommi Kinnunen
Olli Kärki
Ilari Lindroos
Hanna Nieminen
Irma Pilto
Johanna Saarikko
Eva-Greta Snäll

Erityisopetuksen vuosikertomus lukuvuosi 2021 - 2022
Erityisopettaja järjesti DigiLukiseulan syyskuussa yhteistyössä TVT-vastaavien ja äidinkielen
opettajien kanssa. Lukiseulat järjestettiin TVT-oppituntien aikana. Matematiikan Origo-seula
järjestettiin syksyllä ensimmäisen kerran lukion aloittaville opiskelijoille matematiikan oppitunneilla
Mikko Hanskin ja Olli Kärjen vastatessa seulan toteutuksesta.
Kuluneena lukuvuonna Luostarivuoren Lyseon lukiossa on toiminut ensimmäistä kertaa oma
erityisopettaja – tämä on mahdollistanut opiskelijoiden kohtaamisen ja pedagogisen tuen
järjestämisen jatkumona. Turun lukioiden kaikille opiskelijoille saatavilla oleva Taitava oppija –kurssi
järjestettiin lukiossamme 3.periodissa yhdessä erityisopettaja Mari Vukelickin kanssa.
Lukiomme erityisopetukseen saatiin koronatuella lisäresurssia. 3.periodista alkaen. Erityisopettaja
ja englannin kielen opettaja Sanna Leinonen keskittyi abiturienttien ohjaamiseen ja piti kaikille
opiskelijoille avointa ”Learning Cafeta”, jossa opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden tehdä
opiskelutehtäviä. Sannan englannin kielen opettajan asiantuntemus on saatu hyödynnettyä
opiskelijoille tarpeen mukaan.
Ryhmänohjauksen merkitys korostuu uudessa lukion opetussuunnitelmassa. Kuluneen
kevätlukukauden aikana lukiossamme pyrittiin keskittymään ja kehittämään ryhmänohjauksia
fokusoimalla ryhmänohjaustunneille opiskeluhyvinvointeemoja. Opintopsykologi ja kuraattori
pitivät kahdella eri ryhmänohjauskerralla kaikille lukion opiskelijoille etäyhteydellä
myötätuntoteemaisen ja mielenterveyden ylläpitämiseen liittyvät tietoiskut. Erityisopettaja on
konsultoinut taustalla ryhmänohjaajille ryhmänohjausten sisältöä Kouluhyvinvoinnin
erikoistumiskoulutusta hyödyntäen mm. vahvuuspedagogiikan näkökulmasta. Tavoitteena on
jatkossakin lisätä sosioemotionaalista hyvinvointia vahvistavia teemoja ryhmänohjauksiin eri
menetelmiä hyödyntäen.
Kesän iloa kaikille!
Niina Stedt
erityisopettaja
Luostarivuoren Lyseon lukio

Opiskelijakunta
Opiskelijakunnan hallitus on pyrkinyt vaikuttamaan koulun asioihin opiskelijoiden näkökulmasta
sekä järjestänyt opiskelijoille virkistystoimintaa. Syksyllä 2021 käynnistettiin opiskelijakunnan
toimintaa uudelleen koronarajoitusten helpotettua. Abit ovat toimineet opiskelijakunnan
hallituksen jäsenten kummeina ja perehdyttäneet toimintaan.
Opiskelijakunta valitsi uusia ensimmäisen vuoden opiskelijoita mukaan toimintaan, järjesti sähköiset
nuorisovaltuustovaalit, osallistui nuorisovaltuuston hankehakuun ja sai kutsun esittelemään ideat
Turun kaupungintalolla. Vierailijoina koululla kävivät Lukiolaisten liiton edustajat.

Opiskelijat ovat vaikuttaneet koulun toimintaan osallistumalla opettajien kokouksiin ja hyvinvointikokouksiin ja järjestäneet keväällä yleiskokouksen. Vanhempainilloissa ovat maistuneet
opiskelijoiden leipomat herkulliset pullat.
Tapahtumia on järjestetty seuraavasti: halloween, pikkujoulut, ystävänpäivä ja vappupiknik.
Halloween-tapahtumassa liittyvästä pukeutumisesta palkittiin. Aulassa oli himmennetty valoja,
käytössä oli discovalo ja taustalla kauhumusiikkia. Ohjelmassa oli tietokisa, kauhukuja,
kummitusjahti, kisoja sekä kurpitsan kaiverrus.

Pikkujouluissa oli tarjolla glögiä ja opiskelijakunnan leipomia piparkakkuja, joulukorttien askartelua,
jouluvisa, piparkkakujen koristelua ja jouiluista musiikkia. Lisäksi oli mahdollista osallistua
joulupakettien etsintä-kisaan. Tonttulakkiin pukeutuneita muistettiin myös.

Ystävänpäivänä sai kirjoittaa salaisia kirjeitä
postilaatikkoon, jotka luettiin nimettömästi
keskusradiosta. Lisäksi oli kahvio, jossa myytiin
laskiaispullia.
Vappupiknik järjestettiin koulun puistossa. Tarjolla
oli munkkia ja simaa. Pihalla oli mahdollista pelata
pihapelejä.
Opiskelijakunta on myös järjestellyt abeille
hupparien, penkkari-rekkojen ja ylioppilaslakkien
tilauksia. Kakkosia on avustettu vanhojen tanssien
koristeluissa ja frakki-tilauksissa. Ykkösiä avustettiin
järjestämään kuplafutistapahtumaa.
Opiskelijakunta muistaa myös kaikkia ryhmiä
kevään tsemppari - stipendeillä

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet toivovat, että kerrotte rohkeasti ideoita ja toiveita toiminnan
kehittämiseksi. Yhdessä olemme opiskelijakunta!
Rentouttavaa kesälomaa kaikille!
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ja
Eva-Greta Snäll, opiskelijakunnan ohjaava opettaja

JaSeSoi ja Abigaala Logomossa 15.11.2021
Koko koulu kokoontui marraskuussa Logomoon JaSeSoi-tapahtumaan kuuntelemaan
opiskelijoiden upeita musiikkiesityksiä ja viettämään samalla Abigaalaa. Ohessa kuvakooste
molemmista tapahtumista.

Itsenäisyysjuhla ja lakkiaiset 3.12.2021
Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilaiden lakkiaiset vietettiin Martin kirkossa 3.12.2021.

Vanhat tanssit 20.8.2021
Vanhat tanssit 2021 järjestettiin poikkeuksellisesti syksyllä elokuussa koulujen alettua. Iltajuhla
järjestettiin Messukeskuksessa neljässä eri näytöksessä, jotta yleisöön saatiin riittävät turvavälit.
Tanssien koreografiat oli varioitu turvavälein ja ilman parin vaihtoja. Onneksi juhla kuitenkin saatiin
järjestää ja vieraatkin pääsivät seuraamaan näytöksiä. Tanssiaiset sujuivat upeasti ja opiskelijat
loistivat asuissaan. Kokonaisuus oli valtavan hieno ja kuviot ja siirtymiset sujuivat täsmällisesti.
Opiskelijat esittivät myös oman tanssin koreografian, joka sai valtavat aplodit. Tanssien lomassa oli
myös järjestetty valokuvaus ja juhlaillallinen. Kuvataiteen opiskelijat ottivat tilannekuvia. Näytökset
striimatiin myös kotiväelle ja tallenne löytyy koulun nettisivuilta.

Vanhat tanssit 28.4.2022
Vanhat tanssit 2022 järjestettiin poikkeuksellisesti keväällä huhtikuun lopulla. Iltajuhla järjestettiin
Turun linnassa kolmessa näytöksessä, kaksi näytöstä samanaikaisesti kuninkaansalissa ja
kuningattaren salissa. Edelleenkin koreografiat oli varioitu ilman parinvaihtotansseja, mutta onneksi
tanssit päästiin tanssimaan ilman maskeja. Kasvot ja ilmeet tulivat ihanasti näkyviin. Paikalla oli
myös Turun sanomat. Tansseja oli videoimassa Focus-video, josta saatiin etälähetys koteihin ja myös
tallenne muistoksi. Kuvataiteen opiskelijat ottivat tilannekuvia. Juhlan lomassa oli järjestetty
juhlaillallinen ja valokuvaus. Tunnelma oli lämminhenkinen ja vieraat pääsivät näkemään tansseja
läheltä. Opiskelijoiden asut loistivat kattokruunujen valossa ja hymy paistoi kasvoilta. Tanssit
sujuivat valtavan hienosti ja arvokkaasti. Opiskelijat esittivät oman tanssin koreografian, joka oli
hienosti onnistunut. Valtaosa vanhemmista osallistui vielä lopuksi yhteistanssiin. Tunnelma oli
erinomainen.
Kiitos kaikille ihanille tanssijoille, olette tähtiä!
Eva-Greta Snäll, liikunnan.ja terveystiedon lehtori

Kielojuhla ja penkkarit 1.4.2022
Abiturientit ja toisen vuoden opiskelijat kokoontuivat penkkaripäivän aamuna Valtion virastotalon juhlasaliin
viettämään perinteistä kielojuhlaa. Juhlassa kuultiin abiturienttien ryhmänohjaajan, abiturientin ja toisen
vuoden opiskelijoiden puheet sekä musiikkiesitys. Lisäksi abiturientit pitivät puheet ja luovuttivat kiitoslahjat
ryhmänohjaajilleen. Iltapäivällä abit suuntasivat penkkariajeluille Turun keskustaan.

Liikunta
Koulujen väliset ottelut
Lukuvuonna 2021-2022 on vihdoin pitkän tauon jälkeen rajoitusten helpotettua järjestetty koulujen
välisistä otteluista sähly, koripallo ja lentopallo ja pesäpallo. Opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti
urheilutapahtumiin ja edustaneet Luostarivuoren Lyseon lukiota.
Lämpimät onnittelut urheilumenestyksestä lukiomme opiskelijoille: poikien sählyjoukkueelle
hopeaa,
koripallojoukkueelle
pronssia,
lentopallojoukkueelle
pronssia,
tyttöjen
pesäpallojoukkueelle kultaa ja poikien pesäpallojoukkueelle pronssia. Tytöt jatkavat syksyllä taivalta
pesäpallon sm-kisoihin.
Lämpimät onnittelut kaikille pelaajille urheilumenestyksestä!
Liikunnanopettajat
Eva-Greta Snäll ja Henrik Johansén

12-15.5.2022 Oslon urheilumatka
“Oslon matka oli erittäin onnistunut! Oli kiva päästä tutustumaan uusiin ihmisiin, kilpailemaan
ulkomailla ja nähdä kaupunkia!”
“Oslon reissu oli paitsi juoksukisan takia, myös muiden tekemisten takia upea kokemus. Uusien
tuttavuuksien tekeminen ja vapaa-aika kavereiden kanssa teki reissusta vielä paremman. Ryhmässä
yhteishenki oli loistava ja aikaa vietettiin usein isolla porukalla. Oslon urheilumatka oli reissu, jota
muistelee mielellään vielä monenkin vuoden päästä.”
Lukiomme osallistui yhdessä Liedon lukion joukkueen kanssa Holmenkollstafettenurheilutapahtumaan. Torstaina lähtöpäivänä lennettiin Helsingistä Osloon, majoituttiin hostelliin ja
tehtiin iltalenkki Oopperatalolle ja Kuninkaanlinnalle.
Perjantaina kävimme Holmenkollenin huipulla sekä hiihtomuseossa. Juoksulenkki tehtiin Songsvann
- järven ympäri. Tämän jälkeen harjoiteltiin julkisilla kulkeminen ja tutustuttiin omiin
juoksuosuuksiin, etsittiin viestien lähdöt ja vaihtopaikat. Haimme juoksunumerot Bislett:in
stadionilta. Illalla oli vapaa-aikaa tutustua Osloon.

Lauantaina syötiin hotellin monipuolinen
aamupala ja puettiin päälle vihreät edustuspaidat
tapahtumaa varten. Jokainen lähti pienryhmissä
omille suorituspaikoilleen ja valmistautui omaan
kisasuoritukseen. Viestijuoksussa juostiin 18
kilometrin matka, joka jaettiin 15 juoksijan
kesken osuuksiin. Juoksukisa sujui erittäin hyvin
ja kaikki pääsivät ehjin nahoin maaliin asti.
Tapahtumapäivä oli aurinkoinen ja lämmin.
Ilmapiiri oli kannustava ja kärjessä nähtiin
maailman huippuja. Illan päätteeksi kävimme läpi
päivän
tapahtumat
illallisen
merkeissä
ravintolassa. Tämän jälkeen halukkaat lähtivät
iltakävelylle Vigeland puistoon katsomaan
kiviveistoksia.
Sunnuntaina pakattiin tavarat ja luovutettiin
huoneet. Halukkaat saivat lähteä veneretkelle
museosaarille kontiki-museoon ja Frammuseolaivaa tutkimaan.

Sitten olikin aika palata takaisin kotiin. Opiskelijat olivat aivan mahtavia ja urheilumatka oli erittäin
onnistunut.
Urheilumatkalle osallistuneet opiskelijat ja
Eva-Greta Snäll, liikunnan- ja terveystiedon lehtori

Liikkuva opiskelu
Lukuvuoden 2021–2022 aikana on aktivoitu jälleen tauon jälkeen liikuntavälitunteja. Koulun
liikuntasaleissa on järjestetty vapaavuoroja välitunneilla, 3. kerroksen aulassa on ollut mahdollista
pelata pingistä ja koulun kuntosalille on myös päässyt tutustumaan.
Laskettelupäivä järjestettiin 9.2.2022 ensimmäistä kertaa Hirvensalossa yhdessä muiden Turun
lukioiden kanssa. Osallistujia oli yhteensä 120 opiskelijaa. Opiskelijat toivoivat, että tapahtuma
järjestettäisiin jatkossakin.
Opiskelijat halusivat järjestää lukiomme luokkien välisen kuplafutis-tapahtuman Urheilupuiston
yläkentän nurmella 29.5.2022. Tapahtumaan osallistuminen oli vapaaehtoista ja jokaiselta luokalta
sai osallistua mukaan. Osallistujia oli yhteensä 100, mikä oli iloinen yllätys. Opiskelijat toimivat myös
itse peleissä tuomareina.
Teemapäivinä on kannustettu taukoliikuntaan videoiden ja aivojumpan avulla. Eurooppalaisena
liikuntapäivänä syksyllä haastettiin luokat keräämään roskia koulun puistosta ja Unelmien
liikuntapäivänä keväällä kannustettiin toiminnallisiin opetusmenetelmiin taukojumppien lisäksi.
Opiskelijakunnan tapahtumien yhteydessä on järjestetty liikuntatehtäviä, kuten Just Dance -tanssit
halloween-tapahtumassa ja leuanvetohaaste ystävänpäivänä. Opiskelijat ovat tehneet
tapahtumista mainoksia ja kannustavat osallistumaan rohkeasti mukaan jatkossakin.
Sporttista kesälomaa kaikille!
Liikuntatutorit ja
Liikkuva opiskelu -hankkeen ohjaavat opettajat Eva-Greta Snäll ja Marika Kumlander

Kevätjuhla 3.6.2022
Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden kevätjuhla vietettiin Työväenopiston UP-juhlasalissa. Juhlassa
kuultiin opiskelijoiden esityksiä ja puhe, jaettiin opiskelijakunnan tsempparistipendit sekä palkittiin lukiomme
menestyneet urheilujoukkueet. Tilaisuus päättyi Suvivirteen.

Puistorock 2.6.2022
Puistorock järjestettiin sateen vuoksi poikkeuksellisesti koulun salissa. Kiitos kaikille esiintyjille!

Luostarivuoren Lyseon lukio toivottaa hyvää kesää!

