
 

 

 
  



 

 

KATSAUS PUOLALANMÄEN LUKION LUKUVUOTEEN 2019–2020 
 
 
Puolalanmäen lukion 92. lukuvuoden koulutyö alkoi 8.8.2019 tuttuun tapaan ryhmänohjauksella ja 
valokuvauspäivällä. Kukaan ei vielä silloin arvannut, millaisissa poikkeusoloissa se tultaisiin nyt 
30.5.2020 päättämään. 

Lukuvuoden ehkä keskeisimpänä teemana oli liikunnallisuuden lisääminen koulupäiviin. Tavoitteita 
vietiin tehokkaasti eteenpäin Liikkuva toinen aste -hankkeen avulla. Istumisen vähentämisen on kiis-
tatta todettu sekä tuovan fyysistä ja henkistä hyvinvointia että auttavan oppimisessa. Opettajakunta 
sai koulutusta oppituntien liikunnalliseen tauottamiseen ja toiminnallisten työtapojen löytämiseen. 
Kevätlukukaudella käynnistettiin myös liikuntatutortoiminta, jotta opiskelijat pääsivät itse suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan koulun arjen liikunnallisia toimia. Olemmekin jo saaneet haasteita ja vinkkejä 
aiheeseen liittyen. Toteutusta helpottamaan on tilattu myös välineitä, mm. seisomapöytiä ja keinu-
jakkaroita. Liikkuva toinen aste -hankkeen käytännöt on tarkoitus juurruttaa käyttöön niin, että ne 
jatkuvat osana koulun normaalia toimintaa myös varsinaisen hankkeen päätyttyä. 

Yksi tärkeimmistä tapahtumista lukuvuoden aikana oli YK:n päivänä järjestetty Unesco-juhla. Lu-
kiomme on ollut vuodesta 1984 yksi kansainvälisen Unesco-verkoston kouluista ja tavoitteemme on 
nostaa esille globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen teemoja. Heti talviloman jälkeen helmi-
kuussa saimme vuorostaan vieraaksi opetusministeri Li Anderssonin, jolle opiskelijat esittivät paljon 
kysymyksiä. Anderssonia pyydettiin kommentoimaan erityisesti suunniteltua oppivelvollisuuden pi-
dentämistä ja sen vaikutuksia 2. asteen maksuttomuuteen. 

Opettajat tekivät vuoden mittaan tärkeää ajatus- ja valmistelutyötä uuden, syksyllä 2021 voimaan 
astuvan opetussuunnitelman parissa. Myös opiskelijoilta ja kotiväeltä pyydettiin kyselyn avulla mie-
lipiteitä lukiouudistuksesta. Aktiivinen opiskelijakuntamme hallitus oli monen muun asian lisäksi mu-
kana opetussuunnitelmatyössä.  

Koronatilanteen nopea kehittyminen maaliskuussa tuli yllätyksenä kaikille. Ylioppilastutkintolauta-
kunta teki historiallisen päätöksen aikaistaa molemmat reaalikokeen päivät viikolla, jotta kevään tut-
kinto saataisiin varmemmin kokonaisuudessaan toteutettua. Osittain tästä syystä Turun lukiot siirtyi-
vät jo maanantaista 16.3. alkaen etätyöskentelyyn. Kaikki Suomen koulut siirtyivät pääosin etäope-
tukseen viikkoa myöhemmin. 

Vaikka lukion opettajille digitaalisten työskentelyalustojen käyttö oli jo ennestään melko tuttua, oli 
lyhyessä ajassa otettava käyttöön erilaisia etäyhteyden mahdollistavia ohjelmia. Henkilökunnan 
hyvä yhteishenki korostui entisestään, kun mihin pulmaan tahansa oli kollegan apu aina saatavilla. 
Opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta kysyttiin huhti–toukokuussa useaan kertaan ja opettajat 
pyrkivät ottamaan palautteen huomioon etätunteja pitäessään. 

Olemme kevään aikana kokeneet tunteita laidasta laitaan: epäuskoa, pelkoa, väsymystä, välinpitä-
mättömyyttä, helpotusta… Kiire juosta paikasta toiseen loppui, toisaalta oli pakko sopeutua uuden-
laiseen eristäytymiseen. Joku koki oppivansa paremmin ja nautti omasta rauhasta, joku toinen kai-
pasi luokkahuoneiden puheensorinaa ja yhdessäoloa. Olemme oppineet uusia työtapoja, joista osa 
varmasti jää käyttöön myös normaaliin arkeen palattaessa. Varmaa on, että lähitapaamista arvoste-
taan nyt ihan uudella tavalla. 

Elämme tällä hetkellä epätietoisuudessa myös syyslukukauden suhteen. Emme tiedä, joudummeko 
jossain vaiheessa siirtymään kokonaan tai osittain etäopetukseen ja -opiskeluun. Joka tapauksessa 
me Puolalanmäen lukiossa jatkamme koulumme pitkäjänteistä kehittämistä sekä yhteishengen ja 
hyviksi todettujen toimintatapojen vaalimista myös tulevana syksynä. 

Ennen uuden lukuvuoden alkua on kuitenkin vihdoin koittanut kesäloma, jonka toivon tuovan kaikille 
aurinkoa, terveyttä ja luottamusta tulevaan. 

Teille, uudet ylioppilaat, toivotan lämpimät onnittelut. Juhlimme valmistumistanne tänään Puolalan-
mäen historian ensimmäisissä etälakkiaisissa! 

 
Turussa 30.5.2020 
Jatta Paakkinen, apulaisrehtori  
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1. YLEISKATSAUS 
 
1.1 KANSAINVÄLISYYS JA KIELET PAINOPISTEALUEINA 

Kansainvälisessä toiminnassa Puolalanmäen lukio pyrkii siihen, että kehitymme turkulai-
sena kouluyhteisönä kantamaan vastuuta Suomesta, Euroopasta ja koko maailmasta. Toi-
mintamme pohjana on Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus sekä kestävän kehityk-
sen periaate. Lukioaikana pyrimme antamaan oppilaille virikkeitä ja valmiuksia kansainväli-
sessä yhteistyössä toimimiseen. 

Lukiomme erittäin laaja kieliohjelma tukee eri maiden koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. 
A-kielinä opetamme englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Kielten opetuksessa 
painotamme eri kielialueiden kulttuurien tuntemusta sekä kulttuurien välistä vuorovaiku-
tusta. 

Partnerikoulut ja projektit 

Tällä hetkellä toimimme aktiivisesti seuraavien partnerikoulujemme kanssa: Venäjä Pietari / 
Koulu 204 ja 227, Saksa Köln / Schiller-Gymnasium, Ranska Rennes / Lycée et collège 
Emile Zola de Rennes ja Espanja el Ejido / Colegio Mediterraneo. Lisäksi Pietarissa yhteis-
työtahoina ovat myös Anitshkovin palatsissa toimiva lasten ja nuorten taidekeskus sekä Ve-
näläisen museon lasten ja nuorten luovan toiminnan keskus. Pyrimme siihen, että lukiol-
lamme on partnerikoulu kaikilla niillä kielialueilla, joiden kieliä lukiossamme opiskellaan. Pi-
dämme aktiivisesti yhteyttä partnerikouluihimme mm. jokavuotisten opiskelijavaihtojen muo-
dossa, joissa opiskelijat asuvat isäntäperheissä. 

Osallistumme erilaisiin kansainvälisiin projekteihin: EU:n projektit, Opetushallituksen 
projektit, EYP (Euroopan nuorten parlamentti), Nordplus sekä myös Agenda 21 ja Itämeri. 
EYP:ssä olemme olleet mukana vuodesta 2005 lähtien. Olemme osallistuneet useisiin 
kansainvälisiin istuntoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Toiminta on opiskelijoiden oma-
aloitteista toimintaa, jossa opettaja toimii tukena. Vuodesta 1984 lähtien olemme UNESCO 
ASPnet -koulu. Kuluvana lukuvuonna halusimme aktivoitua Unesco-kouluna ja 
onnistuimmekin siinä mainiosti; alta löytyy selostus saamelaiskulttuurikurssista sekä koko 
koululle järjestämästämme Unesco-juhlasta.  

Pyrimme tekemään kaikista hankkeistamme hyvin opiskelijakeskeisiä. Partnerikoulu-
toimintaan ja projekteihin pyrimme saamaan mukaan eri oppiaineiden opettajia ja 
opiskelijoita. Osa näistä hankkeista on lukiomme koordinoivia verkostohankkeita, joihin 
kuuluu myös muita suomalaisia kouluja. Hankkeista voi lukea lisää seuraavien otsikoiden 
alta.  

Aktiivinen maailmankansalainen -kurssi 

Lukuvuoden aikana Puolalanmäen lukiossa toteutui perinteinen teemaopintokurssi 
Aktiivinen maailmankansalainen. Kurssille voivat osallistua Turun kaikkien lukioiden 
opiskelijat. Tavoitteena kurssilla on lisätä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten nuorten välistä 
vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa.  

Syyskuussa lukiolaiset saivat yhden iltapäivän mittaisen vapaaehtoistoiminnan koulutuksen, 
josta vastasi SPR:n Varsinais-Suomen piiri. Tämän jälkeen lähdettiin ideoimaan ja 
toteuttamaan monikulttuurisia toimintoja. Tutustuttiin mm. Pansion vastaanottokeskuksen 
toimintaan sekä Turun Lyseon koulun valmistavan opetuksen luokkaan, jonka kanssa 
toteutettiin  opetustuokio sekä järjestettiin yhdessä pikkujoulujuhla. Lisäksi ohjattiin lasten 



 

 

askartelua Pansion vastaanottokeskuksessa. Katsoimme kurssin aikana myös dokumentti-
elokuvan, josta järjestimme keskustelutilaisuuden.  

Turussa on paljon monikulttuurista toimintaa, johon kuka tahansa voi mennä mukaan. 
Lukiolaiset osallistuivat kielikahvilaan Turun pääkirjastolla ja Mikaelin seurakunnan 
kansainväliseen sunnuntaikahvilaan. Monet toimivat myös Nälkäpäivä-kerääjinä. 
Kokemuksia jaettiin säännöllisissä lähitapaamisissa. Tänä lukuvuonna kurssille osallistui 20 
opiskelijaa ja he olivat Puolalanmäen, Klassillisen, Luostarivuoren Lyseon sekä TSYKin 
lukioista. Kurssin toteutuksesta vastaavat Puolalanmäen lukion opettajat Kristiina Kivimäki 
ja Hanna Ruohikko. 

Unesco-yhteistyötä: saamelaiskulttuurikurssi  

Opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittama 
saamelaiskulttuurihanke toteutettiin yhteistyössä Katedralskolan i 
Åbon kanssa keväällä ja syksyllä 2019. Hankkeen tavoitteena oli 
perehtyä saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten asemaan EU:n 
ainoana alkuperäiskansana. Toisena tavoitteena oli lisätä 
lukioiden välistä yhteistyötä Unesco ASPnetin puitteissa. Toiminta 
alkoi saamelaisaiheisten tutkielmien laatimisella ja esittelyllä. 
Kukin opiskelija sai valita tutkielmaan itseään kiinnostavan 
teeman; aiheita olivat mm. saamelaisten historia, muinaisusko, 
saamen puvut ja kielet sekä saamelaisten asema eri valtioiden 
lainsäädännössä. Kurssille osallistuivat lukiomme opiskelijat Alina 
Anttila, Siiri Halenius, Nina Nurmi, Viola Nyyssönen, Alli Pylkkö, 
Vilma Talso ja Jaakko Toikka.  

Lukuvuoden alussa 20.-23. elokuuta matkustimme Ivaloon ja Inariin, missä vierailimme 

saamelais-kulttuurikeskus Sajoksessa, saamelaismuseo-luontokeskus Siidassa sekä Yle 

Saamen toimituksessa. Mieleenpainuvia kokemuksia olivat myös vaellus Pielpajärven 

erämaakirkolle sekä lämminhenkinen vierailu Ivalon lukioon, missä saimme osallistua 

oppitunneille ja kuulla saamelaisten ja saamen kielten asemasta lukiolaisten näkökulmasta. 

Matka syvensi kaikkien mukana olleiden ymmärrystä saamelaiskulttuurin eri puolista, sillä 

jokainen opiskelija esitteli keväällä tekemänsä tutkielman uudelleen Inarissa. Lukuisat 

vierailukohteet ja elämyksellinen oppiminen tuottivat paljon lisäyksiä ja tarkennuksia 

tutkielmien sisältöihin. Onnistuneen matkaohjelman lisäksi saimme nauttia lähes kesäisen 

lämpimästä Lapin säästä.  

Hanna Ruohikko 



 

 

Unesco–juhla 

Lukiollamme on ollut vuodesta 1984 lähtien kunnia kuulua kansainväliseen UNESCO-
kouluverkostoon. Unesco-kouluverkostoon ei enää hyväksytä uusia kouluja mukaan. Niinpä 
havahduimme siihen, että meidän lukiomme on aika ainutlaatuisessa asemassa. 
Päätimmekin ottaa aktiivisemman roolin Unesco-kouluna. Kuluvana lukuvuonna vietimme 
YK:n päivää järjestämällä koulullamme juhlan tuona päivänä, ns. Unesco-juhlan. Juhlan 
suunnitteli ja toteutti työryhmä, johon kuuluivat opettajien lisäksi opiskelijakunnan edustajat 
Inkeri Kuosa ja Vilhelm Vähäsilta, jotka toimivat lisäksi juhlan mainiona juontajaparina.  

Juhlatilaisuudessa kuultiin kansanmusiikkiesityksiä, terveisiä saamelaiskulttuurikurssilta, 
tarinankertojan tervehdys sekä tietysti myös opekuoron esitys. Lisäksi näimme kolme 
finalistityötä ykkösten videokilpailusta, jonka teemana olivat suomalaiset ehdokkaat 
aineettomiksi kulttuuriperintökohteiksi. Ehdokkaat olivat suomalainen urheilu (esim. 
eukonkanto ja kännykänheitto), suomalainen ”afterwork” saunailtoineen sekä suomalainen 
sosiaalinen kanssakäyminen (tai paremminkin -käymättömyys). Oivaltavasta ja hauskasta 
finaalitriosta voittajaksi selviytyi suomalainen sosiaalinen kanssakäyminen.  

Kristiina Kivimäki 

 

 

 

  



 

 

Kansainväliset kielitutkinnot 

Lukiossamme on mahdollista suorittaa kaksi kansainvälistä kielitutkintoa: ranskan 

kielitutkinto Delf sekä saksan kielitutkinto Deutsches Sprachdiplom II. Molemmissa kielissä 

tarjoamme opiskelijoille myös mahdollisuuden osallistua erilliselle kurssille, joka valmentaa 

kielitutkintoon. Deutsches Sprachdiplom II:n ja Delfin tason B2 suorittaneet ylioppilaat ovat 

oikeutettuja opiskelemaan saksan- ja ranskankielisissä yliopistoissa ja korkeakouluissa. 

Deutsches Sprachdiplom II:n (tasot B2 ja C1) suorittivat tänä vuonna meidän lukiomme 

opiskelijoista Suvi Aaltonen, Eddamari Erdmann, Anna Funck, Oskari Hakanen, Aino 

Liuhto, Ida Ojuva, Alli Pylkkö ja Eemeli Ylönen. Vastaavasti ranskan Delf-tutkinnon B2-

tason suorittivat tänä vuonna Matleena Hyttinen, Roosa Karu, Signe Nynäs ja Vilma 

Wallenlind. 

Lukuvuoden 2017–2018 kulttuuri- ja kansainvälisyyskurssien puitteissa järjestettävistä 
tilaisuuksista voi lukea kunkin aineen kohdalta erikseen. 

Vaihto-oppilastoiminta 

Vaihto-oppilastoiminta Puolalanmäen lukiossa on aktiivista, ja tänäkin vuonna 
kymmenkunta opiskelijaamme vietti vaihtovuotta ulkomailla. Osa heistä palasi takaisin 
suunniteltua aikaisemmin koronaepidemian myötä mutta yhtä kaikki monia kokemuksia 
rikkaampina. 

Kansainvälisyys näkyy ja kuuluu myös ulkomaisten vaihto-oppilaidemme myötä koulumme 
arjessa. Tänä lukuvuonna meillä on kaksi vaihto-oppilasta elävöittämässä oppituntejamme 
ja sosiaalista elämää koulussa ja koulun ulkopuolella. Anna Zannarini Italiasta ja Jorge 
Antunez Meksikosta osallistuivat myös vanhojen tansseihin. 

Katariina Einälä 

 
Musiikkilukio 

Lukioaikana jokaiselle musiikkilukion opiskelijalle pyritään järjestämään ainakin yksi kuoro-
/orkesterivierailu ulkomaille. Vierailut ja muu projektitoiminta tuottavat vierailuja omaan 
lukioomme ja antavat opiskelijoille kokemusta kansainvälisyydestä ja tilaisuuden käyttää 
laajaa kielitaitoaan. Musiikista lisää aineen kohdalla. 

Kristiina Kivimäki 



 

 

1.2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen kurssit ovat luonteeltaan yleissivistäviä. Opiskelussa pai-
notetaan kieltä ja kulttuuria, erityisesti kirjallisuutta. Kursseilla luetaan runsaasti kotimaista 
ja kansainvälistä kirjallisuutta sekä keskitytään olennaisiin kansalaistaitoihin eli lukemiseen, 
kirjoittamiseen ja itsenäiseen ajattelemiseen. Näitä taitoja mitataan ylioppilaskokeissa, ja 
koulumme onkin menestynyt erinomaisesti erityisesti äidinkielessä. Syksyllä Yle teki jutun 
Suomen parhaista lukioista matematiikan ja äidinkielen kokeessa keväällä 2019. Puolalan-
mäen lukiossa kirjoitettiin tuolloin eniten laudatureja äidinkielessä (47 kpl).  

Syksyn aluksi ensimmäisen vuoden opiskelijat tekivät perinteisen teatterimatkan Helsingin 
kaupunginteatteriin, jossa seurasimme Lauri Maijalan ohjaamaa vaikuttavaa esitystä Riista-
polku. Syksyllä veimme abiturientit Turun kaupunginteatteriin katsomaan Red Nose Com-
panyn hulvatonta versiota kuuluisasta Don Quijote -romaanista. Keväällä olimme menossa 
katsomaan Florian Zellerin uutuusnäytelmää Isä, mutta koronaepidemian aiheuttama karan-
teeni astui voimaan vain pari päivää ennen esitystä. Samalla peruuntuivat muutkin keväälle 
suunnitellut kulttuuririennot ja vierailut, kun siirryimme etäopetukseen. Äidinkielen opiskelu 
sujui poikkeusoloissakin varsin hyvin. Kirjastojen sulkeuduttua kursseilla luettavan kirjalli-
suuden hankkiminen kuitenkin tuotti vaikeuksia, jos kotikirjahyllystä ei löytynyt sopivaa luet-
tavaa. Tilannetta helpotti huomattavasti BookBeat, joka lahjoitti lukiomme opiskelijoille lah-
jakortin. Sen avulla lukiolainen sai lukea tai kuunnella BookBeatin kirjoja maksutta kaksi 
kuukautta eli lukukauden loppuun asti.  

Päivi Pekanheimo, Timo Niemi ja Tarja Tuovila 

1.3 KIELTEN OPETUS PUOLALANMÄEN LUKIOSSA 

Kielivalikoima pysyy laajana: 
 – A-kielinä englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä 
 – B1-kielenä ruotsi 
 – B2-kielinä saksa, ranska 
 – B3-kielinä saksa, espanja, venäjä, ranska 

Puolalanmäen lukio on Turussa ollut edelläkävijä kieltenopetuksessa jo monipuolisen kieli-
valikoimansa ansiosta. Tavoitteenamme onkin tarjota opiskelijoillemme vankka kielitaito kai-
killa kielen eri osa-alueilla, ei ainoastaan ylioppilaskirjoituksia vaan myös elämää varten. 
Näin ollen pidämme tärkeänä, että laadukkaan perusopetuksen lisäksi annamme opiskeli-
joille mahdollisuuden käyttää kieltä syntyperäisten opettajien kanssa ja että he jo lukioaika-
naan tutustuvat kohdekielen kulttuuriin. Lisäksi korostamme tieto- ja viestintätekniikan aktii-
vista käyttöä nykyaikaisessa kieltenopetuksessa. 

Englanti 

Yhä kansainvälisemmäksi muuttuvassa maailmassamme englannin kielen osaaminen on 
yhä tärkeämpää. Siitä on tullut eräänlainen kansalaistaito ja pyrimmekin siihen, että opiske-
lijoilla olisi mahdollisimman hyvä suullinen ja kirjallinen taito englannissa, kun he aloittavat 
jatko-opintonsa ja astuvat työelämään. 

Digitaalisuus on olennainen osa englannin opiskelua, ja opiskelijat ovat varsin tottuneita 
sähköisten materiaalien ja sovellusten käyttöön. Nämä taidot tulivatkin todelliseen testiin 
etäopiskelun myötä, ja olikin hienoa huomata, että opiskelijoilta siirtyminen digitaaliseen etä-
opiskeluun sujui varsin kivuttomasti. Kaiken sähköistymisen keskellä pidämme erittäin tär-
keänä sitä, että opiskelijat harjoittelevat viestintätaitoja myös kasvotusten. Lähiopetuksessa 



 

 

englannin tunneilla kuuluukin usein iloinen puheensorina, kun opiskelijat keskustelevat, väit-
televät tai pitävät suullisia esityksiä toisilleen. Loppukeväällä myöskin kielen suullinen har-
joittelu tehtiin etänä, mikä onnistui hienosti videoneuvottelualustoilla. 

Huhtikuun lopussa meidän oli tarkoitus tehdä jo perinteinen opintomatkamme englanninkie-

liseen maahaan; tänä vuonna Irlantiin. Matka valitettavasti siirtyi ensi lukuvuoteen, mutta 35 

innokasta opiskelijaa ja me opettajat toivomme pääsevämme matkaan lukuvuonna 2020–

2021. 

Katariina Einälä ja Paula Sjöblom 

Ruotsi  

     

Koulutyön lisäksi ruotsia harjoiteltiin NORDPLUS-projektissa Nordiska band, joka yhdistää 
ruotsia ja musiikkia sekä neljää pohjoismaista musiikkilukiota. Projekti on 2-vuotinen, lempi-
nimeltään MuRu-kurssi. Mukana ovat meidän lisäksemme Vaskivuoren lukio Vantaalta, 
Spyken-lukio Lundista Ruotsista sekä Edvard Grieg -lukio Oslosta Norjasta. Mukana on/oli 
12 opiskelijaa ja 2 opettajaa jokaisesta lukiosta eli yhteensä yli 50 henkeä. Hankkeen koor-
dinoijana toimii Svenska Nu -organisaatio, josta mukana on projektipäällikkö Henrik Huldén. 
MuRu-kurssin vetäjinä musiikinopettaja Timo Lehtovaara ja ruotsinopettaja Arto Heiskanen. 

Kokoonnuimme kaikki Espoon Hanasaaressa 4.–8.11.2019 ja muodostimme yhteispohjois-
maisia bändejä. Ne harjoittelivat yhdessä kolme päivää, ja tapaamisen lopuksi pidettiin kon-
sertti. Viikko oli onnistunut ja yhdessä soittaminen yhdisti nuoria. Turussa oli samalla viikolla 
kouluruokalakko, mutta Hanasaaressa tarjottiin hulppea täysihoito. 

Keväällä juuri ennen Korona-karenssia tapasimme ruotsalaiset nuoret uudestaan, tällä ker-
taa Lundissa 2.–6.3.2020. Vantaalaiset matkustivat Osloon. Lundissa nuoret majoittuivat 
projektin oppilaitten perheisiin. Päivät täyttyivät musiikista, ja lopuksi oli taas yhteiskonsertti 
täydelle salille. 

Nordiska Band -projekti jatkuu syksyllä 2020. Sama konsepti, mutta uudet opiskelijat! 

Åbo Svenska Teaterissa kävimme katsomassa musikaalia Kalevala. Myös opettajien TYKY-
ryhmä oli edustettuna. 

Yhteistyö Turun yliopiston Kieli- ja viestinnän laitoksen kanssa alkoi: abi-kurssin 
RUA9/RUB8 yhteydessä tutustutaan yhden tiedekunnan valmentavan kurssin teksteihin, ja 
opiskelijat saavat kurssin myös yliopistolta. 



 

 

    

1. Spyken-lukio, Lund 
2. MuRu1 tuomiokirkon portailla Lundissa 
3. Kuluneita kitaroita 

4. Veera Järvinen ja Aino Honkanen lavalla 

5. Loppukonsertin jälkeen 

6. Musiikinopettaja Ulrika Holmqvist-Andersson pitää loppupalaveria 

7. Muusikko Ville Pusa antaa vihjeitä Hanasaaressa 

Arto Heiskanen 

MuRumietteitä 

Vuoden 2019 MuRu-kurssi oli ehdottomasti yksi tähänastisen lukioaikani mieleenpainuvim-
mista projekteista. Itse olen aina pitänyt musiikista ja ruotsista molemmista, joten niiden yh-
distelmä kuulosti jo lähtökohtana tuoreelta, kutkuttavalta ja hauskalta idealta.  

Aloimme puuhailla MuRu-porukkamme kanssa ensimmäisen kerran kunnolla syksyllä 2019. 
Marraskuinen viikko Hanasaaren hotellissa lähestyi kovaa vauhtia ja valmistelimme oman 
porukkamme kesken bändiesityksiä. Hanasaaressa pääsimme ensimmäisen kerran esiinty-
mään, soittamaan lundilaisten kanssa ja tutustumaan myös oslolaisiin ja vaskivuorelaisiin. 
Viikkomme neljän ja puolen tähden hulppean hotellin täysihoidossa kului musiikin, ruotsin, 



 

 

uusien tuttavuuksien, käsittämättömän hyvän ruuan ja uima-altaan pauloissa vähän turhan-
kin reippaasti.  

Hanasaaren onnistuneen reissun jälkeen aloimme jo kaikki odottaa innolla maaliskuun mat-
kaa Ruotsiin, Lundiin. Lundissa meidät otettiinkin lämmöllä vastaan ja asuimme meille jo 
tuttujen opiskelijoiden luona ja pääsimme kurkistamaan ruotsalaisen perheen arkeen. Yllä-
tyin iloisesti, kun huomasin, miten jo pelkästään viikon mittaisen reissun aikana kielen ym-
märtäminen helpottui huomattavasti ja myös sen käyttämiseen alkoi löytyä rohkeutta. 
Vaikka päivät usein täyttyivätkin musiikista ja ruotsista, meillä oli myös aikaa tutustua Lundin 
idylliseen kaupunkiin ja sen suloisiin kahviloihin. Bändisoittaminen ruotsalaisten kanssa oli 
jälleen todella hauskaa ja reissumme huipentuikin Spykenin koululla pidettyyn konserttiin, 
jossa me ja ruotsalaiset esiinnyimme erilaisilla bändikokoonpanoilla yhdessä ja erikseen. Oli 
mieletöntä huomata, miten intohimo musiikkia kohtaan yhdisti meitä kaikkia niin vahvasti! 

Vaikka viikon reissun jälkeen Turkuun palasikin hyvin väsynyt MuRu-jengi, meille kaikille oli 
varmasti jäänyt käteen rutkasti uusia kokemuksia ja uutta intoa. Oli hienoa ja silmiä avaavaa 
päästä kohtaamaan eri maissa asuvia saman henkisiä ihmisiä ja löytää yhtäläisyyksiä ja 
eroja heidän tavastaan tehdä ja kokea musiikkia. Sivutuotteena tuli ihan huomaamattaan 
oppineeksi huimasti uutta Ruotsin kulttuurista ja kielestä ja löytäneeksi uusia ystäviä - niin 
ruotsalaisia kuin suomalaisiakin. 

 Aino Honkanen 

Saksa 

Pian lukuvuoden alettua elokuussa saimme tuttuun 
tapaan vieraita Kölnistä. Kyseessä oli tietenkin joka-
vuotinen oppilasvaihtomme partnerikoulumme 
Schiller-Gymnasiumin kanssa. Kölnistä saapui 16 
opiskelijaa ja 2 opettajaa.  

Jokavuotisella oppilasvaihtotoiminnallamme halu-
amme ennen kaikkea tarjota nuorille tilaisuuden tu-
tustua toisen maan kulttuuriin osallistumalla tavalli-
sen arjen viettoon asumalla paikallisessa per-
heessä. Suomalaiset opiskelijat saavat näin tietysti 
myös ainutlaatuisen tilaisuuden harjoittaa koulussa 
oppimaansa saksan kieltä.  

Kölniläiset nuoret tutustutettiin kotikaupunkiimme 
mm. kiertoajelun sekä kaupunkiseikkailusovellus 
Sepon merkeissä. Ahvenanmaan risteilyllä he sai-
vat tutustua Suomen historiaan ja nykyaikaan, poh-
joismaiseen ruokakulttuuriin, Turunmaan saaristoon 
ja Ahvenanmaan oloihin, sekä suomen kielen alkei-
siin. Ohjelmassa oli lisäksi suomalaisen kuvataiteen kulta-aikaan tutustuminen Turun taide-
museossa, Käsityöläismuseoon tutustuminen, Turun filharmonisen orkesterin konsertti sekä 
yhteinen illanvietto saunoineen ja uimisineen Ruissalon Saaronniemessä.  

Meidän opiskelijoitamme matkasi Kölniin tänä vuonna 5.–12.3.2020. Kölnissä 23 opiskeli-
jaamme asui isäntäperheissä ja kävi isäntäoppilaidensa mukana koulua. Viikon aikana osal-
listuimme opastettuun kiertokävelyyn Kölnin historiallisessa keskustassa, tutustuimme Köl-



 

 

nin tuomiokirkkoon, olimme Kölner Philharmonien konsertissa ja vierailimme Kölnin kaupun-
gintalolla, jossa meidät otti vastaan apulaispormestari Andreas Wolter. Tutustuimme niin 
roomalaisaikaiseen Kölniin Archäologische Zonella kuin myös kansallissosialistiseen Kölniin 
NS-Dokumentationszentrumissa sekä keisariajan Kölniin uudessa Timeride-virtuaalimuse-
ossa. Tällä kertaa pääsimme myös tutustumaan yhteen Kölnin monista filmistudioista MMC 
– Film & TV Studios Cologneen. Lisäksi kaksi lukiolaistamme, Vilhelm Vähäsilta ja Daniel 
Lahtinen, tutustuivat kaupunginjohtaja Andreas Wolterin työhön kolmena päivänä.  

Kuluvana lukuvuonna lukiossamme suoritettiin jälleen menestyksekkäästi Saksan kielidiplo-

mia – Deutsches Sprachdiplom II. Yhteensä 8 opiskelijaa läpäisi tutkinnon B2- tai C1-tasolla. 

Onneksi olkoon Aaltonen Suvi, Erdmann Eddamari, Funck Anna, Hakanen Oskari, 

Liuhto Aino, Ojuva Ida, Pylkkö Alli ja Ylönen Eemeli! Deutsches Sprachdiplom II:n suo-

rittaneet ylioppilaat ovat oikeutettuja opiskelemaan saksankielisissä yliopistoissa ja korkea-

kouluissa. 

Kristiina Kivimäki 

Kölnin Pormestarin matkassa 

Kölnin opiskelijavaihdon aikana saimme mahdollisuuden tutustua kaupungin liikenne- ja ym-
päristöpolitiikasta vastaavan pormestarin Andreas Wolterin arkeen ja työnkuvaan. Osallis-
tuimme hänen kanssaan erilaisiin Kölnin kaupunkia ja Nordrhein-Westfalenin osavaltiota 
koskeviin yhteiskunnallisiin kokouksiin ja tapahtumiin. Viikon aikana saimme kattavan kuvan 
siitä, mitä kaikkea saksalaisen suurkaupungin pormestarin kalenteri pitää sisällään.  

Matkan ensimmäisenä kokonaisena päivänä opiskelijavaihdon johdosta kaupungintalolla 
järjestetyn yhteisen vastaanoton jälkeen, jatkoimme matkaa pormestarin autonkuljettajan 
kyyditsemänä päivämme ohjelmaan kuuluvaan joukkoliikennekonferenssiin. Konferens-
sissa esiteltiin uusia lähi- ja kaukoliikenteeseen liittyviä ideoita ja tulevaisuudenkuvia. Poliit-
tiset päättäjät ja yritysjohtajat eri puolilta osavaltiota jakoivat visioitaan ja ajatuksiaan kestä-
vistä liikennemalleista ja liikkumista helpottavista ratkaisuista, kuten Car Sharing -ilmiöstä, 
vaihtoehtoisella energialla kulkevista linja-autoista sekä liikenneverkoston kehittämisestä ja 
parantamisesta.  

Kutakuinkin rentouttavan viikonlopun jälkeen 
osallistuimme maanantaina Pormestarin mu-
kana Reininmaan lähi- ja kaukoliikenteestä 
vastaavien yritysten tiloissa järjestettyyn ko-
koukseen. Kokouksessa olivat mukana yri-
tysjohtajat, jotka esittelivät raideliikenteen tu-
levaisuuden näkymiä paikalle olleille kunta-
päättäjille. Tutustuimme kokousta koskeviin 
kehittämismalleihin ja kustannusarvioihin. 
Osallistuimme keskusteluun vastailemalla 
päättäjien kysymyksiin kotikaupunkimme lii-
kenneratkaisuista ja -malleista. Opimme pal-
jon uutta tulevaisuuden mahdollisuuksista.  

Kenties mieleenpainuvin sekä mielenkiintoisin tapahtuma oli matkan viimeisenä päivänä jär-
jestetty pormestarin edustaman puolueen kokous. Koolla oli kaupunginhallituksen Vihreän 
puolueen puolueryhmä. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaista koronavirus-tilannetta Köl-
nissä, työstettiin uutta viihtyisyyssuunnitelmaa sekä puitiin oikeistoradikalismin tilannetta 



 

 

kaupungissa. Poliitikot keskustelivat erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, jotka voitaisiin esi-
tellä muille puolueille. Kaiken kaikkiaan kokous oli antoisa, ja avarsi näkemystämme saksa-
laisesta kaupunkipolitiikasta.  

Kokonaisuutena kokemus oli erittäin hieno ja ainutkertainen. Kiitos siis kuuluu pormestari 
Andreas Wolterille hänen antaessaan meille mahdollisuuden tutustua hänen työhönsä.  

Daniel Lahtinen & Vilhelm Vähäsilta 

Venäjä 

Lukuvuosi alkoi venäjän osalta aivan erityisen Pietarin-matkan suunnittelutyöllä. Lokakuun 
lopussa Pietarissa järjestettiin Turun päivät ja samaan aikaan pitkäaikainen ystävyyskou-
lumme 204 Pietarin keskustassa juhlisti 30-vuotisjuhliaan suomen kielen opetuksen osalta. 
Puolalanmäen lukiosta Pietariin lähti ryhmä nuoria muusikoita: viulisti Ruben Goesch, kont-
rabasson soittaja Luukas Jokisipilä, sähkökitaristi Seppo Kitachev, hanuristi Emil Mella-
nen ja huilisti Tiitta Moilanen. Lisäksi mukana olivat musiikin ohjauksesta vastanneena mu-
siikinopettaja Juho Vanamo ja venäjän opettaja Tanja Onduto. Kvintettiryhmä opettajineen 
teki Pietariin lyhyen visiitin Allegro-junalla matkustaen 21.–24.10.2019. Myös Puolalanmäen 
lukion ja Puolalan koulun rehtorit osallistuivat matkaan yhdessä muiden lukuisien Turun kau-
pungin delegaation edustajien ohella. Osallistujia tämän vuoden juhlallisuuksiin oli Turusta 
aina kaupunginjohtajaa myöten. Puolalanmäen kvintetti esiintyi vierailun aikana useampaan 
otteeseen eri tilaisuuksissa, mm. koulun 204 pääjuhlassa ja Suomen Pietarin pääkonsulaa-
tin iltavastaanotolla.  

 

Puolalanmäen kvintetti esiintymässä Pietarin pääkonsulaatin juhlavastaanotolla 

Samaan aikaan Pietarin juhlallisuuksien alkaessa, saatiin Puolalanmäen lukioon vierailulle 
suomalais-ugrilaisten kansojen edustajia, jotka kiersivät Suomi-Venäjä-seuran järjestämän 
Sugrifest-kiertueen edustajina ympäri Suomen koulujen ja lukioiden. Turussa vierailivat 
maanantaina 21.10.2019 udmurtin puhuja ja rap-artisti Bogdan Anfinogenov ja mordvan kie-
len puhujat Nikolai Setjajev ja Ekaterina Tjugashkina. Venäjällä asuvina vähemmistökielten 
edustajina he puhuivat luonnollisesti myös venäjää ja vierailivat venäjän tunnilla kertomassa 
suomen sukuisten kielten tilanteesta ja uusista projekteista, joita vähemmistökielien koh-
dalla Venäjällä on käynnistetty sosiaalista mediaa hyödyntäen.  



 

 

Lokakuun lopusta marraskuun alkuun Turussa venäjän tunneilla vierailivat perinteisesti 
myös pietarilaiset taidepajaohjaajat Galina Korneva ja Elena Popova, jotka Pietarissa opet-
tavat lapsille ja nuorille kuvaamataidetta eri kouluissa ja Anitshkovin palatsin lasten ja nuor-
ten taidekeskuksessa. Viikon aikana he vetivät useita taidetyöpajoja niin peruskoululaisille 
venäjän ja muiden aineiden opiskelijoille kuin turkulaisille venäjänopiskelijoille lukiossa.  

Vaikka perinteinen kevään opintomatka vallitsevan korona-tilanteen vuoksi jouduttiin peru-
maan huhtikuulta, ehdittiin helmikuussa 5.–9.2.2020 vastaanottaa kuitenkin pietarilaisten 
yhteistyökoulujen opiskelijoita ja opettajia. Vierailijoita tuli molemmista Puolalanmäen lukion 
yhteistyökouluista 204 ja 227. Yhteensä pietarilaisia opiskelijoita oli tänä lukuvuonna 12 ja 
kummastakin yhteistyökoulusta saapui myös opettaja. Pietarilaiset opiskelijat asuivat turku-
laisten venäjän opiskelijoiden perheissä ja osa hotellissa. Turussa vieraat pääsivät poik-
keuksellisesti seuraamaan koulunsa loppumista juhlivien puolalanmäkeläisten abi-showta 
ja penkkariajeluita. Lisäksi ohjelmassa olivat mm. Tarja Tuovilan vetämä ilmaisutaidon työ-
paja sekä Vimmassa järjestetty Turku-aiheinen kädentaidon työpaja. Tärkeässä osassa pie-
tarilaisten ohjelmaa Turussa oli myös tänä vuonna perheissä vietetty lauantaipäivä, joka sai 
kiitosta niin turkulaisten kuin pietarilaistenkin osallistujien taholta.  

Tanja Onduto ja Galina Laakso 

 

Turkulaiset ja pietarilaiset osallistumassa ilmaisutaidon työpajaan helmikuussa 2020 

  



 

 

1.4 MUITA AINEITA 

Opinto-ohjaus 

Lukion opinto-ohjauksen merkitys on viime vuosina entisestään kasvanut; korkeakoulujen 
opiskelijavalinnan muutokset mietityttävät opiskelijoita aiempaa enemmän – ja aikaisemmin 
– sekä vaikuttavat jo suoraan myös lukioaikaisiin oppiainevalintoihin ja ylioppilaskirjoitus-
suunnitelmaan; samoin työelämän odotukset, oman tiensä löytäminen, itsensä johtaminen 
ja oma hyvinvointi pohdituttavat nuoria. 

Kevätlukukaudella opinto-ohjaaja Eija Pakola oli virkavapaalla ja hänen sijaisenaan toimi 
oman lukiomme venäjänopettaja Tanja Onduto. Opinto-ohjauksen kevät oli myös etäopis-
kelun myötä varsin erilainen kuin ennen. OP02-kursseista vain ensimmäiset ehtivät olla 
edes osin lähiopetuksena, ja sinä aikana ehdittiin kuulla useiden alumnien, eli entisten puo-
lalanmäkeläisten opinto- ja uratarinoita. Yritysvierailut jouduttiin koronan takia perumaan, 
mutta työelämään tutustuttiin haastattelujen ja mediatarkkailun avulla. 

Viidennen jakson OP02-kurssit olivat täysin etäopintoja. Etäopiskelu mahdollisti erilaisten 
webinaarien ja vierailujen toteuttamisen videoneuvotteluyhteyksin. Kurssin kohokohta oli fu-
turisti Perttu Pölösen luento, joka järjestyi Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu-hank-
keen Dreams-webinaarina. Kohti unelmia, poikkeusoloissakin!  

Etäilykevät on kuitenkin vahvistanut käsitystämme siitä, että vaikka asiat hoituvat myös Zoo-
milla tai Meetissä, ohjauksen parasta antia ovat sosiaaliset tilanteet ja kasvotusten keskus-
teleminen. Ihmisen kohtaamista “livenä” on vaikea korvata etäyhteyksin.  

Johanna Ahonen, Eija Pakola ja Tanja Onduto 

DIG IT -kurssi 

Dig IT on tietoteknisten taitojen peruskurssi lukion aloittaville opiskelijoille. Kurssi toteutettiin 
1. jaksossa ryhmänohjausryhmissä opettajien ohjauksessa. Lähiopetusta oli kuusi oppitun-
tia. Ensimmäinen osa oli ryhmänohjaajan tunnilla koulun aloituspäivänä ja viisi muuta kertaa 
opiskelijoiden työjärjestyksen mukaisesti kerran viikossa. Kurssin oppimisympäristönä toimi 
Office 365, johon opiskelijat palauttivat tehtävänsä. Kurssista sai suoritusmerkinnän. 

Kurssisisältöinä olivat mm. omat käyttäjätunnukset ja salasanat, langattoman verkon käyttö, 
edu.turku.fi-sähköposti, Wilma, Office 365, Abitti ja Libre Office. Painopisteinä olivat Abitti 
sovellusohjelmineen ja Office 365. Osa käytössä olevista ohjelmistoista, esim. Moodle ja 
matematiikkaohjelmistot, oli kyseisiä ohjelmistoja käyttävien opettajien vastuulla. 

Ilpo Metsänkylä 

Matemaattiset aineet 

Turun lukioiden yhdessä järjestämään CERN-projektiin osallistuivat koulustamme opiskelijat 
Ronja Humalajoki ja Alevtina Vocheva. CERN on Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskes-
kus, joka sijaitsee Geneven kantonissa Sveitsissä. Syksyllä projektin opiskelijat vierailivat 
Turun ja Jyväskylän yliopistojen fysiikan laitoksilla, Turun yliopistollisen keskussairaalan 
PET-keskuksessa sekä Olkiluodon ydinvoimalassa ja tekivät ryhmätöitä hiukkasfysiikkaan 
liittyvistä aiheista.  

 



 

 

Helmikuussa oli vuorossa varsinainen vierailu CERN:iin. Alevtina Vocheva kertoo: 

”Tiistaina 25.2. oli CERN:in yleisesittely, luento hiukkaskiihdyttimistä ja vierailu CMS-koe-
asemalle. Seuraavana päivänä oli asiaa antimateriasta, rakensimme ryhmissä itse sumu-
kammioita ja tutustuimme CERN:in konepajaan. Torstaina oli luento hiukkasfysiikasta ja 
hiukkasfyysikon työstä CERN:issä. Pääosin kaikki luennoitsijat olivat suomalaisia. 

Tieteen lisäksi oli myös muutakin. Vierailimme YK:ssa, Ranskan Alpeilla ja haluamissamme 
museoissa. Matka oli mielestäni kaikin puolin onnistunut ja kivoja muistoja jäi mieleen. Myö-
hemmin selvisi, että koronaviruksen takia ryhmämme oli viimeinen, joka CERN:iin pääsi, 
joten onnekkaita oltiin!” 

 

Kuva: Ronja Humalajoki 

Eri vuositasojen opiskelijat osallistuivat syksyllä MAOL ry:n järjestämään matematiikkakil-
pailuun, jossa kisailtiin kolmessa eri ikäluokille suunnatussa sarjassa. Opiskelijat osallistui-
vat myös valtakunnallisiin fysiikka- ja kemiakilpailuihin. Menestystä ei tullut tällä kertaa.  

Tapani Tolonen ja Elina Suokivi 

  



 

 

Biologia 

Vierailut SPR Veripalveluun 14.1., 25.2. ja 24.2. 

Ihmisbiologian (BI04) kursseilla käymme aina tutustumassa SPR:n veripalvelun toimintaan. 
Kuluneena lukuvuonna opetusryhmiä oli 3. Saimme toimintaan liittyvän tiedon lisäksi koke-
muksia veren luovuttamisesta ensimmäistä kertaa. Tänä keväänä Helmi Vilola, Elise Koivu-
koski ja Enni Parpo toimivat mainioina esimerkkeinä muille. Kiitos siitä! 

 

Vierailu biokemian laitokselle 28.2.2020 

Vierailimme kevätlukukaudella jälleen Biologian sovellukset-kurssin (BI05) opiskelijoiden 
kanssa Turun yliopiston biokemian laitoksella Biocityssä. Vierailun tarkoituksena on tutustua 
biokemian laitoksen toimintaan sekä kokeilla ja harjoitella tunneilla opittuja laboratoriome-
netelmiä käytännössä.  

Ensin pipetoitiin bakteerien erimittaisia plasmidinäytteitä elektroforeesin geelille, jossa ly-
himmät geenipätkät kulkevat sähkövirrassa pisimmän matkan. Tämän lisäksi opiskelijat 
eristivät banaanin dna:ta. Kun dna-näyte oli saatu eristettyä, lisättiin näyteputkeen vielä fluo-
resenssiväriä, jonka avulla sakkautunut dna näkyi hyvin uv-valossa. Vierailu oli onnistunut 
ja isäntänä toimi yliopiston lehtori Jarmo Käpylä. 

Sari Raja-aho 

 
 
 



 

 

 

  



 

 

Maantiede 

Elokuussa GE2-kurssin opiskelijat kävivät valokuvaamassa ja analysoimassa maisemia Au-
rajoella Aurajokisäätiön kanooteilla. Kohteet sijoitettiin myöhemmin Google Maps -kartalle. 
Joulukuussa maantieteen 4. kurssilla toteutettiin Mapathon-projekti, jossa GE4-kurssilaiset 
pääsivät mukaan Afrikan nopeimmin kaupungistuvan valtion, Nigerian, kaupunkisuunnitte-
luun paikkatietomenetelmiä hyödyntäen. Tammikuussa samalla kurssilla vierailtiin Turun 
maanmittauslaitoksella sekä yliopistolla. Yliopistolla saimme osallistua luonnonmaantieteen 
harjoitustöihin sekä maisteritason luennolle, jolla pohdittiin tulevaisuuden merenpinnanta-
son korkeuden vaihtelua.  
 
Kuluvana lukuvuonna maantieteen kursseilla 1, 3 ja 4 kävi vierailijoita Geologian tutkimus-
keskuksesta ja Posiva Oy:lta. Opiskelijat saivat kuulla ammattilaisten näkemyksiä muun mu-
assa Maan rakenteesta ja sen visualisoinnista sekä kaivostoiminnan suunnittelusta ja ym-
päristöriskeistä. Vierailijoiden myötä opiskelijat pääsivät näkemään myös kaukokartoitus-
menetelmiä käytännön työssä. Italian ja Meksikon vaihto-opiskelijoidemme, Anna Zannari-
nin ja Jorge Antunezin, esitysten ansiosta GE1-kurssilaiset saivat nauttia aidoista vulkanis-
min ja maanjäristyksien kokemuksista seismisesti aktiivisilla alueilla. 

Hilkka Åhlman 

 

Historia ja yhteiskuntaoppi 

Historiaa Puolalanmäen lukiossa opiskeltiin lukuvuonna 2019–2020 laaja-alaisesti. Aineen 
syventäville kursseille osallistui paljon opiskelijoita ja historia onkin eräs koulun suosituim-
mista reaaliaineista. Abiturientit kirjoittivat myös ainetta hyvin arvosanoin. Historian syven-
tävillä kursseilla arviointia monipuolistettiin ja opiskelijat tekivätkin hienoja oppilastöitä: vide-
oita, musiikkiesityksiä, historiallisia pelejä ja virtuaalikarttoja. 

Yhteiskuntaoppi jatkoi yhtenä suosituimmista reaaliaineista ylioppilaskirjoituksissa ja tulok-
set olivat oikein hyviä. Syksyllä 2019 Puolalanmäen lukio osallistui ensimmäistä kertaa jär-
jestettyyn Oikeusguru-kilpailuun, jossa testattiin osallistujien juridista ajattelua soveltavien 
kysymysten avulla. Tammikuussa 2020 Puolalanmäen lukio osallistui muutamien opiskeli-
joiden voimin Talousguru 2020 -kilpailuun, jossa lukiomme parhaat pisteet sai Venla Suorsa. 
Muutamien taloustiedon ryhmien kanssa vierailimme Danske Bankissa kuulemassa pank-
kien muuttuvasta tulevaisuudesta. 

Esko Aho ja Harri Viljanen 

  



 

 

Evankelis-luterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto 

Uskonnon oppiaineessa tehtiin tänä lukuvuonna yhteistyötä monien paikallisten yhteisöjen 
kanssa. Puolalanmäestä on helppo vierailla oppituntien puitteissa ortodoksisessa ja katoli-
sessa kirkossa sekä Turun juutalaisessa synagogassa. Kaikki edellä mainitut yhteisöt otta-
vat lukiolaisryhmämme mielellään vastaan, ja opastukset ovat asiantuntevia ja mielenkiin-
toisia. UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa -kurssi kävi tutustumassa kirkon per-
heasiain neuvottelukeskukseen.  

UE5 Uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa -kurssilla vierailimme Piispanka-
dulla Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimivassa Donner-instituutissa, joka on uskonto-
tieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunut tutkimuslaitos. Johtaja Ruth 
Illman ja muut laitoksen työntekijät esittelivät lukiolaisille instituutin toimintaa sekä Pohjois-
maiden laajimman uskontotieteellisen kirjaston, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.  

Elämänkatsomustiedon ja uskonnon yhteisenä tilaisuutena järjestimme tänä lukuvuonna pe-
rinteisen Väinölä-yhteisön teosofien vierailun. Yhteisössä pitkään asuneet Marja-Leena Kar-
vonen ja Pirjo Rautiainen ovat vierailleet lukiossamme jo monen vuoden ajan, mutta joka 
kerta heidän teosofinen katsomuksensa ja yhteisöllinen elämänmuotonsa herättävät kysy-
myksiä ja keskustelua opiskelijoissa.  

Myös järjestöyhteistyö on katsomusaineissa säännöllistä. ET1 Maailmankatsomus ja kriitti-
nen ajattelu -kurssilla toteutettiin Rauhankasvatusinstituutin elokuvatyöpaja Reetta Huhta-
sen Aatos ja Amine -elokuvasta. ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä -kurssilla vieraili 
Planin lapsen oikeuksien lähettiläs.  

Hanna Ruohikko 

  

Filosofia ja psykologia 

Tästä lukuvuodesta jää päällimmäisenä mieleen koronakevät 2020 ja etäopetus. Reaaliai-
neiden ylioppilaskirjoitukset aikaistettiin viikolla, ja psykologian viimeinen suullinen tentti pi-
dettiin 15.3.2020 Meet-kokouksena. Hienosti abiturientit pystyivät vastaamaan opiskelun ai-
kapaineeseen! Myös lukion ykkös- ja kakkosvuotisille on syytä antaa kiitosta. Etäopiskeluun 
sitouduttiin nopeasti ja luontevasti, ja pian siitä tuli uusi normaali. Ryhmätyöskentely, esitel-
mät ja jopa filosofian väittelyt sujuivat loistavasti Meetin kautta. Arviointiviikoilla 4 ja 5 toteu-
tettu vapaaehtoinen kertaustuokio koetta edeltävänä iltana klo 20 oli myös yllättävän suo-
sittu.  



 

 

Osallistuimme toukokuussa 1. vuoden opiskelijoiden Edit Euron ja Iivari Renvallin kanssa 
etäopetusta koskevaan haastatteluun (turku.fi-sivusto). 

http://www.turku.fi/uutinen/2020-05-04_hyvin-te-vedatte-kokemuksia-etaopetuksesta-luki-
ossa 

Eija Nieminen 

  
 

Liikunta 

Lukuvuosi on ollut poikkeuksellinen myös liikunnan suhteen. Syyslukukaudella liikuttiin mo-
nipuolisesti eri liikuntamuotoja kokeillen, joukkuepelejä pelaten, välillä lenkkeillen, uiden, 
mutta pääasiassa isolla porukalla ja iloisella ilmeellä. Kevätlukukauden loppupuolella ollaan 
liikuttu etätehtävien avulla, pääasiassa yksin ja perheen kesken. Toivottavasti nämä ajat 
muistuttavat meitä kaikkia ryhmän ja ystävien antamasta energiasta.  

Perinteiset vanhojentanssit ehdittiin onneksi tanssia ennen koronakriisin alkua. Tanssit tans-
sittiin jälleen kulttuurikeskus Logomossa yhdessä Kerttulin lukion kanssa, jossa tanssijoita 
oli tänäkin vuonna huima määrä. Juhlavassa tilaisuudessa nähtiin paljon kauniita pukuja ja 
hienoja tansseja sekä kuultiin upeita sovituksia hienoista sävelmistä. Kiitokset orkesterille, 
solisteille ja Timo Lehtovaaralle musiikista sekä opiskelijoille ahkerasta harjoittelusta ja hie-
nosti sujuneista tansseista.  

Lukuvuoden urheilullisia kohokohtia ovat yleensä myös lukioiden väliset kilpailut, joihin lu-
kiomme opiskelijat ovat osallistuneet tänäkin vuonna positiivisella energialla. Menestystä 
saavutettiin tänä vuonna salibandyssa, jossa saavutettiin pronssia poikien sarjassa hienojen 
pelien jälkeen. Poikien joukkueessa pelasivat Eelis Aittokallio, Elias Hakanen, Vilho Järvi, 
Tuomas Laakso, Daniel Lahtinen, Oskari Laurila, Vinski Moilanen, Kaarlo Noponen, Tuukka 
Nättiaho, Elias Pitkänen, Olli Salonen, Joel Tolonen, Julius Varjonen, Justus Virtanen ja 
Vilhelm Vähäsilta. 
Aurinkoista, aktiivista ja rentouttavaa kesälomaa kaikille!  

Antti Perho, Riikka-Maria Lempiäinen, Annina Ruokonen & Janette Johansson 

  

http://www.turku.fi/uutinen/2020-05-04_hyvin-te-vedatte-kokemuksia-etaopetuksesta-lukiossa
http://www.turku.fi/uutinen/2020-05-04_hyvin-te-vedatte-kokemuksia-etaopetuksesta-lukiossa


 

 

Kuvataide 

KU1-kursseilla opiskeltiin piirtämisen ja maalaamisen ohella digitaalisessa mediatehtävässä 
opiskelijoiden omille tietokoneille ladatuilla vapaan lähdekoodin ohjelmistoilla Gimp ja 
InkScape, jotka ylioppilastutkintolautakunta edellyttää osattaviksi sähköisissä ylioppilastut-
kintokokeissa. Ykkösten taidenäyttelykäynneissä painottui selvästi Maksiini Contemporaryn 
näyttelyt Turun taidemuseon näyttelyiden rinnalla.  

Syksyllä TA2 Nykytaiteen keinon -kurssilla vierailimme Turun eri taidegallerioiden lisäksi 
mm. Wäinö Aaltosen museossa Hans Christian Bergin värien havaitsemista tutkivassa upe-
assa näyttelyssä, tutustuimme myös uudessa WAMx-näyttelytilassa olleisiin Terike Haapo-
jan ja Laura Gustafssonin teokseen sekä Maeve Brennanin videoinstallaatioon. Aboa Vetus 
& Ars Nova -museossa Päivikki Kallion näyttely laajensi käsityksiämme taidegrafiikasta ja 
todisti installaatioiden voimaa. Turun Taidehallissa näimme Kaisu Kosken ja Vilma Pime-
noffin kantaa ottavat näyttelyt. Turun taidemuseossa tutustuimme valokuvaajaklassikko 
Imogen Cunninghamin uraan. Studiossa Jenni Yppärilän ja erityisesti Pimiön Anssi Kasiton-
nin teokset viehättivät myös. Perinteisellä Tukholman taidematkalla tutustuimme modernin 
taiteen kokoelmaan Moderna Museetissa. Lisäksi vierailimme Fotografiskassa, jonka upeat 
näyttelyt täyttivät taidenälkämme. Kiitokset matkalle mukaan lähteneelle ruotsin lehtori An-
namaria Kivimäelle, joka suostui jälleen valvojaksi.  

KU8 Piirustus, maalaus ja grafiikka -kurssilla teimme mm. erittäin onnistuneita muoviroskaa 
hyödyntäneitä trash-painting-muunnelmia tunnetuista taideteoksista.  

Kuvataiteen lukiodiplomeita valmistui kahdeksan kappaletta, joista yksi toisessa lukiossa 
lukujärjestyksen takia, ja loistavilla arvosanoilla! Lukioiden yhteisnäyttelyyn Brinkkalan gal-
leriassa osallistuivat lähes kaikki, mutta teokset ovat siellä vielä tätä kirjoitettaessa koronavi-
ruksen keskeytettyä näyttelyn. Samasta syystä Taide- ja hyvinvointipäivä elokuvanäytöksi-
neen jäi pitämättä. Onneksi vain KU1.6 -ryhmä joutui osittain etäopetukseen kuvataiteessa.  

Katri Pärssinen 

1.5 MUSIIKKILUKIO 

Lukiossa on toiminut lukuvuonna 19–20 kolme kuoroa: sekakuoro Camis Kari Jantusen joh-

dolla, sekä tyttökuoro Chorus Iuvenalis ja kamarikuoro Chorus Iucundus Timo Lehtovaaran 

johdolla. Koulun orkesterissa on ollut lähes 50 soittajaa, joista kymmenkunta yläkoulun op-

pilaita. Bändejä on ollut tänä talvena ennätysmäärä, 13 kappaletta. Bändejä on ohjannut 

Essi Putkosen sijaisena Juho Vanamo. Lauluopettajana on ollut Kirsti Tuominen, ja pop-

laulussa Tiina Björk.  

Toiminta on ollut jälleen vilkasta – tosin kevään koronavirusepidemia pysäytti koko maail-

man – myös musiikkitoimintamme esiintymisten osalta täydellisesti. 

Elokuu alkoi orkesterin osalta vauhdikkaasti; 

Turkuun saapui vierailulle Golden Sail Junior 

Orchestra Pekingistä, Kiinasta, ja he pyysivät 

meidän orkesteriamme yhteiseen konserttiin 

Sigyn-saliin 20.8. Vain kahden viikon harjoituk-

silla saimme kasaan hienon konsertin puolik-

kaan!  

 



 

 

Keskiviikkona 28.8. Camis-kuoromme osallistui Aurajoella raikaa -kuorotapahtuman yhteis-

esityksiin tuomiokirkon portailla.  

Syyskuussa Chorus Iuvenalis, eli Juve, esiintyi lukion 1. vuosikurssin huoltajaillassa, Chorus 

Iucundus, eli Juccis, taas lastentautien lääkärien kokouksessa, sekä valtakunnallisilla us-

konnonopettajien syyspäivillä. 

Lokakuun alussa Juve kävi esiintymässä Betania-säätiön stipenditilaisuudessa palvelukoti 

Iso-Heikissä. Kuun lopulla pieni ryhmä musiikkilukion opiskelijoita teki edustusmatkan Pie-

tariin ”Turun päiville” Juho Vanamon johdolla. Pietarissa opiskelijat loistivat konsertoimalla 

mm. Puolalanmäen lukion ystävyyskoulussa numero 204 sekä Suomen Pietarin pääkonsu-

laatissa. 

Marraskuussa Juccis oli mukana suuressa valtakunnallisessa Maanpuolustusjuhlassa VPK-

talolla, esiintyen yhdessä Laivaston soittokunnan kanssa. Marraskuun alussa käynnistyi 

myös Nordiska Band -hanke, eli Musiikkia ja ruotsia -kurssi (MuRu). Tästä tarkemmin ruotsin 

oppiaineen kohdalla. 

Koko syksyn ajan viimeisteltiin koulun uutta joululevyä, johon on kerätty äänityksiä neljän 

vuoden ajalta. ”Juhlayö” -äänite saatiin valmiiksi sopivasti joulukuun alussa, ja myyntiin Sei-

men äärellä -konserteissa Mikaelinkirkossa 29.11.  

Muitakin joulukeikkoja riitti perinteisesti; Juccis esiintyi Scandic-hotellin joulupuurolla, 

TYKS:in jouluhartaudessa, sekä kaupungin ympäristötilalaitoksen joulukahveilla. Juve esiin-

tyi vuorostaan kaupunginjohtajan joulupuurotilaisuudessa kaupungintalolla.  

Yhteismusisointi oli talven uusi kurssi, jossa opiskelijoista muodostettiin kamarimusiikki- ja 

lauluyhtyekokoonpanoja. Myös näillä ryhmillä riitti esiintymisiä mm. viidesluokkalaisten itse-

näisyysjuhlassa turun linnassa, sekä seurakunnan erilaisissa tilaisuuksissa joulun alla.  

Lukion joulukirkko vietettiin ensimmäistä kertaa yökirkkona tuomiokirkossa 19.12. iltayhdel-

tätoista. Tunnelmallisessa tilaisuudessa esiintymässä olivat lukion kuorot ja orkesteri. 

Perinteiseen tapaan tapaninpäivänä joukko Puolalanmäen poikia esitti Tapaninlauluja Käsi-

työläismuseossa runsaalle yleisölle. 

Tammikuun viimeisenä päivänä pidettiin lukion bändikatselmus Wimmassa. Helmikuussa 

tanssittiin jälleen vanhojentansseja Logomossa suuren orkesterin säestyksellä. 

Chorus Iuvenalis valittiin syksyllä uuteen valtakunnalliseen kuorokilpailuun äänitekarsinnan 

perusteella. Erik Fordell -kisa oli tarkoitus järjestää Kokkolassa 13.–15.3. mutta kuinka olla-

kaan – kaksi päivää ennen kisoja koronavirustilanne oli Suomessa levinnyt niin uhkaavaksi, 

että valtioneuvoston suositusten perusteella kilpailu siirrettiin syksyyn.  

Ja näin maaliskuusta eteenpäin peruuntuivat kaikki suunnitellut esiintymiset; 

Orkesterin ja kuorojen ”Credo”-konsertti siirtyi lokakuulle, opiskelijoiden uusi ”Torni-klubi”, 

Jucciksen ja Juven yhteiskonsertti Maarian kirkossa, sekä myös koko koulun gaalakonsertti 

Logomossa – kaikki jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään tulevaisuuteen.  



 

 

Myös musiikin lukiodiplomiesitykset, ja kaksi meille tulossa ollutta kuorovierailua peruuntui-

vat, sekä lopulta myös kevätjuhlat. Lakkiaiset pidettäneen elokuun lopussa epidemian vä-

hän laannuttua. 

Musiikkitoimintaa jatkettiin kuitenkin loppukevään ajan etäopetuksessa, orkesterin ja kuoro-

jen kanssa harjoiteltiin ja toteutettiin etä-äänityksiä ja -videoita, ja näin ohjelmistoa saatiin 

vietyä eteenpäin. Toivottavasti pääsemme jatkamaan syksyllä myös musiikkitoimintaa nor-

maaliopetuksessa. 

Timo Lehtovaara 

 

Nordiska band -projekti Hanasaaressa marraskuussa 2019  

 
Yksinlaulu (YLA) ja äänenmuodostusryhmät (ÄM 1-2)  

Lukuvuoden aikana yksinlaulua opiskeli yhteensä 31 ja äänenmuodostusta 13 oppilasta. 

Lisäksi äänenmuodostusta pidettiin syksyllä myös yhden kurssin verran kuorolle. Yksin-

laulu- ja vapaasäestysoppilaiden perinteinen joulukonsertti Verkahovin palvelutalossa oli 

keskiviikkona 18.12.2019 klo 18. Lisäksi yksinlauluoppilaita kävi esiintymässä kahdessa 

MLL:n tilaisuudessa ja lisäksi yhdessä Verkahovin yksityistilaisuudessa. Keväällä 2020 ke-

vätkonserttia ei pidetty pandemian vuoksi, mutta yksinlaulun 2 perustasotutkintoja suoritet-

tiin videoina 7 kpl ja lisäksi yksi yksinlaulun 3 perustasokurssi. 

Kirsti Tuominen 

  



 

 

1.6 OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI 

Terveydenhuolto 

Terveydenhoitaja piti syyslukukaudella vastaanottoa koululla päivittäin ma-pe Puolalan-

mäen lukiossa neljännessä kerroksessa. Opiskelijat varasivat ajan terveydenhoitajalle etu-

päässä Wilman kautta. Ilman ajanvarausta pääsi vastaanotolle päivittäin klo 9–10 välillä tai 

muuna aikana, jos terveydenhoitaja oli vapaana.  

Terveydenhoitaja kutsui Wilman kautta lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystar-

kastukseen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ennen terveystarkastusta opiskelijat täyttivät 

ryhmänohjaustunnilla terveyskyselyn ja mielialaseulan.  

Oppilaitoksen lääkärinä toimii nuorisolääkäri Satu Hedborg. Lääkäri piti vastaanottoa kou-

lulla maanantaisin ja myös keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon yksikössä Hämeenka-

dulla.  

Koululääkäri teki tytöille toisen asteen terveystarkastuksia yhdessä terveydenhoitajan 

kanssa. Asevelvollisuustarkastukset tehdään kesällä v. 2002 syntyneille pojille. Muutamille 

vapaaehtoisesti armeijaan hakeville tytöille tehtiin tarkastus jo keväällä.  

Terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset eivät toteutuneet suunnitelman mukai-

sesti koronatilanteen vuoksi. Maaliskuussa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ja 

lääkärit siirtyivät osittain terveysasemien toimintaa tukevaan työhön. Opiskeluterveyden-

huollon kouluille sovitut terveydenhoitajien ja lääkäreiden ajanvaraukset peruuntuivat ke-

väällä. Opiskelijoita informoitiin ottamaan yhteyttä tarvittaessa keskitettyyn opiskelutervey-

denhuollon ajanvarausnumeroon 02-2661570 Hämeenkadulle.  

Terveystarkastuksen yhteydessä opiskelijoille annettiin henkilökohtaista terveysneuvontaa 

mm. ravinnosta, liikunnasta, seksuaaliterveydestä, päihteistä ja stressinhallinnasta.  

Opiskelijoita ohjattiin tarvittaessa jatkohoitoon fyysisissä ja psyykkisissä oireissa mm. lää-

kärille, opintopsykologille, psykiatriselle sairaanhoitajalle, kuraattorille tai erikoissairaanhoi-

toon.  

Terveydenhoitaja ja koululääkäri osallistuivat opiskeluhuoltotyöhön yhdessä opiskelijoiden, 

vanhempien, opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.  

Anne-Maj Ainasoja 

 

 

 

 

 

 

 

1. vsk, peitevärimaalaus, Paavo Olli-

kainen ”E18 Turun kehätien peruspa-

rannus Raision kohdalla”  



 

 

Opintopsykologi 

Lukuvuonna 2019–2020 Puolalanmäen lukion opintopsykologina toimi elokuusta joulukuu-
hun Anu Puukka. Helmikuusta eteenpäin opintopsykologina toimi Henri Ranta. Opintopsy-
kologi on ollut tavattavissa ajanvarauksella lukion tiloissa vähintään kolmena päivänä vii-
kossa. Koronavirustilanteen vuoksi tapaamiset toteutettiin 23.3. alkaen pääosin etävastaan-
ottona. 

Yhdessä opiskelijan kanssa opintopsykologi on arvioinut tilannetta ja tuen tarvetta sekä tar-
jonnut neuvontaa, ohjausta ja tukea mielenterveyteen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asi-
oissa. Lisäksi opintopsykologi on opiskelijan luvalla hänen tilanteensa edistämiseksi tehnyt 
yhteistyötä muiden opiskeluhuollon toimijoiden sekä muiden verkostojen kanssa. Opinto-
psykologi on myös ollut opettajien ja huoltajien konsultoitavissa. 

Opintopsykologi on lisäksi lukuvuoden aikana osallistunut opiskeluhuoltoryhmissä opiskelu-
yhteisön hyvinvoinnin ja yleisemmin opiskeluhuollon kehittämiseen. 

Henri Ranta 

Erityisopetus 

Kuluneena lukuvuonna Turun lukioissa on toiminut kolme erityisopettajaa. Nina Kaaria on 
vastannut Klassillisen lukion 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 Instituu-
tin sähköinen Digilukiseula, jota hyödynnetään pedagogisen tuen tarpeen arvioinnissa ja 
opiskelun tuen järjestämisessä. Keväällä 2020 ylioppilastutkintolautakunta on uudistanut 
määräykset koskien ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestelyiden hakemuk-
sissa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota (tukea tarvitsevan) opiskelijan opiskelun ai-
kaisen tuen toteutukseen ja tuen toimivuuden systemaattiseen arviointiin.  

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 toteu-
tettuja interventioita. 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 lain-
säädäntö 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 luo-
daan materiaalipankki, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi ryhmänohjauksien tukena. Toi-
nen osahanke kohdistuu monikielisten opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamiseen ja tuen 
toteutukseen. Tavoitteena on jäsentää tämänhetkiset käytänteet ja selvittää miten monikie-
listen 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 



 

 

Erityisesti lukiossa -hanke 

Puolalanmäen lukio osallistuu valtakunnalliseen Erityisesti lukiossa -hankkeeseen, jonka ta-

voitteina ovat tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa ja opiskeluhyvinvoinnin lisäämi-

nen. Kyselyvastausten mukaan opiskelijat kaipaavat enemmän yhteisöllisyyttä lukioon, ja 

tästä lähtökohdasta aloitimme noin kerran jaksossa toteutettavat yhteisölliset iltapäivät. Ilta-

päivien sisällöiksi ideoitiin toiminnallisia harjoituksia, ääneen lukemista, äänimaljarentou-

tusta ja museovierailu.  

Kaikkia ideoita emme ehtineet toteuttaa, mutta yhteinen ideointi ja toiminnallisten harjoitus-

ten iltapäivä järjestettiin. Maaliskuussa pieni ryhmä opiskelijoita ja opettajia vieraili Biologi-

sen museon Otavaisen olkapäillä -näyttelyssä, jossa tutustuttiin muinaissuomalaisiin 

eläinuskomuksiin. Lisäksi saimme koululle jumppamattoja ja huopia, joita voidaan tulevai-

suudessa käyttää rentoutuksiin ja ääneen lukemisen iltapäiviin. Äänimaljarentoutuksen siir-

simme etäopiskelun alettua seuraavaan syksyyn – toivottavasti saamme tähän miellyttä-

vään lepohetkeen runsaasti osallistujia niin opiskelijoista kuin opettajistakin!  

Opiskelijoiden vanhemmille tarjottiin mahdollisuus vertaistuelliseen keskusteluun yhteisölli-

sessä huoltajaillassa 8.10. Paikalle saapui parikymmentä vanhempaa. Illan aluksi Tanja On-

duto puhui lukiolaisten jaksamisesta, minkä jälkeen osallistujat jakautuivat pienempiin kes-

kusteluryhmiin. Keskustelu oli vilkasta ja lopuksi kokoonnuttiin vielä yhteen jakamaan näke-

myksiä. Palaute huoltajaillasta oli myönteistä, ja pyrimme toteuttamaan samanlaisia iltoja 

myöhemminkin.  

Erityisesti lukiossa -hankkeessa ovat mukana opettajat Tanja Onduto ja Hanna Ruohikko.  

 

1.7 OPISKELIJAKUNTA 

Jälleen on yksi lukuvuosi hurahtanut todella nopeasti. Puolalanmäen lukion opiskelijakunta 

valitsi syksyn 2019 yleiskokouksessa uuden opiskelijakunnan hallituksen, joka on aktiivisesti 

edustanut lukiomme opiskelijoita ja pitänyt yllä lukion yhteishenkeä kuluneen lukuvuoden 

2019–2020 aikana. Hallitus kokoontui kuukausittain kokoustamaan ja muun muassa suun-

nitteli ja toteutti tapahtumia, edusti opiskelijakuntaa opettajainkokouksissa ja edisti opiskeli-

joidemme etuja lukiossamme. Vuoden aikana järjestettiin hallituksen jo perinteeksi muodos-

tunut Porogaala, jouluisia glögitarjoiluja ja teemapäiviä. Hallitus oli myös mukana suunnitte-

lemassa yhdessä lukiotoimikunnan kanssa lukiobileitä ja pohti liikkuva lukio -työryhmän 

kanssa vaihtoehtoja opiskelijoiden aktiivisuuden lisäämiseen lukiossamme. Myöskään hal-

lituksen järjestämiä satunnaisia kahvituksia ja Kafé Vimman kanssa solmittua yhteistyötä ei 

sovi unohtaa laskuista.  

Muuttuneet opiskelujärjestelyt kevätlukukaudella asettivat opiskelijakunnan hallitukselle 

myös uusia prioriteettejä. Opiskelijakunnan hallitus keskittyi entistä tarkemmin opiskelijoiden 

edunvalvontaan ja toteutti muun muassa opiskelijoillemme kyselyn etäopiskelusta, jonka tu-

lokset esiteltiin opettajakunnalle. Hallituksen kokoukset muuttuivat myös etäkokouksiksi en-

simmäistä kertaa Puolalanmäen lukion opiskelijakunnan hallituksen historiassa.  

  



 

 

 

Hallituksen puheenjohtaja Vilhelm Vähäsilta kiittää koko hallitusta, siis Viljami Vahvaselkää, 

Frans Ekqvistiä, Edit Euroa, Maria Kekkosta, Maaria Kieksiä, Maria Koivukoskea, Sofia Käll-

strömia, Pietari Kärkkäistä, Tuukka Nättiahoa ja Vivian Tulisalmea onnistuneesta sekä mu-

kavasta vuodesta! Tietenkin, kuten aina, meidän ohjaava opettajamme Tomi Mikkola on ol-

lut apunamme ja tukenamme kuluneen vuoden aikana monessa asiassa - aina Wilma-vies-

tien lähettelystä kahvituksiin. Iso kiitos myös hänelle!  

Vilhelm Vähäsilta 

 

 
Niilo Kemppaisen kuvataiteen lukiodiplomiteos ”Inner universe”  (telineissään), akryyli  



 

 

2 STIPENDIT JA PALKINNOT 

 
Stipendien ja palkintojen saajien nimet on poistettu sähköisestä versiosta. 
 
 

 

 

1.vsk, peitevärimaalaus, Ada Alare: ”Mielikuvitus”  



 

 

3 OPETTAJAKUNTA JA HENKILÖKUNTA 

 

Lukion opettajat 
Kauppinen Jouko, FM rehtori, vv. 2.3.–29.5.2020 
Paakkinen Jatta, FM apulaisrehtori, vs. rehtori 2.3.–29.5.2020 
 
Aho Esko, FT historia, yhteiskuntaoppi 
Ahonen Johanna, FM opinto-ohjaus 
Alho Kaarina, FM matematiikka, vv. 6.8.2019–3.2.2020 

 vs. apulaisrehtori 2.3.–29.5.2020  
Einälä Katariina, FM englanti, vaihto-opiskelijat 
Heiskanen Arto, FM ruotsi 
Hiekka Sina, FM biologia, maantiede, vv. 1.8.2019–30.5.2020 
Juvonen Sari, FM ranska, espanja 
Kivimäki Annamaria, FM ruotsi 
Kivimäki Kristiina, FM saksa 
Lehtovaara Timo, MuM musiikki, Puolalan Musiikkituki ry:n toiminnanjohtaja 
Metsänkylä Ilpo, FM matematiikka 
Mikkola Tomi, FM kemia, matematiikka 
Mäkelä Ida, FM, matematiikka vs. 6.8.2019–3.2.2020 ja 2.3.–29.5.2020 
Niemi Timo, FM äidinkieli 
Nieminen Eija, FM psykologia, filosofia 
Nolvi Taru, FM matematiikka, kemia 
Onduto Tanja, FM venäjä, vs. opinto-ohjaus 24.2.–29.5.2020 
Pakola Eija, FM opinto-ohjaus, vv. 24.2.–29.5.2020 
Pekanheimo Päivi, F äidinkieli 
Perho Antti, LiTM liikunta 
Putkonen Essi, MuM musiikki, vv. 1.8.2019–30.5.2020 

Pärssinen Katri, TaM, LtO kuvataide 
Raja-aho Sari, FT, LiTM terveystieto, biologia 
Ruohikko Hanna, FM ev.lut. uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia 
Saarekas Marianna, FM venäjä, vs. 24.2.–29.5.2020 
Sjöblom Paula, FM englanti 
Suokivi Elina, FM fysiikka 
Tolonen Tapani, FT matematiikka, fysiikka 
Tuominen Kirsti, KM yksinlaulu ja äänenmuodostus 
Vanamo Juho, MuM, musiikki 
Viljanen Harri, KTM, FM yhteiskuntaoppi 
Åhlman Hilkka, FM biologia, maantiede, terveystieto vs. 1.8.2019–30.5.2020 
 
Muiden koulujen kanssa yhteiset opettajat 
Jantunen Kari, MuM musiikki (pääkoulu Puolalan koulu) 
Jäntti-Uka Marjukka, FM islamin opetus (pääkoulu Hannunniitun koulu) 
Kurkijärvi Roope, FM av-laitteiden hoito (pääkoulu Puolalan koulu) 
Laakso Galina,  venäjä (pääkoulu Puolalan koulu) 
Lempiäinen Riikka-Maria, LiTM, liikunta (pääkoulu Puolalan koulu) 
Nkegbe Abla, katolinen uskonto (pääkoulu Hannunniitun koulu) 
Päkkilä Perttu, FM suomi toisena kielenä (pääkoulu Iltalukio) 
Rannikko Paula ortodoksinen uskonto (pääkoulu Hannunniitun koulu) 
Rantanen Jarna, FM englanti (pääkoulu Puolalan koulu) 
Renvall Tiina, FM ranska (pääkoulu Luostarivuoren Lyseon lukio) 
Ruokonen Annina, LuK liikunta (pääkoulu Puolalan koulu) 



 

 

Sahipakka Riitta, FM äidinkieli (pääkoulu Tsyk) 
Susi Anni, MuM musiikki (pääkoulu Puolalan koulu) 
Tuovila Tarja, FM äidinkieli, suomi vaihto-opiskelijoille (pääkoulu Puolalan koulu) 
Vasseur Josselin, FM ranska (pääkoulu Vähä-Heikkilän koulu) 
Virtanen Alexandra, FM saksa (pääkoulu Sirkkala skola) 
 
Soitinopettajat 
Björk Tiina poplaulu 
Holmén Joonas studio, elektronisen musiikin tuotanto 
Hongisto Ilari säveltäjä, sävellyskurssi 
Karhujoki Jussi soitin / sähköbasso 
Levanto Lauri soitin / kitara, rummut 
Martikainen Jaakko soitin / saksofoni 
Sallinen Katariina soitin / viulu 
Åberg Anu soitin / kirkkourut 
 
Henkilökunta 
Koulusihteeri Vaarala Eija 
Kouluterveydenhoitaja Ainasoja Anne-Maj 
Koululääkäri Hedborg Satu 
Siistijä Evgrafova Elena 
Keittiöhenkilökunta Lehti Leena 
Kiinteistönhoitaja Winter Joonas (Aurakatu 11, Torninkatu 4) 
 Kohonen Juuso (Puutarhakatu 5) 
Erityisopettaja Stedt Niina 
 Ketovuori Heli 
Lukiopsykologi Puukka Anu, Ranta Henri 
Koulukuraattori Tauriala-Tolonen Outi 
Psykiatrinen sairaanhoitaja Suominen Heli 

 

 
rajaus Ella Salon 1. vsk:n peitevärimaalauksesta ”Pyöreät tunteet”  



 

 

4 OPISKELIJAT 

 
Opiskelijalistat on poistettu sähköisestä versiosta. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
1. vsk, peitevärimaalaus, Linnea Mensalo 

  



 

 

5 YLIOPPILAAT 

 

Ylioppilaiden nimet on poistettu sähköisestä versiosta. 
 

  



 

 

6 TUNTIJAKO 

 
Lukion opetussuunnitelma 2016 
 

Oppiaine ja lyhenne Pakolliset 
kurssit 

Syventävät   
valtakunnalliset 
kurssit 

Koulu- 
kohtaiset 
kurssit 

    

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) 6 3 2 

A-englanti (ENA) 6 2 1 
A-ruotsi (RUA) 6 2 1 
A-saksa (SAA) 6 2 2 
A-ranska (RAA) 6 2 2 
A-venäjä (VEA) 6 1 1 
B1-ruotsi (RUB) 5 2 1 
B2-saksa (SAB2) yläk. alkanut  8  
B2-ranska (RAB2) yläk. alkanut  8  
B3-saksa (SAB3) lukiossa  
alkava  10  
B3-ranska (RAB3) lukiossa  
alkava  10  
B3-venäjä (VEB3) lukiossa  
alkava  8 1 
B3-espanja (EAB3) lukiossa  
alkava  8  

Matematiikka kaikille 
yhteinen kurssi (MAY) 1   
pitkä oppimäärä (MAA) 9 3 2 
lyhyt oppimäärä (MAB) 5 2 1 

Biologia (BI) 2 3 1 
Maantiede (GE) 1 3 1  
Fysiikka (FY) 1 6 2 
Kemia (KE) 1 4 1 

Uskonto (UE) 2 4 1 
Elämänkatsomustieto (ET) 2 4  
Filosofia (FI) 2 2 2 
Psykologia (PS) 1 4 2 
Historia (HI) 3 3 1 
Yhteiskuntaoppi (YH) 3 1 1 
Terveystieto (TE) 1 2 1 

Liikunta (LI) 2 3 2 
Musiikki (MU) 1–2   
Kuvataide (KU) 1–2 2 4 + 2 

Opinto-ohjaus (OP) 2  3 

Pakolliset kurssit 47–51 vähintään 10  

 
YHTEENSÄ SUORITETTAVA VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA.  
Kurssimäärään ei lasketa koulukohtaisia hylättyjä kursseja.  
 
  



 

 

 

 

 
Kuvataiteen lukiodiplomiteos, Olga Juhola, akryylimaalaus  

Muita opintoja: 
 

Kursseja 

 
Kansainvälisyys- ja kulttuuri 

 
5 

 
Dig IT Tietotekniset taidot  

 
2 

 
Lukiodiplomit 
 

Kuvataiteen lukiodiplomi KULD2 
Musiikin lukiodiplomi LD6 

 
2 

 
Teemaopinnot (TO) 
 

Monitieteellinen ajattelu  
Tilastotiedettä lukiolaisille TO1 

Tutkiva työskentely teknologialla 
Luonnontieteiden työkurssi (bi, ke, fy) TO2 

Osaaminen arjessa  
Aktiivinen maailmankansalainen TO3 

 
3 

 
Taiteiden väliset opinnot (TA) 

Nykytaiteen keinoin TA2 

 

1 

 
Hyvinvointi ja osallisuus (HO) 

mm. Aktiivinen lukiolainen, Aktiivinen kansalainen,  
Taitava oppija, … 

 
14 

 
Musiikkilinjan kursseja myös yleislinjan opiskelijoille 

 
 



 

 

Musiikkilinjan tuntijako 
 
Musiikkilukiolainen voi tietyin ehdoin jättää pois 0-8 yleislukion pakollista kurssia. Yleislukion 
pakollisia kursseja on suoritettava (matematiikan oppimäärästä riippuen) vähintään 39–43. 
Valtakunnallisia syventäviä kursseja on suoritettava vähintään 10. Jokaisen aineen pakolli-
sista kursseista on suoritettava vähintään puolet. Musiikkilinjan kursseja on suoritettava vä-
hintään 12. 
 

Musiikkilinjan pakolliset kurssit: 
Musiikkitieto ja musiikin historia (MTI2-5) 

Kursseja*  
4 
 

Valtakunnallinen soveltava kurssi: 
Musiikin lukiodiplomi (LD06) 
 

 
1 
 

Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit: 
(Tarkka tarjonta lukuvuoden alkaessa) 
 

 

Musiikin perusteet 2 ja 3 (MS11, MS21) yhteistyössä konservatorion 
kanssa 

2 

Sävellys (SÄV) 2 (4) 
Musiikin teoria D (MTD) 2 
Säveltapailu D (MSD) 1 
Kuorot (JUC, KUC, KUJ) 6 (12) 
Orkesteri (ORK) 6 (8) 
Bändisoitto (BND) 6 
Soitinopetus 3 (12) 
Yksinlaulu (YLA) 6 
Äänenmuodostus (ÄMR) 2 
Poplaulu (POP) 4 
Kansanmusiikki (KAMU) 4 
Yhteismusisointi (YHM) 1 (3) 
Musiikin ilmaisu (ILM) 1 (2) 
Musiikin ilmaisun jatkokurssi (ILMJ) 1 (2)  
Kamarimusiikki (KMU) 3 
Maailmanmusiikki (MMU) 3 
Studio (STU) 2 (4) 
Elektronisen musiikin tuotanto (ELM) 1 (2) 
Musikaali (MCL) 1-6 
Musiikin johtaminen (MJO) 1 (3) 
Muusikon perusteet (MUU) 1 
Jouluparaati (JPR) 1 (2) 
Muusikon työ (MUT) 1 (3) 
Musiikkia ja ruotsia (MURU) 1 

 
 
  



 

 

7 ILMOITUSASIAT 

 
Uusien opiskelupaikkojen täyttäminen 

1. vuoden opiskelijapaikat täytetään 11.6.2020: yleislukiossa (572) lukuaineiden keskiar-
von ja musiikkilukiossa (572/805) lukuaineiden keskiarvon + musiikin pisteiden yhteissum-
man mukaisesti (kuitenkin keskiarvo vähintään 7,30). 

Tiedon yhteishaun tuloksista saa aikaisintaan 11.6.2020. Valinnan tuloksen näkee Opinto-
polusta. Mikäli sähköpostiosoite on ilmoitettu hakemuksessa, Opintopolusta saa tulokset 
myös sähköpostiin. Lukiopaikka vastaanotetaan Opintopolun sähköpostiviestissä olevan 
linkin kautta viimeistään torstaina 25.6.2020. Ilmoitus ehdottomasti myös lukion kansli-
aan, p. 040 569 2835, mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta. 

Puolalanmäen lukioon hyväksytyille lähetetään heti valinnan varmistuttua sähköpostitse 
ohjeita kurssivalintojen tarkistamiseen ja muihin käytännön asioihin. 

Infotilaisuus järjestetään etänä erityisesti kielivalintoihin (myös ruotsin laajuus ja suomi toi-
sena kielenä) liittyen maanantaina 15.6. klo 11.00. Musiikkilinjalle valituille oma etäinfotilai-
suus maanantaina 15.6. klo 10.00. 

Kanslian kesäaukioloajat 

Koulusihteeri on tavoitettavissa kesäaikana ma 1.6. – ke 17.6.2020 klo 9.00–12.00. 
Avaamme kesäloman jälkeen ma 3. päivä elokuuta. VALLITSEVAN KORONATILANTEEN 
VUOKSI MUUTOKSET OVAT MAHDOLLISIA. SEURAA TIEDOTTEITA. 

Uusi lukuvuosi alkaa ke 12.8.2020, osoitteessa Puutarhakatu 5 

 klo 9.00 1. vuositaso 

 klo 10.00 2.–4. vuositaso 

Mikäli olet vaihtamassa opiskelupaikkaa, ilmoita asiasta rehtorille mahdollisimman pian. 

Uusintakuulustelu ma 24.8.2020 

Kuulusteluun on ilmoittauduttava ke 19.8. klo 13.15 mennessä. 

Syksyn 2020 ylioppilaskirjoitukset 

ILMOITTAUDUTTAVA WILMAN KAUTTA JA UUSIJAT SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA 
VIIMEISTÄÄN perjantaina 5.6.2020. Allekirjoituksia ei vaadita koronatilanteen vuoksi. 
 

 1. vsk, peitevärimaalaus Roope Lindströmin Dimensio 


