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1.TERVEHDYS REXIN KOPISTA 

 

Tänään päättyy Nousiaisten lukion 43. lukuvuosi. Lukiossamme opiskeli lukuvuoden aikana 

219 nuorta. Lukion ensimmäisen vuotensa päättää 84 opiskelijaa ja abivuodelle siirtyy 73 

opiskelijaa. Meillä on lukuvuoden aikana opiskellut vaihto-oppilas Siobhan Dornfried 

USA:sta. Opettajia lukiossa on työskennellyt 19. Heistä lukion lehtoreita on 11 ja loput 

Henrikin koulun ja lukion yhteisiä opettajia tai tuntiopettajia. 

 

Nousiaisten lukiosta valmistuu tänään 62 uutta ylioppilasta. Nämä valkolakin päähänsä 

painavat nuoret ovat aloittaneet opiskelunsa Nousiaisten lukiossa syksyllä 2016 eli he ovat 

suorittaneet lukion oppimäärän kolmessa vuodessa. He saavat lukion päättötodistuksen, 

missä suoritettuja lukiokursseja on keskimäärin 79,9, kun tutkinnon minimikurssimäärä on 

75. Suurin kurssimäärä on 89. Kolmen vuoden työ palkitaan tänään 

ylioppilastutkintotodistuksella, mikä on monelle pääsylippu suoraan jatko-opintoihin. 

Opiskelijat saavat myös ruotsin ja englannin suullisen viestinnän päättökokeen todistukset. 

Monelle opiskelunsa päättävälle annetaan myös todistus aktiivisesta toimimisesta 

opiskelijakunnassa ja tutortoiminnassa mukana olemisesta. Opetushallituksen 

lukiodiplomeilla lukion opiskelija saa mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan 

ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät lukion 

päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Lukiossamme 

valmistui tänä keväänä kolme kuvataiteen lukiodiplomia, yksi musiikin ja kaksi teatteritaiteen 

lukiodiplomia. 

 

Tämän kevään jälkeen Nousiaisten lukiosta on valmistunut 2482 ylioppilasta. 

 

Onnittelut uusille ylioppilaille sekä heidän tukijoukoilleen! 

 



Muuttuva lukiokoulutus 

 

Uudet ylioppilaamme ovat ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt ikäluokka. Nämä ”00”-

syntyneet nuoret ovat ensimmäinen joukko joka on vienyt läpi Valtioneuvoston 13.11.2014 

päättämän tuntijaon mukaisen ja 1.8.2016 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman. 

 

Keväällä 2019 kaikki ylioppilastutkinnon kokeet olivat digitaalisia. Syksyllä lyhyen 

matematiikan kirjoittajamme tekivät viimeisen paperille kirjoitetun kokeen. Kokeiden 

digitalisointi aloitettiin syksyllä 2016 saksan ja maantieteen kokeilla. Viimeisenä digitalisoitui 

tänä keväänä matematiikka. 

 

 

Matemaattisten aineiden digitalisoituminen on tuonut opiskelijoiden koneille ja 

jokapäiväiseen käyttöön lukuisia digitaalisia apuvälineitä. Näiden harjoitteluun on uhrattu 

paljon aikaa kaiken tiedollisen treenauksen ohella. Fysiikan lehtorimme Lassi Laamanen  

keskusteli kevään YO-kokeesta fysiikan sensorin kanssa joka oli  todennut, että 

opiskelijoidemme vastauksista näkee digitreenauksen tuloksen. 

 

Ylioppilastutkintolautakunnassa on kehitetty abitti koejärjestelmää näiden vuosien varrella 

ja lukiot ovat samanaikaisesti rakentaneet koe- ja tutkintoverkot laitteistoineen niin ettei 

 



opiskelijoille tekniikan pettämisen takia tule ongelmia tai viivästyksiä koetilanteessa. 

Nousiaisten lukio on selvinnyt uudistuksesta kiitettävästi. Langallinen ja langaton koeverkko 

toimii 220 opiskelijan koetilanteessa moitteettomasti. Suurimmat ongelmatilanteet ovat 

yleensä opiskelijan koneen yhteensopimattomuudessa. Nämäkin ongelmat on tähän asti 

pystytty ratkaisemaan seuraavaan kokeeseen mennessä. Ylioppilastutkinto on 

lukiossamme tähän asti viety läpi ilman minkäänlaista viivästystä tai ongelmaa. 

 

Perinteinen yo-tutkinnon järjestys on muuttunut. Ennen kokeita oli viikossa kolme ja 

koepäivät maanantai, keskiviikko ja perjantai. Tänä keväänä ensimmäinen koepäivä oli 

tiistai, mikä mahdollisti tutkintotilan rakentamisen maanantaina ja liikuntasali oli 

ulkopuolisten käytössä vielä edeltävän viikonlopun. Peräkkäiset koepäivät torstai ja 

perjantai eivät pahemmin opiskelijoita tuntuneet haittaavan. Äidinkielen koe on edelleen 

kaksipäiväinen, mutta tekstitaidon- ja esseekokeen tilalla on lukutaidon ja kirjoitustaidon 

koe. Kaikki kevään tutkintokerran kokeet ovat nyt ja vastaisuudessa vasta maaliskuussa. 

Tämä mahdollistaa opiskelijoille melkein viiden viikon lukuloman ennen kevään kirjoituksia. 

 

Eduskunta teki muutoksia lakiin ylioppilastutkinnon järjestämisestä kesällä 2018 osana 

lukiolakiuudistusta. Kokelaiden kannalta näkyvin muutos liittyy kokeiden 

uusimismahdollisuuksiin. Syksystä 2019 alkaen hyväksyttyjä kokeita saa uusia rajoituksetta. 

Tämä muutos koskee kaikkia kokelaita riippumatta hyväksytyn kokeen 

suorittamisajankohdasta tai aiemmista uusimiskerroista. Syksystä 2019 alkaen tutkinnon 

ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista 

välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana entisen kahden uusimiskerran sijaan. 

 

Eduskunnan käsiteltävänä on tällä hetkellä myös muita ylioppilastutkintoon liittyviä 

uudistuksia omilla aikatauluillaan. Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa suorittamisen 

aloittavilla kokelailla myös tutkinnon rakenne tulee muuttumaan. 

 

Lukiolainsäädännön uudistumisen myötä Opetushallitus on käynnistänyt elokuussa 2018 

lukion opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessin. Opetussuunnitelman perusteet 

julkaistaan marraskuussa 2019, ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021.  

 

 

 



Lukuvuoden tapahtumia 

 

Syksyllä 2018 lukion aloitti 84 uutta opiskelijaa. Tunnolliset 

tutorimme ohjasivat ja opastivat heitä lukion alkuun erilaisten 

yhteisten tempausten, nahkiaisten ja Pikisaari-iltapäivän 

merkeissä. Tutorit ovat lukuvuoden aikana olleet aktiivisesti 

mukana järjestämässä vanhempainiltoja ja osallistuneet 

lukion edustus- ja markkinointitilaisuuksiin.  

 

Nousiaisten päivänä tutorit osallistuivat 

tankofutisturnaukseen. Lukiolaiset pitivät lapsille temppu-

rataa Henrikin salissa ja tempauksellaan keräsivät rahaa 

Pariisin ja Berliinin kieli- ja kulttuurimatkalle. Kielten kulttuuri-

matkalaiset kerryttivät matkakassaansa myös huhtikuun 

eduskuntavaaleissa Kirkonpiirin koululla järjestämällä vaali-

kahvituksen.  

 

Lukion opiskelijakunnan hallitus on lukuvuoden aikana ollut näkyvästi järjestämässä 

tapahtumia ja tempauksia opiskelijoillemme. Syksyllä saatiin kauan kaivattu kahvikone, 

mikä kuitenkin lukuvuoden mittaan osoittautui kannattamattomaksi. Opiskelijakunnan 

hallituksessa erittäin aktiivisesti toiminut puheenjohtaja Rene Ahonen luovutti pj-nuijansa 

Niko Plitille. Lukuvuoteen mahtui hyvinvointiviikkoja, ympäristötempauksia, kisailuja ja 

monenlaisia arjen piristyruiskeita. Pikkujouluissa perinteisesti ykköset vastasivat hienosta 

ohjelmatarjonnasta. Jokainen hallituksen jäsen on ansainnut ison kiitoksen aktiivisesta ja 

positiivisesta toiminnasta. Haluan kiittää lukionopiskelijoita myös tavasta miten lukiolaiset 

osallistuivat ympäristölakkoon. Aktiivisuutta ja osallistumista ei osoiteta jäämällä 

kotisohvalle vaan henkilökohtaisilla ympäristövalinnoilla ja osallistamalla näkyvästi koko 

yhteisö toimimaan ympäristön puolesta. Matildan ympäristöpäivän puhe edempänä 

kannatta lukea!  

 

Itsenäisyyspäivän juhlapuhujaksi saimme sotiemme veteraanin, maatalousneuvos Eeri 

Hyrkön. Puhe oli vaikuttava ja kosketti varmasti meistä jokaista. Ilmaisutaidon ryhmä esitti 

hienon pätkän itsenäisyyden ajan presidenteistämme. Syyslukukausi päättyi perinteiseen 



tunnelmalliseen yökirkkoon Maskun kirkossa. Erityisesti tilaisuudesta jäi mieleeni 

monipuoliset musiikin taitajiamme. Kiitos Markus Länteelle nuorien lahjakkuuksien ohjaa-

misesta, Tarulle ja Lassille joulukirkon järjestämisestä jo useana vuonna sekä Jouko 

Henttiselle Maskun seurakunnasta, kun jaksaa valvoa kanssamme yli puolenyön. 

 

Lukuvuoden aikana kielten opiskelijamme ovat reissanneet Tukholmassa, Pariisissa ja 

Berliinissä. Kansainvälisyyttä arkeemme ovat tuoneet ulkomaalaiset vieraamme Uudesta-

Seelannista, Saksasta ja Espanjasta. Marburgin yliopistosta saimme lukioomme 

harjoittelijan Andrej Millerin. Saksan lehtorimme Saara Kallajoki on vastannut järjestelyistä 

ja saamme tulevanakin lukuvuotena kansainvälisen opettajaharjoittelijan Saksasta. Tämän 

vuoden ja tulevista kv-suunnitelmista voitte lukea edempänä. 

 

Fyysikot matkasivat Ranskaan Uusien teknologioiden tiedeleirikouluun. Kotimaassa 

vierailtiin Olkiluodon ydinvoimalassa ja tähtitieteen opintoja täydennettiin Tuorlassa. 

Työkurssi toteutettiin Turun yliopistolla. Biologit toteuttivat elokuun lopussa Seilissä 

biologian kenttäkurssin. Tulevana kesänä he ovat mukana yliopiston lepakkolaskennassa. 

Biologit ja myös kemistit vierailivat yliopistolla tekemässä tutkimus- ja harjoitustöitä. 

 

Abi-69 juhlia vietiin läpi kauhu-teemalla. Penkkareissa 

nähtiin Netflix-sarjojen tähtiä. Rekkalakanat olivat taas 

huikean hienoja ja jälleen kerran saimme lähettää 

abimme suurta ylpeyttä tuntien kiertämään Turun 

katuja. Sons of Anett –lakana lämmitti mieltäni 

erityisesti. Wanhat tanssittiin Nummella. Nyt taas on 

uusi ikäluokka vallannut ABI-sohvat ja edessä on 

jännittävä abivuosi.  

 

Vierailevaksi tähdeksi lukioomme saapui kolmannen 

jakson ajaksi Mika Lamppu, joka sijaisti historian ja 

yhteiskuntaopin lehtoriamme. Mikalle iso kiitos heittäytymisestä ja nopeasta sulautumisesta 

joukkoomme 

 

Yrittäjyyskurssi on vakiinnuttanut paikkansa toiminnassamme. Jo kolmatta kertaa saimme 

lukiomme edustajan Vuosi Yrittäjänä -finaaliin Helsinkiin. Musiikin- ja kuvataiteen kursseilla 



on vierailtu konserteissa ja taidenäyttelyissä. Liikunnassa on tutustuttu uusiin lajeihin ja 

perinteinen liikuntaleiri pidettiin Pajulahden urheiluopistolla. Opiskelijat ovat kokeneet 

teatteria englanninkielellä ja venäjänkielisiä elokuvia. Abit osallistuivat kirjamessuille 

Turussa ja Studiamessuille Helsingissä. Kiitos kaikille entisille opiskelijoillemme ja 

vierailijoille kun olette käyneet opastamassa opiskelijoitamme lukion jälkeisiin valintoihin. 

Marjo-opolle erityiskiitos ohjauksesta ja vierailujen organisoimisesta 

 

Lukuvuoden huipensi teatteriproduktio Mieletön Nousiaisten Historia. näytelmän 

uudelleentyöstäminen huikean Suomi-100 –juhlavuoden esityksestä toi tekijöille varmasti 

ennakkopaineita. Uudella porukalla ja muutamalla hienolla uudella kohtauksella täydennetty 

produktio oli huippusuoritus. Erityiskiitos ja kunniamaininta Kaisalle, Aijalle ja Markukselle. 

Tällaisen työn tekeminen vaatii lahjakkuutta, sitoutumista ja heittäytymistä. Nuorille tämä oli 

varmasti ikimuistoinen kokemus. Kiitos myös kaikille niille jotka uskoivat meihin ja tulivat 

katsomaan näytelmää. Mukana toteutuksessa oli oman lukion väen lisäksi myös koulun 

ulkopuolisia tukijoita. Mielettömän suuret kiitokset vielä kaikille mukana olleille!  

 

Nousiaisten lukiosta valmistuu tänään joukko ihania nuoria. Lukiomme sijoittui taas hyvin 

valtakunnallisissa lukiorankingeissa. Tänä vuonna sijoitus YLE:n pakollisten aineiden 

vertailussa olimme sijalla 44/387. Olemme toivottavasti antaneet kaikille hyvän 

yleissivistyksen, opiskelun taidot ja paljon mukavia muistoja. 

 

Tapahtumistamme löydät lisää seuraavilta sivuilta ja löydät paljon kuvia lukion Facebook-

sivuilta ja Instagramista. 

 

Toivotan kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 

 

Nousiaisissa 1.6.2019 

Anett Blom  

Nousiaisten lukion rehtori 

 



Mietteitä digitaalisesta fysiikan kokeesta 

 

Uuteen digitaaliseen fysiikan kokeeseen oli pyritty valmistautumaan mahdollisimman hyvin 

tämän ikäluokan kanssa alusta asti.  Haastetta aiheutti se että käytettävissä olevat ohjelmat 

tarkentuivat vasta matkan varrella. Opettajien näkökulmasta käytimme kaikki luonnontieteen 

opettajat paljon aikaa tutustumalla uusiin käyttöön tulleisiin ohjelmistoihin. Erityisesti tämä 

koski fysiikkaa, jossa mahdollisia käytössä olevia erilaisia ohjelmia piirtämiseen, 

laskemiseen ja datan käsittelyyn oli kymmenkunta. 

 

Teimme kovan päätöksen vaihtaa vielä abivuoden 

alussa yhden pääohjelman toiseen juuri julkaistuun 

vaihtoehtoon ja harjoittelimme takautuvasti yo-

koetta varten digitaalista esitystä edellisten kurssien 

osalta. Opiskelijat ottivat muutokset ja niiden tuomat 

lisätyöt vastaan hyvällä asenteella ja abivuonna 

tehtiin kovasti töitä tulevan yo-koitoksen eteen.  

 

Tehty työ tuotti tulosta, sillä opiskelijamme selvisivät 

oikein hyvin digitaalisen kokeen ohjelman käyttöä 

vaativista osista, mitä erityisesti fysiikan kokeessa 

oli useassa tärkeässä tehtävässä.  

 

Ylipäätään fysiikan osalta voi sanoa, että mitään pehmeää laskua ei ollut, vaan 

digitaalisessa kokeessa otettiin kaikki irti digitaidoista. Kokeessa piti käsitellä suuria data-

aineistoja, piirtää kuvia, käyttää kuvankäsittelyä ja kaavamuotoista esitystä oli myös paljon.  

 

Fysiikan uusi digitaalinen koe oli valtakunnallisesti katsottuna haastava, mikä näkyi myös 

pisterajoissa. Meidän opiskelijoidemme pääasiallinen kommentti kokeen jälkeen oli että "koe 

oli haastava mutta hyvin pitkälti sellainen jota oli treenattu". 

 

Lassi Laamanen, fysiikan lehtori  

 

 



Ajatuksia ja havaintoja uudesta äidinkielen yo-kokeesta 

 

Äidinkielen kokeen muutokset jäivät lopulta sisällön puolesta yllättävän vähäisiksi, vaikka 

kokeiden ulkoiset muutokset – digitaalinen ympäristö ja kokeiden uusiutuneet rakenteet ja 

nimet – olisivat antaneet luvan odottaa/pelätä enemmänkin. 

 

Lukutaidon kokeessa vaadittiin käsin kirjoittamisen hienomotorisia taitoja lukuun ottamatta 

ihan niitä samoja taitoja kuin vanhassa tekstitaidon kokeessakin. Vaikka pohjatekstien kirjo 

laajentui multimodaalisiin tekstilajeihin, kuten äänitallenteisiin ja videomainokseen, kokelas 

tarvitsi yhä samaa laaja-alaista kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa, jotta sai analysoitua 

tekstejä riittävän monipuolisesti ja pintatasoa syvällisemmin. Merkittävin kokeiden ero liittyi 

vastaustekstien laajuuteen: nyt vastattiin kolmen sijasta kahteen tehtävään ja aiempaa 

laajempien ja monimuotoisempien pohjatekstien erittelynkin tuli olla laajempaa ja 

monipuolisempaa. Myös kirjallisuuden ja sen erittelytyökalujen hallinnan merkitys kasvoi, 

sillä toinen puolikas lukutaidon koetta pyhitettiin kaunokirjallisten ja muiden fiktiivisten 

tekstien erittelyyn. Aiemmin tekstitaidon kokeen pystyi useimmiten suorittamaan koskematta 

kaunokirjallisiin pohjateksteihin. 

 

Myös uusi kirjoitustaidon koe jatkoi vanhan esseekokeen linjoilla: tehtävänä on yhä tuottaa 

pohtiva, näkökulmia avaava tai kantaa ottava teksti eli essee. Merkittävin muutos ja 

mielestäni myös heikennys on se, että 

nyt on pakko käyttää vähintään kahta 

aineistoa oman ajattelun tukena. Oma 

ajattelu on esseen kruunu, ja nyt sitä 

himmennettiin, kun tekstejä pakotetaan 

enemmän kommentoivan referaatin 

suuntaan. Onneksi aineistot sentään 

olivat monipuolisia; joukossa oli 

eritasoisia mediatekstejä, asiantuntija-

artikkeleita sekä audiovisuaalisia 

aineistoja kuten elokuvatraileri, joista 

jokaisen oli kykyjensä mukaan 

mahdollista löytää sopivia pohjatekstejä 



oivaltavallekin kirjalliselle keskustelulle. Koesuoritus myös laajentui (6000 merkkiin) ja 

aihevalinnat kaventuivat (kaikki tehtävät liittyivät samaan teemaan), mikä epäilemättä 

aiheutti osalle kokelaista vaikeuksia. Lisäksi samankaltaiset aiheet tasapäistivät esseitä 

sisällöllisesti, mikä puolestaan puudutti epäilemättä suurinta osaa opettajista ja sensoreista. 

 

Kokeiden muuttuneista ajankohdista paruttiin monilla äidinkielenopettajien 

keskustelufoorumeilla vahvasti, mutta lopulta kyse oli jälleen pelkästään tavanomaisesta 

muutosvastarinnasta. Kokelaille oli eduksi, että ehtivät kunnolla kerrata analyysin ja 

tulkinnan työkaluja sekä saivat keskittyä molempiin koesuorituksiin ilman penkkarikutinoita. 

Olisin kuitenkin pitäytynyt tässä noin viikon välein pidettävien koeosuuksien järjestelyssä 

enkä olisi laittanut niitä peräkkäin, sillä tällä tulevan kevään muutoksella ei saavuteta mitään 

mutta aiheutetaan arviointiaikataulutuksissa säätämistä ja annetaan kokelaille vähemmän 

aikaa orientoitua aivan toisentyyppisen kokeen osasuorituksen tekemiseen. No, näillä 

mennään ja tilanne on kaikille sama. 

 

Jukka Järvenpää, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

 

 

 

2. LUKUVUODEN AIKANA TAPAHTUNUTTA 

 

Opiskelijakunnan hallituksen terveiset 

Opiskelijakunnan hallitus on lukiolaisten valitsemista opiskelijoista koostuva toimielin. Sen 

tehtävänä on edustaa kaikkia koulun oppilaita sekä luoda ja vahvistaa yhteishenkeä 

esimerkiksi erilaisten tapahtumien kautta. 

 

OPKH:n vuosi on ollut täynnä monenlaisia parannusehdotuksia ja uusia ideoita. Olemme 

mm. pyrkineet parantamaan OPKH:n kioskin ja kirjakirppiksen toimintaa. Pidimme koululla 

myös niin kutsutut varjovaalit. Lisäksi olemme OPKH:ssa äänestäneet pidemmän 

syysloman puolesta ja pyrkineet hankkimaan pitkällä aikavälillä koululle uusia kalusteita. 

Olemme samalla uudistaneet myös hallitusta ja sen toimintaa, sekä siihen liittyviä käytäntöjä 

esimerkiksi rahastonhallintaa ja pöytäkirjoja koskien. 

 



OPKH:n vuoteen on mahtunut myös paljon erilaisia tapahtumia, sekä teemapäiviä ja -

viikkoja. Järjestimme lukiossa esimerkiksi ympäristöviikon, jossa aiheina olivat mm. 

kuluttaminen, kierrättäminen, luonto, liikkuminen ja ravinto. Teemaviikolla saimme tehdä 

yhteistyötä myös aina yhtä avuliaan Nousiaisten S-Marketin kanssa! Lisäksi 

opiskelijakuntamme sihteeri Matilda Kirvelä, otti kantaa ilmastoasioihin loistavalla 

puheellaan, joka löytyy myös Turun Sanomien sivuilta. Olemme myös pohtineet miten 

haluamme tulevaisuudessa kierrättää lukiossamme ja tehostaneet sitä. 

 

Pääsiäisen aikaan pidimme loistavan muna-cup turnauksen, jossa koulumme ohjausryhmät 

pelasivat toisiaan vastaan läpsypalloa. Lisäksi pidimme turnauksen yhteydessä banderolli-

kilpailun. 

 

Kaikenlaista on siis ehditty tehdä, ja seuraavallekin lukuvuodelle on jo jotain pientä 

kehitteillä. Tahdonkin nyt opiskelijakunnan hallituksen puolesta kiittää koulumme 

henkilökuntaa, erityisesti hallituksen vastuuhenkilöä Saaraa, siistijäämme Satua ja 

koulumme rehtoria Anettia. 

 

Oppilaskunnan hallituksen jäsen; 

Rasmus Grönlund 

 

Hallituksessa toimivat lukuvuotena 2018 - 2019 

 

puheenjohtaja: Rene Ahonen 

puheenjohtaja: Niko Plit 

sihteeri: Matilda Kirvelä 

rahastonhoitaja: Joona Syrjämäki 

rahastonhoitaja: Julia Rustholkarhu 

Eemil Pirinen 

Yasmin Baasousi 

Olivia Larumo 

Onni Mansikkamäki 

Tomas Alivuotila 

Fiia Veräjänkorva 

Veera Potinkara 

Samuli Leino 

Linda Lintunen 

Jesse Plit 

Aaro Sivonen 

Pihla Laamanen 

Heini Vuorela 

Rasmus Grönlund 

 



Tutorvuosi 

 

Kovan valintaprosessin jälkeen tutoreiksi valittiin seuraavat henkilöt: Fiia Veräjänkorva, 

Tessa Tolonen, Heidi Einsbor, Nea Pappila, Adonika Virta, Sofia Herttolin, Tuike Linkoranta, 

Sofia Fagerström, Julia Lammi, Jokinen Arttu, Paavo Virmajoki, Juhani Mäkinen, Niko Plit 

ja Matti Sankari. Ryhmämme suursmurffina hääräsi jo totuttuun tapaan Taru Kervilä. 

 

Me valitut kokoonnuimme jo ensimmäisen lukuvuoden lopussa kuuntelemaan, mitä 

sanottavaa meitä viisaammilla oli tutortoiminnasta. Ensimmäinen varsinainen 

kokoontuminen oli kuitenkin elokuun alussa, jolloin meille jaettiin tehtävät. Suunnittelimme 

myös kaikennäköistä ohjelmaa tulevia viikkoja varten. 

 

Ensimmäisen koulupäivän koittaessa meitä jännitti lähes yhtä paljon kuin tulevia ykkösiä. 

Ykköset jaettiin ohjausryhmiin ja tutorit menivät mukana tutustumaan uusiin oppilaisiin. 

Ohjelmassa oli myös koulun paikkojen kiertelyä ja sääntöjen kertausta. 

 

Ykkösten päivänä jatkoimme perinteitä ja suuntasimme metsän siimekseen, toisin sanoen 

Askaisiin. Siellä tutustumisleikkien avulla aloittelimme jo tulevaa tulikastetta, nahkiaisia. 

 



Kovan suunnittelun ja monen muuttujan jälkeen saimme nahkiaiset pidettyä. Ohjelmaa oli  

jos jonkinlaista ja rupeama huipentui poikien kauniiseen tulkintaan Arttu Wiskarin 

Mökkitiestä. Päivän päätteeksi tutorien epävirallinen puhemies Matti pääsi lukemaan 

ykkösille legendaarisen ykkösten valan. Uskolliset alamaiset seurasivat ohjeita ja päivä oli 

saanut arvoisensa päätöksen. 

 

Ennen koeviikkoa kävimme ryhmänohjauksessa juttelemassa koeviikosta ja 

rauhoittelemassa lähes haavanlehtiä muistuttavia ykkösiä. Kaikki kuitenkin selvisivät myös 

tästä koettelemuksesta ja työmme oli lähes kokonaan tehty. 

Vuoden aikana osallistuimme myös muihin tapahtumiin kuten joulukirkkoon ja 

vanhempainiltoihin. Vuosi on ollut huikea. Kiitos kaikille mukana olleille ja erityisesti Tarulle 

tämän mahdollistamisesta. 

 

Matti ja Paavo 

 

 

 

Wanhat 2019 

 

Wanhojen tanssit ovat yksi lukion kohokohdista ja sen kyllä huomasi odotuksen määrästä. 

Innostus ja suunnittelu alkoivat jo ykkösellä, innokkaimmilla oli jo pari ja mekko hankittuna. 

Wanhojen suunnittelu lähti kunnolla käyntiin heti kakkosvuoden alussa, kun muodostettiin 

vastuutiimi ja varattiin Wanhojen risteily. Vastuutiimin tehtävänä oli hoitaa ja organisoida 

kaikki tansseihin liittyvät järjestelyt, kuten jatkot ja tanssiaissalin koristelu.  

 

Marraskuussa treenaaminen tansseja varten alkoi toden teolla. Ensimmäiset tanssitreenit 

olivat jännittävät ja tunnelma oli innostunut ja odottava. Ylipäätään tanssitreenit olivat 

päivien kohokohtia ja toivat mukavaa vastapainoa opinnoille. Aluksi opeteltavien tanssien 

määrä tuntui ylitsepääsemättömältä, mutta kiitos erinomaisen opettajamme Sallan, kaikki 

tanssit opittiin niin ripeästi, että oman tanssin harjoitteluun jäi odotettua runsaammin aikaa. 

Omatanssin suunnittelu oli omatanssitiimin vastuulla. Sen suunnittelu ja toisille opettaminen 

oli pitkä prosessi, mutta kaikille mieluista.  



Tanssiaispäivän koittaessa kaikilla oli perhosia vatsassa ja tunnelma oli käsin 

kosketeltavissa. Iltanäytös vanhemmille sujui hyvin. Pieniä virheitä sattui itse kullekin, mutta 

ne eivät tunnelmaa latistaneet. Vastuuryhmä oli hoitanut toimivan kahvitarjoilun vieraille ja 

salin koristelu oli upea. Seuraavana päivänä tanssimme Henrikin ja Hemmingin yläkouluilla, 

sekä Nummen, Kirkonpiirin, Paijulan, Lemun, Seikelän ja Tammenahjon alakouluilla. Toinen 

tanssipäivä oli raskas, mutta sen jälkeen pääsimme juhlistamaan hyvin onnistuneita 

tansseja jatkoille, jotka pidettiin Niemenkulman majatalolla. Juhlat jatkuivat seuraavana 

päivänä virallisella Wanhojen risteilyllä. 

 

Wanhojen tanssit olivat ikimuistoinen kokemus kaikille. Niiden järjestely ja harjoitukset toivat 

piristävää vaihtelua lukion arkeen. Iso kiitos kaikille opettajille, vapaaehtoisille auttajille, 

kotien tukijoukoille ja tanssijoille hyvästä asenteesta, joiden avulla saatiin järjestettyä 

vuoden 2019 Wanhojen tanssit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      Julia Rustholkarhu & Saara Rautanen 

 

 



Fysiikan työkurssi ja kuulumisia 

 

Fysiikan työkurssi antaa valmiuksia kokeelliseen työskentelyyn ja toimii siltana lukion ja 

jatko-opiskelujen välillä. Nämä tavoitteet saadaan täytettyä parhaiten antamalla oppilaille 

mahdollisuus työskennellä hyvissä laboratorio-

olosuhteissa ja vielä mahdollisuuksien mukaan 

koulun ulkopuolella. Näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi kurssin kokeelliset osiot 

suoritettiin Turun Yliopistolla. Turun Yliopiston 

Fysiikan laitos avasi harjoitustyöosastona 

Jaakko Lamminpään johdolla lukiolaistemme 

käyttöön tammikuussa 2019 kahden päivän 

ajaksi. 

 

Kokeita tehtiin neljän hengen ryhmissä, ja suoritettavat harjoitustyöt jakautuivat eri fysiikan 

osa-alueille. Optiikan työssä tutkittiin aalto-opin lakeja laservalon avulla. Sähkön kanssa 

oltiin tekemisissä resistanssimittausten työssä, jossa tutkittiin sähkökomponenttien 

käyttäytymistä ja erilaisiin mittauksiin soveltuvia sähkökytkentöjä. Lämpöopin työssä 

selvitettiin aineen lämpöopillisia ominaisuuksi, lämmön siirtymistapoja sekä muita 

termodynamiikan kannalta keskeisiä ilmiöitä. Säteilyfysiikan työssä tutkittiin radioaktiivisista 

aineista lähteviä säteilytyyppejä ja niiden ominaisuuksia. Oskilloskooppityössä tehtiin 

erilaisia sähköopin mittauksia ja tutkittiin puolijohteiden ominaisuuksia.  Yhdessä työssä 

ohjattiin sähkökentällä kiihdytettyjä elektroneja magneettikentän avulla ympyräradalle ja 

mittaustuloksista määritettiin elektronin 

ominaisvaraus. Kokeellisen työskentelyn 

jälkeen jokainen teki työselostuksen 

kustakin työstä. Saatuja tuloksia käytiin läpi 

vielä yhdessä ryhmän kanssa, jotta 

jokaiselle jäisi selkeä kuva siitä mitä on 

tutkittu ja mitä tuloksista voidaan 

ymmärtää. Kurssilla suoritetut työt saa 

luettua suoraan hyväksi Turun Yliopistossa 

fysiikan pääaine- ja sivuaineopinnoissa.  



Fysiikan kuulumisia tulevalle lukuvuodelle 

 

Työkurssiyhteistyötä Turun Yliopiston kanssa jatketaan tulevan lukuvuoden aikana. 

Kuluneena lukuvuotena toteutimme Etelä-Ranskassa Uusien teknologioiden 

tiedeleirikoulun. Tästä löytyy oma juttunsa vuosikertomuksesta. Kansainväliset 

tiedehankkeemme ovat saamassa jatkoa ja tulevaksi vuodeksi on suunnitteilla jatkaa tänä 

vuonna onnistuneesti aloitettua tiedeprojektia Ranskassa.  

Fysiikan opettaja Lassi Laamanen 

 

 

Uusien teknologioiden tiedeleirikoulu 

 

Nousiaisten, Mynämäen, Raision ja Lauttakylän lukiot toteuttivat huhtikuun lopulla Uusien 

teknologioiden tiedeleirikoulun Etelä-Ranskaan. Pääkohteina olivat Marseillen lähellä 

ydinfysiikan tutkimuskeskus CEA ja maailman ensimmäinen rakenteilla oleva täyden 

kokoluokan fuusiovoimala ITER sekä Toulousessa sijaitsevat Airbusin lentokonetehtaat ja 

avaruuskeskus Cite de l’espace. Tiedekoulumme teki samalla historiaa ollen ensimmäinen 

suomalainen opiskelijaryhmä, joka on päässyt tutustumaan CEA:n ja ITER:n fuusio-

tutkimukseen. Seuraavassa opiskelijoiden tunnelmia tiedekohteista ja matkalta yleisesti. 

 

CEA ja ITER 

Vierailumme alkoi CEA:n esittelykierroksella, jossa pääsimme tutustumaan ydinvoiman ja 

fuusion saloihin. Matkapuhelimet valokuvaamisesta puhumattakaan eivät olleet sallittuja 

portilta eteenpäin, joten esimerkiksi toiminnassa olevan West-fuusioreaktorin näkeminen on 

ikuistettu ainoastaan verkkokalvoillemme. CEA:n uskomattoman tiedepläjäyksen jälkeen 

suoritimme ruokatankkauksen paikallisessa kaupassa ja lähdimme kohti ITERin eli 

maailman ensimmäisen täyskokoisen fuusioreaktorin työmaata.  

 

Ensin vuorossa oli aivonystyröitä hivelevä esitys fuusioreaktorin toiminnasta, jossa saimme 

kuulla lisää esimerkiksi reaktorin polttoaineesta, rakennusprojektista ja sen mielen-

kiintoisista toimintamalleista.  



Esittelijämme oli yksi hankkeen 

tieteellistä puolta johtavista 

fyysikoista ja hänen tieteen 

ymmärryksensä aiheutti varmasti 

kadehdintaa piskuisessa tiede-

ryhmässämme.  

 

Seuraavaksi kiersimme bussilla 

ITER-reaktorin rakennusaluetta 

ja saimme nähdä mm. 400 kV 

"sähkökentän" jolla tätä maksimaalista laitosta pidetään elossa. Reissusta käteen jäi rutkasti 

tietoa, inspiraatiota tulevaisuutta kohti ja ajatuksia fysiikan maailmasta. Koko seurueemme 

päällimmäinen ajatus päivästä kiteytyi ymmärrykseen siitä, kuinka iso asia ja askel 

fuusioenergia on kohti tulevaisuuden energiaratkaisuja.  

 

Marseille, Toulouse ja junamatka 

Marseillessa, joka on yksi Ranskan vanhimmista kaupungeista, tutustuimme tiedekohteiden 

lisäksi nähtävyyksiin kuten Notre-Dame de la Garde -kirkkoon sekä Marseillen vanhaan 

kaupunkiin. Marseillen päivien jälkeen oli vuorossa matka Toulouseen.  

Yksi matkan huikeista kokemuksista oli ehdottomasti tämä neljän tunnin junamatka. 

Junamatkan aikana pääsimme lataamaan akkuja seuraavia kohteita varten sekä nauttimaan 

kauniista Etelä-Ranskan maisemista ja luonnosta. 

Rakastuimme Toulousen kauniiseen kaupunkiin heti. Täysien tiedepäivien lisäksi ehdimme 

myös tutustua kaupunkiin ja käyttää aikaa paikallisten putiikkien kiertelyyn. Toulousen 

hyvän julkisen liikenteen ansiosta liikkuminen oli helppoa ja bussien sekä metron käyttö oli 

helppoa ja vaivatonta.  

 

Airbus 

Tiedeleirikoulun neljäntenä päivänä oli vuorossa vierailu Airbusin tehtaalle sekä Aeroscopia-

ilmailumuseoon Toulousessa. Edellisenä päivänä hankkimamme julkisen liikenteen 

seutukortit tulivat heti tarpeeseen, sillä matka museolle tapahtui käyttämällä linja-autoa, 

metroa ja raitiovaunua. Kulkeminen julkisilla sujui hyvin mutta päästyämme museolle ja 

ilmoittauduttuamme Airbus-kierrokselle ilmeni ongelma. Kierrokselle vaadittiin passit ja 

ilman niitä ei kierrokselle pääsisi. Tätä emme etukäteen tienneet ja niinpä osa ryhmämme 



passeista oli hotellilla. Tästä kuitenkin selvittiin reippaiden opettajien ja taksin avulla. 

Opettajien matkustaessa hakemaan passeja muu porukka keskittyi huomattavista 

mukavampaan asiaan eli syömiseen. Passien saavuttua suuntasimme kohti ilmailumuseota 

josta löytyi muun muassa yliäänennopeutta lentävä matkustajalentokone Concorde sekä 

rahtilentokone Super Guppy. Pääsimme myös kokeilemaan lentokonesimulaattorilla A380-

lentokoneen nousua ja laskeutumista.  Airbus-vierailu huipentui, kun meidät kuljetettiin 

bussilla tehdasalueelle, jossa pääsimme mm. näkemään rakenteilla olevia lentokoneita ja 

uuden A350-koneen tuotantolinjan loppukokoonpanoa. Jälleen puhelimien ja kameroiden 

käyttö oli kielletty, joten kuvat mahtavista kohteista ovat vain muistoissamme. 

 

Cite de l’espace 

Reissumme viimeisenä kokonaisena päivänä 

suuntasimme pois Toulousen keskustan 

välittömästä läheisyydestä kohti 

avaruuskeskus Cite de l’espacea. Tiukoista 

turvatoimista selvittyämme meitä odotti 

valtava puisto täynnä avaruuteen ja 

avaruuslentoihin liittyvää koettavaa. Löytyi 

valtava pienoismalli aurinkokunnasta, sekä 

kymmenien metrien korkuinen avaruusraketti, 

jonka sisällä pääsi käymään. Näytillä oli myös 

neuvostoliittolaisen avaruusasema MIR:in 

pienoismalli, johon niin ikään pääsi sisälle 

tutustumaan tarkemmin. Lisäksi puisto oli 

täynnä erilaisia tiedekohteita, joista sai 

lisätietoa avaruudesta ja sen tutkimisesta.  

Huolimatta siitä, että osa puiston nähtä-

vyyksistä oli suunniteltu ajatellen nuorempaa asiakaskuntaa, oli vierailu onnistunut ja 

mielenkiintoinen. Vierailun aikana oppi yhtä sun toista, eikä kolea sääkään haitannut menoa.  

 

Lopputunnelmat 

Tavatessamme ensimmäisenä päivänä lentokentällä ilmapiiri oli aika jännittynyt, ja 

pysyimme pitkälti omien lukioidemme ryhmissä. Kuitenkin jo lentokoneessa, kun massa 

sekoittui paikkojen takia, alkoivat uudet tuttavuudet hiljalleen muodostua. Ensimmäisten 



päivien aikana oli kehittynyt jo vahva yhteishenki, joka vain vahvistui matkan edetessä. 

Yhteishengen muodostumista nopeutti yhteiset kiinnostuksen aiheet sekä huonejärjestelyt, 

ja lähtöä voisi kuvailla jopa haikeaksi, kun uudet kaverit hyvästeltiin. Kaikille jäi matkasta 

mahtavat muistot ja olemmekin pysyneet toisiimme yhteydessä myös matkan jälkeen. 

 

Kirjoittajat: tiedeleirikoulun oppilaat 

 

 

 

Abit kemian laitoksella syksyllä 2018 

 

Joulukuussa hieman ennen joululomaa Nousiaisten lukion abit vierailivat Turun yliopiston 

Kemian laitoksella. Vietimme yhden iltapäivän tutustuen titrauksen saloihin. Tämä kemian 

perusanalyysimenetelmä heräsi henkiin kun oppilaamme pääsivät käytännössä kokeile-

maan asiaa, joka oli jo lukion penkillä teoriassa opittu. Ensin kaikki saivat kasata pareittain 

oman titrauslaitteiston. Ensimmäisessä titrauksessa tutkittiin vahvan happoliuoksen 

pitoisuutta ja samalla harjoitteltiin piirtämään titrauskäyrä LoggerPro -ohjelmalla. Toisessa 

titrauksessa tutkittiin heikon hapon titrausta. Työn ohjaajat yliopistolla ihmettelivät kuinka 

taitavia oppilaita Nousiaisten lukiosta löytyy. LoggerPron käyttö sujui opiskelijoilta todella 

mallikkaasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Kemian opettaja Taru Kervilä 

 



Biologian kuulumisia 

 

Biologian kursseilla opiskelijat ovat tutustuneet varsin 

erilaisiin aihekokonaisuuksiin. Tunneilla on 

perehdytty asioihin lähtien molekyylitasolta ja lopulta 

on päädytty koko ekosysteemien tarkasteluun.  

Näiden tarkastelutasojen väliin mahtuu paljon 

kaikkea mielenkiintoista ja haastavaa opiskeltavaa. 

 

Asioita on opiskeltu myös lähimaastossa, metsissä ja 

Seilin saaressa. Ympäristöekologian kurssille 

saimme asiantuntijavieraaksi Maria Timosen, joka 

kävi kertomassa omasta työnkuvastaan ELY-

keskuksen vesistöasiantuntijana. Saimme myös kuulla erittäin kattavan selvityksen 

lähialueen vesistöjen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

  

Turun yliopistolla vierailleet opiskelijat saivat tehdä hyvin varustellussa laboratoriossa 

DNA:n eristyksen ja värjäyksen. UV-valolla tarkasteltuna näkyi hienosti punaiseksi ja 

vihreäksi värjäytyneitä DNA-rihmoja. Lisäksi tehtävänä oli mm. bakteerien plasmidien 

pilkkoimista restriktioentyymien avulla. Laboratoriotyöt olivat monipuolisia ja selvensivät 

vaativia oppisisältöjä hyvin. Vierailun aikana saimme myös kuulla yliopistolla meneillään 

olevista tutkimuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syksyllä joukko opiskelijoita suuntasi kohti Seilin saarella sijaitsevaa Saaristomeren 

merentutkimuslaitosta. Tästä retkestä Alina ja Helmi kirjoittivat seuraavan kuvauksen: 

  

30.-31.8.2018 Tutkimusretki Seilin saareen 

  

Torstaiaamulla matkamme alkoi Turun 

Aurajoen varrelta, josta lähdimme seilaamaan 

yhteysalus Fannylla kohti Seilin saarta. Siellä 

meitä odotti Saaristomeren tutkimuslaitoksen 

preparaattori Jasmin Inkinen. Tutustuimme 

Itämeren tutkimuksessa käytettäviin laitteisiin, 

esimerkiksi seklilevyyn, limnokseen ja 

pohjanoutimeen. Sitten alkoi tutkimus ja veden 

eri ominaisuuksien, kuten kasvi- ja 

eläinplanktonin sekä näkösyvyyden mittaus. 

Saimme kokeilla kaikkia eri laitteita, joita 

tutkijat saaressa käyttävät Itämeren tilan 

tutkimiseen. Myöhemmin tutkimme saa-

miamme näytteitä labrassa. 

 

Illalla pääsimme saunomaan ja uimaan. Yöllä lähdimme etsimään Seilin saaren eri 

habitaateissa eläviä lepakoita detektorin avulla. Kuulimme yöllä myös Lehtopöllön ääniä ja 

meille esiteltiin Seilissä tapahtuvaa yöperhosten valorysäpyytämistä. Seuraavana aamuna 

meillä oli lajintuntemustesti edellispäivänä löydetyistä aarteista. Sen jälkeen meille esiteltiin 

saaren historiaa sekä tutustuttiin enemmän Saaristomeren tutkimus laitoksen työhön Seilin 

saaressa. Saimme tietää esimerkiksi monista pitkäaikaistutkimuksista, jotka olivat olleet 

käynnissä aina vuodesta 1964, kun saari luovutettiin Turun yliopistolle tutkimustyötä varten. 

  

Vapaa-ajallamme meillä oli erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi tutkia saaren monipuolista 

luontoa sekä tutustua saaren kirkkoniemessä sijaitsevaan kirkkoon ja sen historiaan. 

Kiertely saarella oli mukavaa ja rentouttavaa. Pääsimme osaksi Saaristomeren puutiais- eli 

punkkitutkimusta, jota on tehty Seilin saaressa jo vuodesta 2012 asti. Tämän avulla saadaan 

paljon uutta tietoa mm. lajin kantamista taudeista, punkeille suotuisista elinympäristöistä 



sekä aktiivisuusvaihtelusta saarella. Keräsimme 

myös itse punkkeja valkoisella lakanalla ja 

löysimme puutiaistoukkia. 

 

Saarelta lähteminen tapahtui samalla 

yhteysaluksella, jolla saavuimme. Reissu oli hieno 

kokemus ja ainutlaatuinen mahdollisuus päästä 

tutustumaan Itämeren tutkimukseen. Haluamme 

kiittää koko ryhmämme puolesta Seilin saarella 

toimivaa Turun yliopiston tutkijaryhmää ja 

erityisesti Jasmin Inkistä, joka esitteli meille heidän 

tärkeää työtään. Kiitos myös Kaarinan lukiolle, joka 

oli meidän mukanamme tutkimassa. 

  

  

Helmi ja Alina, ABIT 

 

 

 

Nousiaisten lukion kieli- ja opintomatka Tukholmaan  

7.-10.11.2018 

 

Abivuoden syksy on hektistä aikaa! Syksyn rankan ylppärirupeaman jälkeen pimeää 

marraskuuta piristi mukavasti ekskursio Tukholmaan. Luvassa oli ruotsalaiseen kulttuuriin 

tutustumista, kielen käyttöä arkipäiväisissä tilanteissa… ja ideana oli myös pitää pientä 

lomaa tavallisesta arjesta. Matkalle lähtivät A-ruotsin abit lehtori Asplundin johdolla - kivana 

lisänä matkaseurueeseen saatiin myös tuttu ja tykätty sijaisope Jussi sekä pari 

korkeakouluopiskelijaa. Stig ombord! 

 

Laiva saapui Tukholmaan ani varhain marraskuisena torstaiaamuna. Matkakortit olimme 

ostaneet jo laivasta, joten matkanteko jatkui jouhevasti julkisilla kohti majapaikkaamme. 

Yövyimme Lilla Rådmannenissa - kiva ja siisti pikkuhotelli, hyvä aamupala ja ennen kaikkea 

loistava sijainti keskellä Vasastania, ett utmärkt val! 



Nautittuamme tuhdin hotelliaamupalan lähdimme tutkimaan kaupunkia. Kaupunki- 

suunnistus toteutettiin Svenska.nu:n materiaalilla. Svenska.nu on Suomessa toimiva ruotsin 

kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin verkosto, joka myös sponsoroi matkaamme juuri 

turistimatkakorttien muodossa, ett stort tack för det. Tukholman kolme metrolinjaa tulivat 

tutuiksi kun kävimme eri puolilla kaupunkia suorittamassa erilaisia tehtäviä. Opiskelijat 

saivat vastata kysymyksiin sekä taltioida tuotoksiaan, jotka sitten julkaistiin Instagramissa. 

Iltaohjelmana oli omavalintainen ruotsalainen elokuva, johon opiskelijoiden oli määrä päivän 

suunnistustehtävän lomassa käydä itse hankkimassa liput. 

 

 

 

Perjantaina oli luvassa Gamla Stan -spesiaali. Vanhassa kaupungissa saimme nähdä 

Kuninkaanlinnan, maan kapeimman kadun, kauniita kirkkoja, patsaita ja upeita näköaloja. 

Tehtävänä oli löytää alueelta rakennuksia ja nähtävyyksiä, ja sitten vastata niihin liittyviin 

kysymyksiin. Opinnot eivät olleet menneet hukkaan ja pääsimmekin testaamaan rautaista 

ruotsin kielen taitoamme käytännössä. Verbaaliset talentimme onnistuivatkin hankkimaan 

itselleen privaattikierroksen postimuseossa eikä kanssakäymisestä paikallisen poliisin 

kanssakaan vältytty. Onnistuneen matkamme mielenkiintoisin varikkopysähdys olikin 

ehdottomasti Gamla Stan. Toisistaan kauniimmat puodit, rakennukset, hyvä ruokatarjonta 

ja upeat näköalat suorastaan kutsuvat meitä takaisin luokseen.  

 

Fotografiska, ett måste! Ennen kotiinpaluuta kävimme vielä viimeisessä kohteessa, nimittäin 

suositussa valokuvataiteen museossa Fotografiskassa, joka oli juuri sopivasti saatu 



mahtumaan tähän lyhyeen reissuun. Museon eri 

näyttelyt ja niiden kuvat tekivät suuren vaikutuksen 

ja kiertelyn jälkeen monet meistä suuntasivatkin 

suoraan matkamuisto-myymälään haaveilemaan 

tuotteiden perään. 

 

Fotografiskan jälkeen koitti kotimatka. Päätimme 

lopuksi yllättää opettajamme Emmin pienellä 

lahjalla, kiitoksena mahtavan matkan 

järjestämisestä, vad glad hon blev! Laivaan 

päästyämme olomme oli tyytyväinen ja mielemme 

täynnä onnellisia muistoja, vaikkakin tunsimme uupumuksen jo asettuneen hartioille. Tämän 

kokemuksen ansiosta matkalaisilla on varmasti rohkeutta palata Tukholmaan jatkamaan 

seikkailujaan ihan omin päin. Stockholm i mitt hjärta <3 

 

 

 

 

Ranskan kielimatka 2019 

Lukiomme ranskan lukijat pääsivät 

kokemaan Pariisin kevään, enkä tällä 

tarkoita menestyksekästä suomalais-

bändiä vaan ihan oikeaa Pariisin 

kevättä. Ranskan lukijamme, sisältäen 

itse allekirjoittaneen, lähtivät matkaan 

kohti Ranskaa ja tarkemmin otettuna 

Pariisia maanantaina 22.4. Suurin osa 

matkaan lähteneistä sotureista oli 

selvinnyt kahdeksasta, kyllä vain, 8:sta 

ranskan kielen kurssista, joten oli 

enemmänkin kuin palkitsevaa päästä 

näyttämään näitä opittuja taitoja itse 

pelikentällä. 



Maanantai 

Saavuttuamme kohteeseen sää oli kuin se kuuluisa morsian ja parhaimmillaan oli jopa 27°C 

lämmintä. Lento sujui aivan loistavasti ja selvisimme kaikki ilman naarmuja. Lentokentältä 

matkamme jatkui kohti hotellia ja tämän matkan taitoimme linja-autolla. Matka oli pitkä ja 

raskas, parhaimmillaan linja-auton lämpömittari näytti yli 30 °C astetta, mutta suomalaiset 

kun tunnetusti ovat saunakansaa, valitusta asiasta ei juurikaan kuulunut. Tämän 

lämmintunnelmaisen matkan jälkeen vaihdoimme metroon ja selvisimme hotellille. 

Saavuttuamme hotellille kaikki saivat omat huoneensa ja majoittuminen sujui kuin tanssi 

lämpimänä kesäyönä. Tämän jälkeen olimme kaikki nälkäisiä ja lähdimme kohti 

ensimmäistä ravintolaamme, joka oli niinkin eksoottinen kuin McDonald’s. Siellä taitojamme 

koeteltiin ensi kertaa, kun ruoan saaminen vaatikin numeroiden kuullunymmärrystaitoa. 

 

Tiistai 

Ensimmäinen yö uudessa “kodissa” on aina jännittävä, meidän kaiken kokeneelle ryhmälle 

tämäkään ei tuntunut oikeastaan miltään ja kaikki selvisivät aamupalalle. Aamupalan 

jälkeen matkamme jatkui kohti Eiffel-tornia. Itse paikanpäällä osa lähti jonottamaan tornin 

huipulle pääsemistä ja osa kävi tutustumassa Branlyn museoon ja hankkimaan leipomosta 

ja pikkukaupoista muille ruokaa ja juomaa. Taas tarvittiin suullista kielitaitoa... Tämän 

jälkeen kaikki pääsivät nauttimaan piknikistä EIffel-tornin alapuolella. 

Jonottaminen oli todellinen selviytymistarina, josta voisi jopa kirjoittaa kirjan, mutta monen 

tunnin jonottamisen jälkeen pääsimme tornin huipulle ja saimme kaikki Instagram-

käyttäjillemme satoja uusia kuvia, joita rakas lukija voit käydä ihailemassa Instagramista 

käyttäjänimi on nolulaiset. 

Eiffel-tornin jälkeen lähdimme kohti Seine-joen risteilyä, jossa näimme monia erilaisia 

nähtävyyksiä ja jopa tuoreeltaan palaneen Notre-Damen katedraalin. Risteilyltä 

selvittyämme lähdimme kohti Champs-Élyséeseetä, jossa oli ostoksien tekemistä ja 

syömässä käymistä eli taas kerran kielitaidon harjoittelua tosielämän tilanteissa. 

 

Keskiviikko 

Keskiviikon ohjelmaamme kuului itsemme sivistämistä sillä kävimme Louvren 

taidemuseossa. Kyseisessä rakennuksessa sijaitsee muuan Mona Lisa ja muita hyvin 

tunnettuja taideteoksia. Nähtyämme Mona Lisan, suoriuduttuamme valokuvaus- ja 

teoshaasteesta ja eksyttyämme noin 100 kertaa löysimme vihdoin ulos. Sivistyksen jälkeen 

lähdimme tekemään ostoksia tällä kertaa Halleille. Shoppailun, Pompidou-keskuksen ja 



kahviloissa ajan kuluttamisen jälkeen menimme yhdessä syömään tyypilliseen 

ranskalaiseen letturavintolaan. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi kuten vanha sanonta 

kuuluu. Ruokailun jälkeen pääsimme jälleen aina yhtä ihanaan Pariisin metroon, jonka 

avulla selvisimme takaisin hotellillemme. 

 

Torstai 

Torstai oli erityinen päivä allekirjoittaneelle, sillä lähdimme Versaillesiin, tuohon 

Aurinkokuninkaan linnaan. Pettymykseksi joudun kertomaan, että oli tapahtunut erehdys 

minun ja opettajan ymmärryksessä, sillä kuvittelin että olisimme menneet Juhani 

“Aurinkokuningas” Tammisen linnaan . 

Itse Versailles oli erittäin kaunis paikka, jossa pääsimme jälleen tekemään suomalaisten 

lempipuuhaa eli jonotimme. Monen tunnin vesisateessa jonotuksen jälkeen pääsimme 

vihdoin sisäpuolella ja kuten asiaan kuuluu allekirjoittaneen johtama neljän hengen 

turistiryhmä kävi sisätilat ripeästi läpi ja siirtyi takaisin ulos tutkimaan upeaa puutarhaa. 

Ulkoilmassa lähes koko Ranskan ryhmä teki myös urheilusuorituksen, sillä kävimme 

soutamassa. 

Versaillesin jälkeen lähdimme kaikkien yllätykseksi kohti Champs-Élyséeseetä ja 

Riemukaarta, jonka huipulle osa meistä kiipesi ja shoppailimme jälleen kerran. Shoppailun 

jälkeen lähdimme Trocaderolle katsomaan, kun Eiffel-torniin syttyivät todella upeat valot ja 

palasimme takaisin hotellille. 

 

Perjantai 

Kyseisen päivän aamu oli hieman haikea, sillä tajusimme, että meidän on poistuttava kaikille 

jo kodiksi muodostuneesta hotellista. Hotellin isäntäväki ei sen sijaan ollut pahoillaan vaan 

jopa hieman iloinen tiedä sitten mistä johtuu, mutta ryhmämme teki ilmeisesti hyvän 

vaikutuksen, sillä olemme tervetulleita kyseiseen hotelliin myös uudestaan. Liekö huoneiden 

jaolla jotain syytä tähän, sillä lähes kaikki ryhmämme häiriköt olivat majoitettu samaan 

kerrokseen, mukaan lukien allekirjoittanut ja hänen huonetoveri sekä opettajamme. 

Hotellilta selvittyämme lähdimme kohti suurta hautausmaata, johon oli muun muassa 

haudattu Jim Morrison, The Doors-yhtyeen laulaja. Tämän erittäin positiivisen vierailun 

jälkeen lähdimme Montmartren taiteilija-aukiolle. Siellä ihmettelimme maailman menoa ja 

sivistimme jälleen kerran itseämme. Kävimme myös perinteisellä karuselliajelulla Sacre-

Coeurin varjossa. 



Taiteilija-aukion jälkeen lähdimme kohti 

lentokenttää. Lentokentällä meitä odotti 

yllätys, lento myöhässä. Tämän ikävän 

takaiskun siivittäminä lähdimme ostamaan 

vielä tuliaisia lentokentältä - toiset enemmän 

kuin toiset. 

Lennon saavuttua takaisin Suomeen olimme 

kaikki aivan loppu ja pääsimme vihdoin 

takaisin sivistyksen pariin Nousiaisiin. Josta 

on lähtöisin esimerkiksi koko Suomen 

jääkiekkoylpeys Mikko Rantanen. 

 

 

 

 

Saksanlukijat Berliinissä 29.4. - 3.5.2019 

 

Montag: 

Heräsimme aamulla jo ennen kuutta jännittynein fiiliksin, ja lähdimme ajamaan kohti Turun 

rautatieasemaa. Junamme lähti kohti Pasilaa klo 7:08.Junamatka meni melko nopeasti. 

Vaihdoimme Pasilassa junaan, joka meni Helsinki-Vantaan lentokentälle. Pääsimme kaikki 

läpi turvatarkastuksesta. Hetken aikaa odotimme kentällä koneen lähtöä. Boarding alkoi 

kello 10:45, ja asettauduimme innostuneina koneeseen.Sitten lentokone ottikin nokkansa 

kohti Saksaa kello 11:25. 

Kone laskeutui Berliiniin klo 12:25. Siitä alkoikin pienimuotoinen häslinki muun muassa 

lippujen kanssa sekä viiden hengen ryhmien muodostamisessa. Siitäkin selvittiin ja bussilla 

sekä ratikalla päästiin melkein hotellin oven eteen. Tavarat vietiin huoneisiin ja lähdettiin 

pienissä porukoissa syömään. Syömisen jälkeen oli kaupunkisuunnistuksen vuoro. 

Kaupunkisuunnistuksen päätepiste oli Kaiser Wilhem Gedächtniskirche. Sieltä menimme 

bussi 100 kierrokselle ja näimme muun muassa tv-tornin, Waschmaschinen sekä 

Brandenburgin portin. Sen jälkeen olikin jo nukkumaanmenoaika.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag: 

Aloitimme päivän vierailemalla East Side Galleryssa ja graffiteilla koristellulla muurilla. 

Muurilta suuntasimme Potzdamerplatzille kuuntelemaan ilmaista lounaskonserttia. Tämän 

jälkeen meillä oli paljon vapaa-aikaa jonka vietimme suurimmaksi osaksi Mall of Berliinissä, 

yhdessä Berliinin suurimmassa kauppakeskuksessa. Shoppailun jälkeen lähdettiin 

suunnistamaan tapaamispaikalle Neptunbrunnenille. Sinne päätimme seikkailla kävellen 

julkisen liikenteen sijasta, ja matka kuluikin rakennuksia arvioidessa. Kun kaikki selvisivät 

tapaamispaikalle, lähdimme maailmankellon kautta suunnistamaan kotiin. Ennen 

nukkumaanmenoa kävimme vielä itsekseen iltakävelyllä tutustumassa hotellin ympäristöön. 

 

Mittwoch: 

Keskiviikkona suuntasimme ensimmäisenä Berliinin historialliseen museoon. Museo 

kiertelyn jälkeen matkasimme perinteiseen saksalaiseen kahvilaan, jossa jokainen sai tilata 

jotain mieluista syötävää tai juotavaa ja asioida saksan kielellä. Kahvila nautiskelun jälkeen 

suuntasimme metrolla Postdamer Platzille, jossa saimme viettää muutaman tunnin vapaa-

aikaa ennen kuin menimme katsomaan komedia elokuvaa nimeltä die Goldfische  

saksalaiseen elokuvateatteriin CineMaXX.  

Meillä oli lukiossamme vierailemassa muutaman kuukauden saksalainen tuleva kemian ja 

biologian opettaja Andrej. Andrej oli palannut Suomesta Saksaan ja hän suuntasi Berliiniin 



viettämään meidän kanssamme aikaa. Elokuvan jälkeen oli tapaaminen Andrej kanssa lähi 

ravintolassa, johon menimme koko porukalla yhdessä syömään. Ruokailun jälkeen 

palasimme hotellille ja koitti nukkumaanmeno.  

 

Donnerstag:  

Ensimmäinen kohteemme torstaina oli Topographie des Terrors-museo. Tämän jälkeen oli 

pitkä vapaa-aika, joka meni shoppaillessa ja tuliaisia ostellessa. Andrej oli edelleen 

matkassa mukana käydessämme holokaustimuistomerkeillä ja kuuntelemassa Suomi-

instituutissa suomalaisten Berliinissä työskentelevien nuorten ajatuksia. Illalla luvassa oli 

suunnistus hotellille ja nukkumaanmeno. 

 

Freitag: 

Aamulla taas herätys kukonlaulun aikaan. Kaikkia vähän masensi jo ajatus että tänään 

lähdemme takaisin Suomeen. Noh, muutama mieleenpainuva paikka ennenkuin lähdetään. 

Ensimmäisenä oli vuorossa kävely Bernauer Straßella pisimmällä säilyneellä muurin-

pätkällä, jossa oli myös tallella vartiotorneja. Saimme jonkinlaisen käsityksen siitä, miten 

leveä ja pelottava laitos Berliinin muuri on aikoinaan ollut. Sen jälkeen suuntasimme kohti 

Berlin Domia eli Berliinin tuomiokirkkoa, halukkaat pääsivät kiipeämään ihan kirkon huipulle 

katsomaan upeata kupolia ja näkymiä kirkon katolta. Tämän jälkeen käytiin varmaan matkan 

viihdyttävimmässä museossa nimittäin DDR-museossa, jossa esiteltiin erilaisia esineitä ja 

asioita liittyen juuri kylmän sodan ajan Itä-Saksaan. Museossa oli eräs hyvinkin kotoisan 

tuntuinen huone, ihan kuin isovanhempien kotona olisi ollut, jonka sohvalle Veeti sitten 

nukahti huonosti nukutun yön seurauksena. Kiitos vain Henri ja Juhani. Tämän jälkeen 

kävimme vielä syömässä omatoimisesti. Sitten vielä viimeinen mahdollisuus ostaa tuliaiset 

ja sen jälkeen hotellilta kohti kylmää Suomea.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Siobhan Dornfried 

 

Moi! Minä olen Siobhan Dornfried ja olen 18 vuotias. Tänä vuonna olin vaihto-opiskelija 

Nousiaisten lukiossa.  

 

I cannot even begin to describe what an amazing year I’ve had here. When I first arrived in 

Finland, I didn’t know anything or anyone. Everything was new and I had to rely on the 

kindness of strangers: my host families, my exchange friends, and everyone in this school. 

Thankfully, everyone around me was so welcoming and helpful. This school especially 

became a place for me to learn and grow.  

 

You all have all exposed me to the incredible 

culture of Finland, and tried your best to help 

me learn the Finnish language. Although my 

Finnish is not even close to perfect, I wouldn’t 

have been able to learn anything if my friends 

didn’t help to teach me along the way.  

 

As the year progressed, I have looked 

forward to coming to school every day so that 

I could spend time with my friends. Some of 

the best memories from my exchange took 

place in this school. All of the days where 

people dressed up in costumes or the days 

before holidays were so much fun. Dancing 

in Wanhat was a unique and exciting 

experience that I know I will never forget.  

 

I want to say kiitos paljon to you all for showing me kindness this year. Thank you for making 

Finland feel like home. I will never forget my time with all of you. Come visit me in the United 

States and I know I will be back to see you all here soon.  

 

Paljon paljon kiitoksia ja toivottavasti nähdään kaikki pian! 



Kieltenopet maailmalla 

Laura Kanarialla 24.-25.10.2018 

 

Minulla oli ilo osallistua lokakuussa 2018 Santa 

Cruz de Tenerifessä Kanarian saarilla pidettyyn 

Erasmus+ -seminaariin. Osallistujia oli 65 

kahdestakymmenestä Euroopan maasta, ja 

tarkoituksenamme oli löytää kumppanikouluja ja 

hioa yhteisiä projektisuunnitelmia pitkäkestoisia 

(2 - 12 kk) oppilasliikkuvuuksia sisältäviä 

Erasmus+ -projekteja varten. Löysinkin seminaarista hyvät yhteistyökumppanit Itävallasta, 

Tsekistä, Ranskasta ja Espanjasta, ja jätimme yhteisen Erasmus+ -projektihakemuksen 

maaliskuussa 2019. Mikäli vuosille 2019 - 2021 suunniteltu projektimme “Me as a European 

- promoting EU citizenship, language and intercultural skills” saa rahoituksen, sen myötä 

Nousiaisten lukion opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon kahdeksi kuukaudeksi 

johonkin kumppanikouluistamme, ja vastavuoroisesti me otamme vastaan vaihto-

opiskelijoita kyseisistä kouluista. Jos kansainvälistyminen kiinnostaa, rohkaisemme 

opiskelijoitamme lähtemään vaihtoon avartamaan maailmankatsomustaan, ja perheitä 

toimimaan isäntäperheinä ulkomailta saapuville nuorille! Projektin toteutuminen varmistuu 

syyslukukauden 2019 alkuun mennessä. 

Laura Kinnunen, englannin ja espanjan opettaja 

 

Saara Marburgissa 25. - 28.11. 2018 

 

Äkkäsin viime keväänä saksanopettajien postituslistalta 

saksalaisen Marburgin yliopiston opettajankoulutus-

laitoksen hakuilmoituksen suomalaisista yhteistyö-

kouluista, kirjoitin vastauksen ja ilmoitin meidät saman tien 

mukaan kokeiluun. Korkeakouluyhteistyön tarkoituksena 

olisi ennen kaikkea löytää saksalaisille opettajaksi 

opiskeleville harjoittelupaikkoja ulkomailta, sekä yhteistyö-

koulujen opettajille jatkokoulutusmahdollisuuksia heidän 

yliopistostaan.  



Ensimmäinen harjoittelupaikan hakija ilmaantuikin pian syksyllä ja sen perään kysymys 

löytyisikö meidän opettajakunnastamme kiinnostusta vetää digioppimisen workshop 

sikäläisen yksityiskoulun opettajille. Itsevarmuutta puhkuen ilmoitin itseni tehtävään ja aloin 

valmistella kahden tunnin mittaista työpajaa marburgilaisen yksityiskoulun Gymnasium 

Steinmühlen kieltenopettajille. Koululle oli juuri hankittu tabletteja, hyvät verkot ja luokkiin 

tykit, enää puuttui opettajilta motivaatio käyttää laitteita ja sopivat digitaaliset työkalut. Pikku 

juttu!  

 

Kerroin alkuun lukiomme digiosaamisen tasosta, meillä jo rutiiniksi muodostuneista 

käytänteistä, sekä laitteistostamme, mikä sai saksalaisopettajat haukkomaan henkeään. 

Workshop-osiossa opetin heille suomen sanoja ja kokeilimme läpi kaikki meillä 

kieltenopetuksen arjessa tavalliset työkalut Kahootit, Quizletit, Padletit, Wizer met, Popletit 

yms. Digikriittiset saksalaisopettajat lähes villiintyivät kun päästiin ryhmissä kisaamaan 

toisia vastaan kännyköiden, tablettien ja läppäreiden kanssa. Sain työpajasta hyvät 

palautteet ja ehkä muutaman kriitikonkin käännytettyä digimyönteiseksi. 

 

Työpajan jälkeisinä päivinä pääsin tutustumaan 

upeaan 1527 perustettuun Marburgin yliopistoon 

ja vanhan kaupungin valtavaan ristikko-

taloviidakkoon. Yhteistyökumppanimme Zentrum 

für Lehrerbildung järjesti myös visiitin yliopiston 

englannin laitoksen yhteydessä toimivaan 

Robotikumiin, jossa ohjelmoidaan robotteja 

alakoulun kieltenopetukseen ja käytetään robotti-

assistenttia englannin luennoilla yliopistolla. 

Ehdin myös tutustua tulevaan harjoittelijaamme 

Andrejhin ja antaa hänelle hyviä vinkkejä, miten 

selviytydään kahdeksan viikkoa Suomessa 

maalis-huhtikuussa. Raportti hänen kokemuk-

sistaan myös tässä julkaisussa. 

Saara Kallajoki, saksan ja ruotsin opettaja 

 

 

 



My time in Nousiainen 

 

My name is Andrej Miller and I am a student from Marburg, Germany, on my way to 

becoming a chemistry- and biology-teacher. As part of my studies I am supposed to partake 

in a practical placement at a school for two months.  I didn’t want to do this practical 

placement in Germany since I wanted to experience something different, something new. I 

also always wanted to visit the northern European countries. So I decided to combine 

business with pleasure and applied to do my practical placement in Nousiainen, Finland, 

during the time between two terms at the beginning of the year.  Going to Finland during 

winter might sound like a foolish idea, but coming from Germany, where I haven’t 

experienced a real winter for several years, it was one of the best experiences I have ever 

made. It was a good decision not only because of the weather, but mainly because of the 

people – teachers and students alike. Right from the beginning I felt welcome, although 

there is nothing that can be done about the initial awkwardness of being new at a place.  

 

During the first few weeks I learned many new things, words, cultural differences and how 

the school-systems differ from each other.  I was also introduced to the Henrikin koulu – the 

lower secondary school – and was asked, whether I wanted to observe and hold lessons 

there, too. I gladly agreed. As mentioned, I spend the first few weeks observing and learning, 

and one of the first things I learned that threw me of, was that there is an atmosphere of 

familiarity and kindness at this school. The relationship between students and teachers 

seems to be closer than I am used to in Germany, but equally respectful. Growing up 

addressing the teachers by their last name, this seemed so – for lack of a better term – 

“wrong”. But after being confronted with this “other way”, I realized that it is something that 

is being taught but not practiced in Germany. There we learn that it is important, that we as 

teachers create an atmosphere of trust and cooperation between us and the students, but 

at the same time insist on being called Mr. XY or Mrs. WZ. I decided for my future career 

that I will adapt this atmosphere.  

 

Another thing I learned is that your mood is highly dependent of the people around you. 

Mainly because of such positive and supporting colleagues who always took time to talk, 

when I had questions and the students who didn’t mind my goofy and silly character.  

 



But there weren’t always happy fun times. Those first few weeks were the hardest parts of 

my whole stay in Finland. Although I haven’t held any lessons, I felt exhausted and lost. At 

some point I felt regret for coming to a finish school, because I realized that I was in a foreign 

country, surrounded by people who speak a 

foreign language. This mood-low 

disappeared after a few days when I 

realized the things I wrote before about my 

colleagues; that they support me and that I 

am not alone. You are not alone here. There 

is always someone to help you. 

 

And one last thing I learned about finish 

culture is if you had an awesome, amazing, 

wholesome, super fun time somewhere, you 

describe it by saying: 

“It didn’t suck as much as I thought it would.” 

And that is just as I would have described it. 

 

 

 

Kulttuurista lukutaitoa kehittämässä - 

lukiolaisten vierailut Turun uskonnollisiin kohteisiin 

 

Ortodoksinen Pyhän Alexandran  kirkko  

 

Nikolai I antoi määräyksen, jonka mukaan Turkuun oli rakennettava ortodoksinen kirkko. 

Rakennustyöt aloitettiin keväällä 1839 ja kirkko vihittiin käyttöön syyskuussa 1846.  Carl 

Ludvig Engel oli kirkon arkkitehti.  

Suomessa on ortodokseja 60 000. Turun ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu 3100 jäsentä. 

 

Kirkkoon tullessa tehdään ristinmerkki otsasta rintaan ja olkapäille jonka jälkeen 

kumarretaan. 



Kirkossa kiinnitimme ensimmäisenä huomion ikonostaasiin. Ikoniseinässä ikonit ovat 

määrätyissä  paikoissa. Keskellä ikonostaasia on kuninkaan ovi, josta ainoastaan piispa saa 

kulkea. Oven vieressä oli suuret Neitsyt Maria ja Kristus- ikonit. Ikonostaasin ylin ikoni on 

maalaus Viimeisestä ehtoollisesta.    

 

Jumalanpalveluksissa seistään useimmiten, sillä se auttaa keskittymisessä. Istuminenkaan 

ei ole kielletty, esimerkiksi sairaat ja vanhukset saavat istua ja muutkin saavat jos on 

kyseessä erittäin pitkä palvelus. 

Jumalanpalveluksissa lauletaan 50% ajasta ja osa teksteistäkin resitoidaan (eli lausutaan 

laulaen).  

 

Ortodoksisessa kirkossa on 7 sakramenttia. Ensimmäinen on kaste. Lapsi kastetaan kolme 

kertaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ortodokseilla on käytössä upotuskaste. Toinen 

sakramentti on mirhavoitelu, joka tapahtuu yleensä heti kasteen jälkeen tai jos henkilö 

haluaa vaihtaa kirkkokuntaa, niin uutta jäsentä ei kasteta uudelleen vaan mirhavoidellaan. 

Kolmas on katumuksen sakramentti eli rippi tai synnintunnustus. Neljäs on pyhä ehtoollinen. 

Ehtoolliseen kuuluu leipä ja viini eli Jeesuksen ruumis ja veri. Ehtoollinen valmistetaan 

ikonostaasin takana ja pappi jakaa ehtoollisen salin puolella. Viides sakramentti on pappeus 

ja vain miehet saavat olla pappeja. Jos pappi haluaa mennä naimisiin, se täytyy tehdä ennen 

papiksi vihkimistä. Kuudes sakramentti on avioliitto. Seitsemäs on sairaanvoitelu. Sairas 

voidellaan pyhällä öljyllä otsasta, rinnasta ja käsistä. Samalla rukoillaan terveyttä. 

 

Meidän mielestämme kirkko oli erittäin 

kaunis ja koristeellinen. Kirkon 

kauneus hiveli aistejamme. Lisäksi 

kirkon opas kertoi lämpimästi 

seurakunnastaan  ja uskostaan sekä 

vastasi ystävällisesti ja laajasti 

kysymyksiimme. Nautimme suuresti 

ainutkertaisesta tilaisuudesta päästä 

tutustumaan ortodoksiseen kirkkoon 

ja heidän käytäntöihinsä. 

 

 



Juutalainen synagoga 

 

Pääsimme Uskonto Suomessa-kurssilla 

tutustumaan myös Turun juutalaiseen seura-

kuntaan. Tullessamme sisälle rakennukseen pojat 

laittoivat päähänsä kipan. Seurakunnan edustaja 

Leo Kjisik perehdytti meitä juutalaiseen kulttuuriin, 

uskontoon ja tapoihin sekä esitteli meille kaunista 

synagogarakennusta. Kurssilaiset saivat myös 

kattavan tietopaketin juutalaisten historiasta 

Turussa ja koko Suomessa. 

 

 

 

 Vapaaseurakunta 

 

Uskonto Suomessa- kurssilla vierailtiin myös Turun vapaaseurakunnassa. Pastori Jopi 

Pietiläinen kertoi persoonallisella tavallaan seurakuntansa toiminnasta ja erityisesti sen 

harjoittamasta yhteiskunnan heikoimpien hyväksi tehtävästä tärkeästä sosiaalisesta ja 

aineellisesta avustustyöstä. Lukiolaiset saivat tutustua vapaaseurakunnan tiloihin ja esittää 

kysymyksiä mieltä askarruttavista aiheista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saara Rautanen 

Sofia Fagerström 



Islamilainen moskeija 

 

Kävimme uskonnon ryhmän 

kanssa tutustumassa Turun 

islamilaiseen yhdyskuntaan, 

jonne meidät otettiin ystäväl-

lisesti vastaan. Meille esiteltiin 

islamilaista moskeijaa ja meidät 

perehdytettiin islamin perus-

teisiin tietovisan avulla. Mos-

keijassa tarjoiltiin myös herkkuja 

ja tietovisassa pärjänneet saivat 

palkinnoksi  karkkia. Opiskelijoi-

den esittämiin kysymyksiin vas-

tattiin perusteellisesti. Saimme myös seurata iltapäivän arabiankielistä rukoushetkeä. 

Vierailu moskeijaan oli todella mieleenpainuva kokemus. Aina ei tarvitse mennä Turkua 

kauemmas, jotta voi tutustua vieraaseen uskontoon. 

 

Anni Kähkönen 

 

 

 

Ilmaisutaidon ryhmän mieletön vuosi 

 

Lukuvuoden alussa opiskelijoiden parista kerääntyi joukko innokkaita nuoria yhteen 

ilmaisutaidon kurssin merkeissä ja ryhmää lähti ohjastamaan opettajat Kaisa Ylitalo ja Aija 

Blom. Kurssi aloitettiin rennosti toisiin ja näyttelemisen maailmaan tutustumalla erilaisten 

improvisaatioharjoitusten ja leikkien avulla. 

 

Ryhmän ensiesiintyminen nähtiin jo koulumme itsenäisyyspäiväjuhlassa, jossa yleisö pääsi 

seuraamaan Suomen presidenttien kalenterikuvauksia.  

 



Itsenäisyyspäiväjuhlintojen jälkeen katseet käännettiin kevääseen ja todellinen harjoittelu 

alkoi. Tavoitteena oli tehdä vuonna 2017 suuren suosion saavuttaneesta Mieletön 

Nousiaisten historia -näytelmästä uusi, vielä mielettömämpi versio, vastauksena edellisen 

kerran esitysten jälkeensä jättämään kysyntään. Esitystä varten valmistauduttiin kovalla 

harjoittelulla ja mm. tekemällä yhteinen tutustumisretki Turun kaupunginteatteriin. Vinkkejä 

haettiin myös harjoituksissa vierailleelta näyttelijä-ohjaaja Valtteri Roihalta. 

 

Näyttelijäkaartin lisäksi projektiin panostuksensa antoivat tanssiryhmä ja kahden eri 

ikäryhmän bändikurssilaiset ja lopputuloksena saatiin upea porukka ja huikea, 

nauruntäyteinen läpiluotaus Nousiaisten värikkääseen historiaan. Nappiin osuneen roolijaon 

myötä eläytyminen rooleihin oli luontevaa ja harjoittelun lomassa tiiviiksi hitsautuneen 

porukan hyvä tunnelma välittyi katsojille saakka. Esityksestä pääsi nauttimaan 6. ja 9. 

luokkalaisten ja lukiolaisten lisäksi myös Nousiaisten kunnan asukkaat. Erittäin antoisan ja 

tunnerikkaan esitysviikonlopun aikana itkua ja naurua riitti monen kuukauden edestä. 

 

 

 

Mona Mäkelä ja Sofia Fagerström 

 

 



Shakespeare’s Romeo and Juliet 

 

We went to see Romeo and Juliet - a play written by WIlliam Shakespeare - on the 31st of 

October, 2018. Beforehand we were given instructions about where to go, how and when to 

pay the tickets and also info about what the play was about and who were going to perform 

it for us. We also got an exercise that included a few questions about the play that we were 

supposed to answer. The questions were opinion-based and we were free to answer them 

just the way we felt about the asked thing in the play. 

 

The group that performed was called American Drama Group and they are a theatre group 

formed in 1978. Their actors come from New York, London and Paris.  

 

I bet everyone knows the story of Romeo and Juliet at least briefly and I don’t think it was 

difficult for anyone to follow the play, even though the fact that it was performed in English 

may have caused confusion among some of us. 

 

Some had said that all the shouting and the way things were expressed on stage were 

confusing but the reason for that was that the idea was to perform the play in a way it would 

had been done in Shakespeare’s time.  

 

I was absolutely thrilled when I heard about the trip to the theatre because I was already 

back then interested in British culture and I had high hopes about the play. I was not let 

down by any means and it was a breathtaking experience. I loved every second of it and 

they way that the actors brought it to life was fascinating. I haven’t yet had the chance but 

ever since I saw the play I swore to myself that I’d go to see more plays. It truly left an 

indelible impression to me.  

 

Nea-Maria Suominen     

 

 

 

 

 



Yksityispankkiiri Mikko Kervilä vieraili talousmatematiikan 

tunnilla 

 

Viime vuosien aikana on nostettu yleiseen 

keskusteluun nuorten talousosaaminen ja erityisesti 

sen puute. Kasvava joukko nuoria käyttää 

pikavippeja eivätkä valitettavasti välttämättä aina 

ymmärrä talouden peruskäsitteitä.  

 

Nousiaisten lukiossa tähän asiaan on pureuduttu jo 

vuosien ajan sisällyttämällä  lyhyen matematiikan 6. 

kurssille finanssialalla pitkään toimineen yksityis-

pankkiirin Mikko Kervilän luento. Turun Kauppa-

korkeakoulun kasvattina ja monissa eri finanssi-

taloissa työskennelleenä Mikko elävästi ohjeistaa oppilaillemme miten talousasioita 

kannattaa pohtia juuri lukioikäisenä. Kurssilla ollaan jo ennen Mikon saapumista käsitelty 

verotusta, korkoja ja sijoittamista oppikirjan teoriaopintojen sekä erilaisten laskujen avulla, 

mutta päivittäin näiden asioiden kanssa työskentelevän asiantuntijan lennokas opetus 

käytännöstä saa oppilaamme sisäistämään asioita aivan uudesta näkökulmasta.  

 

Tämän kevään luennollaan Mikko valotti meitä siitä kuinka sijoittaminen kannattaa aloittaa 

mahdollisimman nuorena, sillä aika on paras aseemme rikastumisessa. Sijoitettavien 

summien ei kuulemma tarvitse olla suuria, mutta suunnitelman siitä mitä tekee tulee olla 

etukäteen rauhassa mietittynä. Oikotietä onneen eli taloudelliseen vaurastumiseen ei ole, 

mutta aikaisin aloitettu sijoittaminen aikaansaa satojen tuhansien omaisuuden kymmenien 

vuosien aikana. Oppilaidemme ihmetellessä Mikon toivetta siitä, että heistä kaikista tulisi 

miljonäärejä he joutuivatkin luennon aikana itse laskemaan, erilaisilla netistä löytyvillä 

laskureilla, korkoa korolle -ilmiön erikoista voimaa. Monet oppilaistamme jäivätkin luentojen 

jälkeen keskustelemaan Mikon kanssa ja on hienoa huomata miten jokin lamppu asian 

tiimoilta on syttynyt. Nämä nuoret tuskin ovat ihan ensimmäiseksi niitä pikavippejä 

hakemassa lähiaikoina.  

 

Lyhyen matematiikan opettaja Taru Kervilä 



Nuoret Yrittäjät jälleen finaaleihin 

 

Kouluvuoden 2018–2019 aikana Nousiaisten lukiolla pyöritettiin totuttuun tapaan 

opiskelijoiden omia yrityksiä Vuosi Yrittäjänä -ohjelman puitteissa. Käytännön kokemusta 

yrittäjyydestä ja työelämästä hankittiin tällä kertaa muun muassa pihatalkkaroinnin, 

välipalamyynnin ja tietokonepelien koodaamisen kautta. Yrittäjämäistä asennetta tarvittiin 

esimerkiksi, kun pähkäiltiin koulun teatteriproduktion vieraiden kestitsemistä ja oltiin mukana 

Uskalla yrittää -tapahtumassa Raisiossa.  

 

Valtakunnallisissa semifinaaleissa 

Toivo Suomisen yritys Killed Pixel 

Games Ny vakuutti tuomariston ja 

Toivo pääsi edustamaan lukiotamme 

valtakunnallisiin finaaleihin. Finaalissa 

Toivo sai roppakaupalla positiivista 

palautetta ja osastolla vierailivat muun 

muassa Rovion ja Supercellin 

edustajat. Mikä parasta, yrittäjyys-

kurssin jälkeen Toivo on jatkamassa 

toimintaansa perustettavan osakeyhtiön nimissä.  

 

Viime vuoden finalisti Eetu Koskinen pääsi tänä vuonna Job Shadow -päivän aikana 

seuraamaan Manpowerin viestintäjohtaja Mika 

Wilénin työpäivää. Myös Eetu on jatkanut yritys-

toimintaansa Vuosi Yrittäjänä -ohjelman 

jälkeen. 

Vuosi yrittäjänä ohjelman lisäksi yrittäjyys-

kasvatus on näkynyt lukion arjessa vierailevien 

luennoitsijoiden kautta. Jani Torppa kävi 

puhumassa opiskelijoille yrittäjyydestä ja 

itsevarmuudesta. Talouteen ja sijoittamiseen 

liittyviä taitoja syvennettiin yksityispankkiiri 

Mikko Kervilän johdolla.  



Ilmastopuhe Nousiaisten lukiossa 15.3.2019 

 

Ilmastonmuutos on aihe, jolta on vaikea välttyä edes hetkeksi. Se pyörii jatkuvasti 

uutisotsikoissa, arkipäiväisissä valinnoissamme ja kahvipöytäkeskusteluissa. Ennen 

kaikkea ilmastonmuutos on kuitenkin ympärillämme hahmottamassamme todellisuudessa 

ja Maassa, jota kutsumme kodiksi. Kukaan tuskin tarvitsee enää sanoja siitä, että 

ilmastonmuutos on totta tai että jotain olisi tehtävä. Jokainen on kuullut siitä. Silti ne sanat 

ovat ehdottoman tärkeitä, koska monen perustavanlaatuisen asian on muututtava. Meidän 

on muututtava. Ja vain sanat aloittavat tekoja. Ainoastaan tietoisuus synnyttää ahdistusta, 

jota voimme käyttää voimavarana.  

 

Kansainvälisen ilmastolakon tarkoituksena on toimia huutomerkkinä monille 

välinpitämättömille päättäjille. Tällä hetkellä Suomen ja lukuisen muun valtion johdossa istuu 

kansan valitsemia henkilöitä, joille ilmastonmuutos näyttää jäävän toissijaiseksi. 

Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen voi olla joskus vaikeaa, mutta välttämätöntä, jotta 

voimme säilyttää planeettamme. Jos emme nyt huomioi ilmastonmuutosta, ei meidän 

tarvitse ennen pitkää huomioida mitään, koska maapallo ei kestä pikamuodin ja 

punaisenlihan sävyistä elämäntyyliämme.  

 

On selvää, ettei Suomi ole suurin valtio saastuttamisessa tai sen lopettamisessa, mutta 

viime vuonna suomalaisten ylikulutuspäivä oli 11.4. WWF:n mukaan jos kaikki eläisivät 

kuten suomalaiset, tarvitsisimme noin 3,6 maapalloa. Luku on hälyttävä eikä sitä voi lakaista 

maton alle, vaikka suuret saastuttajamaat tai päästökauppamahdit eivät ryhtyisi toimiin. 

Jonkun on aloitettava, jotta toisten on helpompi jatkaa. 

 

Puhdas, terve ja elämän kannalta otollinen ilmasto ei ole omaisuutta, jota voi haalia rahalla 

lisää. Meidän ei tarvitse pysäyttää talouskasvua, mutta voimme valita toisin. Emme voi 

langettaa syytä ja ratkaisun keksimistä pelkästään päättäjille, sillä yhteiskunta on yksilöiden 

tuotos. Teemme joka päivä valintoja, jotka joko hidastavat tai kiihdyttävät ilmastonmuutosta. 

Voimme valita bussin ja kangaskassin tai muovikerroksen peittämän mikroaterian ja 

lentomatkan Thaimaahan. Se, että asiat muuttuvat, tarkoittaa vain sitä, että myös meidän 

täytyy muuttua. 

 



Tässä viesti siis kaikille päättäjille ja välinpitämättömille sukupolville: Ilmastonmuutos 

koskee myös teitä viimeistään teidän lastenne kautta. Moni teistäkin varmasti haaveilee 

lapsenlapsista. Teillä on ollut mahdollisuus perustaa perhe, matkustella ja elää elämää, joka 

on ollut teidän itsenne sanelemaa. Maapallon tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että meidän 

sukupolvemme voi menettää mahdollisuuden siihen kaikkeen. Samalla myös te voitte 

heittää hyvästit isovanhemmuudelle ja eläkepäiville Canarian auringossa. Me joudumme 

kantamaan harteillamme maailmaa, jonka sukupolvet kautta aikojen ovat laiminlyöneet. Silti 

ei ole liian myöhäistä, koska valinta on sinun. Kaiken voi riistää, muttei vapautta tuntea.  

 

Nuorten huoli ei ole sympaattista anarkiaa, auktoriteettien periaatteellista vastustamista tai 

ohimenevä vaihe, joka “kuuluu nuoruuteen”. Se ei ole pessimismiä, vaan pakko, jonka meitä 

edeltäneet välinpitämättömät päätökset ovat sanelleet. Nuoret, jotka on kasvatettu tähän 

maailmaan, eivät ole pienen ikänsä aikana ehtineet saastuttaa maapalloa tähän pisteeseen, 

mutta silti ilmastonmuutos ja sen seuraukset ojennetaan meille kuin mitali. Kukaan ei pysty 

muuttamaan maailmaa yksin, mutta liikakansoittuvalta planeetaltamme löytyy kyllä niitä, 

jotka voivat tehdä kaikkensa tai edes jotakin. Ilmastonmuutos on meidän kaikkien ongelma, 

joka voi sitoa meidät taisteluun yhdessä. Muuttuminen on muuttamista. Syyllisten etsiminen 

ei auta ketään, mutta keski-ikäiset, onko tämä todella se perintö, jonka haluatte esitellä 

ylpeinä tuleville sukupolville? 

 

Matilda Kirvelä 

Nousiaisten nuorisovaltuuston puheenjohtaja  

Nousiaisten lukion opiskelijakunnan hallituksen sihteeri 

Esikoisrunoilija 

 

 



3.  YLIOPPILASTUTKINTO 

Keväällä 2019 valmistui uusia ylioppilaita 62.  

 

Äänten keskiarvo pakollisissa ja ylimääräisissä kokeissa oli 4,79 

(L=7, E=6, M=5, C=4, B=3, A=2)  

Arvosanojen määrä: 

L E M C B A 

22 97 111 75 52 10 

 

Yksittäisten kokeiden huippusuorittajat: 

Äidinkieli: Essi Lindström, Kaisa Saari, Amanda Tamminen 

A-englanti:  Helmi Lehtonen, Miro Malekshahi, Joona Syrjämäki, Amanda Tamminen, 

Otto Teuri, Samuel Virtanen 

A-saksa: Amanda Tamminen 

A-ruotsi: Amanda Tamminen 

C-espanja: Amanda Tamminen 

Matematiikka, pitkä oppimäärä: Samuel Virtanen 

Matematiikka, lyhyt oppimäärä: Niklas Oinonen, Alli Pappila, Amanda Tamminen 

Fysiikka:  Valtteri Haavisto, Arttu Koskinen  

Psykologia: Ella Lehtiö, Inkeri Saastamoinen 

Uskonto: Amanda Tamminen 

Yhteiskuntaoppi: Valtteri Aalto 

L
6 %

E
26 %

M
30 %

C
21 %

B
14 %

A
3 %

Kevät 2019 



4. STIPENDIT JA MUUT TUNNUSTUSPALKINNOT 

 

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen Rahaston LÄNSIVOIMAN 

nimikkorahaston 1000 euron stipendi matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 

kunnostautuneelle oppilaalle. 

 

Nousiaisten lukion stipendirahaston 500 euron stipendi loistavasta ylioppilas-

todistuksesta. 

 

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin 2X100 euron stipendit erinomaisesta 

ylioppilastodistuksesta. 

 

Mietoisten Säästöpankin Maskun konttorin 2x100 euron stipendit lukiolaisille. 

 

Nousiaisten Lions Clubin 2X100 euron stipendit nousiaislaisille oppilaille. 

 

Lemu-Askaisten Lions Clubin 100 euron stipendi Lemusta tai Askaisista kotoisin olevalle 

oppilaalle. 

 

Nousiaisten Seudun Rotaryklubin 100 euron stipendi lukion päättävälle opiskelijalle. 

 

Nousiaisten Yrittäjien 100 euron stipendi hyvin suoritetusta yrittäjyyskurssista. 

 

Suomi-Venäjä-Seuran Mynämäen seudun osasto 2X100 euron stipendit venäjän kielen 

opinnoissa menestyneille. 

 

Maskun Lions Clubin 3X85 euron stipendit maskulaisille oppilaille. 

 

Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin 4X85 euron stipendit eri kirjoitusaineissa 

erinomaisesti menestyneille. 

             

Lounaisrannikon Osuuspankin 4X85 euron stipendit maskulaisille ylioppilaille. 

 

Nousiaisten lukion stipendirahastosta jaettavat 3X85 euron stipendit nousiaislaisille 

ylioppilaille. 

 

Kairisten tilan 70 euron stipendi hyvän biologian arvosanan saaneelle ylioppilaalle. 

 

Kairisten tilan 70 euron kannustusstipendi historiasta kiinnostuneelle opiskelijalle.     

                        

Lounaisrannikon Osuuspankin 2X50 euron stipendit lukion toisen vuoden opiskelijoille. 

 



Nousiaisten lukion stipendirahastosta jaettavat 3X50 euron stipendit aktiiviselle 

oppilaalle. 

 

Nutturlan Makasiiniteatteri ry:n 50 euron stipendi suullisessa esitystaidossa 

kunnostautuneelle. 

 

Mieletön Nousiaisten historia -produktio myöntää 3X50 euron stipendin monipuoliselle 

esiintyjälle ja aktiiviselle osallistujalle miälettömän hienosta suorituksesta.   

 

Matkatoimisto Hetan 50 € stipendi yritteliäälle oppilaalle, joka on osoittanut lukion 

tiedematkaan liittyvissä järjestelyissä aktiivisuutta ja on matkan aikana toiminut 

esimerkillisenä ryhmän jäsenenä. 

 

Myllyn Suomalaisen kirjakaupan lahjakortti upeasta englannin kielen suorituksesta 

ylioppilaskirjoituksissa. 

 

Myllyn Suomalaisen kirjakaupan lahjakortti upeasta äidinkielen suorituksesta 

ylioppilaskirjoituksissa. 

 

Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen lahjoittaa Kemia-lehden vuosikerran hyvästä 

menestyksestä kemian opinnoissa. 

 

Kemia-lehden sisarlehti Uusiouutiset yhteistyökumppaneineen jakaa lehtistipendin 

ympäristön suojelusta kiinnostuneelle. 

 

Saksan palkintokirjat (2kpl) erityisestä kiinnostuksesta saksan kieltä kohtaan ja hyvästä 

tuloksesta ylioppilaskirjoituksissa. 

 

Luckanin palkintokirja ruotsin ylioppilaskokeessa erinomaisesti menestyneelle 

ylioppilaalle. 

 

Sverigekontakt i Finlandin palkintokirja ruotsin ylioppilaskokeessa menestyneelle 

ylioppilaalle. 

 

Pohjola Nordenin palkintokirja kiinnostuksesta ruotsin kieltä kohtaan. 

 

Otavan palkintokirjat (4kpl) äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoista kiinnostuneille 

opiskelijoille. 

 

Long Play -julkaisu jakaa stipendejä (2kpl) ylioppilaille. Stipendin arvo on 64 euroa, ja se 

sisältää Long Playn vuositilauksen ja koko juttuarkiston.  

 

Lukion oppilaskunnan 6x20 euron stipendit eri ikäluokkien reiluille ja rehdeille oppilaille. 

Kiitos stipendien lahjoittajille ja onnittelut stipendien saajille. 



5. OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA 
 

Opettajat: 

 

Blom Anett FM 

rehtori, kemia, 

opinnonohjaus 

 

Laamanen Lassi FM 

vararehtori 

matematiikka, fysiikka 

 

Asplund Emmi FM 

ruotsi 

 

Blom Aija FM 

englanti, ranska 

 

Haverinen Anita FM 

uskonto, psykologia, 

terveystieto, filosofia 

 

Jalonen Kimmo FL 

yhteiskuntaoppi 

 

 

Järvenpää Jukka FM 

äidinkieli ja kirjallisuus 

 

Kallajoki Saara FM 

ruotsi, saksa 

 

Kervilä Taru FM 

kemia, matematiikka 

 

Kinnunen Laura FM 

englanti, espanja 

 

Kiuru Marjo TtM, OPO 

opinnonohjaus 

 

Koivunen Sampsa KM 

liikunta, terveystieto 

 

Kuparinen Kati FM 

venäjä 

Laakso Päivi FM 

maantiede, biologia 

terveystieto 

 

Leino Pirkka FM 

historia, yhteiskuntaoppi 

 

Länne Markus FM 

musiikki 

 

Ranne Mikko TaM 

kuvataide 

 

Sippola Salla LitM 

liikunta 

 

Vaajoensuu Jukka FM 

matematiikka, filosofia 

 

Ylitalo Kaisa FM 

äidinkieli ja kirjallisuus 

 

Kanslia: 

Koulusihteeri  Heikkilä Anne-Maria   puh. 044 4355 315 

 

Kiinteistönhuolto: 

Kiinteistönhoitaja Niittymäki Tomi   puh. 044 4355 413 

Siivoustyönohjaaja Nissi Marjo  puh. 044 4355 460 

Siistijä  Tuomi Satu 

 

Ruokahuolto: 

Keskuskeittiö     puh. 044 4355 441 

Ruokahuoltopäällikkö Honkavaara Sinikka  puh. 044 4355 440 

Suurtalouskokit  Laine Maija, Rauvola Sirpa, Simola Katja 

Ravitsemistyöntekijät Kiuru Maija, Laurén Merita, Leppänen Sirpa 

  

Terveydenhuolto: 

Terveydenhoitaja     Puisto Leena  puh. 044 4357 511



6. KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA 

Puheenjohtaja  Virtanen Susanna 

Varapuheenjohtaja  Olli Jari  

Jäsenet  Husar Henrik 

  Kajala-Jokinen Jenni 

  Kolhi Susanna 

  Mattila Hannu 

  Palomäki Jenni 

  Uusitalo Katja 

  Vyyryläinen Juha 

Esittelijä  Rinta-Jouppi Juha 4.10.2018 asti 

  Jalonen Kimmo 5.10.2018-3.1.2019 

  Isokangas Pasi 4.1.2019 alk. 

Kunnanhallituksen edustaja lautakunnan kokouksissa 

                 Sankala Jaana 

Nuorisovaltuuston edustaja lautakunnan kokouksissa 

                 Kirvelä Matilda, Översti Laura    

 

Sivistysosasto 

Sivistysjohtaja  Isokangas Pasi puh. 044 4355 300 

Hallintosihteeri Isotalo Anita puh. 044 4355 301 

 

 

 

7. OPPIKIRJAT 

Nousiaisten lukiossa käytettävien oppikirjojen luettelo on nähtävissä koulun Internet-

sivuilla (www.nousiaistenlukio.fi).  

Käytettyjä oppikirjoja on myytävänä opiskelijakuntamme kirjakirpputorilla. 

Kirjakirpputorille otetaan myyntiin vain kurssikirjalistassa olevia täyttämättömiä kirjoja. 

Kirjakirpputori löytyy myös Instagramista (@nousiaistenlukionkirjakirppis), jonne 

päivitetään uusin tarjonta säännöllisin väliajoin. 



Lukiomme opiskelijat opiskelevat Valtioneuvoston 13.11.2014 päättämän tuntijaon 

mukaisesti ja noudattavat Nousiaisten lukion 1.8.2016 voimaan tullutta uutta 

opetussuunnitelmaa. 

 

 

8. TYÖAIKA 

 

Syyslukukausi alkoi tiistaina 15.8.2018 ja päättyi lauantaina 22.12.2018. 

Kevätlukukausi alkoi maanantaina 7.1.2019 ja päättyi lauantaina 1.6.2019. Työpäiviä 

oli syyslukukaudella 91 ja kevätlukukaudella 97, yhteensä 188. Päivittäinen työaika on 

ollut klo 8.50 – 14.55. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Lukion ruokailu on ollut klo 

11.35 – 12.15 tai liukuvasti klo 12.00 eteenpäin. 

 

 

9. ILMOITUSASIAT 

 

Koulun puhelinnumerot: 

Rehtori 044 4355 380  

Kiinteistönhoitaja 044 4355 413 

Koulusihteeri  044 4355 315     

Yläasteen rehtori 044 4355 310 

Opettajat 044 4355 381,044 4355 382   

Keskuskeittiö  044 4355 441 

Terveydenhoitaja 044 4357 511    

 

Kesäkuun uusintakoepäivä on torstaina 6.6.2019 klo 15.00-18.00. Kesän 

uusintakuulusteluihin ja muihin suorituksiin tulee ilmoittautua Wilman kautta (tentit -

sivu) tai asianomaiselle opettajalle Wilma-viestillä viimeistään tiistaina 4.6.2019. 

Elokuun korotus- ja uusintakoepäivä on maanantaina 19.8.2019. Korottaa voi edel-

lisen lukuvuoden 2018-2019 aikana suoritettuja kursseja. Ilmoittautuminen syksyn 

korotuspäivään on tehtävä viimeistään edeltävän viikon perjantaina. 

 



Lukuvuoden 2019 - 2020 työ- ja loma-ajat 

 

Syyslukukausi 2019: 

Syyslukukausi ti 13.8. - la 21.12.2019, 91 työpäivää 

Syysloma ke 16.10. - pe 18.10.2019, 3 työpäivää 

 

Kevätlukukausi 2020: 

Kevätlukukausi ti 7.1.- la 30.5.2020, 96 työpäivää 

Talviloma ma 17.2. – su 23.2.2020, vko 8 

 

 

1. jakso  ti 13.08.2019 - ke 2.10.2019   

     koeviikko ke 25.9.- ke 2.10. 

 

 

2. jakso  to 3.10.2019 - ke 27.11.2019, syysloma ke 16.- pe 18.10.2019 

     koeviikko ke 20.11.- ke 27.11. 

 

 

3. jakso       to 28.11.2019 - ke 5.2.2020, joululoma su 22.12.2019 – ma 6.1.2020 

     koeviikko ke 29.1.- ke 5.2. 

 

 

4. jakso  to 6.2.2020 – ke 1.4.2020, talviloma ma 17.- pe 21.2.2020 

     koeviikko ke 25.3. - ke 1.4.  

 

 

5. jakso  to 2.4.2020 - la 30.5.2020, pääsiäinen pe 10.4.- ma 13.4.2020 

     koeviikko ke 20.5.- ke 28.5., helatorstai 21.5.2020 

 

 

Lukuvuoden 2019-2020 tapahtumakalenteri löytyy lukion kotisivuilta 

www.nousiaistenlukio.fi 



Syksyn 2019 yo-koepäivät 

ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä C-englanti, C-ranska, C-espanja, C-saksa, C-
venäjä 
 

ke 18.9. äidinkieli, lukutaidon koe 
 

pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä, A-englanti, A-saksa 
 

ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
 

to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
 

pe 27.9. toinen kotimainen kieli, ruotsi pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 

ti 1.10. äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
 

to 3.10. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
 

 

Kevään 2020 yo-koepäivät 

ti 10.3. äidinkieli, lukutaidon koe 
 

to 12.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
 

pe 13.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, C-englanti, C-ranska, C-espanja, C-saksa,  
C-venäjä 
 

ma 16.3. toinen kotimainen kieli, ruotsi pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 

ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
 

pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä, A-englanti, A-saksa 
 

ti 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
 

to 26.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
 

 

*Ylioppilastutkinnosta perittävät maksut (lasku tulee postitse): 

 

perusmaksu  14 € 

koekohtainen maksu  28 € 

maksu tarkistusarvostelusta 50 € 



Nousiaisten lukio 

 

Moisiontie 16 

21270 Nousiainen 

etunimi.sukunimi@edu.nousiainen.fi 

http://www.nousiaistenlukio.fi/ 

 

 

 

Rehtori 

Filosofian maisteri Anett Blom 

puh. 044 4355 380 

 

Vararehtori 

Filosofian maisteri Lassi Laamanen 

puh. 044 4355 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nousiaisten lukio on saanut 12.10.1981 oikeuden antaa valtion oppikoulujen päästö-

todistuksia vastaavia todistuksia. 

Koulurakennuksen vanha osa valmistui v. 1979 ja laajennusosa 1985. 

Lukiorakennus on saneerattu v. 2010 – 2011. 

Koulun ylläpitäjänä on Nousiaisten kunta. 

http://www.nousiaistenlukio.fi/

