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Abien lähdettyä helmikuussa lukion vanhin ikäluokka esiintyi kotiväelle ja yleisölle

LUKION NÄKÖVINKKELISTÄ
Nuoruus
Nuorena rakastuin nuoruuteen. Siksi varmaan teen tätä työtä koulussa. Ei ole vielä tullut
vastaan sitä päivää jolloin olisin pettynyt nuoruuteen tai nuoriin. Sen sijaan vastaan on tullut monia, joista aistii, että oma eletty nuoruus on mennyt huonosti ja kaikki syy on sitten
nykynuorissa. Koen, että yksi tehtävistäni on vaientaa tämmöisten marmattajien toimintaa
ja estää se lukiossa.
Meistä jokainen muistaa nuoruutensa. Onhan se niin suloista aikaa. Varmat mielipiteet,
nopeat päätökset, peloton elämännälkä, elämän voima jokaisessa solussa, jaksoi valvoa
ja sai syödä niin paljon kuin jaksoi. Mikäpä se oli ollessa nuori ja kaunis, ja kuitenkin sisällä
oli suuri epävarmuus, varsinkin toista sukupuolta kohtaan. Omaa nuoruuttaan useimmat
jaksavat muistella. Jos ette ymmärrä, niin lukekaa nuoren Eino Leinon Hymyilevä apollo.
Lukiossa opiskelijat elävät nuoruutensa parhaita vuosia. Kuitenkin harva ajattelee nuoruuden suojelemista tai arvostaa sitä sinänsä. Lukiolaitosta ei nähdä nuorisotyönä, vaan
ajatellaan sen olevan vain välivaihe tai väline yhteiskunnan koulutus- ja työjärjestelmässä.
Vaikka valtioneuvosto ja opetushallitus suoltavat joka vaalikausi koulutusuudistuksia, niin
nuoruuden arvostusnäkökulma loistaa näistä paperinipuista poissaolollaan. Asenne muistuttaa marmattajien toimintaa.
Sukupolvet ennen meitä panostivat nuoruuteen. Satavuotinen Suomi nousi sivistysvaltioksi rakentamalla joka kirkonkylään ja pieneenkin puhtoon nuoriseurantalot ja sinne tänne
kansanopistoja. Vielä 70-luvulla Ylivieskan eteenpäin viejät rakensivat omin rahoin säätiön avulla uimahalli- ja nuorisotalon. Seurakunnat rakensivat leirikeskukset.
Menneet sukupolvet tiesivät, että nuorista pitää välittää. Väittää lämpimästi. Nöyryytys,
alistus tai nolaaminen jättävät pysyvät haavat kasvavaan nuoreen. Näitä paheita voi nuori
kohdata kavereissaan, kotona tai opettajassa. Nuoresta näkyy ulospäin, jos jostain hänestä ei välitetä.
Välittämistä on sekin, että koulurakennukset ovat terveellisiä ja viihtyisiä. Välittämistä on
sekin, että ohjataan nuoria vastuuseen lukion toiminnasta.
Ylivieskan lukiossa pyritään siihen, että jokaisesta nuoresta välitetään viimeiseen asti.
Kasvatamme ohjaamalla. Empatia on paras välinen kriisien kohtaamiseen. Joskus se tahtoo jossain tilanteissa loppua. Silloin on parasta lukea uudestaan Eino Leinon Hymyilevä
apollo.
Näin lauloin ma kuolleelle
äidillein
ja äiti mun ymmärsi heti.
Hän painoi suukkosen
otsallein
ja sylihinsä mun veti:

"Ken uskovi toteen, ken unelmaan, sama se, kun täysin sa uskot vaan!
Sun uskos se juuri on
totuutes.
Usko poikani unehes!"

Kalle Luhtasela
rehtori

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Lokakuussa Ylivieskan lukion opiskelijakunnan hallituksen kolme jäsentä osallistui Suomen lukiolaisten liiton Water-opiskelijakuntafestivaaleille Seinäjoella 22. - 23.10. Watereilla
oli erilaisia workshoppeja, joissa käytiin läpi niitä perusasioita, joita hallituksessa toimiessa
pitää tietää. Lokakuun lopulla hallitus järjesti Halloween-aiheisen kilpailun lukion opiskelijoille.
18.11. puheenjohtaja osallistui Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Pohjanmaan piiri ry:n piirikokoukseen, jossa muun muassa valittiin piirillemme uusi piirihallitus. Marraskuun lopulla
hallitus järjesti yhdessä vapaaehtoistyöntiimin kanssa hyväntekeväisyyshuutokaupan nenäpäivään liittyen.
Joulukuun aikana lukiollamme vieraili sekä ylivieskalaisia että alavieskalaisia yhdeksäsluokkalaisia lukioon tutustumisen merkeissä. Hallitus osallistui vierailujen järjestämiseen ja
piti molemmissa vierailuissa pisteitä, joissa esiteltiin hallituksen sekä tiimien toimintaa.
9.12. Järjestimme hallituksen aloitteesta yleiskokouksen. Yleiskokouksessa päätettiin siirtyä malliin, jossa hallitus vaihtuu kalenterivuoden mukaisesti. Uuteen malliin siirtymisen
helpottamiseksi kokouksessa päätettiin, että nykyinen hallitus istuu poikkeuksellisesti puolitoista vuotta. Lisäksi joulukuussa solmittiin myös sopimus uudesta kahvikoneesta.
Helmikuussa hallitus järjesti ystävänpäivän kunniaksi valokuvausseinän, jossa kaverukset
saivat kuvauttaa itseään pientä maksua vastaan. Huhtikuussa hallitus järjesti yhdessä Ylivieskan nuorisovaltuuston kanssa kuntavaalipaneelin. Vaalipaneelin osallistui ehdokkaita
jokaisesta puolueesta ja heitä haastettiin kiperillä kysymyksillä, jotka liittyivät ajankohtaisiin, lukiolaisia kiinnostaviin aiheisiin. Toukokuussa, kevätkarnevaalipäivän yhteydessä
hallitus järjesti koko koulun väelle piknikin. Piknikillä oli tarjolla pientä purtavaa, kisailua,
musiikkia ja rentoa yhdessäoloa.
Hallituksen puheenjohtajalla on ollut koko lukuvuoden ajan oikeus osallistua jokaiseen
opettajien kokoukseen sekä jaksopalaveriin.
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet:
Sari Reijonen, puheenjohtaja, SLL-vastaava
Jesse Antinoja, varapuheenjohtaja
Lotta Paananen, sihteeri
Mikko Männistö, taloudenhoitaja
Aino Veteläinen, tiedottaja
Aleksi Hannula
Antton Vuolle
Daniel Aston

Ella-Maria Saarela
Lotta Niemelä
Teemu Törmälä
Tuomas Saari
Ville Heikkilä
Vivian Halmetoja
Weera Hietala

TIIMIT
Uuden opetussuunnitelman pohjalta alkoi aivan uudenlainen toimintakulttuuri lukiossamme. Opiskelijakunta jakautui 15 tiimiin ja jokainen lukiolainen kuului johonkin tiimiin: AVtiimi, business-tiimi, ekotiimi, hyvinvointitiimi, kakkutiimi, kansainvälisyystiimi, liikuntatiimi,
sometiimi, taidetiimi, tapahtumatuottajatiimi, tiedetiimi, tutor-tiimi, turvatiimi, tieto- ja viestintätekniikka eli tvt-tiimi ja vapaaehtoistiimi!

Kolme kertaa vuodessa pidetään tiimiseminaari, joissa kehitetään tiimien toimintaa

Hyvää fiilistä hyvinvointitiimiltä
Hyvinvointitiimi järjesti elokuvailtapäivän lukiolaisille syksyllä ja toteutti Suomi 100 –tempauksen soittamalla suomalaista musiikkia
eri vuosikymmeniltä koko huhtikuun ajan (keskusradion ääressä
Iida Lesell’ ja Venla Ruotanen).
Tiimi kiinnitti muutoinkin huomiota opiskelijoiden ja henkilökunnan
viihtyvyyteen ja välituntimusiikista saatiin nauttia lukiotunneilla koko lukuvuoden ajan. Kasvisruokapäivä suunniteltiin yhdessä ekotiimin kanssa. Tiimi huolehtii osaltaan koululle hankittujen viherkasvien kastelusta.

Katsaus kakkutiimin kouluvuoteen
Tiimit pitivät lukiolaisille kahviota ja kioskia eri teemoihin liittyen.
Kakkutiimi toi välipalatarjoilun lukiolle hedelmäpäivänä, leipoi ja
järjesti kahvitarjoiluja koulun yhteisiin
tilaisuuksiin kuten vanhempainiltoihin. Vanhaintanssit- vanhempainiltaan leivottiin urakalla suussa sulavia
juustokakkuja.
Kauppojen yö –tapahtumassa syyskuussa kaupunkilaiset pääsivät
maistelemaan kakkutiimin valmistamia herkkuja.

Sometiimin kuulumisia sosiaalisesta mediasta
Sometiimi on sosiaalisessa mediassa lukion tapahtumista tiedottava tiimi. Aloitimme
lukuvuoden 2016 - 2017 jakamalla jokaiselle
tiimiläiselle omat somejaksot, jolloin he
ovat vastuussa koulun tapahtumien ja opiskelijoiden arjen päivittämisestä esimerkiksi koulun
Facebookiin ja Instagramiin. Heti vuoden 2017
alussa luotiin lukiolle myös omat Snapchattunnukset, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman
monipuolisesti eri kohderyhmiä.
Sometiimi osallistui syksyllä Halloweenmyyjäisten järjestämiseen ja tiimi järjesti koko ryhmän voimin Instagramiin joulukalenterin
sekä koululla ystävänpäivänä “Yllätä ystävä” -tempauksen. Tammikuussa yhdeksäsluokkalaiset tutustuivat lukioon. Sometiimillä oli silloin oma piste “Lukio tutuksi”, jossa esiteltiin
koulun tapahtumia ja kerrottiin lukiossa opiskelusta.
Keväällä sometiimi teki yhteistyössä tvt-tiimin kanssa koostevideon vauvapäivästä,
wanhoista sekä penkkareista. Video on nähtävissä koulun Youtube-kanavalla. Tiimillemme
ostettiin myös somekännykkä, joka auttaa tiimiläisiä olemaan entistäkin aktiivisempia ja
kokoaa samalla kuvia yhteen paikkaan. Tällä hetkellä tiimimme on tehnyt somepäivityksiä
reilusti yli 100 kappaletta. Seuratkaa meitä somessa!

Tapahtumatuottajatiimin toimintaa
Tapahtumatuottajatiimi järjesti Halloween-tempauksen lukiolla 28.11. yhteistyössä Katajan
koululaisten kanssa. Päivä piti sisällään mm. kasvomaalausta, katajalaisten järjestämän
kummituskäytävän, pukukilpailun ja herkuttelua.

Kansainvälisyystiimi kisasi Kahootissa
Kansainvälisyystiimillä oli muutama suurempi hanke vuoden aikana. Syksyllä ideoitiin ja
osaksi aloitettiin eri järjestöjen nuorisovaihtoesittelijöiden kutsuminen lukiolle. Rotarien
esittelijä kävi puhumassa vaihtomahdollisuuksista. Kirjoitettiin kirje tansalaiseen yhteistyökouluun. Alkukeväästä hankkeena oli nuorisovaihtoihin ja kielimatkoihin liittyvät infoluontoiset posterit lukiolle ja yläkoululle. Järjestettiin myös amerikkalaistyylinen pääsiäismunajahti sekä kansainvälisyysviikko koululla. Kansainvälisyysviikkoon kuului musiikkia eri
maista ja informaatiota Eurooppa-päivästä, Eurooppa-aiheinen Kahoot-kilpailu sekä eri
makumaailmoja yhdistelevä kioski.

Ekotiimi esittäytyy
Alussa ekotiimi loi “Lukiokirjat kiertoon Ylivieska” FB-ryhmän ja sähköiset pöytäkirjat Google Driveen. Kuluneen lukuvuoden aikana ekotiimi on pitänyt kolme aamunavausta.
Tiimi järjesti ajankohtaisen ilmastoluennon koko
koululle, jota ilmastotieteilijä, Helsingin
yliopiston tutkijatohtori
Tuomo Kalliokoski (kuvassa) tuli pitämään.
Koululle on hankittu useita pullonkeräysastioita, joiden tyhjentämisestä ekotiimi huolehtii.

Jouluksi koulun katolle hankittiin joulutunnelmaa luomaan oikea kuusi. Lisäksi ekotiimi järjesti kasvisruokapäivän yhdessä hyvinvointitiimin kanssa. Kouluruokalassa tarjoiltiin tuolloin vege-ruokaa kaikille oppilaille.

Taidetiimin tempauksia

Lukion taidetiimi toteutti kasvomaalausta Kauppojen yö –tapahtumassa syyskuussa,
kakkutiimillä oli myytävänä kahvia ja leivonnaisia kaupunkilaisille. Lukion pääsisäänkäynti
sai jouluksi pajuista tehdyn portin, johon valmistettiin suuri määrä pajurenkaita.
Taidetiimi teki 10. - 12.5. välisenä aikana tempauksen, jolloin lukiolaiset saivat tiimeittäin
käydä Suomen karttaan kirjoittamassa tai piirtämässä suomalaisia asioita. Karttaan tuli hyvin vastauksia ja tempauksen voitti Hyvinvointitiimi jopa 104:llä pisteellä. Vastauksia tuli
hyvin paljon ja erilaisia, mm. Runebergin tortut, Lordi, AIV-rehu ja Joulupukki.

Liikuntatiimi juoksutti lukiolaisia Suomi 100-vuotistempauksessa
Toimintapäivänä 16.5. lukiolaiset juoksivat Suomi päästä päähän tapahtumaan liittyen 45
minuutin ajan. Mitattu matka oli 531 km eli Suomen kartalla Hangosta Vihantiin. Noin puolet opiskelijoista osallistui tähän Suomi 100-vuotistempaukseen.

Tieto- ja viestintätekniikan tiimi (TVT-tiimi) tietotekniikan tukena
Vuoden loppupuolella TVT-tiimi asensi lukiolle HP Stream tietokoneet lukiotunnilla tiimiopettajan Pekka Pieskän ohjeiden ja avustuksella. HP Streameja käytetään lukiossa
yleensä Abitti-kokeen tekemiseen. Näitä tietokoneita annetaan käyttöön niille, joilla ei ole
omaa tietokonetta mukana koulussa koepäivänä. Reilusti yli kymmenen tietokoneen asentamisessa meni tiimin yhteistyöllä vain vähän yli puoli tuntia. Koneista poistettiin ylimääräisiä ohjelmia ja järjestettiin Windowsin jatkuva päivitys pois päältä.

Vapaaehtoistyöntiimi varojenkeruussa
Vapaaehtoistyöntiimi järjesti Nenäpäivän merkeissä hyväntekeväisyyshuutokaupan
25.11.2016, jossa huutokaupattiin erilaisia palveluita ja tavaroita. Tiimiläiset olivat valmistelleet kaikille lukiolaisille piirakkatarjoilun. Tapahtumasta saadut varat tilitettiin Nenäpäivän keräykseen.

Antto Jutila, Elviira Saarela, Ella-Mari Jutila ovat toteuttaneet
kuvataiteen 2. kurssilla työn ”Tulikettu”

TUTOR-TOIMINTA
Lukuvuoden 2016 - 2017 tutoreina toimivat: Emma Heikkala, Jenni-Maria Hemmilä, Henri
Jutila, Jaakko Leskelä, Jenni Mäki, Mikko Männistö, Jaakko Peltonen, Laura Rauhala,
Venla Saarela, Jenna Salmela, Juuso Takanen.
Ohjaavana opettajana on toiminut Ritva Nuorala.
Tutorit osallistuivat perinteisen ”lutuleirin” eli Lukio tutuksi -leirin järjestämiseen 30.8. Törmälässä. Tämän tarkoituksena oli saada lukiolaisia ryhmäytymään ja toivottaa heidät tervetulleiksi lukioomme.
Parituntinen leiri koostui ryhmänohjaajan ohjelmasta, leikeistä sekä makkaran ja lettujen
paistosta. Tapahtuma onnistui hyvin ja ainakin tutorit nauttivat tapahtumasta suuresti.

Syksyllä 2016 Ylivieskan lukiossa aloitti noin sata
uutta opiskelijaa, jotka pääsivät tutustumaan toisiinsa
ja koulun väkeen Lukio tutuksi -leirillä seurakunnan
leirikeskusTörmälässä (kuvat lutu-leiriltä).
Tutorit olivat mukana myös vanhempainilloissa ja uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa rehtorin ja opinto-ohjaajan avustajina mm. Jokirannan 9.-luokkalaisten vanhemmille suunnatuilla koulutusmessuilla. Juuri ennen syyslomaa koululla järjestettiin alkaville opiskelijoille
"munkitus.

LUKIOAKATEMIA
Lukioakatemia esittäytyi Liikuntakeskuksessa Osavaharrastemessuilla, jotka oli
suunnattu yläkoululaisille
Lukioakatemiassa voi yhdistää
opiskelun ja aktiiviharrastuksen lukio-opintoihin. Säännöllinen
harjoittelu hyväksyttiin akatemian kautta lukion kursseiksi seuraavissa lajeissa: jalkapallo, jääkiekko, tyttöjen ja poikien salibandy, pesäpallo, ratsastus, teatteri, telinevoimistelu ja tanssiakatemia

Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisista
musiikkiopiston opinnoista sai hyväksiluettua sovitut kurssimäärät lukion soveltaviksi
kursseiksi
Lukion teatteriakatemia starttasi tammikuussa 2017. Ryhmä aloitti toteuttamalla tilaustyönä runoesityksen Kulttuurikeskus Akustiikan musiikkiesitykseen. Viisi pientä,
draamallista runosikermää oli koottu Ylivieskalaisten runoilijoiden tuotannosta. Runot
esitettiin sello- ja pianomusiikin lomassa.
Loppukevät on harjoiteltu Tepon värileikki -nimistä pienoisnäytelmää alakouluikäisille.
Näytelmän käsikirjoitus on nuorten itsensä tekemä ja teemana on mielikuvitus, suvaitsevaisuus ja usko itseen.

Salibandyakatemialaiset osallistuivat vuoden aikana alueemme koulujen välisiin turnauksiin. Tammikuussa käytiin aluekarsinnoissa Sievin monitoimihallissa.

ETÄLUKIO
Ylivieska kuuluu Pohjois-Pohjanmaan eLukio-verkostoon, jonka kautta on mahdollista suorittaa lukion kursseja joko aineopiskelijana tai koko lukion oppimäärä sekä ylioppilastutkinto. Etälukion kautta myös päivälukion opiskelija voi opiskella vieraita kieliä, joita ei päivälukiossa opeteta kuten espanjaa, italiaa, kiinaa, japania ja saamea.
Etälukion opettajina toimivat sekä oman että muiden verkostoon kuuluvien päivälukioiden opettajat, opetus järjestetään verkon kautta. Kokeet pidetään iltaisin joko koululla tai verkon kautta, jotta työssä käyvät ja muualla asuvat voivat osallistua.

VANHEMPAINYHDISTYS
Ylivieskan lukion vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää lukion ja opiskelijoiden vanhempien yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta sekä tukea lukiota terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luomiseksi opiskelijoille. Vanhempainyhdistys
on yhteydessä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon. Lukiolaisten vanhempien toivotaan liittyvän vanhempainyhdistykseen.
Jäsenmaksua ei ole.

OPINTORETKET
Eri oppiaineiden yhteisiä opintoretkiä tehtiin kiinnostaviin kohteisiin. Retkien kustannukset jaettiin lukion, opiskelijakunnan ja opiskelijoiden kesken. Myös Opetushallitus
myönsi avustuksen Cernin tiedeleiriä varten.

Abiturienttien jatko-opintoretket
Abiturientit tekivät jatko-opintoihin liittyvät opintoretket Oulun yliopistoon abipäiville ja
Helsinkiin Studia-messuille marraskuussa. Oulussa esittäytyivät yliopiston eri tiedekunnat ja Helsingissä maamme eri yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Messumatkalla
käytiin myös Jyväskylän yliopistossa. Erityiskohteena nuoret pääsivät tutustumaan
VERIFI:n tutkimustoimintaan Helsingin yliopiston kemian laitoksella.

Laskettelureissu Ylläkselle 6. - 7.4. 2017
Lukiolaiset matkasivat vaiherikkaalle laskettelumatkalle pohjoiseen huhtikuussa. Retki Ylläkselle oli liikuntatiimin organisoima ja tarkoitettu koko lukion väelle, osallistujia
oli yli neljäkymmentä hiihtäjää ja laskettelijaa sekä opiskelijoita että opettajia. Liikunnanopettaja Nina Hietanen toimi matkanjohtajana.

Hiukkaskiihdytin ja sumukammioita Cernin tiedeleirillä
Opiskelijoitamme matkusti tiedeleirille
Cerniin 3.-7.4.2017 Euroopan hiukkasfysiikan
tutkimuslaitokselle.
Cern sijaitsee Sveitsin
rajalla, lähellä Geneveä.
Perillä tutustuttiin Atlaskoeasemalle, CMSkoeasemalle (tutustuttiin myös ilmaisimeen
100 m syvyydessä),
Cernin tietojenkäsittelyyn, ”antimateriatehtaaseen” sekä Cloud-kokeeseen. Luennoilla seurattiin yleisesittelyä Cernistä, tutkimustyön teknisistä haasteista, antimateriasta
ja hiukkasfysiikan standardimallista. Kokeellisesti rakennettiin omat sumukammiot
ympärillä olevien hiukkasten havainnointiin. Paluumatka kului keskusteluissa professori Tuominiemen kanssa, hän istui matkalaisten vieressä paluulennolla. Aivan mahtava loppu, mahtavalle reissulle!
Matkaa olivat mahdollistamassa Betker Oy, Premec Oy, SSAB, Alavieskan kunta sekä Ylivieskan kaupunki

Taideretki
Musiikin ja kuvataiteen opiskelijat kävivät opintoretkellä ”Taidetta kaikilla aisteilla”.
Kurssin taideretki suuntautui Ouluun. Oulun taidemuseossa ihailtiin Rut Brykin keramiikkatöitä, Hiukkavaaran taiteilijoiden töitä ja Elina Rantasuon taidetta. Lisäksi tutustuttiin Valve-talon toimintaan ja käytiin Cosi fan tutte –oopperassa, jossa saatiin kurkistaa myös kulissien taakse.

Taize
Opiskelijat lähtevät Taizéen kesäkuussa 2017 matkustaen monien Euroopan maiden
läpi. Matka kestää 17 vuorokautta ja sinne on lähdössä 30 nuorta sekä ohjaajia.
Matkalaiset rahoittivat osan kustannuksista myynti- ja talkootöillä lukuvuoden aikana.
Leirikeskus Törmälässä järjestettiin viikonloppuisin kaksi Taize-leiriä yhdessä seurakunnan kanssa.

VANHEMPAINILLAT
Vanhempainiltoja on järjestetty lukuvuoden aikana neljä kertaa. Lukion musiikkiryhmät esiintyivät tilaisuuksissa vanhemmille ja opiskelijakunta/kakkutiimi / businesstiimi järjesti kahvitarjoilut, joiden tuotto menee opintoretkiin ja stipendeihin.
Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempainillan teemana olivat opiskelua koskevat asiat, arviointi lukiossa sekä lukion tiloihin tutustuminen.
Jatkavien vanhempainillan teemana oli ylioppilaskirjoitukset.
Lisäksi jatkavien ikäluokka esitti vanhoja tansseja vanhemmilleen, lukion oma orkesteri YLLS soitti pääosan esitettävistä kappaleista. Musiikin- ja liikunnanopettajat olivat
ohjanneet kappaleet talven aikana esityskuntoon.
Abiturienttien vanhempainillassa tiedotettiin ylioppilastutkintoon liittyvistä asioista sekä jatko-opinnoista.
Lukioon seuraavana syksynä tulevien oppilaiden vanhemmille järjestettiin vanhempainilta tammikuussa. Illan teemana oli lukio-opiskelu ja oppiaineryhmien esittelyä
”Polkuja lukiosta elämään”.

Uusi opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2016 alkaen
Lukion alkavilla opiskelijoilla otettiin käyttöön lukion uusi opetussuunnitelma
oppimateriaaleineen, LOPS 2016. Sitä oltiin työstetty jo koko edellisen lukuvuoden
ajan. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat jatkoivat opiskeluaan vuonna 2005
voimaantulleen opetussuunnitelman ja oppikirjojen mukaan.

Lukio sähköistyy vauhdilla
Sähköiset oppimateriaalit tulivat lukioon uuden opetussuunnitelman myötä. Monissa
oppiaineissa on voinut valita joko perinteisen paperikirjan tai digitaalisen oppikirjan.
Kieltenopiskelussa käytetään sähköisiä sanakirjoja ja sähköiset oppimisalustat ovat
käytössä eri aineissa. Koulu on hankkinut lisenssin osaan sähköisistä materiaaleista,
joita opiskelijat ovat voineet maksutta käyttää opiskelussa.

Opiskelijoilla on koulun yhteistilauksena hankkimat kannettavat tietokoneet, joiden
kustannuksiin huoltajat ovat osallistuneet noin puolella summalla. Alkavilla
opiskelijoilla on opiskelukoneinaan HP Stream –koneet (Windows-käyttöjärjestelmä),
jatkavilla ja abiturienteilla on pilvipalveluja käyttävät Chromebookit.
Sähköisiä kurssikokeita on järjestetty koko lukuvuoden ajan harjoitellen samalla
ylioppilastutkinnon sähköisiä kokeita varten. Lukuvuoden aikana
ylioppilaskirjoitusaineissa sähköisiä kokeita on tehty Abitti-koejärjestelmän avulla jo
saksassa, ranskassa, maantieteessä, filosofiassa, yhteiskuntaopissa ja
psykologiassa. Ylioppilastutkinto sähköistyy vähitellen ja kaikki kokeet tehdään
sähköisinä keväällä 2019. Tätä varten lukion liikuntasaliin on tehty tarvittavat
sähköistystyöt ja koululla on käytössä myös ylimääräisiä koneita, joita opiskelijat
voivat lainata kokeiden ajaksi.

TAPAHTUMIA MEILLÄ JA MUUALLA
Lukion alkavat opiskelijat kävivät marraskuussa kaupunginkirjastossa perehtymässä
tiedonhakuun ja opettelemassa mm. kirjaston eri tietokantojen käyttöä. Käynti kuului
osana äidinkielen 2. kurssin ohjelmaan.
Lions piiri 107-O järjesti alueensa lukiolaisille puhetaitokilpailun Kokkolassa tammikuussa 2017. Koulukohtaisten karsintojen jälkeen loppukilpailuun selvitti tiensä 19
kilpailijaa 10 eri koulusta. Kunniakkaasti kouluamme olivat edustamassa Aino Veteläinen, Jesse Antinoja ja Otto Saari ajankohtaisilla, vaikuttavilla puheillaan.
Eleven+ ry ja Centria järjestivät 28.2. MathTalentkilpailun, johon osallistui
yhdeksän Jokilaaksojen
lukiota sekä AMK Centrian joukkue. Tämän kilpailun voitti Ylivieskan lukion
joukkue, johon kuuluivat
(vas.) Tommi Hintsala,
Jenni Poutiainen, Tuomas
Salo ja Hilda Jutila,. Alueen Osuuspankit vastasivat palkinnoista.

Lukiolaiset teatterissa
Lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat kävivät maaliskuussa katsomassa
YTY-teatterin näytelmän Koivu ja tähti, joka on Sakari Topeliuksen tunnetuimpia satuja ja jonka tapahtumat sijoittuvat isonvihan aikaan 1700-luvulle. Teatterivierailu
kuului sekä ÄI3- että Äi6-kurssin opetukseen.

Koivu ja tähti –näytelmä esitettiin Ylivieskan uudessa teatteritila Artterissa. Mukana
esiintymässä nähtiin myös lukion opiskelijoita

Vierailijoita lukiolla
Valokuvaajat Irma Varrio ja Ari-Matti Nikula esittelivät pohjoista luontoa taiteilijan ja
luontokuvaajan silmin: elämyksiä, tunteita, vahvaa visuaalisuutta ja vaikutelmia impressioita

Muusikko Anssi Kela esiintyi lukion salissa 23.11. Esitys järjestettiin yhteistyössä 100
vuotta täyttävän Osuuspankin kanssa ja nuoret olivat saaneet toivoa esiintyjän.
Konsertti sai lukiolaiset hyvälle tuulelle. Kiitoksia konsertin tukijalle eli Ylivieskan
Osuuspankille!

Ylivieskalainen kansanedustaja Juha Pylväs (kuvassa lukiolaisten kanssa) keskusteli
ja vastaili opiskelijoiden kysymyksiin lukiolla tammikuussa.

Jokirannan yhdeksäsluokkalaiset vierailivat lukiolla joulukuussa. He saivat
”sähköiskun” lisäksi paljon tietoa lukio-opiskelusta tutorien johdattelemina.
Alavieskan yhtenäiskoulun ”ysit” tutustuivat lukioomme tammikuussa.

Lokakuussa lukiolaiset tapasivat ylivieskalaislähtöisen
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan ja YTL:n
sensorin, Tuula Uusi-Hallilan Helsingistä.
Päivällä hän kertoi abiturienteille sekä sensorin työstä
että siitä, kuinka äidinkielen ylioppilaskokeeseen
kannattaa valmistautua.
Iltarupeamassa lukiolla Tuula Uusi-Hallila kertoi KeskiPohjanmaan äidinkielen opettajille juuri ilmestyneestä
kirjastaan "Sitaattien salat – mitä jokaisen tulee tietää
suomalaisesta kirjallisuudesta" ja äidinkielen
opetuksen uusista tuulista yleensäkin.

OPETTAJAT LUKUVUONNA 2016 – 2017
Lukuvuoden aikana ovat lukiolla opettaneet seuraavat opettajat:

Luhtasela Kalle

rehtori, uskonto, filosofia

Alanen Heidi

ruotsi

Alanen Terttu

apulaisrehtori, kemia, matematiikka

Harvala Jukka

matematiikka, fysiikka

Hietanen Nina

liikunta, terveystieto

Huhtanen Arto

historia, yhteiskuntaoppi

Häyrynen Maija

englanti

Jaakkonen Ville

englanti, ranska

Jutila Tiina

matematiikka, fysiikka

Järvenpää Kirsi

historia, yhteiskuntaoppi, eLukion opinnonohjaus

Kauppinen-Rönni Marja

äidinkieli ja kirjallisuus

Kiili Hanna

matematiikka, fysiikka

Kiviniemi Hanna

musiikki

Kortesuo Ulla

biologia, maantiede

Lahdenmäki Terttu

venäjä

Lehtinen Marja

saksa

Lähetkangas Terhi

äidinkieli ja kirjallisuus

Mattila Jaakko

musiikki

Mattila Sinikka

kuvataide

Niemikorpi Aune

ruotsi

Nuorala Ritva

filosofia, psykologia, uskonto, elämänkatsomustieto

Peltonen Olli

biologia, maantiede

Peltosaari Riitta

erityisopettaja, Lue-kurssi

Pieskä Pekka

matematiikka, fysiikka

Ranta-Nilkku Anne

matematiikka, fysiikka

Repo Iida-Liisa

englanti

Strömmer Matti

opinto-ohjaus

Svartström Jonna

psykologia, uskonto

Vainiotalo Heikki

liikunta

Tuntiopettajat
Finnilä Sanna

teatteriakatemia

Huhtakangas Harri

jääkiekkoakatemia, salibandyakatemia

Luhtasela Mikko

salibandyakatemia

Moilanen Jani

pesäpalloakatemia

Männikkö Janne

salibandyakatemia

Ristiluoma Jari

jalkapalloakatemia

Rissanen Sampo

matemaattiset aineet ja lääkiskurssi

Suhonen Jyri

pesäpalloakatemia

Muu lukion henkilökunta
Ilomäki Tarja

koulusihteeri

Järvelä Maija

koulunkäynninavustaja

Hakala Anna-Kaisa

laitoshuoltaja

Nisula Kati / Pahkala Marika / Stenius Armi laitoshuoltaja
Timlin Juha

laitosmies

Luhtasela Jaakko

etälukion koevalvoja

Salo Piia

terveydenhoitaja

Eskola Maarit / Savela-Leppänen Leea

koulukuraattori

Terveydenhuolto
Lukiolaisten kouluterveydenhuollon ja hammashuollon järjesti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Terveydenhoitajan vastaanotto on ollut koulun tiloissa kahtena päivänä
viikossa, jolloin on tehty terveystarkastukset alkaville. Kouluterveydenhoitaja on ollut
tavattavissa puhelimitse muina aikoina. Lääkärintarkastukset on tehty alkaville.

Opiskelijahuolto
Opiskelijahuoltoa koskeva suunnitelma on valmistumassa Ylivieskan yhteistyössä
Kallion kuntien kanssa. Vuoden 2015 alusta koulupsykologi aloitti toimintansa Ylivieskan kaupungissa. Kevätlukukaudella koulukuraattorilla on ollut vastaanotto yhtenä päivänä viikossa lukiolla. Erityisopettaja Riitta Peltosaari on pitänyt Lue-kurssia
lukion opiskelijoille. Tarvittaessa opiskelijoille on tehty luki-testejä ylioppilastutkinnon
erityisjärjestelyjen hakemiseksi.

Ruokahuolto
Lukiolaisten ruokailu on järjestetty Rahkolan koulun ruokasaliin, jonka henkilökunta
yhdessä keskuskeittiön henkilöstön kanssa on vastannut lukiolaisten ruokahuollosta.

PÄIVÄLUKION OPISKELIJAT OHJAUSRYHMITTÄIN
16JuT

(1. vuoden opiskelijat)

Aakula Zaja
Aston Daniel
Brax Jonne
Heiska Heikki
Herranen Laura
Hietala Melissa
Hintikka Saana
Honkala Topi

16JK

Immonen Arttu
Isopahkala Annele
Jokelainen Anni
Jutila Ella-Maria
Jutila Hilda
Järvelä Henna
Kulju Anna
Löytynoja Karoliina

(1. vuoden opiskelijat)

Anttila Jenni
Haapakoski Roosa
Hannula Sini
Heikkilä Lotta
Hietala Weera
Järvenpää Jimi
Kalajanniska Sara
Kokkoniemi Henna

Alamikkelä Joona
Halmetoja Vivian
Heinonen Jere O.
Hilli Roosalotta
Himanka Reetta
Honkakoski Elias
Huhta Noora
Jokitalo Eerik
Jämsä Eetu

Marjakangas Thomas

Matikainen Suvi
Myllylä Olivia
Nukari Arlene
Perälahti Annika
Takkunen Salla-Riina

Rutanen Tuukka
Rättyä Miska
Saari Säde
Sorvisto Reeta
Tyrväinen Anna-Reeta

Wiman Tiia
Wu Sofia

ryhmänohjaaja Marja Kauppinen-Rönni

Knuutila Tekla
Korhonen Laura
Krapu Oona
Leppikangas Emmi
Leppälä Henriina
Marjanen Elias
Paananen Eemil
Pylväs Tuukka

16LT (1. vuoden opiskelijat)

Löytynoja Maija

ryhmänohjaaja Kirsi Järvenpää

Kukonlehto Juho
Lehtinen Aino
Lehtola Juulia
Löytynoja Atte
Mäkipää Heidi
Ojala Ville
Olli Laura
Raittila Luukas

16KM (1. vuoden opiskelijat)
Alanen Minna
Isopahkala Maiju
Isotalus Jenna
Jaakola Silja
Jokinen Veera
Junno Markus
Kantola Jenna
Karsikas Juha

ryhmänohjaaja Tiina Jutila

Ristimäki Aleksi
Salmela Janita
Santapakka Julia
Sillankorva Heikki
Typpö Helena
Valli Albert
Vuolle Antton
Vuolteenaho Paavo

ryhmänohjaaja Terttu Lahdenmäki

Kallio Lauri
Kujala Juho-Pekka
Mattila Niko
Mattila Taavetti
Partti Noora
Perkkiö Niko
Piippo Tessa
Rautio Marena
Ruuska Elias

Ruuska Konsta
Sakko Tanja
Salo Tuomas
Salonsaari Matias
Sarja Sara
Sorvoja Aki
Vääräniemi Oona
Ylimäki Stefan

15ATe

(2. vuoden opiskelijat)

Ahomäki Jonna
Autio Samuel
Hannula Aleksi
Heikkilä Pauli
Hemmilä Jenni-Maria
Hietala Mikael
Hintsala Eerika

15LTe

Jokinen Tuomas
Jokitalo Arttu
Jutila Henri
Mustola Esa-Pekka
Männistö Mikko
Orre Annika
Paavola Lari-Santeri

(2. vuoden opiskelijat)

Eerola Anni
Hannula Iiris
Heinistö Oona
Honkala Maija
Häivälä Sina
Jutila Laura
Ketola Tanja
Koski Hanna

ryhmänohjaaja Terttu Alanen
Saari Otto
Saari Tuomas
Saulio Annukka
Suni Risto
Tornberg Elias
Törmälä Teemu

ryhmänohjaaja Terhi Lähetkangas

Mäki Jenni
Niskanen Elviira
Niskanen Petrus
Ollila Pauliina
Paananen Lotta A.
Pahkasalo Milja
Rauhala Laura

Rautionaho EllaMaria
Saarilampi Saana
Salmela Jenna
Särkioja Jasmin
Turpeinen Tapio
Wiman Susanna
Ylimäki Silvia

15HN (2. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Nina Hietanen
Heikkala Emma
Heinonen Jere J.
Hintsala Noora
Jokitalo Matias
Karhula Arttu
Knuutila Venla
Kontio Aleksi
Niemelä Lotta

Ojakippola Jere
Peltonen Jaakko
Pietikäinen Atte
Reijonen Sari
Saarela Ella-Mari
Saartoala Jonna
Takanen Juuso
Typpö Tommi

15SJo (2. vuoden opiskelijat)
Ahola Jere
Ainali Iida
Antinoja Jesse
Aston Kristopher
Brax Suvi
Fodor Franciska
Heikkilä Ville
Hintsala Tommi

Vainiotalo Rasmus
Veteläinen Aino
Virkkala Oona
Vähäkangas Jesse
Vähäkangas Konsta

ryhmänohjaaja Jonna Svartström

Hintsala Viljami
Jutila Antto
Jämbäck Otso
Kosunen Jenna
Lesell’ Iida
Leskelä Jaakko
Niemelä Ira
Poutiainen Jenni

Pudas Tiia
Ruotanen Venla
Saarela Venla
Salmela Emilia
Syrjä Anttu
Ylikoski Oona
Yrttiaho Simeon

ABITURIENTIT
14PO (3. vuoden opiskelijat)

Hauhtonen Riikka
Hemmilä Juulia
Jokio Salla
Jokitalo Linnea
Jylkkä Jesse
Kauppi Jasmin

Koski Arttu
Kujala Eveliina
Matikainen Mira
Nukari Eerik
Paananen Meri
Palosaari Johan

14KH (3. vuoden opiskelijat)
Hietala Karoliina
Himanka Aino
Hollanti Essi
Kytökangas Jonna
Löytynoja Eetu
Myllymäki Heta

Heikkilä Kaisa
Herranen Elina
Ilomäki Janne
Junno Juho
Järvelä Aku-Petteri
Kontio Toni
Kulju Kalle

Ruuska Moona
Salmela Jami
Salo Matias
Suominen Ville
Toivanen Liisa
Yrjölä Juho

ryhmänohjaaja Sinikka Mattila

Kitinoja Joona
Lehtinen Ella
Limma Aleksanteri
Puirava Toni
Pyhälä Toni
Rautakoski Veera

14EA (3. vuoden opiskelijat)

Pitkälä Joona
Suni Johanna
Tikkanen Iida
Törmä Jonna
Viitanen Ville

ryhmänohjaaja Hanna Kiviniemi

Männistö Joose
Nivala Kari
Palonen Teemu
Pihlajamaa Riikka
Rahja Pihla
Rantala Aku

14MSi (3. vuoden opiskelijat)
Alamikkelä Sara
Hautamäki Henri
Heikkilä Taneli
Hilli Arttu
Jokitalo Eemeli
Karhula Samuli

ryhmänohjaaja Olli Peltonen

Saari Teemu
Timlin Mira
Titova Elena
Uusitalo Aleksi

ryhmänohjaaja Pekka Pieskä

Kärkkäinen Petra
Laitala Noora
Leppälä Oona
Mickos Niko
Mäntykangas Aapo
Paananen Lotta S.
Rauhala Mirka

Rautio Sanna
Ristiluoma Heidi
Saarela Joonas
Takkunen Saana
Tyni Ossi
Ylimäki Julius

13StM (4. vuoden opiskelijat)

ryhmänohjaaja Matti Strömmer

Haapakoski Arttu
Haapakoski Maria

Hietala Joel
Nuorala Jesse

YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Syksyn ja kevään ylioppilaskirjoitusten kuuntelukokeet järjestettiin lukion liikuntasalissa.
Ylioppilaskokelaita oli syksyllä 75 ja keväällä 86 opiskelijaa.
Keväällä lukiosta valmistui 63 ylioppilasta ja yo-juhla oli Liikuntakeskuksessa.

Kevään ylioppilaat 3.6.2017

Alamikkelä Sara
Haapakoski Arttu,
Haapakoski Maria
Hauhtonen Riikka
Hautamäki Henri
Heikkilä Kaisa
Heikkilä Taneli
Hemmilä Juulia
Herranen Elina
Hietala Joel
Hietala Karoliina
Hilli Arttu
Himanka Aino
Hollanti Essi
Jokio Salla
Jokitalo Eemeli
Jokitalo Linnea
Jylkkä Jesse
Järvelä Aku-Petteri
Karhula Samuli
Kauppi Jasmin
Kitinoja Joona

Kontio Toni
Kujala Eveliina
Kulju Kalle
Kytökangas Jonna
Kärkkäinen Petra
Laitala Noora
Lehtinen Ella
Löytynoja Eetu
Myllymäki Heta
Männistö Joose
Mäntykangas Aapo
Niskanen Frans
Nivala Kari
Nukari Eerik
Nuorala Jesse
Paananen Lotta
Palonen Teemu
Palosaari Johan
Pihlajamaa Riikka
Pitkälä Joona
Pyhälä Toni
Rahja Pihla

Rantala Aku
Rautakoski Veera
Rautio Sanna
Ristiluoma Heidi
Ruuska Moona
Saarela Joonas
Saari Teemu
Salmela Jami
Salo Matias
Suni Johanna
Takkunen Saana
Tikkanen Iida
Timlin Mira
Toivanen Liisa
Tolonen Veera
Tyni Ossi
Uusitalo Aleksi
Viitanen Ville
Yrjölä Juho

Liikuntatunneilla opiskelijat saivat tutustua monipuolisesti lajeihin eri liikuntapaikoissa.
Liikuntakurssilaiset kävivät keväällä kokeilemassa melontaa ja sup-lautailua Hamarissa.
Seikkailupuisto Pakassa käytiin kiipeilemässä syksyllä ja keväällä sekä Oulussa osallistuen erilaisiin aktiviteetteihin.

Pimeäkiipeilyä Hiekkasärkkien
seikkailupuisto Pakassa
Minigolfausta Ylivieskan uudella minigolf-radalla

Liikunnan lukiodiplomi
Liikunnan lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista: liikuntakykyisyys, liikuntatiedot,
erityisosaaminen opiskelijan valitsemassa lajissa, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä
portfolio. Seuraavat opiskelijat suorittivat liikunnan lukiodiplomit keväällä 2017
Karoliina Hietala
Joona Kitinoja

pesäpallo
pesäpallo

Lotta Paananen
Sanna Rautio

pesäpallo
jalkapallo

Toukokuisena piknik-päivänä aurinko paistoi lukion väelle

STIPENDIEN LAHJOITTAJAT
Vuosikertomuksen valmistumiseen mennessä seuraavat yritykset ja yhteisöt ovat lahjoittaneet stipendejä jaettavaksi opinnoissaan menestyneille lukion opiskelijoille. Kiitämme
lämpimästi kaikkia lahjoittajia.
Herrfors Oy Ab
Kemia-lehti
J.Kärkkäinen Oy
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy /
Sanomalehti Kalajokilaakso
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki /
Ylivieskan konttori
Keski-Pohjanmaan äidinkielen opettajat ry

Lions Club Alavieska
Lions Club Ylivieska
Lions Club Ylivieska-Huhmari
Lions Club Ylivieska Savisilta
Long Play -julkaisu

Nordea Pohjois-Suomen alue
OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys
Osuuskauppa KPO
Pohjola Norden
Saksan suurlähetystö
Sievin Osuuspankki Ylivieskan konttori
Sverigekontakt i Finland
Teknologiateollisuuden säätiö
Ylivieskan kaupunginhallitus
Ylivieskan Jokivarsi Rotaryklubi
Ylivieskan Rotaryklubi
Ylivieskan seurakunta / Nuorisotyö

SEURAAVA LUKUVUOSI 2017 – 2018
Koulu alkaa
Syysloma
Joululoma
Talviloma
Koulu päättyy

14.8.2017
(viikko 43)
23.12.2016 – 2.1.2018
5.3. – 9.3.2017 (viikko 10)
2.6.2018

SYKSYN 2017 YLIOPPILASTUTKINNON KOEPÄIVÄT
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 11.9.2017

vieras kieli, pitkä oppimäärä
 englanti, venäjä, espanja

ti 12.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 espanja, englanti, venäjä, italia

-

Tarkista kuunteluryhmäsi aika koululta ja ole ajoissa paikalla!

-

Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus tehdään kirjallisen kokeen
koepäivänä (ruotsi, saksa, ranska).

Kirjalliset kokeet
pe 15.9.2017

äidinkieli (suomi ja ruotsi), tekstitaidon koe

ma 18.9.

psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe),
historia (sähköinen koe), fysiikka, biologia

ke 20.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, saksa (sähköinen koe), ranska (sähköinen koe),
venäjä, espanja

pe 22.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä, ruotsi
(sähköinen koe)

ma 25.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

ke 27.9.

äidinkieli (suomi ja ruotsi), esseekoe
suomi / ruotsi toisena kielenä –koe

pe 29.9.

uskonto (sähköinen koe), elämänkatsomustieto (sähköinen koe), yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia, maantiede (sähköinen koe),
terveystieto (sähköinen koe)

ma 2.10.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti, ranska (sähköinen koe), espanja, saksa (sähköinen koe),
venäjä, italia, portugali, latina, saame

Syksyn tutkintomaksut laskutetaan elokuussa ja eräpäivä on ennen yo-kokeita

Annukka Saulio on kuvannut lasten ja vanhusten käsiä valokuvauskurssilla

Sara Kalajanniskan maisematyö

Lukion salibandyjoukkue valmiina voittamaan kaikki

