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LUKUVUOSI 2018 – 2019 

Koulu alkoi  9.8.2018 

Syysloma  22.- 26.10.2018  (viikko 43) 

Joululoma  22.12.2018 - 6.1.2019 

Hiihtoloma  4 - 8.3.2019 (viikko 10) 

Koulu päättyi  1.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lukuvuosikertomuksessa olevat penkkarikuvat on ottanut lukion abiturientti Iida Lesell’ 
14.2.2019. 
 

http://ylivieskanlukio.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Ylivieskan-lukio


TAPAHTUMIA LUKUVUODEN AIKANA 

 

Syyslukukausi 2018 

Lukuvuosi alkoi  ............................................................................. 9.8.2018 

Lukion tiimiseminaari pohti toimintakulttuuria ............................... 17.8.2018 

Opiskelijakunnan yleiskokous ...................................................... 29.8.2018 

Lutu-leiri lukion alkaville opiskelijoille Törmälässä ....................... 29.8.2018 

Suomen lukiolaisten liitto esittäytyi alkaville ................................... 3.9.2018 

Koulukuvaukset .............................................................................. 7.9.2018 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset ............................................. 17.9. – 1.10.2018 

Alkavien opiskelijoiden huoltajienilta ............................................ 4.10.2018 

Kulttuuri- ja musikaalimatka Helsinkiin .............................. 11. – 12.10.2018 

Pastori Isak Maluan Namibiasta vierailulla ................................. 12.10.2018 

Alkavien turvakävely lukiolla ...................................................... 18.10.2018 

Tutorien ”munkitus” alkaville sekä Halloween-tapahtuma .......... 19.10.2018 

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys lukiolla............................... 7.11.2018 

Abipäivät Oulun yliopistolla .......................................................... 8.11.2018 

Saven levynjulkaisukonsertti ja oppilaskonsertti lukiolla .............. 9.11.2018 

Jatkavat tutustumassa Centria-ammattikorkeakouluun .............. 14.11.2018 

Syksyn ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat ........................ .20.11.2018 

Liikuntapäivän retki Ouluun ........................................................ 23.11.2018 

Studia-messumatka Helsinkiin .......................................... 26. – 27.11.2018 

Lukio esittäytyi Jokirannan koulutusmessuilla  ........................... 29.11.2018 

Syksyn ylioppilasjuhla .................................................................. 5.12.2018 

Lukion joulumyyjäiset ................................................................... 8.12.2018 

Jokirannan 9-luokkalaiset vierailulla  .......................................... 11.12.2018 

Tuusulan lukion vierailijat tutustumassa tiimitoimintaan ............. 12.12.2018 

Liikuntapäivän retki Kalajoelle .................................................... 14.12.2018 

Lukion yöjoulujuhla ............................................................ 20. - 21.12.2018 

 

Kevätlukukausi 2019 
Salibandyturnaus Haapavedellä (pojat) ......................................... 8.1.2019 

Salibandyturnaus Haapavedellä (tytöt) ........................................ 14.1.2019 

Tutkijatohtori Juho Strömmerin luento lukiolla.............................. 15.1.2019 

Alavieskan 9-luokkalaiset vierailulla ............................................. 17.1.2019 

Kännykkäprojektiviikko ja kännykätön päivä ....................... 14. – 18.1.2019 



Lukioon tulevien (9-luokkalaisten) vanhempainilta ....................... 24.1.2019 

Tiimiseminaari .............................................................................. 29.1.2019 

Ilmailuakatemia tutustumassa Kruunupyyn lentoasemaan ............ 2.2.2019 

Kuvataiteen diplomitöiden näyttelyn avajaiset Akustiikassa ........... 4.2.2019 

Preliminäärikokeet abiturienteille .......................................... 7. – 13.2.2019 

Abiturienttien penkinpainajaiset  .................................................. 14.2.2019 

Jatkavien vanhaintanssinäytös huoltajille Liikuntakeskuksessa ... 14.2.2019 

Jatkavien vanhaintanssinäytökset ja juhlaruokailu ....................... 15.2.2019 

Yrittäjyysyhteistyön vierailijan Virve Arvolan luento ..................... 25.2.2019 

Matematiikkakilpailut ”Math talent” Centrialla ............................... 26.2.2019 

Kevään ylioppilaskirjoitukset ............................................... 12. – 28.3.2019 

Talviliikuntaretki Vuokattiin ........................................................... 29.3.2019 

Eduskuntavaalipaneeli lukiolla ....................................................... 3.4.2019 

Jatkavien vanhempainilta lukiolla ................................................. 25.4.2019 

Päivätyökeräys ............................................................................. 29.4.2019 

Salibandyturnaus Eleven+  .......................................................... 10.5.2019 

Tiimiseminaari .............................................................................. 13.5.2019  

Kevätkarnevaali- ja piknikpäivä .................................................... 15.5.2019 

Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat .......................... 15.5.2019 

Kevätjuhla alkaville ja jatkaville .................................................... 31.5.2019 

Kevään ylioppilasjuhla Liikuntakeskuksessa .................................. 1.6.2019 

Riemuylioppilaat (vuoden 1969 ylioppilaat) vierailulla .................... 1.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikunnan riemua Hamarissa toukokuussa 2019 

 



LUKION NÄKÖVINKKELISTÄ 

Lukio on nuorisotyötä 

Riemuylioppilaiksi kutsutaan 50 vuotta sitten ylioppilaskirjoituksen suorittaneita. Lukion 

lakkiaisjuhlaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä saamme kunniavieraaksi riemuylioppilai-

den joukon. Vuonna 1969 Ylivieskan yhteiskoulusta kirjoittaneet ylioppilaat kokoontuvat 

luokkakokoukseen lukion ylioppilasjuhlan yhteydessä. 

Puhe riemuylioppilaista ei ole liioittelua, sillä niin mukavia nämä tapaamiset ovat. Rehtoril-

le luokkakokoukset ovat viran mukavimpia hetkiä. On ilo nähdä jo työelämänsä päättänei-

den nuorekkaiden ja virkeiden seniorikansalaisten saapuvan vanhaan kouluunsa. Kun he 

muistelevat nuoruutensa koulunkäyntiä, on kuin elokuvissa kävisi. 

Tapanani on näissä tapaamisissa lukea heille koulun vuosikertomusta 50 vuoden takaa. 

Yllättävän monipuolista, aktiivista ja edistyksellistä koulun toiminta on ollut jo menneinä 

vuosikymmeninä. On ollut osallistumista urheilukilpailuihin, kuoroja, orkestereita, kerhoja ja 

opetuksen kehittämistä sekä monenlaisia teini tapaamisia. Koulu ei ole ollut vain opetusta, 

vaan paljon muutakin. 

Tällä monipuolisella linjalla Ylivieskan lukio on jatkanut yhteiskoulun perinteitä. Innolukio, 

lukioakatemia ja tiimilukio ovat tämän ajatuksen toteuttamista. Yhteistyö Centrian kanssa 

oli ainutlaatuista jo 1990-luvulla, jolloin lukiolla on “teku-linja”. Ideana on antaa virikkeitä 

muuhunkin kuin vain tiedon taitoihin. 

Oppimisen lisäksi lukiolaiset tarvitsevat sosiaalisia taitoja. Tätä varten ja osallisuuden li-

säämiseksi kehitimme lukioomme uudenlaisen tiimilukio. Opetuksen ulkopuolinen toiminta 

järjestetään opiskelijoiden tiimien avulla. Syksyllä käynnistyneen Opetushallituksen hank-

keen avulla tiimilukiotoiminta on herättänyt kiinnostusta eri tahoilla. 

Uusia hankkeita on käynnistynyt keväällä. Lukio koordinoi alueen lukioiden yhteistä tutor-

opettajahanketta. Siinä otetaan haltuun uusi lukion opetussuunnitelma, jonka käyttöönotto 

vuonna 2021 suunnitellaan alueen lukioiden kesken yhteistyössä. Ensi syksynä käynnistyy 

jo rahoituksen saanut lukion laatu-hanke. Samoin erityisopetus voimistunee uuden viran 

myötä.  Myös yhteistyötä nuorisotyön kanssa tiivistetään. 

Lukio Ylivieskassa ei ole vain koulu, vaan myös nuorisotyötä ja monenlaisen kulttuurin 

pioneerityötä. Mutta on muistettava, että onni ei suosi, jos ei itse yritä. Tämän viestin rie-

muylioppilaat tuovat meille tämän päivän lukiosta vastaaville ja opiskelijoille. Hyväkään 

koulu ei auta, jos ei myös itse yritä.  

 

 

Kalle Luhtasela 

rehtori 

  



OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 

 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet: 

Veera Savukoski, 

puheenjohtaja 

Jemina Koivuniemi,  

varapuheenjohtaja  

Vilja Erkkilä, sihteeri 

Tuomas Alanen, talou-

denhoitaja 

Kalle Poutanen, tiedottaja 

Oona Liius 

Essi Salmela 

Wilma Hintsala 

Jaakko Sipilä 

Tetti Lohvansuu 

Arsi Mattila 

Miika Kukkonen 

Miko Kangas 

Maria Salo 

Jesse Knuutila 

Laura Korhonen 

Tuomas Salo 

Edellisten vuosien tavoin kolme opiskelijakuntamme jäsentä osallistui Water-opiskelija-

kuntafestivaaleille Tampereella 12.- 14.10.2018. Tapahtumassa kierrettiin erilaisia toimin-
tapisteitä ja kehitettiin lukiomme toimintaa. 

13.11.2018 koulullamme vieraili Pohjanmaan lukiolaisia kouluttamassa hallituslaisia. Kou-

lutuksessa käytiin läpi asioita, jotka jo toimivat sekä puututtiin opiskelijakuntamme epäkoh-

tiin. 12.12.2018 Tuusulan lukion opettajia vieraili koulullamme ja kokouksessamme. Halli-

tuksen jäsenet kertoivat heille omia kokemuksiaan tiimitoiminnasta sekä hallituksen toi-

minnasta. Syksyllä osa hallituksen jäsenistä oli myös mukana puhelintyöryhmässä, jossa 

puututtiin konkreettisesti opiskelijoiden puhelimen käyttöön tunneilla.  

Maaliskuussa kansainvälisenä ilmastolakkopäivänä opiskelijakunnan hallitus kantoi huolta 

ilmastonmuutoksesta keräämällä nimiä adressiin, joka luovutettiin Ylivieskan kaupungin-

johtajalle, valtuuston puheenjohtajalle sekä hallituksen puheenjohtajalle maanantaina 15.4. 



Kevään aikana toimi sisustustyöryhmä, jossa hallituksen jäseniä oli mukana.  Opiskelija-

kunta maksoi yläkerran oleskelutilaan hankitun uuden sohvan. 

Koko vuoden ajan hallituksen puheenjohtajalla on ollut oikeus osallistua opettajien jakso-

palavereihin. 

 

TIIMIT 

Tiimitoiminta on ollut osana Ylivieskan lukion toimintakulttuuria kolme vuotta. Lukuvuoden 

2018 - 2019 aikana Ylivieskan lukiossa on toiminut yhteensä viisitoista alkavien ja jatkavi-

en tiimiä sekä seitsemän abitiimiä. Opiskelijakunnan toimintaa johtaa opiskelijakunnan hal-

litus, jossa on edustettuna jäsen kaikista tiimeistä. Jokaisessa tiimissä on vähintään yksi 

tiimiopettaja. Tiimitoiminnan tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta.  

Lukuvuoden teemana on ollut työelämäyhteistyö. Jokainen tiimi on hankkinut itselleen työ-

elämäyhteistyökummin ja aloittanut yhteistyön suunnittelun. Monet tiimeistä ovat tehneet 

vierailun omaan kummiyhteisöön ja miettineet yhteistyömahdollisuuksia jatkossa. Tiimitoi-

mintaa on kehitetty lukuvuoden aikana kolmessa eri tiimiseminaarissa. Lisäksi tiimitoimin-

nan kehittäminen sai lukuvuoden aikana rahoitusta Opetushallitukselta." 

 

Edellisen vuoden tiimiseminaarissa pohdittiin tiimitoiminnan kehittämistä     (arkistokuva) 

AV-tiimi  

AV-tiimin apua tarvitaan aina koulun yhteisten tapahtumien järjestelyissä. Tiimi hoitaa ää-

nentoiston, valot ja muut tarpeelliset valmistelut paikoilleen juhlasaliin ja tilaisuuden jäl-

keen pois. Lukion joulumyyjäisten aikana tiimin tehtävänä oli myös vastata makkaranpais-

tosta ja myynnistä. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi rehtori Kalle Luhtasela. 

Business-tiimi 

Business-tiimi on jatkanut edellisenä lukuvuonna käynnistettyä välipalakioskitoimintaa. 

Opiskelijakunnan kahviossa on myyty tiistai- ja torstai-iltapäivisin välipalaa, jotta pitkät kou-

lupäivät sujuisivat paremmin. 

Tiimi on kouluttanut myös muita tiimejä toimimaan vuorollaan välipalakioskin myyntitehtä-

vissä. 



Kuva on tiimin vierailulta Kotipizza-yrityksessä, josta tuli tiimin kummiyritys. Tiimiä ohjaa-

vana opettajana toimi Hanna Lehtonen. 

 

Digi-Inno-pelitiimi  

Digi-inno-pelitiimi on kokoontunut vaihtelevasti lukiotunneilla. Tiimi on ollut mukana mm. 
myyjäisissä lautapelejä järjestämässä, vanhojen tanssien järjestelyissä sekä vieraillut yri-
tyskummin luona. Kummina on toiminut Centria, ja siellä kohteina olivat niin robotiikka, 
elektroniikka kuin pelipajakin. Tiimin puheenjohtajana on toiminut Inka Savolainen ja edus-
tajana hallituksessa Jemina Koivuniemi. 

Ekotiimin toimintaa  

Ekotiimi huolehtii edelleen lukion pullon- ja tölkinkierrätyksestä. Vestian kanssa on alkanut 

yritysyhteistyö. Ekotiimi on käynyt Vestialla yritysvierailulla ja yhteistyönä on aloitettu luki-

on jätehuoltosuunnitelman päivittäminen. Ekotiimi on myös mukana Vestian instagramku-

vien päivityksessä. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Olli Peltonen. 

 

Dekotiimi  

 

Dekotiimin nimi tarkoittaa koristelemista. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Sinikka Mattila 

ja syyslukukaudella myös Jenni Tölli. Yhteistyökumppani Virve Arvola kävi lukiolla kerto-

massa yrityksensa SKISSIN toiminnasta. ja yrittäjyydestä kaikille alkaville ja Dekotiimille. 



Tiimi on hoitanut eri tapahtumien kuten Vanhaintanssien koristelemisia ja näyttelyiden pys-

tyttämistä kuvataiteenopettajan apuna.  

 

Elämystalo Artterissa tehtiin Liikkeessä-seminaarin lavastuksia yhteistyökumppanin, visu-

alisti Virve Arvolan johdolla.  

 

Joulumyyjäisiin valmistettiin myy-

täviä askartelutuotteita ja suunni-

teltiin liikuntasalin koristelu. Hallo-

ween tapahtuma työllisti tiimiä en-

nen syyslomaa.  

 

Lukiolla järjestettiin kilpailu uuden 

logon suunnittelusta. Oheisena 

ovat kaikki kilpailuun osallistuneet 

ehdotukset.  

 

Opiskelijoista koottu raati valitsi 

voittajaksi logon numero 1, joka 

lähetetään mainostoimistolle toteu-

tettavaksi Ylivieskan lukion uudek-

si logoksi. 

 



 

Kakkutiimi  

Kakkutiimi on leiponut herkulliset leivon-

naiset koulun tilaisuuksiin kuten vanhem-

painiltoihin, vanhojentansseihin ja loka-

kuussa järjestettyyn Halloween-

teemapäivään. Lukion joulumyyjäisissä 

kakkutiimi piti vohvelikahvilaa, josta sai 

ostaa suolaisia ja makeita vohveleita. 

Maaliskuussa tiimi vieraili Pirjon Pakarin 

Ylivieskan myymälässä, joka on kakku-

tiimin yhteistyö- ja kummiyritys. 

Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat Elina 

Nissilä ja Tiina Jutila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälisyystiimin kuulumisia  

 

Kansainvälisyystiimi järjesti lukiolaisille syksyllä tiedotustilaisuuden ulkomaille vaihto-

oppilaaksi hakemisesta ja siihen liittyvistä asioista. Yhteistyökumppaneina olivat Rotary- ja 

Lions- klubien edustajat, alueen lukioissa vaihto-oppilaina opiskelevat kertoivat opiskelusta 

kotimaissaan (USA ja Australia). 

 

Kansainvälisyystiimin kutsumana saatiin pastori Isak Maluan Namibiasta vierailulle kou-

luumme. Hän piti ansiokkaan esitelmän, jossa rohkaistiin opiskelijoita asettamaan itselleen 

tavoitteita opiskeluunsa. 

Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat Ritva Nuorala ja Marja Lehtinen. 
 

 

Liikuntatutorit 

Välituntiliikuntaa pidettiin lukiotunneilla lukuvuoden aikana silloin, kun koulun liikuntasali ei 

ollut muussa käytössä. Lisäksi järjestettiin joulumyyjäisissä lapsille Muksula, joka onnistui 

oikein hyvin. Liikunnanohjaajan työhön käytiin tutustumassa Ylivieskan Liikuntakeskukses-

sa ja keväällä järjestettiin vielä yhteinen liikuntatempaus. Tiimiä ohjaavana opettajana toi-

mi Nina Hietanen. 



Musatiimi 

 

Musatiimi aloitteli syksyllä välituntimusiikkitoimintaa soittaen keskusradiosta lukion opiske-

lijoiden toivekappaleita. Tiimillä oli joulumyyjäisissä ”elävä jukeboxi”, eli laulu- ja soitinryh-

mä, joka esitti listalta myyjäisvieraiden toivomusten mukaisia joulumusiikkikappaleita pien-

tä korvausta vastaan. 

 

Keväällä keskityttiin yritysyhteistyön virittämiseen Dex Viihteen Roope Rantalan kanssa. 

Tiimiläiset osallistuivat yhteistyön merkeissä Savelan lauluklubi-iltoihin sekä Haapajärven 

konsertti-iltoihin avustaen mm. lipunmyynnissä. Kevään huipensi lukion piknikin valmistelu 

musiikin osalta. Musatiimi esitti siellä aloituskappaleen ja suunnitteli piknikin muuta musiik-

kiohjelmaa. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Sari Pahkala. 

 

Sometiimi 

 

Sometiimiläiset olivat vastuussa koulun 

tapahtumien ja opiskelijoiden arjen päivit-

tämisestä koulumme somekanaviin, joita 

ovat Instagram, Snapchat ja Face-

book. Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat 

Marja Kauppinen-Rönni ja Terhi Lähet-

kangas. 

Sometiimi toteutti joulukuussa joulukalen-

terin ja osallistui koulumme joulumyyjäi-

siin. Tammikuussa Jokirannan koulun ja 

Alavieskan yhtenäiskoulun yhdeksäsluok-

kalaiset tutustuvat lukioon, Lukio kuvina -

pisteessä tiimi esitteli koulun tapahtumia ja 

kertoi lukiossa opiskelemises-

ta. Ystävänpäivänä tiimi järjesti “Yllätä ys-

tävä” -tempauksen. 

 

Tapahtumatuottajatiimin toimintaa  

Tapahtumatuottajatiimi on ollut mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa 

lukion tapahtumia yhdessä muiden tiimien kanssa. Syksyllä tiimi organisoi alkavien van-

hempainillan. Joulujuhla pidettiin opiskelijoiden toiveesta yöjoulujuhlana 20.- 21.12. välise-

nä yönä, jolloin vietimme aikaa yhdessä lukion salissa joulua tunnelmoiden sekä musiikki-

esitysten, erilaisten kisailujen ja näytelmien parissa. Ilta huipentui kirkon raunioille, jossa 

juhla päättyi yhteiseen lauluhetkeen.  

Tiimi oli mukana myös luomassa uutta yhdessä joulumyyjäistyöryhmän kanssa, kun lukiol-

la järjestettiin joulumyyjäiset joulukuussa 2018. Keväällä tapahtumatuottajien päätehtäviin 

lukeutui vanhojentanssien tehtäväorganisointi eri tiimeille sekä kevätjuhlan suunnittelu yh-

dessä vararehtori Terttu Alasen kanssa.  Tiimiopettajat: Jonna Svartström ja Arto Huhta-

nen 



Tarjoilutiimi  

Tarjoilutiimi on lukuvuoden 2018 - 19 aikana ollut järjestämässä kahvituksia erilaisiin ta-

pahtumiin, kuten vanhempainiltoihin ja vanhaintansseihin. Joulumyyjäisissä järjestettiin 

lapsille ongintaa. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Jukka Jylhä-Ollila. 

 

Turvatiimi 

 

Turvatiimi järjesti alkaville opiskelijoille turvakävelyn lukiolla ja päivitti koulun poistumisreit-

tien- ja alueiden kartat. Tiimi kävi tutustumis- ja koulutuskäynnillä Jokilaaksojen pelastus-

laitoksella, joka toimii tiimin kummiyrityksenä. Turvatiimi järjesti liikenteenohjauksen ja 

opastuksen joulumyyjäisiin ja vanhojentansseihin. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Matti 

Strömmer. 

 

Tutor-tiimi  

 
Lukuvuoden 2018 – 2019 tutoreina toimivat Jasmin Visuri, Veera Savukoski, Jonna Ahl-

holm, Sonja Koski, Violan Halmetoja, Fanny Piippo, Vera Mattila, Tetti Lohvansuu, Karolii-

na Lukkarinen, Lotta Tuomaala, Henni Hietanen ja Emmi Vierimaa ja tiimiä ohjaavina opet-

tajina Hanna-Kaisa Ruuska ja Iida-Liisa Repo. 

 

Tutorit osallistuivat perinteisen ”Lutuleirin” eli Lukio tutuksi -leirin järjestämiseen Törmälän 

leirikeskuksessa. Iltapäivän aikana juuri koulunsa aloittaneet lukiolaiset ohjataan ryhmäy-

tymään ja toivotetaan heidät tervetulleiksi lukioomme. 

 

Tutorit olivat mukana myös vanhempainilloissa ja uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa reh-

torin ja opinto-ohjaajan avustajina mm. Jokirannan 9.-luokkalaisten vanhemmille suunna-

tuilla koulutusmessuilla. Juuri ennen syyslomaa koululla järjestettiin alkaville opiskelijoille 

"munkitus”. 

 

Vapaaehtoistyöntiimi  

Syyslukukaudella viriteltiin yhteistyötä kummiyrityksemme Tuokiotuvan kanssa, jonka toi-

minnanjohtaja Anne Isokoski vieraili lukiollamme esittelemässä Tuokiotuvan toimintaa. 

Opiskelijat ohjaajineen vierailivat kummiyrityksessä tammikuun lopulla. Siellä Anne Iso-

koski tutustutti lukiolaiset tuvan toimintaan ja henkilökuntaan. Yhdessä mietittiin myös yh-

teistyökuvioita. 

Huhtikuussa vapaaehtoistyöntiimi järjesti päivätyökeräyksen  SOS Lapsikylän hyväksi. Ke-

räykseen osallistuivat lähes kaikki alkavat ja jatkavat. 

Toukokuun loppupuolella järjestettiin vielä Kahoot-kilpailu vapaaehtoistyöstä ja hyvänteke-

väisyyskahvila, jonka tuotolla hankittiin aineeton lahja (vuohi) Kirkon ulkomaanavusta." 

Tiimiopettajina toimivat Heidi Alanen ja Terttu Lahdenmäki. 

 



Abien tiimit 

Abiturienteilla oli viimeisenä kouluvuotenaan opintomatkoja mm. Helsinkiin, Tampereelle ja 

Ouluun. Abit järjestivät myös erilaisia teemapäiviä ja penkkarit. Tapahtumien järjestämistä 

varten perustettiin erilaisia tiimejä, kuten musiikki-, koristelu-, teemapäivä-, abimatka-, bud-

jetti-, abileffa-, abiajelu- ja muu penkkariohjelmatiimi. Tiimien toimintaa valvoi eri tiimien ve-

täjistä koostunut abitoimikunta ja ohjaajina toimivat ryhmänohjaajat.   

 

Yritysyhteistyö 

 

Yritysyhteistyö on ollut timitoiminnan vuositeema kuluvana lukuvuonna. Tiimit valitsivat ha-

luamansa yrityksen yhteistyökummiksi ja apulaisrehtori piti yhteyttä yrityksiin. Tiimisemi-

naari tammikuussa aloitti varsinaisen yhteistyön tiimien ja valittujen yrityksen kesken. Ke-

vään aikana on järjestetty erilaisia kohtaamisia, tilaisuuksia ja tempauksia. Tavoitteena on 

jatkaa yhteistyötä myös tulevina vuosina. 

 

Työelämäyhteistyö tiimien avulla on opiskelijalähtöistä ja toiminnallista. Tämä vahvistaa 

nuoren opiskelijan ammatti-identiteetin etsimistä, oman opiskelupolun suunnittelemista, 

kannustaa nuoria miettimään omia vahvuuksiaan ja antaa tilaisuuden testata niitä aidossa 

tilanteessa. Tässä toimintamallissa työelämään tai vaihtoehtoisesti kolmannen sektorin 

toimijoihin tutustuminen vaihtuu opettaja- ja opinto-ohjausjohtoisuudesta opiskelijoiden 

omaksi toiminnaksi. Jokaisella tiimillä on ollut kummiyritys tai muu toimija, jonka luona tiimi 

on vieraillut ja tutustunut yritys- ja työelämätoimintaan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiimiseminaarissa tammikuussa 2019 kävivät Jukka Saarela ja Mari Autio YTEKiltä ja 

Pirkko Arhio Jessistä kertomassa lukiolaisille työelämäyhteistyöstä. 



 

 

 
 

 

LUKIOAKATEMIA 
 

Lukioakatemiassa voi yhdistää opiskelun ja aktiiviharrastuksen lukio-opintoihin. Säännölli-

nen harjoittelu hyväksyttiin akatemian kautta lukion kursseiksi seuraavissa lajeissa: ilmailu, 

hiihto ja juoksu, jalkapallo, jääkiekko, tyttöjen ja poikien salibandy, pesäpallo, ratsastus, 

teatteri, telinevoimistelu, tanssi sekä peliakatemia. 

Salibandyakatemialaiset osallistuivat vuoden aikana alueemme koulujen välisiin turnauk-

siin. 

 

 

Ylivieskassa oteltiin salibandyn Eleven+ mestaruudesta 10.5. Turnaus päättyi finaaliotte-

luun, jossa vastakkain olivat Ylivieska lukion ja Kalajoen lukion joukkueet. Mestariksi tuli 

Ylivieskan lukio maalein 6-4. Kiitos mukavasta turnauksesta myös Haapajärven ja Nivalan 

joukkueille! Lukio kiittää myös taustavoimia ja järjestelyissä mukana olleita. 

 

Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisista mu-

siikkiopiston opinnoista sai hyväksiluettua sovitut kurssimäärät lukion oppimäärään sovel-

taviksi kursseiksi. 

 

 



 

eLUKIO 

Ylivieska kuuluu 23:n itsenäisen lukion eLukio-verkostoon, jonka kautta on mahdollista 

suorittaa lukion kursseja joko aineopiskelijana tai koko lukion oppimäärä sekä ylioppilas-

tutkinto. eLukion kautta myös päivälukion opiskelija voi käydä esimerkiksi kertauskursseja 

tai opiskella vieraita kieliä, joita ei päivälukiossa opeteta kuten espanjaa, italiaa, kiinaa, ja-

pania ja pohjoissaamea. 

 

eLukion opettajina toimivat sekä oman että muiden verkostoon kuuluvien lukioiden opetta-
jat ja opetus järjestetään verkon kautta. Kokeet pidetään iltaisin joko koululla tai verkon 
kautta Moodlessa, Abitissa tai oppikirjakustantajan koeympäristössä, 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 turval-

lisen oppimisympäristön luomiseksi opiskelijoille. Vanhempainyhdistys on yhteydessä pai-

kallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon. Lukiolais-

ten vanhempien toivotaan liittyvän vanhempainyhdistykseen, jäsenmaksua ei ole. 

 

Vanhempainyhdistyksellä ei ole tällä hetkellä toimivaa hallitusta, joten yhteyshenkilönä 

toimii lukion apulaisrehtori. 

   

 

OPINTORETKET 

Eri oppiaineisiin liittyviä opintoretkiä tehtiin lukuvuoden aikana useita. Kulttuurimatka Hel-

sinkiin vei opiskelijat tutustumaan vasta avattuun Amos Rex –museoon, nykytaiteen mu-

seo Kiasmaan sekä Helsingin kaupunginteatteriin Kinky Boots -musikaaliin.  

 

Liikuntakurssilaiset ehtivät käydä päivän retkillä Oulussa ja Kalajoella kokeilemassa erilai-

sia liikunnallisia aktiviteetteja sekä talviliikuntaretkellä Vuokatissa. 

 

Abiturientit tekivät jatko-opintoihin liittyvät opintoretket Oulun yliopistoon abipäiville, jossa 

tutustuttiin yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksiin. 



 

Helsinkiin Studia-messuille matkattiin marraskuussa. Matkalla nuoret tutstuivat Tampereen 

yliopisto- ja ammattikorkeakoulutukseen. Helsingissä esittäytyivät maamme eri yliopistot ja 

ammattikorkeakoulut.  

 

Toisen vuoden opiskelijat kävivät Kokkolassa tutustumassa Centria-ammattikorkeakouluun 

 

Retkien kustannukset jaettiin lukion, opiskelijakunnan ja opiskelijoiden kesken.  

 

 

2. vuoden opiskelijat esittivät Liikuntakeskuksessa vanhoja tansseja huoltajilleen  

VANHEMPAINILLAT 

Vanhempainiltoja on järjestetty lukuvuoden aikana vanhaintanssit mukaan lukien nel-

jä kertaa. Tiimit järjestivät kahvitarjoilut, joiden tuotoilla tuettiin opintoretkiä. Lukion 

opiskelijat esittivät musiikkia illan piristykseksi. 

 

Lukioon seuraavana syksynä lukiossa aloittavien oppilaiden vanhemmille järjestettiin 

ns. tulevien vanhempainilta tammikuussa. Illan teemana oli lukio-opiskelu. Lisäksi lu-

kio esittäytyi Alavieskassa 9-luokkalaisten vanhemmille, mukana oli opiskelijoita. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempainillan teemana alkusyksystä olivat 

opiskelua koskevat asiat, arviointi lukiossa sekä lukion tiloihin tutustuminen, opettaji-

en, erityisopettajan ja terveydenhoitajan esittäytyminen. 

Jatkavien ikäluokka esitti helmikuussa vanhoja tansseja vanhemmilleen. Liikunnan-

opettajat olivat ohjanneet kappaleet talven aikana esityskuntoon.  

Jatkavien huoltajille pidetyssä vanhempainillassa keväällä tiedotettiin jo ylioppilastut-

kintoon liittyvistä asioista sekä jatko-opinnoista.  



LUKION DIGILOIKKA 

Sähköiset oppimateriaalit tulivat lukioon opetussuunnitelman 2016 myötä ja 

digimateriaali yleistyy koko ajan. 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 on jaettu opiskelijoille. 

 

Opiskelijoilla on koulun yhteistilauksena hankkimat kannettavat tietokoneet, joiden 

hankintahinnasta opiskelijoiden huoltajat ovat maksaneet noin puolet. Alkavilla 

opiskelijoilla on opiskelukoneinaan Dell’in  ja jatkavilla Lenovon kannettavat 

tietokoneet, abiturienteilla HP Stream –koneet.   

 

Sähköisiä kurssikokeita on järjestetty koko lukuvuoden ajan harjoitellen samalla 

ylioppilastutkinnon digitaalisia kokeita varten. Sähköiset kokeet ovat tutustuttaneet 

opiskelijat Abitti-koejärjestelmään, jolla on saanut valmiuksia ylioppilastutkinnon ko-

keiden tekemiseen, lisäksi käytössä on ollut materiaalikustantajien omia sähköisiä 

kokeita. Ylioppilastutkinto on sähköistynyt vähitellen ja kaikki kokeet tehtiin 

ensimmmäistä kertaa sähköisinä keväällä 2019. Tätä varten lukion liikuntasaliin on 

tehty tarvittavat sähköistystyöt ja koululla on käytössä kannettavia tietokoneita, joilla 

ylioppilastutkinnon kokeet on tehty. 

 

 

TAPAHTUMIA MEILLÄ JA MUUALLA 

 

Joulukuussa tehtiin lauantaityöpäivä 

myyjäisten merkeissä, myyjäiset olivat 

ensimmäiset laatuaan ja saivat hyvän 

yleisömenestyksen. Joulumyyjäisiin 

osallistuivat kaikki tiimit ja saatu tuotto 

meni opiskelijakunnalle.  

 

Osalla myyjäisten tuotosta koulun viih-

tyisyyttä lisättiin hankkimalla mm. luki-

on ylä-aulaan sohva. 

 

Kännykkäteemaviikolla tammikuussa 

kiinnitettiin huomiota omaan kännykän 

käyttöön koulussa ja vapaa-ajalla. 

Keskusteltiin teemasta ja vietettiin vii-

kon lopuksi kännykätöntä päivää. 

 

Eleven+ ry ja Centria järjestivät 

26.2.2019 Math Talent -kilpailun, johon 

osallistui yhdeksän Jokilaaksojen 



 

alueen lukion joukkuetta sekä AMK Centrian joukkue.  

Lions piiri 107-O järjesti alueensa lukiolaisille puhetaitokilpailun Kokkolassa tammi-

kuussa 2019. Koulukohtaisten karsintojen jälkeen loppukilpailuun selvitti tiensä 16 

kilpailijaa 10 eri koulusta. Kunniakkaasti kouluamme olivat edustamassa Tuomas Sa-

lo, Hilda Jutila ja Jemina Koivuniemi ajankohtaisilla, vaikuttavilla puheillaan. 

 

 

 

 

Toukokuussa vietettiin koulutyön lomassa piknik-iltapäivää Safaripuistossa, mukana 

mm. Elonkolina-bändi ja retkieväät, aurinkoinen kevätsää oli oikein suosiollinen. 

 

 

Vierailijoita lukiolla 

 

Jokirannan yhdeksäsluokkalaiset vierailivat lukiolla joulukuussa. He saivat 

”sähköiskun” lisäksi paljon tietoa lukio-opiskelusta tutorien johdattelemina. 

Vastaavasti Alavieskan yhtenäiskoulun ”ysit” tutustuivat lukioomme tammikuussa. 

Huhtikuussa 2019 pidettyjen eduskuntavaalien alla lukiolla järjestettiin vaalipaneeli 

yhteistyössä Ylivieskan nuorisovaltuuston (NUVA) sekä lukion opiskelijakunnan halli-

tuksen kanssa. Tilaisuus oli avoin kaikille opiskelijoille (myös abeille) ja henkilökun-

nalle. Lukiolla järjestetyssä vaalipaneelissa haastateltiin mukana olleita eduskunta-

vaaliehdokkaita ajankohtaisista aiheista. Paneeliin osallistui alueeltamme kahdeksan 

ehdokasta, jotka vastasivat opiskelijoiden esittämiin tiimien valmistelemiin kysymyk-

siin. Vaalipaneelin juonsivat ansiokkaasti koulumme opiskelijat.  

 



HANKKEET 

Tiimilukiohanke 

 
Tiimitoiminta alkoi Ylivieskan lukiossa syksyllä 2016 uuden opetussuunnitelman myö-

tä. Opetushallituksen avustus myönnettiin Ylivieskan tiimilukiolle kesällä 2018 ja han-

ke aloitettiin syksyllä 2018.  

 

Hankkeen tavoitteina on mallintaa tiimilukio, jota muut lukiot voivat hyödyntää omas-

sa toiminnassaan, yhteistyö työelämään kummiyritysten avulla (jokaisen tiimin voi-

mavaraksi valitaan kummiyritys) sekä tiimitoimintaan liittyvää kouluttamista sekä 

opiskelijoille että opettajille. Ylivieskan lukio tarjoaa myös koulutusta muille lukioille 

tiimitoiminnasta. Tiedotusta on hyvä korostaa jatkossa: oppilaitosyhteistyö, nuoren 

näkökulmasta näkökulmien esille tuominen. 

 

 

Eleven+ tutoropettajat 

1.2.2019 käynnistettiin alueellinen yhteistyöhanke naapurilukioiden kanssa, hanke 

jatkuu 31.7.2020 saakka. Ylivieskan lukio toimii koordinaattorina ja yhteistyökumppa-

neina ovat Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Nivalan, Oulaisten, Raudaskylän, 

Sievin ja Siikalatvan lukiot. 

Tutoropettajaryhmä toteuttaa hankesuunnitelman tavoitteita voimavarojensa mukaan.  

Keskeisenä pidetään uuden opetussuunnitelman 2021 laatimiseen liittyvää valmiste-

lua lukuvuonna 2019 - 2020.  Ajatuksen on tehdä uuden opetussuunnitelman pohja-

työtä yhteistyössä.   Samalla pyritään luomaan pysyvä yhteistyömalli alueen lukioille. 

Tutoropettajaryhmä aloittaa alueen lukioiden seuraavan opetussuunnitelman 

LOPS2021 työstämisen. Ennen kuin uuden opetussuunnitelman perusteet on julkais-

tu, tutoropettajien työ keskittyy uuden lukiolain tuomien uudistusten koordinointiin. 

Näitä ovat erityisopetus, yhteisopettajuus ja korkeakouluyhteistyö. 

 

Laadun kehittämishanke 

Lukion sai huhtikuussa päätöksen Opetushallituksen erityisavustuksesta  lukiouudis-

tuksen toimeenpanoon. Lukion hankkeessa keskitytään uuden lukiolain vaatimusten 

mukaisesti lukion laadun kohottamiseen. Hankkeessa kehitetään lukion laadusta ar-

kinen työväline lukion johtamiseen ja opetukseen sekä muuhun toimintaan. 

Hankkeessa lukion toiminta kuvataan prosesseina, joihin luodaan sekä asiakkaan et-

tä työntekijän näkökulmat. Näin saadaan laatu osaksi lukion arkea. 

  



OPETTAJAT LUKUVUONNA 2018 – 2019 

 
Lukuvuoden aikana ovat lukiolla opettaneet seuraavat opettajat:  

 

Luhtasela Kalle rehtori, uskonto, filosofia 

Alanen Heidi ruotsi 

Alanen Terttu  apulaisrehtori, kemia, matematiikka  

Hietanen Nina liikunta, terveystieto 

Huhtanen Arto historia, yhteiskuntaoppi 

Jutila Tiina matematiikka, fysiikka, eLukion opinnonohjaus 

Jylhä-Ollila Jukka matematiikka, kemia, fysiikka 

Kauppinen-Rönni Marja äidinkieli ja kirjallisuus 

Pahkala Sari musiikki 

Lahdenmäki Terttu venäjä 

Lehtonen Hanna historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto 

Lehtinen Marja saksa 

Lähetkangas Terhi äidinkieli ja kirjallisuus 

Mattila Sinikka kuvataide  

Nissilä Elina ruotsi 

Nuorala Ritva filosofia, psykologia, uskonto 

Peltonen Olli biologia, maantiede 

Pieskä Pekka matematiikka, fysiikka 

Repo Iida-Liisa englanti 

Saarilampi Saana englanti 

Seppänen Elmeri englanti 

Strömmer Matti opinto-ohjaus 

Svartström Jonna psykologia, uskonto 

Tikkanen Mervi erityisopettaja, Lue-kurssi 

Tölli Jenni matematiikka, fysiikka 

Vainiotalo Heikki liikunta 

Ylikorpi Susanna englanti 

 

 

Tuntiopettajat 

Belkov Sergey telinevoimisteluakatemia 

Finnilä Sanna teatteriakatemia 

Huhtakangas Harri jääkiekkoakatemia  



Hyväri Lauri salibandyakatemia 

Järvelä Maija hiihto- ja juoksuakatemia 

Konu Samuli salibandyakatemia  

Moilanen Jani pesäpalloakatemia 

Ristiluoma Jari jalkapalloakatemia 

Salminen Esa ilmailuakatemia 

Suhonen Jyri pesäpalloakatemia 

Talus Anniina ratsastusakatemia 

 

Muu lukion henkilökunta 

Ilomäki Tarja koulusihteeri 

Järvelä Maija koulunkäynninavustaja 

Hakala Anna-Kaisa laitoshuoltaja 

Stenius Armi laitoshuoltaja 

Timlin Juha laitosmies 

Luhtasela Jaakko etälukion koevalvoja 

Salo Piia terveydenhoitaja  

Savela-Leppänen Leea koulukuraattori 

Takkunen Heikki koulupsykologi 

 

Terveydenhuolto  

Lukiolaisten kouluterveydenhuollon ja hammashuollon järjesti Peruspalvelukuntayh-

tymä Kallio. Terveydenhoitaja on vastaanottanut lukiolaisia kahtena päivänä viikossa, 

jolloin on tehty terveystarkastukset alkaville. Kouluterveydenhoitaja on ollut tavatta-

vissa puhelimitse muina aikoina. Lääkärintarkastukset on tehty alkavien ikäluokalle. 

 

 

Opiskelijahuolto 

Erityisopettaja on pitänyt Lue-kurssia lukion opiskelijoille ja tarvittaessa opiskelijoille 

on tehty luki-testejä ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyjen hakemiseksi. Tuen tar-

peessa oleville opiskelijoille suunnitellaan ja tarjotaan erilaisia tuen muotoja.  

 

Koulukuraattorilla ja koulupsykologilla on ollut vastaanotto lukiolaisille tarvittaessa. 

 

 

Ruokahuolto 

Lukiolaisten ruokailu on järjestetty Rahkolan koulun ruokasaliin, jonka henkilökunta 

yhdessä keskuskeittiön henkilöstön kanssa on vastannut lukiolaisten ruokahuollosta.  



PÄIVÄLUKION OPISKELIJAT OHJAUSRYHMITTÄIN 

18HN    (1. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Nina Hietanen 

Aho Eeli 

Alanen Tuomas 

Arvola Niko 

Honkala Oskari 

Jylkkä Miro 

Jämsä Eemeli 

Kiiskilä Arttu 

Kiiskilä Niklas 

Koutonen Katariina 

Kujala Ville 

Kukkonen Miika 

Kärkkäinen Tuukka 

Niemelä Aleksi 

Nikkarikoski Marilla 

Saari Valtteri 

Salo Maria 

Sammalkangas 

Benjami 

Savela Eemil 

Sipilä Jaakko 

Somero Helmi 

Sorvisto Wille 

Särkioja Jami 

Vauhkala vili 

Vähäkangas Roni 

Yrjölä Jenni 

 

 

18JOJ   (1. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Jukka Jylhä-Ollila 

Halinen Jemina 

Heikkilä Sofia 

Hietala Jemina 

Hintsala Helga 

Holmström Noora 

Huhtala Jasmin 

Hyvärinen Aleksi 

Kaarela Oona-Elina 

Karhula Iida 

Kemppainen Samu 

Knuutila Senja 

Lehtola Sofia 

Lesell’ Miro 

Luotomäki Maija 

Marjanen Linnea 

Mattinen Ronja 

Myllylä Fiona 

Salmela Juulia 

Saulio Viljami 

Sorvisto Lauri 

Tikkanen Veera 

Timlin Sofia 

Ylimäki Annie 

 

 

18MSi  (1. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Sinikka Mattila 

Hautamäki Eemil 

Hautamäki Valtteri 

Heikkinen Leevi 

Herranen Maija 

Hämäläinen Inka 

Junno Emma 

Junno Veera 

Karhu Kiia 

Lauronen Reeta 

Marjakangas Fanny 

Marjakangas Leevi 

Myllylä Lotta 

Nikula Sonja 

Ojala Severi 

Pylväs Kaisa 

Rautio Jemina 

Saari Henna 

Saarilampi Saku 

Salmela Elmeri 

Sorvisto Annika 

Takalo Lotta 

Typpö Lasse 

 

18PiP   (1. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Pekka Pieskä 

Arvola Emilia 

Eerola Jussi 

Ervasti Jenni 

Hakalahti Anni 

Hannula Milja 

Hannula Tuuliina 

Heiska Aapo 

Hietala Eemil 

Huhtakangas Vili 

Jaakola Onerva 

Junttila Ville 

Kalliokoski Turo 

Kangaskortet Janne 

Knuutila Jesse 

Koskinen Saana 

Niemonen Aino 

Paakkinen Pauliina 

Paananen Luukas 

Pajala Anniina 

Rautakoski Nikolas 

Suni Joonas 

Tuomaala Vera 

Virkkala Emmi 

Vuolteenaho Lauri 

Vuotila Veeti 

 



 

17HA    (2. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Arto Huhtanen 

Haanpää Salla 

Haaraoja Roosa 

Hanni Vilho 

Hietala Weeti 

Koivuniemi Jemina 

Laurila Jasmina 

Mattila Vera 

Myntti Isabella 

Mäki Neea 

Niskanen Niina 

Perttula Sanni 

Saarela Julia 

Savolainen Inka 

Savukoski Veera 

Seppälä Silja 

Somero Janne 

Sorvisto Jonna 

Ståhle Saana 

Toivonen Miika 

Vääräkoski Sara 

 

 

17PO    (2. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Olli Peltonen 

Anttila Oskari 

Autio Oskari 

Erkkilä Vilja 

Ervasti Helmiina 

Heikkala Eetu 

Hintsala Wilma 

Jokitalo Linnea 

Jämbäck Petrus 

Keski-Ojala Pinja 

Lauronen Veera 

Lohvansuu Tetti 

Matikainen Marjuska 

Muikku Eemeli 

Piippo Fanny 

Saarenpää Roosa 

Salmela Essi 

Salmela Venla 

Savela Rami 

Vierimaa Emmi 

Vierimaa Joonas 

Visuri Jasmin 

 

 

17RHa   (2. vuoden opiskelijat)  ryhmänohjaaja Hanna-Kaisa Ruuska 

Ahlholm Jonna 

Ainali Kalle 

Hautamäki Mika 

Hautamäki Oskari 

Hietala Weikka 

Hietanen Henni 

Isokoski Petri 

Kahlos Reetta 

Koski Sonja 

Mattila Arsi 

Niskanen Johannes 

Paananen Eetu 

Pylväs Ronja 

Rautionaho Matias 

Saari Kim 

Saari Linnea 

Saastamoinen Aatu 

Sipilä Oskari 

Vanha-aho Emilia 

Vuolukka Juulia 

Yrttiaho Jemina

 

 

17RI   (2. vuoden opiskelijat)  ryhmänohjaaja Iida-Liisa Repo 

Halmetoja Violan 

Ilomäki Teemu 

Kangas Miko 

Kirjava Arttu 

Krapu Topias 

Kurra Lauriina 

Launonen Annareeta 

Liias Josefin 

Liius Oona 

Lukkarinen Karoliina 

McCain Tess *) 

McHatten Erin **) 

Niemi Ville 

Niskanen Ruut 

Pesola Essi 

Poutanen Kalle 

Taskila Janita 

Tiinanen Tatu 

Tuomaala Lotta 

Ylikoski Laura 

 

 

*) vaihto-opiskelija USA:sta kevätlukukaudella 2019  

**) vaihto-opiskelija USA:sta lukuvuoden 2018 - 2019 

 



ABITURIENTIT 

 

16JuT    (3. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Tiina Jutila 

Aakula Zaja 

Aston Daniel 

Brax Jonne 

Heiska Heikki 

Hietala Melissa 

Honkala Topi 

Immonen Arttu 

Isopahkala Annele 

Jokelainen Anni 

Jutila Ella-Maria 

Jutila Hilda 

Järvelä Henna 

Kulju Anna 

Löytynoja Karoliina 

Löytynoja Maija 

Marjakangas Thomas 

Myllylä Olivia 

Nukari Arlene 

Perälahti Annika 

Takkunen Salla-Riina

 

16AHe     (3. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Heidi Alanen 

Anttila Jenni 

Haapakoski Roosa 

Hannula Sini 

Hietala Weera 

Järvenpää Jimi 

Kalajanniska Sara 

Kokkoniemi Henna 

Kukonlehto Juho 

Lehtinen Aino 

Lehtola Juulia 

Löytynoja Atte 

Mäkipää Heidi 

Ojala Ville 

Olli Laura 

Raittila Luukas 

Rutanen Tuukka 

Rättyä Miska 

Saari Säde 

Sorvisto Reeta 

Tyrväinen Anna-Reeta 

Wiman Tiia 

Wu Sofia 

 

 

16KM   (3. vuoden opiskelijat)       ryhmänohjaaja Marja Kauppinen-Rönni 

 

Isopahkala Maiju 

Isotalus Jenna 

Jaakola Silja 

Jokinen Veera 

Jokitalo Aino 

Junno Markus 

Kantola Jenna 

Karsikas Juha 

Knuutila Tekla 

Korhonen Laura 

Krapu Oona 

Leppikangas Emmi 

Leppälä Henriina 

Marjanen Elias 

Paananen Eemil 

Pylväs Tuukka 

Ristimäki Aleksi 

Salmela Janita 

Santapakka Julia 

Sillankorva Heikki 

Typpö Helena 

Valli Albert 

Vuolle Antton 

Vuolteenaho Paavo 

 

16LT   (3. vuoden opiskelijat)        ryhmänohjaaja Terttu Lahdenmäki 

Alamikkelä Joona 

Halmetoja Vivian 

Heinonen Jere 

Hilli Roosalotta 

Himanka Reetta 

Honkakoski Elias 

Huhta Noora 

Jokitalo Eerik 

Jämsä Eetu 

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 

 



15StM   (4. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Matti Strömmer 

Aston Kristopher 

Jutila Laura 

Kosunen Jenna 

Lesell’ Iida 

Ojakippola Jere 

Ollila Pauliina 

Reijonen Sari 

Ruotanen Venla 

Säkkinen Sampo 

Tornberg Elias 

Yrttiaho Simeon 

 

STIPENDIEN LAHJOITTAJAT 
 

Lukion toimintakertomuksen valmistumiseen mennessä seuraavat yritykset ja yhteisöt 

ovat lahjoittaneet stipendejä jaettavaksi opinnoissaan menestyneille lukion opiskelijoille.  

Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia. 

 

Herrfors Oy Ab 

J.Kärkkäinen Oy 

Lions Club Alavieska 

Lions Club Ylivieska 

Lions Club Ylivieska-Huhmari 

Lions Club Ylivieska Savisilta 

Nordea  

OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys 

Osuuskauppa KPO 

Osuuspankki Keski-Pohjanmaa/ 

Ylivieskan konttori 

 

Pelastakaa Lapset Ylivieska  

Suomen Lukiolaissäätiö 

Suomi-Venäjä -seura 

Teatteri Willi Lakeus 

Teknologiateollisuuden 100-v. säätiö 

Ylivieskan kaupunki 

Ylivieskan lukion opiskelijakunta 

Ylivieska-Jokivarsi Rotaryklubi 

Ylivieskan Rotaryklubi 

Ylivieskan seurakunta / Nuorisotyö 

Ylivieskan yhteiskoulun riemu-

ylioppilaat vuosilta 1968 ja1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LC Ylivieska Savisilta luovutti stipendit Kokkolan puhekilpailuun osallistuneille  

Hilda Jutilalle, Tuomas Salolle ja Jemina Koivuniemelle 



 

YLIOPPILASKIRJOITUKSET 

 
Syksyn ja kevään ylioppilaskirjoitukset järjestettiin lukion liikuntasalissa. Ylioppilaskokelai-

ta oli syksyllä 112 ja keväällä 109 opiskelijaa.  

 

Syksyllä lukiosta valmistui yksi ylioppilas ja keväällä 78 ylioppilasta, kevään lakkiaisjuhla 

oli 1.6.2019 Liikuntakeskuksessa. 

 

Syksyn ylioppilas 5.12.2018 

Mustola Esa-Pekka

Kevään ylioppilaat 1.6.2019 

Aakula Zaja 

Alamikkelä Joona 

Anttila Jenni 

Halmetoja Vivian 

Hannula Sini  

Heiska Heikki 

Hietala Melissa 

Hietala Weera 

Hilli Roosalotta 

Himanka Reetta 

Hintsala Eerika 

Immonen Arttu 

Isopahkala Annele 

Isopahkala Maiju 

Isotalus Jenna 

Jaakola Silja 

Jokelainen Anni 

Jokitalo Eerik 

Junno Markus 

Jutila Ella-Maria 

Jutila Hilda 

Jämsä Eetu 

Järvelä Henna 

Järvenpää Jimi 

Kalajanniska Sara 

Kallio Lauri 

Kantola Jenna 

Knuutila Tekla 

Kokkoniemi Henna 

Korhonen Laura 

Kosunen Jenna 

Krapu Oona 

Kujala Juho-Pekka 

Kulju Anna 

Lehtola Juulia 

Leppikangas Emmi 

Leppälä Henriina 

Lesell’ Iida 

Löytynoja Atte 

Löytynoja Maija 

Marjakangas Thomas 

Mikkola Joona  

Myllylä Olivia 

Mäkipää Heidi 

Männistö Siina 

Nukari Arlene 

Paananen Eemil 

Partti Noora 

Perkkiö Niko 

Perälahti Annika 

Piippo Tessa 

Pylväs Tuukka 

Raittila Luukas 

Rautio Marena 

Reijonen Sari  

Ruotanen Venla 

Rutanen Tuukka 

Ruuska Elias 

Ruuska Konsta 

Saari Säde 

Sakko Tanja 

Salmela Janita 

Salo Tuomas 

Salonsaari Matias 

Santapakka Julia 

Sarja Sara 

Sorvisto Reeta 

Sorvoja Aki 

Säkkinen Sampo 

Takkunen Salla-Riina 

Typpö Helena 

Tyrväinen Anna-Reeta 

Valli Albert 

Vuolle Antton 

Vuolteenaho Paavo 

Ylimäki Stefan 

Yrttiaho Simeon 

 

 

http://www.hattu.fi/product_info.php/suomen-ruotsalainen-ylioppilaslakki-p-454


 

Liikunnan lukiodiplomin suorittaneet 

Vääräniemi Oona  Laji: Jääkiekko 

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaneet 

Kalajanniska Sara  Tehtävä 3, Häkkilintu 

Keski-Ojala Pinja  Tehtävä 1, Kasvukipuja 

Saari Linnea  Tehtävä 2, Seppoku "Muovinen" 

 

Lukion kuvataidenäyttelyn avajaisissa Akustiikassa diplomintekijät kertoivat töistään. 

Opiskelijoiden tekemien töiden kuvataidenäyttely oli esillä Akustiikassa helmikuun ajan.  

SYKSYN 2019 YLIOPPILASTUTKINTO 
 

Syksyn 2019 ylioppilastutkinto on kokonaan sähköinen. Tietoja tutkinnon suorittami-

sesta on Ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilla www.ylioppilastutkinto.fi/  

 

Syksyn tutkintomaksut laskutetaan elokuussa ja eräpäivä on ennen yo-kokeita. 

 

Koepäivät 
 

ma 16.9.2019  vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, saksa, venäjä ym.) 

 

ke 18.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe  

 

pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, saksa, venäjä ym.) 

 

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 (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 

suomi/ruotsi toisena kielenä –koe 

 

to 3.10. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto 

 

SEURAAVA LUKUVUOSI 2019 – 2020 

Koulu alkaa  ma 12.8.2019  Koulu päättyy la 30.5.2020 
 
Syysloma  21.– 25.10.2019 (vko 43) Joululoma 23.12.2019 – 3.1.2020 
Talviloma 2.– 6.3.2020 (vko 10) 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukuvuosikertomuksessa olevat penkkarikuvat on ottanut lukion abiturientti Iida Lesell’ 14.2.2019. 


