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TAPAHTUMIA LUKUVUODEN AIKANA 

 
Syyslukukausi 2019 

Lukiolaiset vaelluksella Kuusamossa ............................................ 8. – 10.8.2019 

Lukuvuosi alkoi  .................................................................................... 12.8.2019 

Suomen lukiolaisten liitto esittäytyi alkaville ......................................... 15.8.2019 

Tiimien aloitus ...................................................................................... 19.8.2019 

Minitiimiseminaari ................................................................................. 23.8.2019 

Lutu-leiri lukion alkaville opiskelijoille Törmälässä ................................ 27.8.2019 

Ruotsinkielen opiskelijat Luleåssa Oulaisten lukiolaisten kanssa ........... 6.9.2019 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset ..................................................... 16.9. – 3.10.2019 

Nälkäpäiväkeräys ............................................................................  26. - 27.9.19 

Koulukuvaukset .................................................................................... 4.10.2019 

Alkavien opiskelijoiden vanhempain- ja huoltajienilta ......................... 10.10.2019 

Abiturientteja tutustumassa Vaasan yliopistoon ................................. 10.10.2019 

Tutorien ”munkitus” alkaville ............................................................... 18.10.2019 

Halloween-tapahtuma .......................................................................... 1.11.2019 

Abipäivät Oulun yliopistolla ................................................................... 7.11.2019 

Alkavien turvakävely lukiolla ............................................................... 12.11.2019 

Jatkavat tutustumassa Centria-ammattikorkeakouluun ...................... 20.11.2019 

Syksyn ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat ................................ .14.11.2019 

Joululahjaprojekti ................................................................................ 22.11.2019 

Futsaal-turnaus Sievissä .................................................................... 22.11.2019 

Jokirannan 9-luokkalaiset vierailulla  .................................................. 28.11.2019 

Studia-messumatka Helsinkiin .........................................................2.-3.12.2019 

Lukion joulumyyjäiset ......................................................................... 30.11.2019 

Ylioppilasjuhla-itsenäisyyspäiväjuhla Rahkolan koulun kanssa ............ 5.12.2019 

Saven konsertti lukiolla ......................................................................... 7.12.2019 

Lucia-juhla .......................................................................................... 13.12.2019 

Lukion yöjoulujuhla ..................................................................... 20. - 21.12.2019 

 



Kevätlukukausi 2020 

 
Tiimiseminaari ...................................................................................... 15.1.2020  

Vierailu Oulun yliopiston lääketieteen laitokselle .................................. 22.1.2020 

Lukioon tulevien (9-luokkalaisten) vanhempainilta ............................... 23.1.2020 

Preliminäärikokeet abiturienteille ................................................... 6. – 12.2.2020 

Abigaala ja penkkarit ............................................................................ 13.2.2020 

Jatkavien vanhojentanssinäytös huoltajille Liikuntakeskuksessa ......... 13.2.2020 

Vauvapäivä, vanhojentanssinäytökset ja juhlaruokailu ......................... 14.2.2020 

Matematiikkakilpailut ”Math talent” Centrialla ....................................... 25.2.2020 

Kevään ylioppilaskirjoitukset nopeutetussa aikataulussa ............ 10. – 20.3.2020 

Etäopetuskausi ......................................................................... 18.3. – 29.5.2020 

Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat ................................... 12.5.2020 

Virtuaalinen kevätjuhla alkaville ja jatkaville ......................................... 29.5.2020 

Kevään ylioppilasjuhla siirtyi syksyyn ................................................... 29.8.2020 

 

Kevättalvella Suomeenkin rantautuneen koronaviruspandemian vuoksi kaikki koulut jou-
duttiin sulkemaan 18.3.2020 ja lukion opetus toteutettiin etäopetuksena koko loppukevään. 
Yli kymmenen hengen kokoontumiset oli kielletty poikkeuslailla, joten kouluissa ei voitu jär-
jestää normaalia toimintaa ja ennalta sovitut tapahtumat, kuten opintoretket, jouduttiin 
maalis-toukokuulta peruuttamaan tai siirtämään. Kevään ylioppilaskirjoitukset pidettiin no-
peutetussa aikataulussa siten, että 16. – 20.3. järjestettiin yo-tutkinnon koe jokaisena 
päivänä. Kevään lakkiaisjuhlaakaan ei poikkeuksellisesti voitu viettää perinteisenä ajan-
kohtana, vaan se siirtyi syksyyn.  

 
Lukiolla oli ennestään hyvä valmius etäopetukseen eLukio-opetuksen myötä ja koululle pe-
rustettiin striimausstudio oppituntien pitoa varten. Opettajat opettivat pääasiassa kotoa 
käsin erilaisilla digitaalisilla oppimisalustoilla ja työpaikan palaverit pidettiin etäyhteyksien 
kautta. Myös kokeet järjestettiin verkossa kotikokeina. Oppimisen tukea tarvitseville opis-
kelijoille järjestettiin kuitenkin henkilökohtaista lähiopetusta koululla koko lukukauden ajan. 

 
Uusi tilanne toi uusia haasteita ja lisätyötä sekä opettajille että opiskelijoille, kun lähes 
kaikki yhteydenpito oli hoidettava digitaalisten laitteiden ja sovellusten avulla. Positiivista 
tilanteessa oli se, että näitä uusia työtapoja ja –välineitä voidaan hyödyntää jatkossakin, ja 
poikkeustilan aikana luodut hyvät käytänteet muuttuvat osaksi koulun toimintaa. 

14. – 29.5. opetus peruskouluissa jatkui tuoden 9-luokkalaiset lukion tiloihin opiskelemaan, 
koska hallituksen ohjeistuksen mukaan ryhmissä piti olla normaalia enemmän väljyyttä. 

Lukuvuoden lopuksi vietettiin lukion kevätjuhlaa ensimmäistä kertaa virtuaalisesti koulun 
historiassa, teemana oli Hulina. Kaikista tiimeistä saatiin tervehdys videolla, joista tehtiin 
kooste kevätjuhlaan. Opiskelijakunnan Hymy-patsaat ojennettiin virtuaalisesti.  



LUKION NÄKÖVINKKELISTÄ 
Huh huh! Olipas erikoinen lukuvuosi. Tämä oli korona-taudin 
lukuvuosi. Ensimmäinen sellainen. Saapa nähdä miten poik-
keustilanne vaikuttaa ensi lukuvuoteen. 
 
Koronaepidemian vuoksi aluehallintoviranomaiset sulkivat lu-
kiorakennuksen käytöstä 18.3. 2020 alkaen. Päivän 
varoitusajalla lukio siirtyi etäopetukseen, jota kestikin sitten lu-
kuvuoden loppuun. Ylioppilasjuhlia ei pidetty. Ne siirrettiin 
syksyyn. Kevätjuhla pidettiin suoratoistopalveluna Youtubessa. 
 
Etäopetuskausi sujui kaikesta huolimatta hyvin. Maaliskuussa rakennettiin lukiolle oma 
striimistudio. Opetus siirtyi ketterästi verkkoon ja opettajat toteuttivat kurssin opinnot ver-
kossa. Samalla tukiopetuksen tarve kasvoi ja sitä annettiin lukiolla lähiopetuksena 
kouluavustajan ja erityisopettajan toimesta.  
 
Ylioppilaita valmistui 61, joten syksyn kirjoituksissa moni koettaa parantaa tulostaan. 
 
Merkittävin asia lukuvuoden aikana oli alueellisen tutoropettajan toiminnan käynnistymi-
nen. Ylivieskan lukio koordinoi hanketta, joka kokosi uuden opetussuunnitelman tekoon 
Eleven+ organisaation 11 lukion opettajat ja rehtorit. Helmikuussa lähes 300 alueen opet-
tajaa kokoontui yhteiseen koulutuspäivään Akustiikkaan. Yksi rehtorin unelmista toteutui, 
kun alueen lukioiden yhteistoiminta vahvistui ja alueelliset aineryhmät saatiin toimimaan. 
 
Muitakin hankkeita toteutui. Laatuhanke ja opiskelijoiden tiimilukio- hankkeet. Tiimilukio toi-
mintamme herätti valtakunnallista kiinnostusta.Lukion tiimitoimintaan kävivät tutustumassa 
Limingan lukio, Tuusulan lukio ja  Helsingin kielilukio. Laatuhanke toteutuu rehtorivetoi-
sesti. Laatu nousee arvioitavaksi, kun opinto-opas on hyvä ja lukion prosessit kuvataan 
perehdyttämisoppaassa. Tämä työ jatkuu seuraavalla lukukaudella. 
 
Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021. Silloin lukio-opetuksen sisältö ei 
paljon muutu, mutta muoto sitä enemmän. Kurssimuotoinen lukio jää historiaan. Sen tilalle 
tulevat opetukseen eri mittaiset opintojaksot. Samalla myös jaksojärjestelmä kokee muo-
donmuutoksen. Myös ylioppilaskirjoitukset uudistuvat. Uusi lukiolaki astui lukuvuoden 
alussa voimaan. Uuden ylioppilaslain ja -asetuksen muutokset toteutuvat vähitellen. 
  
Lukio-opetusta oli lukiorakennuksen lisäksi pihalla olevassa parakissa. Musiikki jatkoi siellä 
ja uutena äidinkielen ja matematiikan / fysiikan opetusta pidettiin parakissa.  
 
Kesällä uuden lukuvuoden valmistelut ovat valmiina. Varjon heittää sille koronaepidemian 
jatkumisen pelko ja Ylivieskan kaupunginhallituksen päättämät henkilöstön lomautukset 
syyslukukaudella.  Syksystä tulee työntäyteinen, kun lomautusten rasittamana täytyy pun-
nertaa uusi opetussuunnitelma syksyllä valmiiksi. Toivoa taas herättää se, että lukioomme 
oli ennätysmäärä uusia hakijoita, 124 opiskelijaa. 

Kalle Luhtasela 

rehtori  



OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 

 

 

Opiskelijakunnan hallitus 2019 – 2020 ohjaavine opettajineen 
(vasemmalla Jonna Svartström, oikealla Arto Huhtanen) 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet: 

Reeta Lauronen, puheenjohtaja  
Tuomas Alanen, varapuheenjohtaja  
Emmi Virkkala, sihteeri  

Roni Mickos, taloudenhoitaja  
Eemeli Similä, tiedottaja  

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet: Noora Arvola, Tuuliina Hannula, Valtteri Saari, Noora Erkkilä, 
Jemina Hietala, Emma Hämäläinen, Maria Kirjava, Anna Heikkilä, Veera Savukoski Jemina Koivu-
niemi. 

Opiskelijakunnan hallitus on saanut koulutusta tehtäväänsä vuoden 2020 aikana. 9.10. Ulla Mänty-
kangas Oulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta oli pitämässä lukiollamme tiimien puheen-
johtajille sekä sihteereille koulutusta. Koulutuksessa opetettiin johtamisen taitoja sekä pohdittiin tii-
mitoimintaa. Toinen Ullan koulutuksista oli tiimiseminaarin yhteydessä koko koulun väelle 
15.1.2020. Koulutuksen aiheena oli tiimitoiminta ja tiimiäly. 

Edellisten vuosien tavoin myös tänä vuonna opiskelijakuntamme hallituksen jäseniä osallistui 
Water-opiskelijakunta-festivaaleille. Festivaalit järjestettiin Turussa 19. - 20.10.2019 ja lu-
kiostamme festivaaleille osallistui neljä jäsentä. Tapahtumassa käytiin erilaisilla toiminta-
pisteillä ja luennoilla, joiden kautta opittiin kuinka oman lukion opiskelijakunnan toimintaa voisi 
kehittää. 

Koulun yläkerrassa sijainneen kahvikoneen sopimus loppui vuoden 2019 lopussa, ja sen jälkeen 
tilalle on suunniteltu uutta kahvikonetta tai mahdollisesti kahvinkeittimiä. Myös valokuvaussopimus 
Kuvaverkon kanssa solmittiin uudelleen vuoden vaihteessa.  
 

Osallistuimme “Operaatio joulun lapsi” -hyväntekeväisyyskeräykseen. Jokainen tiimi valmisteli jou-
lulahjan. Pikkujoulujen yhteydessä 22.11.2019 järjestimme yhteisen paketointihetken, jossa 



jokainen tiimi yhdessä laittoi lahjansa valmiiksi. Opiskelijakunnan hallitus päätti maksaa vapaaeh-
toisen 50 euron postikulut pakettien perille toimitusta varten. 

Lukion joulumyyjäiset pidettiin lauantaina 30.11.2019. Myyjäistuottoa saatiin 2600 € ja tuotto 
käytettiin ala- ja yläkerran käytävien sohviin sekä uusiin juhlavaloihin. Sohvat saapuivat 
11.3.2020. Lukion joulujuhla järjestettiin yöjoulujuhlana Akustiikassa 20.12.2019. 

Lukiolla kävi vierailijoita tutustumassa tiimitoimintaan Limingan lukiosta 23.9.2019 ja Helsingin 
kielilukiosta 25.2.2020. Opiskelijakunta on ollut mukana järjestämässä ja tapaamassa vieraita. 
Tavoitteena oli kertoa tiimitoiminnastamme opiskelijoiden näkökulmasta.  

Lukion opetus siirtyi koronaviruksen vuoksi etäopetukseen 18.3.2020 loppulukukaudeksi. Ope-
tustunteja järjestettiin internetin välityksellä toimivien kokousalustojen kautta, mutta muuten 
opiskelu tapahtui itsenäisesti. Opiskelija pystyi saamaan erityisopettajan, koulunkäynnin ohjaa-
jan ja opinto-ohjaajan tukea opiskeluun sekä oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita terveyteen 
liittyen. Hallituksen ja opettajien järjestämä virtuaalinen etäkevätjuhla pidettiin lukuvuoden pää-
töksenä 29.5.2020. Juhlassa opiskelijakunnan hallitus jakoi alkaville ja jatkaville opiskelijoille 
hymypatsaita. 

Lukuvuoden aikana on toiminut erilaisia työryhmiä, joihin on osallistunut hallituksen jäseniä. 
Työryhmiä on ollut kahvikonetta, opiskelijahuoltoa, oppimisentukea sekä kurinpitosuunnitel-
maa varten. 

Koko vuoden ajan hallituksen puheenjohtajalla on ollut oikeus osallistua opettajien jaksopala-
vereihin. 

Reeta Lauronen, 
puheenjohtaja  

 

 

 

 

 

 

 
Tammikuun tiimisemi-
naarissa kouluttajana 
toimi Ulla Mäntykan-

gas. 
 

  



KOULUMME VUOSIKYMMENET 
 

Ylivieskan Yhteiskoulu perustettiin sotien jälkeen, kun valtioneuvosto myönsi sille toimilu-
van 6.9.1945, jonka jälkeen se aloitti heti toimintansa kaksiluokkaisena. Oppikoulun 
saamiseen myötävaikuttivat päätoimittaja Aarne Halla sekä kansanedustaja Heikki Simo-
nen ja poliisikomissario Ilmari Karjula. 
 
Omistajana oli aluksi Ylivieskan Yhteiskoulun Kannatusyhdistys r.y. ja huoneisto vuokrat-
tiin Ylivieskan kirkonkylän kansakoulusta, jossa koulua pidettiin iltavuorossa. Aluksi oli 
vaikeaa saada päteviä opettajia, ja samat opettajat opettivat monia eri oppilaineita. Syk-
syllä 1946 siirryttiin kirkonkylän keskustaan entisen apteekkitalon yläkertaan. 
 

 
 

Vanha apteekintalo, kuva on otettu vuonna 1946. Rakennus toimi koulutalona vuosina 1946 - 
1953. Talo oli rakennettu vuonna 1903 ja purettiin 1970-luvulla (Kuvaus Oy, Helsinki). 

 
Kolmantena toimintavuotenaan 1947 - 48 koulu pääsi valtionavun piiriin. Oikeus antaa 
keskikoulutodistuksia saatiin opetusministeriöltä helmikuussa 1949. Koulu toimi viisiluok-
kaisena, kunnes Valtioneuvosto myönsi laajentumisluvan asteittain kahdeksanluokkaiseksi 
yliopistoon johtavaksi yhteiskouluksi sekä ylioppilastutkinto-oikeuden 21.6.1949. Ensim-
mäiset 11 ylioppilasta valmistui keväällä 1952. Ylioppilaskirjoitukset oli tuolloin pidettävä 
tilanahtauden takia Ylivieskan valistustalolla, jossa myös lakkiaisjuhla ja voimistelunopetus 
järjestettiin. Oppilasmäärä lisääntyi, ja koska toimittiin sokkeloisessa ja epäkäytännölli-
sessä vuokrahuoneistossa, ei esim. uuden lukusuunnitelman edellyttämää kotitalouden 
opetusta voitu toteuttaa opetuskeittiön puutteen vuoksi.  

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/index4.htm#06091945


Yhteiskoulun oppilasmäärä oli tuolloin yli 300. Kannatusyhdistys sai hankittua tontin uu-
delle koulurakennukselle keväällä 1951, mutta tilojen rakentaminen käynnistyi monen 
mutkan jälkeen vasta maalis-
kuussa 1953. Omaan 
koulutaloon Hakalahdenkadulle 
päästiin siirtymään samana 
syksynä. Rakennus toimii ny-
kyisin Rahkolan alakouluna, 
jossa on myös lukion opetusti-
loja kuten erikoisluokat sekä 
yhteinen kouluruokala. 

Linjajakoiseksi lukio muuttui 
syksyllä 1960 (kielilinja ja mate-
maattinen linja). 

 
Ylivieskan yhteiskoulun uudisrakennus 1950-luvulla (kuva kaupunginarkistosta) 

 
Koulun taloudellinen tilanne oli alkuaikoina vaikea eikä rahalaitoksiltakaan aina ei saatu 
luottoa. Koulu sai lahjoituksia kunnalta, yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä stipen-
deiksi sekä kaluston ja opetusvälineistön kartuttamiseksi. Oppilailta perittiin lukukausi-
maksut toiminnan kuluihin. Valtiolta saatavilla avustuksilla pystyttiin lisäämään vapaaoppi-
laspaikkoja ja alentamaan lukukausimaksuja. 1950-luvun lopulla toivottiin useampien 
vanhempien kustantavan koululta saatavan lämpimän aterian aamiaiseksi oppilaille. Mak-
suton kouluruokailu tuli mahdolliseksi vasta lukuvuonna 1978 – 79 samoin kuin vapautus 
lukukausimaksuista.  
 
Oppilaiden harrastustoiminta oli tuohon aikaan vilkasta, vapaa-aikaa vietettiin urheilun ja 
erilaisten kerhojen parissa. 1973 perustettiin kouluneuvosto, myöhemmin oppilaskunta 
sekä harrastettiin tukioppilastoimintaa. 
 
Oppilasmäärän ollessa jo lähes 600 koulun tilat kävivät jälleen ahtaiksi ja lisärakennuksen 
rakentaminen alkoi vuonna 1962. Lisärakennus otettiin käyttöön tammikuussa 1963 ja se 
toimii nykyään varsinaisena lukiorakennuksena. Juhlasalisiiven rakentaminen jatkui vielä 
syksyyn saakka ja vihkiäisjuhlaa vietettiin 26.4.1964. Vanhempi koulurakennus (Rahkola) 
korjattiin tarkoituksenmukaisemmaksi, sen muutostyöt valmistuivat samana vuonna. 
  
Oppilasmäärä lukiossa keväällä 1973 oli 239 ja koko koulussa 870. Yläaste Visalantien 
varteen rakennettiin vuonna 1974, jonne vanhemmassa lukiorakennuksessa olevat 7.- 9. 
luokkien oppilaat pääsivät muuttamaan ja Hakalahdenkadulla aloitti toimintansa Rahkolan 
ala-aste ja Juurikosken koulu. 

Yhteiskoulun toiminta yksityisenä kouluna päättyi 31.7.1974 Ylivieskan kaupungin siirty-
essä peruskoulujärjestelmään. Samalla vuodesta 1924 asti toiminut Raudaskylän 
Keskikoulu ja Lukio (lukio 1927) siirtyi Ylivieskan kaupungille ja molemmat lukiot yhdistet-
tiin 1.8.1974 yhdeksi kaupungin ylläpitämäksi lukioksi. Ylivieskan lukio jatkoi yhteiskoulun 



perinteitä toimien aluksi kahdessa toimipisteessä (Raudaskylässä ja keskustassa) ja kol-
mella eri lukusuunnitelmalla. Molemmilla lukioilla oli nimittäin oma suunnitelmansa, joita ei 
erilaisuuden vuoksi voitu yhdistää ja lisäksi alkaville opiskelijoille tuli valtioneuvoston ase-
tuksella uusi lukusuunnitelma, joka tarkoitti mm. linjajaon poistamista ja valinnaisuuden 
lisäämistä.  

Huomionarvoista on, että kaupunki avusti monet vuodet lukiolaisia kustantamalla yli viiden 
kilometrin koulumatkat ja vieraspaikkakuntalaisiakin kaupungin alueelle rajoittuvalta koulu-
matkalta. Opiskelijoita tuli mm. Alavieskasta ja Sievistä, joissa ei ollut omaa lukiota ja 
näistä kunnista oli koulun johtokunnassakin jäsenet. 

Koulurakennuksen uusi laajennus toteutettiin lukuvuonna 1979 – 1980, sillä tilanahtaus oli 
jatkunut vuodesta toiseen. Tuon laajennuksen jälkeenkin lukio toimi vielä kahden eri kou-
lun tiloissa samassa pihapiirissä ja lisäksi hajautettuna yläasteella. Koulun väen harras 
toivomus oli, että kaupunki ylläpitäjänä rakentaisi lisätilat, jotta lukion koko toiminta voitai-
siin keskittää yhteen ja samaan rakennukseen. Uusi laajennus toteutui vuonna 1994 ja 
lukion opiskelijamäärä oli suurimmillaan yli 400, opettajia oli lähes 30, osa yhteisiä perus-
koulun yläasteen kanssa. Toiveesta huolimatta yhä 2020-luvullakin lukio toimii kolmessa 
eri rakennuksessa oppilasmäärän ollessa noin 300 ja opettajat sukkuloivat koulujen väliä. 
 
Syksyllä 1982 otettiin käyttöön uuden opetussuunnitelman myötä kurssimuotoinen lukio ja 
6-jaksojärjestelmä, jossa opiskeltavat aineet on jaettu kurssin mittaisiksi asiakokonaisuuk-
siksi kuuteen jaksoon, päätteeksi koeviikko. Kursseja opiskellaan muutama aine kerrallaan 
valinnaisuus huomioiden. Järjestelmä on tehokas, mutta opiskelijoille raskas ja jo tuolloin 
kannettiin huolta heidän kiireestään ja suurista työmääristään kilpailevassa yhteiskun-
nassa ja toivottiin lukusuunnitelman keventämistä. 
 
Vuonna 1985 tuli voimaan uusi lukiolaki ja –asetus sekä tuntikehysjärjestelmä, joka ei 
osoittautunut kovinkaan hyväksi. Jälleen oli valmisteltava uutta opetussuunnitelmaa ja to-
dettiin ”jatkuvien muutosten häiritsevän toisinaan koulutyötä”. Kaikesta huolimatta 
ylioppilaskirjoituksissa saavutettiin erittäin hyviä tuloksia. Vuosikymmenen lopulla tietotek-
niikka tuli mukaan opetukseen, koululle hankittiin tietokoneita ja siirryttiin hiljalleen 
opettajakeskeisestä opetustavasta itsenäisempään opiskeluun. Luokattomaksi lukio muut-
tui vuonna 1995 eikä kiinteitä perusryhmiä enää ole. Tämä lisäsi enemmän opiskelijoiden 
valinnaisuutta, mutta myös vastuuta. Myös ylioppilastutkinto uudistui, jolloin siihenkin tuli 
enemmän valinnaisuutta ja lisäksi kirjoitettavat aineet sai hajauttaa eri tutkintokerroille. 
Vanhempainneuvosto ja kouluneuvosto päättivät toimintansa ja johtokuntaa laajennettiin. 
 
Yhteistyössä Ylivieskan Teknillisen Oppilaitoksen kanssa toteutettiin teknillinen linja, joka 
mahdollisti siirtymisen suoraan teknillisen koulun toiselle vuosikurssille. Yhteistyö Jyväsky-
län yliopiston kanssa ja psykologian johdantokurssin opiskelu antoi näkemyksen yliopisto-
opiskelusta. Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston kanssa tehtiin yhteistyösopimus lukiokurs-
seiksi hyväksyttävistä opinnoista. Uusi koululaki edellytti myös toisen asteen oppilaitosten 
yhteistyötä, jota oli tehty alueella jo vuosien ajan. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin muuta-
man eurooppalaisen koulun kanssa ja pisimpään virolaisen Viimsi Keskkoolin kanssa.  
 



Uuden opiskelumuodon toi liittyminen Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoon elokuussa 
2001 (nykyinen eLukio), mikä mahdollisti aikuisopetuksen oppimäärän opiskelun tietover-
kon kautta. Aikuisopiskelijat pystyivät opiskelemaan työn ohessa ja suorittamaan lopuksi 
ylioppilastutkinnon. Myös vieraiden kielten valikoima ja erilaiset soveltavat kurssit päivälu-
kiolaisille laajenivat eLukiokurssien myötä. 
 
Sisäilmaongelmien vuoksi kouluja piti välillä korjata ja ne olivat vuorovuosina poissa käy-
töstä ja opetus väistötiloissa. Lukio toimi parakeissa lukuvuoden 2004 – 2005 ja ylioppilas-
tutkinnon kokeet jalkautuivat Rahkolan koulun liikuntasaliin. Peruskorjaus ja opettajien uu-
det työtilat toiseen kerrokseen valmistuvat syksyllä 2005 ja jälleen pakattiin muuttolaatikot.  
 
Sisäilmaongelmat uusiutuivat pian ja lukio muutti jälleen parakeihin vuonna 2013 tiivistys-
peruskorjauksen tieltä. Ylioppilastutkinnon kokeita järjestettiin tuona aikana kaupungin 
muissa tiloissa kuten Kulttuurikeskus Akustiikassa ja Kiviojan koululla. Peruskorjaus val-
mistui kesällä 2015, jolloin palattiin takaisin varsinaiseen koulurakennukseen. 
 
Yhteiskunnan digiloikka jatkui, ylioppilastutkinto sähköistyi vuodesta 2016 alkaen ja koko 
tutkinto oli sähköinen keväällä 2019. Koululle rakennettiin tietoverkko ja hankittiin lisää tie-
tokoneita kokeiden tekemistä varten. Alkaville opiskelijoille hankittiin koulun ja huoltajien 
yhteishankintana kannettavat tietokoneet ikäluokka kerrallaan, sillä opiskelumateriaali ja 
kokeet siirtyivät vähitellen tietoverkkoon. 
 
Toisin kuin 1940-luvun lopun yhteiskoulun toimintakertomuksissa todettiin ”oppilaiden ter-
veydentila on ollut erikoisen hyvä eikä mitään tarttuvia tauteja ole ollut, joten oppilaat ovat 
voineet työskennellä keskeytyksettä”, keväällä 2020 maailmalla levisi koronaviruspande-
mia ja kaikki Suomen koulut suljettiin. Siirryttiin etäopetukseen tietoverkon ja sähköisten 
oppimisalustojen avulla, myös kokeet tehtiin sähköisesti kotoa käsin. Kevään ylioppilas-
juhla jouduttiin siirtämään poikkeuksellisesti syksyyn kokoontumisrajoitusten vuoksi. Ei niin 
huonoa, ettei jotakin hyvääkin: osaavien opettajien ja nykytekniikan avulla oli mahdollista 
ottaa uusia menetelmiä käyttöön ja osa näistä hyvistä työtavoista säilynee vielä pande-
mian jälkeenkin.  

Tiedot yhteiskoulun ja lukion vuosikertomuksista on kerännyt 
Tarja Ilomäki 

 

Rehtorit 
 
Lyyli Malmgren 1945 - 1950  

Niilo Purokoski 1950 - 1974 

Leevi Isokoski 1974 – 1995 

Markus Paavilainen 1995 – 2009 

Kalle Luhtasela 2009 - edelleen

 

Tällaisessa kuosissa lukio oli vuonna 1976 (arkistokuva) 



TIIMIT ESITTÄYTYVÄT 

Tiimitoiminta on ollut osana Ylivieskan lukion toimintakulttuuria neljä vuotta. Lukuvuoden 
2019 - 2020 aikana Ylivieskan lukiossa on toiminut yhteensä viisitoista alkavien ja jatka-
vien tiimiä sekä kymmenen abitiimiä. Opiskelijakunnan toimintaa johtaa opiskelijakunnan 
hallitus, jossa on jäsen kaikista tiimeistä. Jokaisessa tiimissä on vähintään yksi tiimiopet-
taja. Tiimitoiminnan tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta.  

AV-Musa -tiimi  

AV-tiimin apua tarvitaan aina koulun yhteisten tapahtumien järjestelyissä. Tiimi hoitaa ää-
nentoiston, valot ja muut tarpeelliset valmistelut paikoilleen juhlasaliin ja tilaisuuden 
jälkeen pois.  

Tiimillä oli lukion joulumyyjäisissä ”elävä jukeboksi”, eli laulu- ja soitinryhmä, joka esitti lis-
talta myyjäisvieraiden toivomusten mukaisia joulumusiikkikappaleita pientä korvausta 
vastaan. Myyjäisten aikana tiimin tehtävänä oli myös vastata makkaranpaistosta ja myyn-
nistä. 

Tiimiä ohjaavana opettajina toimivat Sari Pahkala (Musa) ja rehtori Kalle Luhtasela (AV). 

Kioskitiimi 

Kioskitiimi on jatkanut edellisenä lukuvuonna käynnistettyä välipalakioskitoimintaa. Opiske-
lijakunnan kahviossa on myyty tiistai- ja torstai-iltapäivisin välipalaa, jotta pitkät koulupäivät 
sujuisivat paremmin. 

Tiimi on kouluttanut myös muita tiimejä toimimaan vuorollaan välipalakioskin myyntitehtä-
vissä. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Hanna Lehtonen. 

 

Dekotiimi  
 
Tiimi on hoitanut eri tapahtumien kuten vanhojentans-
sien koristelemisia ja näyttelyiden pystyttämistä 
kuvataiteenopettajan apuna.  
 
Halloween-tapahtuma työllisti tiimiä ennen syyslomaa. 
Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Sinikka Mattila. 

 
 
 
 

Joulumyyjäisiin dekotiimi valmisteli  
myytäviä askartelutuotteita  

ja suunnitteli liikuntasalin koristelun. 

 



 
 
Digi-Inno-tiimi  
 
Tiimi on suunnitellut erilaisia toimintamalleja yrittäjyyden ja koulu-yritysyhteistyön kehittä-
miseen Ylivieskan lukiossa. Näitä suunnitelmia jalostetaan seuraavaksi YTEKin ja 4H-
yhdistyksen kanssa. Tiimi on ollut pieni, mutta sitäkin ketterämpi ja luovempi työtavois-
saan. Tiimin ohjaavana opettajana toimi Ari Ervasti. 
 
Ekotiimin toimintaa  

Ekotiimi huolehtii edelleen lukion pullon- ja tölkinkierrätyksestä. Tiimi pyrkii kehittämään lu-
kion kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Olli 
Peltonen. 
 
Hyvinvointitiimi 

Välituntiliikuntaa pidettiin lukiotunneilla lukuvuoden aikana silloin, kun koulun liikuntasali ei 
ollut muussa käytössä. Syksyllä oli hyvinvointiviikko, jolloin joka päivä oli aiheeseen liitty-
vää toimintaa ja päivänavauksia. Lisäksi järjestettiin joulumyyjäisissä lapsille Muksula, joka 
onnistui oikein hyvin. Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat Nina Hietanen ja Ritva Nuorala. 

Kakkutiimi  

Kakkutiimi on leiponut leivonnaiset koulun tilaisuuksiin kuten vanhempainiltoihin, vanhojen-
tansseihin sekä Halloween-teemapäivään. Lukion joulumyyjäisissä kakkutiimi piti 
vohvelikahvilaa, josta sai ostaa suolaisia ja makeita vohveleita. Tiimiä ohjaavina opettajina 
toimivat Elina Nissilä ja Terttu Alanen. 

 

Kansainvälisyystiimi 
 
Kansainvälisyystiimi järjesti lukiolaisille syksyllä tiedotustilaisuuden ulkomaille vaihto-oppi-
laaksi hakemisesta Rotary-klubin kautta sekä valmennustiimi Eximian infon yliopisto-
opiskelusta ulkomailla. Lisäksi kansainvälisyystiimi järjesti koulun Halloween-tapahtuman 
pukukilpailun ja osallistui Lucian päivän järjestämiseen. Tiimi järjesti joulumyyjäisissä oppi-
kirjatorin ja osallistui myös vanhojentanssien koristeluun. Tiimiä ohjaavina opettajina 
toimivat Heli Manninen ja Saara Pouke.  
 
Pelitiimi 
 
Joulumyyjäisissä tiimillä oli lautapelipiste. Keväälle pelitiimissä suunniteltiin järjestettäväksi 
lanit (verkkopelitapahtuma) lukiolla ja Centria AMK lupautui tarvittaessa auttamaan niiden 
järjestämisessä. Lanit eivät kuitenkaan toteutuneet vallitsevan koronavirustilanteen ja ko-
koontumisrajoitusten vuoksi. Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat Pekka Pieskä ja Jakke 
Niskanen. 
 



Ruokatiimi 
 
Ruokatiimi aloitti uutena tiiminä lukiolla syksyllä 2019 tavoitteenaan syventyä tarkastele-
maan ruokaa ja siihen liittyviä näkökulmia opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Keskeiseksi 
aiheeksi nousi luonnollisesti kouluruoka. Nuoria kiinnosti erityisesti ruoan kotimaisuus ja 
hävikkiruoan määrä. Ruokatiimi syventyi aiheeseen yhdessä Ylivieskan kaupungin ruoka-
palvelun sekä Rahkolan koulun keittiön kanssa. Yhteisten tapaamisten ja keskustelujen 
avulla ruokatiimi toteutti kouluruokakyselyn kevätlukukaudella 2020, jonka tuloksia tarkas-
teltiin 28.2.2020 opiskelijakunnan tilassa. Kyselyn seurauksena lukiolaiset saivat 
vastauksia kysymyksiinsä ja kouluruoan kehittäminen yhdessä keittiön kanssa jatkuu.  
 
Ruokatiimi järjesti ja organisoi myyjäispäivän ruokailun lukiolla 30.11.2019. Tiimin ohjaa-
vina opettajina toimivat Arto Huhtanen ja Jonna Svartström. 
 
Sometiimi 
 
Sometiimiläiset olivat vastuussa koulun tapahtumien ja opiskelijoiden arjen päivittämisestä 
koulumme somekanaviin, joita ovat Instagram, Snapchat ja Facebook.  
Sometiimi toteutti joulukuussa joulukalenterin ja osallistui koulumme joulumyyjäisiin. Ystä-
vänpäivänä tiimi järjesti “Yllätä ystävä” -tempauksen. Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat 
Marja Kauppinen-Rönni ja Terhi Lähetkangas. 

 
Tarjoilutiimi  

Tarjoilutiimi on lukuvuoden 2019 - 2020 aikana ollut järjestämässä kahvitarjoiluita erilaisiin 
tapahtumiin, kuten vanhempainiltoihin ja vanhojentansseihin. Tarjoilutiimin aloitteesta luki-
olla järjestettiin hygieniapassiluennot, joiden jälkeen opiskelijoilla ja henkilökunnalla oli 
tilaisuus suorittaa Ruokaviraston hygieniapassitentti. Joulumyyjäisissä järjestettiin lap-
sille ongintaa. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Jukka Jylhä-Ollila. 
 
Turvatiimi  
 
Turvatiimi järjesti alkaville opiskelijoille turvakävelyn lukiolla, jossa käytiin läpi mm. poistu-
mistiet ja alkusammutuskalusto. Turvatiimi järjesti liikenteenohjauksen ja opastuksen 
joulumyyjäisiin ja vanhojentansseihin. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Matti Strömmer. 
 
Tutor-tiimi  
 
Tutorit osallistuivat perinteisen ”Lutuleirin” eli Lukio tutuksi -leirin järjestämiseen Törmälän 
leirikeskuksessa. Iltapäivän aikana juuri koulunsa aloittaneet lukiolaiset ohjattiin ryhmäyty-
mään ja toivotettiin heidät tervetulleiksi lukioon. Juuri ennen syyslomaa koululla järjestettiin 
alkaville opiskelijoille "munkitus” munkinsyöntikilpailuineen. 

 
Tutorit olivat mukana vanhempainilloissa ja uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa rehtorin ja 



opinto-ohjaajan avustajina esim. Jokirannan yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille ja huolta-
jille suunnatussa vanhempainillassa Premec Oy:n tiloissa sekä Alavieskan 
yhtenäiskoululla alavieskalaisille vanhemmille.  
 
Helmikuussa vanhojenpäivänä tutoreilla on vauvapäivän järjestämisvastuu. Vauvapäivän 
tapahtumassa on hyväntahtoisia leikkejä alkaville, vauvaksi pukeutumista ja kilpailuja. 
 
Lukiolle rakennettiin talven aikana uudet nettisivut, joita varten tarvittiin lukio-opiskelua ku-
vaavia valokuvia - niinpä monitaitoiset tutorimme debytoivat myös valokuvamalleina. 
 
Lukuvuoden 2019 – 2020 tiimiä ohjaavana opettajana olivat Iida-Liisa Repo ja Helena 
Vuolteenaho. 

Tutorit Tuomas Alanen, Miika Kukkonen, Sonja Nikula, Reeta Lauronen 
ja Marilla Nikkarikoski valmiina palvelukseen (kuva: Mika Pajala) 

 
Vapaaehtoistyöntiimi  

Yhteistyö ikäihmisten kohtaamispaikka Tuokiotuvan kanssa saatettiin hyvälle alulle, kun-
nes koronarajoitukset keskeyttivät toiminnan. Infokirjeiden jakaminen Tuokiotuvan 
toiminnasta vanhusten koteihin ehdittiin kuitenkin aloittaa. Nälkäpäiväkeräys järjestettiin 
syksyllä lipaskeräyksenä, mutta toukokuulle suunniteltu päivätyökeräys ei toteutunut etä-
opetusjaksosta johtuen. Tiimiopettajina toimivat Heidi Alanen ja Terttu Lahdenmäki. 
 
Abien tiimit 

Abiturienteilla oli viimeisenä kouluvuotenaan opintomatkoja mm. Helsinkiin, Tampereelle, 
Vaasaan ja Ouluun. Abit järjestivät myös erilaisia teemapäiviä ja penkkarit. Tapahtumien 
järjestämistä varten perustettiin erilaisia tiimejä, kuten musiikki-, koristelu-, teemapäivä-, 



abimatka-, budjetti-, abileffa-, abiajelu- ja muu penkkariohjelmatiimi. Tiimien toimintaa val-
voi eri tiimien vetäjistä koostunut abitoimikunta ja ohjaajina toimivat ryhmänohjaajat.   

 

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, te-
atteri, telinevoimistelu, tanssi sekä peliakatemia. 

Salibandyakatemialaiset osallistuivat vuoden aikana alueemme koulujen välisiin turnauk-
siin. 
 

 

Hiihto- ja juoksuakatemian ohjaajana toimi Maija Järvelä (vasemmalla).  
 

Kuvassa vasemmalta akatemialaisia: Emma Junno, Veera Vähäkangas,  
Jarkko Reijonen ja Miro Jylkkä (kuva: Mika Pajala) 

 



Musiikkiopistoyhteistyö 
Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisista musiik-
kiopiston opinnoista sai hyväksi luettua sovitut kurssimäärät lukion oppimäärään 
soveltaviksi kursseiksi.  

 

Lääkiskurssi  
Lääkiskurssia on pidetty Ylivieskan lukiossa aikaisempina vuosina muutaman kerran. 
Viime syksynä alkaneella kurssilla oli 27 opiskelijaa, joiden haaveena on päästä lääkäriksi, 
hammaslääkäriksi tai eläinlääkäriksi. Kurssilla vierailee lääkäreitä kertomassa työstään ja 
vastaamassa lukiolaisten kysymyksiin. 
 
Lääkiskurssi auttaa lukiolaisia valitsemaan tärkeimmät kurssit ja tukee pitkäjänteistä sitou-
tumista opiskeluun sekä antaa mahdollisimman todellisen kuvan eri lääkäreiden 
toimenkuvista. Lukiolaiset ovat kokeneet, että kurssi on lisännyt innostusta ja vahvistanut 
motivaatiota opiskeluun.  
 

Lukiolaiset astumassa sisään lääketieteen laitokselle.  Genomilääketieteen luennolla 

Tutustumiskäynnillä Oulun yliopiston lääketieteen laitokselle tammikuussa lukiolaiset pää-
sivät osallistumaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden syövän genetiikan luennolle. He 
saivat vierailulla myös tietoa keväällä 2020 ensimmäistä kertaa käytössä olevista uusien 
opiskelijoiden valintaperusteista. 

 

   
OPINTORETKET 
Eri oppiaineisiin liittyviä opintoretkiä tehtiin lukuvuoden aikana useita, mutta maalis- touko-
kuulle suunnitellut matkat jouduttiin perumaan tai siirtämään koronaviruspandemiasta 
johtuvien rajoitusten vuoksi. Opintoretkien kustannuksista vastasivat oppilaitokset, lukio, 
opiskelijakunta, opiskelijat ja huoltajat. 
  



Ruotsin kielen opettajat Heidi Alanen ja Elina Nissilä (kuvassa vasemmalla) järjestivät 
opintoretken Ruotsiin Luulajaan syyskuussa yhdessä Oulaisten lukion kanssa. 
 

 
 
Abiturientit tekivät jatko-opintoihin liittyvät opintoretket marraskuussa Oulun yliopistoon 
abipäiville tutustuen samalla Oulun ammattikorkeakoulun kampuksiin 
 
Helsinkiin Studia-messuille matkat-
tiin joulukuussa. Matkalla nuoret 
tutustuivat Tampereen yliopisto- ja 
ammattikorkeakoulutukseen. Helsin-
gissä esittäytyivät Suomen eri 
yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja 
lisäksi messuilla kansainvälisiä kor-
keakouluesittelijöitä ympäri 
maailmaa. Paluumatkalla tutustuttiin 
vielä Jyväskylän yliopiston koulutus-
tarjontaan.  
 
Pariisin matka oli suunnitelmissa 
huhti-toukokuun vaihteessa musiikin 
ja kuvataiteen yhteisenä opintomat-
kana, mutta koronaviruspandemian 
vuoksi se jouduttiin siirtämään seu-
raavalle lukuvuodelle. Matkaa varten 
opiskelijat olivat tehneet mm. talkoo- 
ja myyntitöitä lukuvuoden aikana.  

Toisen vuoden opiskelijat kävivät Kokkolassa tutustumassa 
 Centria-ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan. 



VANHEMPAINILLAT 
Vanhempainiltoja on järjestetty lukuvuoden aikana vanhojentanssit mukaan lukien kolme 
kertaa. Tiimit järjestivät kahvitarjoilut, joiden tuotoilla tuettiin opintoretkiä. Lukion opiskelijat 
esittivät musiikkia illan piristykseksi. 
 
Lukioon seuraavana syk-
synä lukiossa aloittavien 
oppilaiden vanhemmille 
järjestettiin ns. tulevien 
vanhempainilta tammi-
kuussa. Illan teemana oli 
lukio-opiskelu. 

Lisäksi lukio esittäytyi 
Alavieskassa 9-luokka-
laisten vanhemmille, 
mukana oli tutoreita. 

Ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden vanhem-
painillan teemana 
alkusyksystä olivat opiske-
lua koskevat asiat, arviointi lukiossa sekä lukion tiloihin tutustuminen, opettajien, 
erityisopettajan ja terveydenhoitajan esittäytyminen. 

Jatkavien ikäluokka esitti helmikuussa vanhoja tansseja vanhemmilleen. Liikunnanopetta-
jat olivat ohjanneet kappaleet talven aikana esityskuntoon. Lukion musiikintunneilla 
harjoiteltiin soitettavia kappaleita ja oma bändi solisteineen tahditti suuren osan vanhain-
tansseista. 

 

LUKION DIGILOIKKA 
Opiskelijoilla on koulun yhteistilauksena hankkimat kannettavat tietokoneet, joiden hankin-
tahinnasta opiskelijoiden huoltajat ovat maksaneet noin puolet. Alkavilla opiskelijoilla on 
opiskelukoneinaan HP 440 Probook, jatkavilla Dell’in kannettavat tietokoneet ja abiturien-
teilla Lenovo –koneet.   
 
Sähköiset oppimateriaalit ovat tulleet lukio-opetukseen ja ylioppilastutkinnon kokeet ovat 
kokonaan sähköisiä. Digimateriaali yleistyy koko ajan ja monissa oppiaineissa voi valita 
joko perinteisen tai digitaalisen oppikirjan. Kieltenopiskelussa käytetään sähköisiä sanakir-
joja ja sähköiset oppimisalustat ovat käytössä eri aineissa. Koulu on hankkinut lisenssin 
osaan sähköisistä materiaaleista, joita on jaettu opiskelijoille. 
 
Varsinainen digiloikka tapahtui kuitenkin 18.3., kun koulu siirtyi etäopetukseen koronavi-
ruspandemiasta johtuvan lähiopetuksen päättymisen vuoksi. Loppu kevätlukukausi 



työskenneltiin etänä, opiskelijat olivat kotona ja seurasivat opetusta tietokoneen välityk-
sellä ja palauttivat tehtävät ja kokeet erilaisten oppimisalustojen avulla. 
 
TAPAHTUMIA MEILLÄ JA MUUALLA 
 
30.11. tehtiin lauantaityöpäivä edellisvuoden ta-
paan myyjäisten merkeissä. Joulumyyjäisiin 
osallistuivat kaikki tiimit ja saatu tuotto meni 
opiskelijakunnalle.  
 
Leivonnaisten, askartelujen ja käsitöiden lisäksi 
myyjäisissä oli elävä jukeboksi vohvelikahvila, 
makkaranpaistoa, arvontaa, oppikirjatori, pako-
huone, lapsille peuhula, ongintaa, 
kasvomaalausta, lautapelihuone, ja valoku-
vausta,  
 
Osalla myyjäisten tuotosta koulun viihtyisyyttä li-
sättiin hankkimalla mm. lukion ylä-aulaan sohva. 
 

Elävää jukeboksia kuuntelemassa ja lapsia  
viihdyttämässä nähtiin itse joulupukki. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucia-kuoro esiintymässä 
 
Lucian päivänä 13.12. lukiolla vietettiin Lucia-juhlaa, jonka olivat järjestäneet musiikin ja 
ruotsinkielenopettajat. Mukana yleisönä oli myös Rahkolan koulun oppilaita. 



 

 
 

Abiturientit polttivat vanhan pulpetin abiajelun päätteeksi uudella torilla. 

Abigaala ja penkkarit järjestettiin Ylivieskan lukiossa tänä vuonna preliminäärikokeiden jäl-
keen 14.2.2020. Suomen lukioissa on mahdollista viettää penkinpainajaisia kahtena eri 
vaihtoehtoisena ajankohtana johtuen ylioppilaskirjoitusten muuttuneesta ajankohdasta.  

Eleven+ ry ja Centria järjestivät 25.2.2020 Math Talent -kilpailun, johon osallistui Jokilaak-
sojen alueen lukion joukkueita sekä AMK Centrian joukkue.  

 
HANKKEET 
 
Laadun kehittämishanke 
Lukion sai viime vuonna päätöksen Opetushallituksen erityisavustuksesta lukiouudistuk-
sen toimeenpanoon. Lukion hankkeessa keskitytään uuden lukiolain vaatimusten 
mukaisesti lukion laadun kohottamiseen. Hankkeessa kehitetään lukion laadusta arkinen 
työväline lukion johtamiseen ja opetukseen sekä muuhun toimintaan. Hankkeessa lukion 
toiminta kuvataan prosesseina, joihin luodaan sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmat. 
Näin saadaan laatu osaksi lukion arkea. 
 
Tiimilukiohanke 
 
Tiimitoiminta alkoi Ylivieskan lukiossa syksyllä 2016 uuden opetussuunnitelman myötä. 
Opetushallitus myönsi avustuksen Ylivieskan tiimilukiolle kesällä 2018 ja hanke jatkuu 
edelleen. 
 

 



Hankkeen tavoitteina on mallintaa tiimilukio, jota muut lukiot voivat hyödyntää omassa toi-
minnassaan, yhteistyö työelämään kummiyritysten avulla (jokaisen tiimin voimavaraksi 
valitaan kummiyritys) sekä tiimitoimintaan liittyvää kouluttamista sekä opiskelijoille että 
opettajille. Ylivieskan lukio tarjoaa myös koulutusta muille lukioille tiimitoiminnasta. Tiedo-
tusta 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 yhteistyökumppaneina ovat 
Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Nivalan, Oulaisten, Raudaskylän, Sievin ja Siikalat-
van lukiot. 

Tutoropettajaryhmä toteuttaa hankesuunnitelman tavoitteita voimavarojensa mukaan.  
Keskeisenä pidetään uuden opetussuunnitelman 2021 laatimiseen liittyvää valmistelua lu-
kuvuonna 2019 - 2020.  Ajatuksen on tehdä uuden opetussuunnitelman pohjatyötä 
yhteistyössä.   Samalla pyritään luomaan pysyvä yhteistyömalli alueen lukioille. 

Tutoropettajaryhmä aloittaa alueen lukioiden seuraavan opetussuunnitelman LOPS2021 
työstämisen. Ennen kuin uuden opetussuunnitelman perusteet on julkaistu, tutoropettajien 
työ keskittyy uuden lukiolain tuomien uudistusten koordinointiin. Näitä ovat erityisopetus, 
yhteisopettajuus ja korkeakouluyhteistyö. 
 
eLUKIO 
Ylivieska kuuluu 23:n itsenäisen lukion eLukio-verkostoon, jonka kautta on mahdollista 
suorittaa lukion kursseja joko aineopiskelijana tai koko lukion oppimäärä sekä ylioppilastut-
kinto. eLukion kautta myös päivälukion opiskelija voi käydä esimerkiksi kertauskursseja tai 
opiskella vieraita kieliä, joita ei päivälukiossa opeteta kuten espanjaa, italiaa, kiinaa, japa-
nia 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 
paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon. Van-
hempainyhdistyksellä ei ole tällä hetkellä toimivaa hallitusta, joten yhteyshenkilönä toimii lukion 
apulaisrehtori. Lukiolaisten vanhempien toivotaan tulevan mukaan toimintaan. 



OPETTAJAT LUKUVUONNA 2019 – 2020 
 
Lukuvuoden aikana ovat lukiolla opettaneet seuraavat opettajat:  
 
Luhtasela Kalle rehtori, uskonto, filosofia 

Alanen Heidi ruotsi, saksa 

Alanen Terttu  apulaisrehtori, kemia, matematiikka 

Ervasti Ari matematiikka, fysiikka 

Hietanen Nina liikunta, terveystieto 

Huhtanen Arto historia, yhteiskuntaoppi 

Jylhä-Ollila Jukka matematiikka, kemia, fysiikka 

Kauppinen-Rönni Marja äidinkieli ja kirjallisuus 

Lahdenmäki Terttu venäjä 

Lehtonen Hanna historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto 

Lähetkangas Terhi äidinkieli ja kirjallisuus, eLukion opinnonohjaus 

Manninen Heli englanti, ruotsi 

Mattila Sinikka kuvataide  

Niskanen Jakke matematiikka, fysiikka 

Nissilä Elina ruotsi, saksa 

Nuorala Ritva psykologia, uskonto, filosofia 

Pahkala Sari musiikki 

Peltonen Olli biologia, maantiede 

Pieskä Pekka matematiikka, fysiikka 

Pouke Saara englanti, ranska 

Repo Iida-Liisa englanti, saksa 

Strömmer Matti opinto-ohjaus 

Svartström Jonna psykologia, uskonto 

Vainiotalo Heikki liikunta 

Vuolteenaho Helena erityisopettaja 

 
 

Tuntiopettajat 
Belkov Sergey telinevoimisteluakatemia 

Finnilä Sanna teatteriakatemia 

Huhtakangas Harri jääkiekkoakatemia  

Hämäläinen Sami uintiakatemia 

Järvelä Maija hiihto- ja juoksuakatemia 



Konu Samuli salibandyakatemia  

Luhtasela Mikko salibandyakatemia, kuvataide 

Moilanen Jani pesäpalloakatemia 

Ojakippola Jani uintiakatemia 

Ristiluoma Jari jalkapalloakatemia 

Suhonen Jyri pesäpalloakatemia 

 
Muu lukion henkilökunta 
Ilomäki Tarja koulusihteeri 

Järvelä Maija koulunkäyntiavustaja 

Hakala Anna-Kaisa laitoshuoltaja 

Karvonen Reeta / Perttula Mervi    koulukuraattori 

Luhtasela Jaakko etälukion koevalvoja 

Salo Piia terveydenhoitaja  

Stenius Armi laitoshuoltaja 

Timlin Juha laitosmies 

 
Terveydenhuolto  
Lukiolaisten kouluterveydenhuollon ja hammashuollon järjesti Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallio. Terveydenhoitaja on vastaanottanut lukiolaisia kahtena päivänä viikossa, jolloin on 
tehty terveystarkastukset alkaville. Kouluterveydenhoitaja on ollut tavattavissa puhelimitse 
muina aikoina. Lisäksi lääkärintarkastukset on tehty alkavien ikäluokalle. Psykologipalvelut 
on järjestetty tarvittaessa terveydenhoitajan välityksellä.  
 
 
Opiskelijahuolto 
Erityisopettaja on pitänyt Lue-kurssia lukion opiskelijoille ja tarvittaessa opiskelijoille on 
tehty luki-testejä ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyjen hakemiseksi. Tuen tarpeessa ole-
ville opiskelijoille on suunniteltu ja tarjottu erilaisia tuen muotoja. Etäopiskelujakson aikana 
keväällä sekä erityisopettaja että koulunkäyntiavustaja ovat olleet opiskelijoiden tavoitetta-
vissa lukiolla, jossa koulutehtäviä on ratkottu yhdistetyin voimin. 
 
Koulukuraattorilla ja koulupsykologilla on ollut vastaanotto lukiolaisille tarvittaessa. 
 
 
Ruokahuolto 
Lukiolaisten ruokailu on järjestetty Rahkolan koulun ruokasaliin, jonka henkilökunta yh-
dessä keskuskeittiön henkilöstön kanssa on vastannut lukiolaisten ruokahuollosta. 
Poikkeusoloista johtuvan etäopetuksen aikana ei lukiolaisille järjestetty ruokailua. 



PÄIVÄLUKION OPISKELIJAT OHJAUSRYHMITTÄIN 

19LTe  (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Terhi Lähetkangas 

Alasaari Maria 
Arvola Noora 
Erkkilä Noora 
Heikkilä Anna 
Hietala Soila 
Huuha Ilona 
Joenväärä Mirjami 

Keski-Ojala Oona 
Kokkola Pinja 
Korhonen Sara 
Kurikkala Anna 
Pahikka-aho Olivia 
Palola Eeli 
Perttula Kimi 

Puomio Antto 
Sipilä Emma 
Sipilä Valtteri 
Takkunen Ilmari 
Viitanen Veera 
Vuorenmaa Veera 
Vääräniemi Olivia

 

19NE     (1. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Elina Nissilä 

Honkakoski Joel 
Häggman Eeli 
Hämäläinen Emma 
Isopahkala Albert 
Jokitalo Anton 
Koskela Aada 
Löytynoja Ville 
Matikainen Markus 

Mickos Roni 
Nauha Topias 
Nevalainen Elia 
Ojala Jesper 
Puhakka Niklas 
Rantala Juuso 
Rasmus Otto 
Rautakoski Konsta  

Reijonen Jarkko 
Seppälä Iiro 
Similä Eemeli 
Someroja Johannes 
Vähäkangas Jeeli 
Vähäkangas Veera 

 
19PSa   (1. vuoden opiskelijat)       ryhmänohjaaja Sari Pahkala

Haapakoski Emilia 
Hautala Arttu 
Heikkilä Reeta 
Hietamäki Taru 
Honkanen Nina 
Ikkala Iia 
Kinnunen Olivia 
Kirjava Maria 

Kostet Johannes 
Koutonen Jenna 
Lamsijärvi Hannu 
Leppälä Alina 
Nummela Eero 
Perälahti Anttoni 
Piippo Verna 
Saarela Hanna 

Saarela Oula 
Saari Varpu 
Tyrväinen Saana 
Vahtera Sofia 
Visuri Viivi 
 

 
 
19SJo  (1. vuoden opiskelijat)       ryhmänohjaaja Jonna Svartström 

Järvi Matias 
Karhukorpi Janina 
Katajala Venla 
Kinnunen Niklas 
Knuutila Niko 
Korsumaa Toni 
Koskela Meri 

Laitala Elsamari 
Liius Karoliina 
Mattila Eeli 
Mikkilä Jasmin 
Palokangas Fanni 
Parkkila Lauri 
Pesola Helmi  

Salonpää Vilma 
Satomaa Viljo 
Seppälä Ilona 
Vierimaa Iina 
Visuri Josefin 
 

 
  



18HN    (2. 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 
Niemelä Aleksi 
Nikkarikoski Marilla 
Saari Valtteri 
Salmela Janica 
Salo Maria 
Sammalkangas Benjami 
Savela Eemil 

Sipilä Jaakko 
Sorvisto Wille 
Särkioja Jami 
Vauhkala Vili 
Vähäkangas Roni 
Yrjölä Jenni 
 

 

18JOJ   (2. 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 
Myllylä Fiona 

Salmela Juulia 
Saulio Viljami 
Sorvisto Lauri 
Tikkanen Veera 
Timlin Sofia 
Ylimäki Annie 
 

 

18MSi  (2. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Sinikka Mattila 
 
Hautamäki Eemil 
Hautamäki Valtteri 
Heikkinen Leevi 
Herranen Maiju 
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   (2. 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 
Niemonen Aino 
Paakkinen Pauliina 
Paananen Luukas 

Pajala Anniina 
Rautakoski Nikolas 
Suni Joonas 
Tuomaala Vera 
Virkkala Emmi 
Vuolteenaho Lauri 
Vuotila Veeti 

  



ABITURIENTIT 
 
17HA    (3. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Arto Huhtanen 

Haanpää Salla 
Haaraoja Roosa 
Hanni Vilho 
Hietala Weeti 
Hietasaari Jenna 
Koivuniemi Jemina 
Laurila Jasmina 

Mattila Vera 
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    (3. 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   (3. vuoden opiskelijat)  ryhmänohjaaja Hanna Lehtonen 

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 
Sipilä Oskari 
Vanha-aho Emilia 
Yrttiaho Jemina

 
 
17RI   (3. vuoden opiskelijat)  ryhmänohjaaja Iida-Liisa Repo 

Halmetoja Violan 
Ilomäki Teemu 
Kangas Miko 
Kirjava Arttu 
Krapu Topias 
Kurra Lauriina 

Launonen Annareeta 
Liius Oona 
Lukkarinen Karoliina 
Niemi Ville 
Niskanen Ruut 
Pesola Essi 

Poutanen Kalle 
Taskila Janita 
Tiinanen Tatu 
Tuomaala Lotta 
Ylikoski Laura 
 

  



16StM   (4. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Matti Strömmer 

Haapakoski Roosa 
Heinonen Jere 
Hintikka Saana 

Löytynoja Karoliina 
Olli Laura 
Sillankorva Heikki 

Wiman Tiia

 
 

Liikunnan lukiodiplomin suorittanut:  Hietanen Henni 
 
STIPENDIEN LAHJOITTAJAT 
 
Lukion toimintakertomuksen valmistumiseen mennessä seuraavat yritykset ja yhteisöt ovat 
lahjoittaneet stipendejä jaettavaksi opinnoissaan menestyneille lukion opiskelijoille.  
Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia. 
 

Oy Herrfors Ab, Katternö Group 
J.Kärkkäinen Oy 
Jokilaaksojen kamariorkesteri 
Kaleva Media 
KPK Yhtiöt 
Lions Club Alavieska 
Lions Club Ylivieska 
Lions Club Ylivieska Huhmari  
Lions Club Ylivieska Savisilta 
Long Play -lehti 
Nordea Bank Oyj, Ylivieska  

OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys 
Osuuskauppa KPO 
Osuuspankki Keski-Pohjanmaa,  
Ylivieskan konttori 
Vestia Oy 
Ylivieskan kaupunki 
Ylivieskan lukion opiskelijakunta 
Ylivieskan lukion riemuylioppilaat 1964 
Ylivieska-Jokivarsi Rotaryklubi 
Ylivieskan seurakunta / Nuorisotyö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylivieskan lukion opiskelijakunta luovutti Hymy-patsaat lukuvuoden päätteeksi opiskelijoille,  
jotka ovat mm. tehneet rakentavaa yhteistyötä ja edistäneet koulun hyvää yhteishenkeä 

 toimien luetettavasti, reilusti ja ystävällisesti.  



 

YLIOPPILASKIRJOITUKSET 
 
Syksyn ja kevään ylioppilaskirjoitukset järjestettiin lukion liikuntasalissa. Ylioppilaskokelaita oli 
syksyllä 112 ja keväällä 97 opiskelijaa. Keväällä 2020 abiturientit joutuivat koko Suomessa 
urakoimaan ylioppilastutkinnon poikkeuksellisesti nopeutetussa aikataulussa uhkaavan ko-
ronavirusepidemian vuoksi. Reaalikokeiden koepäivät siirtyivät viikkoa aikaisemmaksi siten, 
että 16. – 20.3. oli ylioppilastutkinnon koe jokaisena päivänä. 
 
Syksyllä lukiosta valmistui kahdeksan ylioppilasta ja keväällä 61 ylioppilasta, lakkiaisjuhla siir-
rettiin kokoontumisrajoituksista johtuen vietettäväksi 29.8.2020. 

Syksyn ylioppilaat 5.12.2019 
 
Brax Jonne 
Jokinen Veera 
Jokitalo Aino 
Kukonlehto Juho 

Lehtinen Aino 
Ojala Ville 
Vääräniemi Oona 
 

Matola Juho,  
kolmoistutkinto 
 

 
Kevään ylioppilaat 30.5.2020 
Autio Oskari 
Erkkilä Vilja 
Ervasti Helmiina 
Haanpää Salla 
Haapakoski Roosa 
Haaraoja Roosa 
Halmetoja Violan 
Hanni Vilho 
Hautamäki Mika 
Heinonen Jere 
Hietanen Henni 
Hintikka Saana 
Hintsala Wilma 
Ilomäki Teemu 
Jokitalo Linnea 
Jämbäck Petrus 
Kahlos Reetta 
Keski-Ojala Pinja 
Kirjava Arttu 
Koski Sonja 
Krapu Topias 
Kurra Lauriina 
Launonen Annareeta 

Lauronen Veera 
Liias Josefin  
Liius Oona 
Lukkarinen Karoliina 
Luukko Janne, 
(yhdistelmätutkinto) 
Löytynoja Karoliina 
Matikainen Marjuska 
Mattila Arsi 
Mattila Taavetti 
Mattila Vera 
Mäki Neea 
Niskanen Niina 
Niskanen Ruut 
Olli Laura 
Peltosaari Jenna, 
(yhdistelmätutkinto) 
Perttula Sanni 
Piippo Fanny 
Poutanen Kalle 
Puomio Ilari,  
(yhdistelmätutkinto) 
Pylväs Ronja 

Saarela Julia 
Saarenpää Roosa 
Saari Kim 
Saari Linnea 
Salmela Venla 
Savela Rami 
Savolainen Inka 
Savukoski Veera 
Sillankorva Heikki 
Sorvisto Jonna 
Ståhle Saana 
Tiinanen Tatu 
Tuomaala Lotta 
Vanha-aho Emilia 
Vierimaa Emmi 
Visuri Jasmin 
Vääräkoski Sara 
Ylikoski Laura 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvataidekurssilaisten kevään satoa: Jemina Halisen ”Tyttö puutarhassa” 
 
 
 
 
 
SYKSYN 2020 YLIOPPILASTUTKINTO 
 
Tietoja tutkinnon suorittamisesta on Ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilla 
www.ylioppilastutkinto.fi/  
 
Syksyn tutkintomaksut laskutetaan elokuussa ja eräpäivä on ennen yo-kokeita. 
 

Koepäivät 
 
ma 14.9.2020 kemia, terveystieto (alkuperäiset kokeet jaettu) 
 
ke 16.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti) 
 
to 17.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede 

(uusi koepäivä) 



 

pe 18.9.  äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –koe 
 

ma 21.9.  toinen kotimainen kieli (ruotsi), pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 
ti 22.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
 
to 24.9.  filosofia, biologia (alkuperäiset kokeet jaettu) 
 
pe 25.9.  äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe 
 
ma 28.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä  

(englanti, saksa, ranska, venäjä, italia, espanja, portugali, latina, saame) 
 

ti 29.9.  psykologia, historia, fysiikka (uusi koepäivä) 
 
to 1.10.  vieras kieli, pitkä oppimäärä (ranska, espanja, saksa, venäjä) 
 
 
 
 
 
SEURAAVA LUKUVUOSI 2020 – 2021 

 
Koulu alkaa   ti 11.8.2020 
 
Syysloma   19. – 23.10.2020  
    (vko 43) 
 
Joululoma   20.12.2020 – 6.1.2021 
 
Talviloma   8. – 12.3.2021 (vko 10) 
 
Koulu päättyy   la 5.6.2021 
 
 
 
 
 
Oona Keski-Ojalan kaunista maailmaamme kuvas-
tava ”Maailman prinsessa” auringonlaskun ja 
taivaalla lentävien onnellisten lintujen siivittämänä.  
 
 



 

 

Elia Nevalaisen tunnelmallinen maisemakuva 
 
 

 
Janina Karhukorven pikkukoiran katse on vetoava 


