
    

 

 

 
Perustettu v.1945 

(ent. Ylivieskan yhteiskoulu) 
75. lukuvuosi 

 

LUKUVUOSIKERTOMUS  
2020 – 2021 

  



Lukuvuosikertomuksessa esillä olevia töitä ovat lukion kuvataidekurssilaiset 
tehneet työvuoden aikana. 

YHTEYSTIEDOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takkulantie 3, 84100 Ylivieska 
 

www.ylivieskanlukio.fi 
https://www.facebook.com/pages/Ylivieskanlukio 
Sähköposti lukio@ylivieska.fi  

 
Rehtori  044 4294 548 Apulaisrehtori  044 4294 365 
Koulusihteeri 044 4294 366         Opinnonohjaaja 044 4294 367 
Erityisopettaja    044 4294 382 eLukion opo 044 4294 437 
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LUKUVUOSI 2020 – 2021 

Lukio toimi useassa eri rakennuksessa lukuvuoden aikana: lukion päärakennuksessa, 
Rahkolan koululla (kuvataide ja ruokailu), siirtorakennuksessa (kolme opetusluokkaa ja tu-
kiopetus) ja lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori ja psyykkari omissa toimipisteissään. 
 
Koulu alkoi   ti 11.8.2020 
 
Etäopetusjakso 13. – 16.10.2020 
 
Syysloma   19. – 23.10.2020 (vko 43) 
 
Etäopetusjakso abiturientit   1.12.2020 – 26.1.2021  
    alkavat ja jatkavat  1.12.2020 - 19.2.2021 
 
Joululoma   20.12.2020 – 6.1.2021 
 
Talviloma   8. – 12.3.2021 (vko 10) 
 
Koulu päättyi   la 5.6.2021 
  

http://www.ylivieskanlukio.fi/
https://www.facebook.com/pages/Ylivieskanlukio


TAPAHTUMIA LUKUVUODEN AIKANA 

Syyslukukausi 2020 
Lukuvuosi alkoi  .................................................................................... 11.8.2020 

Lutu-leiri lukion alkaville opiskelijoille Törmälässä ................................ 25.8.2020 

Suomen lukiolaisten liitto esittäytyi alkaville ......................................... 26.8.2020 

Tiimien aloituskokous ........................................................................... 28.8.2020 

Kevään ylioppilasjuhlat ......................................................................... 29.8.2020 

Koulukuvaukset ............................................................................... 1. – 2.9.2020 

Opiskelijakunnan yleiskokous ................................................................. 9.9.2020 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset ..................................................... 14.9. – 29.9.2020 

Nälkäpäiväkeräys ................................................................................. 25.9.2020  

Jesse Kaikurannan konsertti lukiolla .................................................... 9.10.2020 

Tutorien ”munkitus” alkaville ............................................................... 12.10.2020 

Halloween-tapahtuma ........................................................................ 30.10.2020 

Syksyn ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat ................................ .12.11.2020 

Lukio maskikouluksi ........................................................................... 26.11.2020 

Lukio koronarajoitusten vuoksi etäopetukseen ..................................... 1.12.2020 

Lukion virtuaalinen yöjoulujuhla ................................................. 18. – 19.12.2020 

 

 
 

Kevään 2020 ylioppilaita päästiin juhlimaan koronarajoitusten vuoksi  
poikkeuksellisesti vasta 29.8.2020.  

Juhla myös videoitiin yleisön katsottavaksi PaikallisTV:n kautta 



Kevätlukukausi 2021 
Etäopetus jatkui  ............................................................................ 7. – 19.2.2021 

Lukioon tulevien (9-luokkalaisten) vanhempainilta striimattuna ............ 21.1.2020 

Piispantarkastusvierailu lukiolla .............................................................. 9.2.2021 

Preliminäärikokeet abiturienteille ................................................... 8. – 11.2.2021 

Penkkarit ................................................................................................ 9.4.2021 

Kevään ylioppilaskirjoitukset  ....................................................... 16. – 31.3.2021 

Osmo Ikosen videokonsertti ................................................................. 25.5.2021 

Tiimipäivä ............................................................................................. 26.5.2021 

Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat ................................... 18.5.2021 

Jatkavien vanhojentanssinäytös huoltajille ........................................... 27.5.2021 

Vauvapäivä, vanhojentanssinäytös lukiolaisille .................................... 28.5.2021 

Kevään ylioppilasjuhla  ........................................................................... 5.6.2021 

 

Korona kuritti edelleen myös lukio-opetusta. Kevään 2020 etäopiskelujaksolla testattua ja 
käyttöönotettua etäopetusmallia jouduttiin käyttämään myös tämän lukuvuoden aikana, 
kun koronavirus saavutti leviämisvaiheen alueellamme. Opettajat opettivat pääasiassa ko-
toa käsin erilaisilla digitaalisilla oppimisalustoilla, joihin opiskelijat palauttivat tehtävänsä. 
Osa kokeista järjestettiin verkossa kotikokeina ja osa lukiolla pienryhmissä maskitettuina ja 
turvavälein. Maskikouluksi siirryimme marraskuun lopussa. Työpaikan jaksopalaverit pidet-
tiin etäyhteyksien kautta ja myöhemmin keväällä hybridikokouksina. 
 
Oppimisen tukea tarvitseville opiskelijoille järjestettiin kuitenkin henkilökohtaista lähiope-
tusta koululla sekä etäyhteyksin koko lukuvuoden ajan. Lukio sai valtiolta korona-
avustusta, jota käytettiin koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen. Ohjaajan ja erityisopetta-
jan luona sai käydä tekemässä myös rästitehtäviä ja –kokeita, joita etäopiskelun aikana oli 
kertynyt. 
 
Etäopetukseen siirtyminen kesken jakson toi uusia haasteita ja lisätyötä sekä opettajille 
että opiskelijoille, kun yhteydenpito oli hoidettava digitaalisten laitteiden ja sovellusten 
avulla ja kurssien pitäminen piti suunnitella uudella tavalla. Syyslukukaudella toimintaa 
haittasivat myös kaupungin taloudellisista syistä toimeenpannut opettajien lomautukset, 
jolloin opiskelijat joutuivat opiskelemaan kurssien asioita täysin itsenäisesti. Koronatilan-
teen huononnuttua etäopetus jatkui joululoman jälkeenkin, abiturientit palasivat kouluun 
tammikuun lopulla ja muut opiskelijat vasta abien lähdettyä helmikuun lopulla. 
 
Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen turvavälein oli haasteellista äidinkielen kokelaiden suu-
ren määrän takia. Lukion aula otettiin käyttöön yo-kokeita varten ja sinne vedettiin Abitti-
verkko. Myös parakkiluokassa oli kokelaita tekemässä yo-tutkintoa. 
 
Lisäjärjestelyä lukiolle toivat myös yläkoululaiset, jotka joutuivat siirtymään remontin alta 
pois lukion tiloihin opiskelemaan teknisiä töitä, tekstiilitöitä ja kuvataidetta. 



LUKION NÄKÖVINKKELISTÄ 

”Back to basic” 
Kerrostalojen pihoilla ja käytävillä on kylttejä, joissa lukee läpikulku kielletty. Sellainen kyltti 
kertoo, että tässä on oikotie. Kyltti kertoo myös sen, että vieraat eivät ole toivottuja, vaan 
heidät koetaan häiriöksi. Lisäksi kyltistä voi päätellä se, että tontin suunnittelija ei ole osan-
nut ajatella läpikulkumahdollisuutta tai sitten hän ei ole siitä välittänyt, toisinkuin 
tiukkapipoiset talon asukkaat. 

 Itse suhtaudun läpikulkuun myönteisesti, sillä lukio on läpikulkupaikka.  

Lukioon tullaan peruskoulusta. Ysiluokkalaisella pitäisi olla tarpeelliset tiedot ja taidot hal-
linnassaan, kun hän tulee lukioon.  Tänä lukuvuonna olemme havainneet, kuten 
aiemminkin olemme, että näin hyvin asiat eivät useinkaan ole.  Mutta se ei meitä lukiolla 
masenna, vaan ryhdytään kertaamaan ja tukemaan nuoria lukiolaisia.  Emme käännytä 
ketään pois portilta, vaan kutsumme sisään oppimaan, kasvamaan ja toimimaan yhdessä.  

Nämä lukiossa tarpeelliset taidot eivät ole mitään ihmeellisiä tai sellaisia, joita on hankala 
oppia. Tärkeimmät ovat lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen. Lisäksi, kun osaa katsoa 
toista silmiin ja hymyillä, on valmis lukiolainen.  Eli tarkoitan sanoa ”back to basic”, siis pe-
rustaidot kunniaan. 

Lukion aikana teemme sitten työtä, jolla on tavoite. Se tavoite ei ole itse lukio, sen päättö-
todistus tai ylioppilastutkinto, vaan tavoite on elämä lukion jälkeen.  Olemme siis 
läpikulkupaikka.  Emme ole itse tarkoitus, vaan tarkoitus on lukion jälkeen. Niin kuin on 
aina noissa läpikulkupoluissakin. 

Kulunut lukuvuosi on ollut haasteellinen. Koronapandemia ja sen rajoitustoimet ovat hai-
tanneet lukion opetusta ja ennen kaikkea lukiomme muuta toimintaa, joka on ollut viime 
vuosina lukiomme tiimilukio-ajatuksen ansiosta voimakasta. Ylivieskan lukio on opiskelijan 
lukio. Onneksi saimme tärkeimmät eli penkkarit ja vanhojen päivän vietettyä. Etäopetuk-
seen emme hurahtaneet, se ei ole hyvä suunta lukion kehittyä. 

Lomautukset ovat toinen asia, joka haittasi lukioamme lukuvuoden aikana. Huonojen pää-
tösten ansiosta menetimme myös valtion merkittävät korona-avustukset. 

Mutta eivät vain kuntapäättäjät ole ainoita, jotka ovat pudonneet lukion arjesta ulos.  Oppi-
velvollisuuden laajentaminen ja lukion uusi opetussuunnitelma sekä korkeakoulujen 
pääsykoeuudistus vievät koulun arkea hankalampaan suuntaan. 

Ensi syksynä lukioon tulevat opiskelijat ovat ensimmäinen ikäluokka, jolla on oppivelvolli-
suus.  Hyvää tässä on maksuttomuus, mutta maksajana ei taida ollakaan valtio, vaan 
pääosan maksaa kaupunki. Jää nähtäväksi nouseeko valtion maksuosuus 10%, jonka 
kustannukset nousevat. Pakon tuominen lukioon on huono juttu, joka voi muuttaa muka-
van ilmapiirin painostavaksi. Tätä vastaan koetamme tietysti toimia ja pitää yllä lukion 
mukavaa ilmapiiriä. 

Lukion uusi opetussuunnitelma LOPS2021 on myös sellainen, joka ei tule helpottamaan 
lukion läpikulkua, vaan se monimutkaistaa lukion suorittamista. Opittavia asioita ei ole kar-
sittu, vaikka se olisi ollut tarpeen. Yksinkertainen kurssijärjestelmä jää historiaan ja 



korvataan hankalasti hahmotettavilla opintojaksoilla ja moduuleilla. Mutta koetetaan laittaa 
tämäkin opetussuunnitelma toimeen kuten aiemmatkin. 

Lukion tehtävä on olla hyvä ja turvallinen ajanjakso, jolloin opitaan niitä taitoja ja tietoja, 
joilla pärjää seuraavassa elämänvaiheessa.  Se maailma, johon nämä nuoret astuvat lu-
kion jälkeen on heidän omansa. Ei ole tarkoitus sopeutua, vaan luoda jotain uutta. Sitä 
sanotaan tulevaisuudeksi.  Se on edessä tämä läpikulkupaikan jälkeen.  

Kalle Luhtasela  
rehtori 

 
 

Rehtori Kalle Luhtasela (vas.) ja opiskelijakunnan puheenjohtaja Roni Mickos (oik.) 
toimivat juontajina lukion ensimmäisessä virtuaalisessa yöjoulujuhlassa ikinä. 

 
 

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
 

Ylivieskan lukion opiskelijakunnan hallitus muodostuu tiimeistä valituista hallitusjäsenistä. 
Hallitus on järjestänyt lukuvuoden aikana säännöllisiä kokouksia, joissa on käsitelty opis-
kelijakuntaa koskevia asioita. 3. ja 4. jakson aikana lukio oli etäopetuksessa, ja silloin 
hallituksenkin kokoukset pidettiin etäkokouksina. 

Syksyllä opiskelijakunta järjesti Halloween-tapahtuman. Siihen kuului muun muassa koris-
telua, kioski ja pukukilpailu. 

Virtuaalijoulujuhlaan koko koulun väki pääsi osallistumaan kotoa käsin tietokoneiden ja pu-
helimien välityksellä. Ohjelmassa oli rehtorin, opiskelijakunnan ja seurakunnan 
joulutervehdysten lisäksi mm. tietovisa Kahootilla, joululauluvisa, musa-AV-tiimin ohjelmaa 
ja joulukalenterin herkkukorin arvonta. 



Kevätlukukauden aikana opiskelijakunnan hallitus on yrittänyt vaikuttaa lukion tila-asioihin 
ja estää opetuksen jakautumista useaan toimipisteeseen. Opiskelijat lähettivät aiheesta 
kirjeen Ylivieskan kaupunginhallitukselle, ja puheenjohtajaa haastateltiin aiheesta myös 
Kalajokilaakso -lehteen. Lisäksi opiskelijakunnan hallitus keräsi adressin Lukiolaisten liiton 
tuella. 

Opiskelijakunnan hallitus on myös ottanut kantaa ja selvittänyt opiskelijoiden näkemyksiä 
moniin opiskelijoita koskeviin asioihin lukion sisällä. Koko vuoden ajan hallituksen puheen-
johtajalla on ollut oikeus osallistua opettajien jaksopalavereihin.   

26.5. lukiolla järjestettiin tiimipäivä. Päivään kuului muun muassa tiimien välinen Elävää 
taidetta -valokuvakilpailu, tulevaisuuden suunnittelua ja koulun nimikkokakkukilpailu. Tiimi-
päivän yhteydessä jaettiin hymypatsaat opiskelijoiden valitsemille alkaville ja jatkaville 
opiskelijoille.  

Koronarajoitusten takia tapahtumia järjestettiin vuoden aikana aiempaa vähemmän, eikä 
kaikkea suunniteltua pystytty toteuttamaan. Suunnitelmia aiotaan kuitenkin hyödyntää ensi 
lukuvuonna.  

 

 

 

 

 
Opiskelijakunnan hallitus 2020 – 2021 ohjaavine opettajineen 

(oikealla Sari Pahkala ja Hanna Lehtonen) 



 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet 2020 - 2021: 

 

Roni Mickos, puheenjohtaja  
Eerik Nygård, varapuheenjohtaja  
Emma Kokko, sihteeri  
Viljam Liias, taloudenhoitaja 
Siiri Aho, SLL-yhteyshenkilö 
Ida Rautio, 
Veera Lesell, 
Lyydia Haikara, 
 

 
Sofia Karhukorpi, 
Johannes Someroja, tiedottaja  
Anna Heikkilä,  
Iida Kiilakoski, 
Eeli Mattila, 
Julius Järvenpää 
  

 

 

 

TIIMILUKIO ESITTÄYTYY 

Tiimitoiminta on ollut osana Ylivieskan lukion toimintakulttuuria. Ylivieskan lukiossa on toi-
minut yhteensä viisitoista alkavien ja jatkavien tiimiä ja lisäksi abitiimit. Opiskelijakunnan 
toimintaa johtaa opiskelijakunnan hallitus, jossa on jäsen kaikista tiimeistä. Jokaisessa tii-
missä on vähintään yksi tiimiopettaja. Tiimitoiminnan tarkoituksena on lisätä 
yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Etäopetuksen aikana koulun yhteiset tapahtumat jou-
duttiin kuitenkin siirtämään tai järjestämään virtuaalisesti 

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. Musa-tiimi järjesti musiikkia mm. virtuaaliseen joulujuhlaan ja opiskelijoiden 
huoltajille suunnattuihin striimattuihin vanhempainiltoihin. Tiimiä ohjaavana opettajina toi-
mivat Sari Pahkala (Musa) ja rehtori Kalle Luhtasela (AV). 

Kioskitiimi 

Kioskitiimi on jatkanut opiskelijoiden välipalakioskitoimintaa lähiopetuksen aikana. 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 hoitaa eri tapahtumien ja juhlien 
kuten vanhojentanssien koristelemisia ja 
näyttelyiden pystyttämistä kuvataiteen-
opettajan apuna.  
 
Halloween-tapahtuma työllisti tiimiä ennen 
syyslomaa. Tiimiä ohjaavana opettajana 
toimi Sinikka Mattila. 

 

Oheinen ”pariskunta” menossa kaupungin 
Myllyaukiolla syksyllä pidettyyn tapahtu-
maan. Työ liittyy Ku2-kurssilla tehtyihin 
ympäristötaideteoksiin. 

 
 
 

 
 
Digi-Inno-tiimi  
 
Tiimi on suunnitellut erilaisia toimintamalleja lukion kehittämiseen. Tiimi on ollut innokas ja 
oma-aloitteinen, vaikka toimintaa on kuluvana lukuvuotena ollut vähän. 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 

Hyvinvointitiimi haluaa tuoda kouluarkeen mukavia tapahtumia, jotka pitävät sisällään eri-
laisia liikunnan ja hyvinvoinnin osa-alueita rentoutuksesta pieniin haasteisiin ja kilpailuihin. 
Keväällä on suunnitteilla vielä ryhmien välinen leikkimielinen viesti jokivarren maas-
tossa.  Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat Nina Hietanen ja Ritva Nuorala. 

 



 

Kakkutiimi  

Kakkutiimi on leiponut leivonnaiset koulun tilai-
suuksiin ja-teemapäiviin.  

Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat Elina Nis-
silä ja Terttu Alanen. 

 

Kakkuskaba järjestettiin keväällä tiimipäivän 
yhteydessä ja tuloksena oli upeita luomuksia. 
Voittajaksi selviytyi etualalla oleva juustokakku 
”Bianco al mango”. 

 
Kansainvälisyystiimi 
 
Syksyn ensimmäinen tapahtuma oli makkaranpaistoretki Koivukallion laavulle tutustumaan 
tiimiläisiin ja tiimiopettajiin, mukana oli Saksasta juuri saapunut vaihto-opiskelija Pauline. 
 
Kansainvälisyystiimi järjesti myös tiedotustilaisuuden lukiolaisille vaihto-oppilaaksi hakemi-
sesta ulkomaille Rotary-klubin kautta sekä osallistui Halloween-tapahtuman järjestämiseen 
lokakuussa. Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat Mikael Karppinen ja Hanna Huttunen.  
 
 
 
Kirjallisuustiimi 
 
Elämämme on täynnä erilaisia kirjallisuuden salaisuuksia. Kirjallisuustiimin tehtävänä on 
hieman avata tätä kirjojemme ihmeellistä maailmaa. Kirjojen kautta luomme myös omaa 
tarinaamme. 
 
Kirjallisuustiimi on uusi tämän vuoden tiimi muiden tiimien joukossa. Tiimissä tehdään eri-
laisia asioita liittyen kirjallisuuteen ja lukemiseen, erilaiset lukutempaukset ja muut.  
 
Kirjallisuustiimin tehtäviin kuuluisi Kirjan ja ruusun päivän järjestäminen, jota suunnitte-
limme yhdessä tiimimme kanssa. Aioimme järjestää kirjallisuuskahvilan. Tällä kertaa 
tapahtuma kuitenkin jouduttiin valitettavasti koronaviruksen takia perumaan ja siirtämään 
ensi vuodelle. Toivomme, että ensi vuonna tapahtuma saataisiin pidettyä. Kirjallisuustiimiä 
ohjasi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Terhi Lähetkangas. 
 
Pelitiimi 
 
Edelliselle keväälle ja sitten syksylle siirtyneet lanit eivät taaskaan toteutuneet vallitsevan 
koronavirustilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat 
Pekka Pieskä ja Jakke Niskanen. Peliakatemiaa ohjasi Ville Autio Centria AMK:lta. 



 
Ruokatiimi 
 
Ruokatiimin keskeiseksi teemoiksi lukuvuodelle 2020 - 2021 nousi opiskelijoiden toiveena 
kouluruoan eettisyys, kotimaisuus sekä kasvisruokatietoisuus. Ruokatiimin tekemä kysely 
koulumme opiskelijoille keväällä 2020 antoi tärkeää tietoa ja pohjaa tiimille lukiolaisten 
suhtautumisesta ruokaan.  

Tiimikokouksissa pohdittiin syksyllä erityisesti koeviikon kouluruokailua. Opiskelijat ja tii-
miopettajat halusivat syventyä pohtimaan, miten koeviikon ruokailu saataisiin toteutettua 
mahdollisimman toimivaksi arviointipäivän aikataulutukseen ja ohjelmaan nähden. Aihetta 
esiteltiin ja pureskeltiin tiimikokouksissa lähinnä opiskelijoiden ja opettajien näkökul-
masta. Lopputuloksena huomattiin, että arviointiviikon ruokailun aikataulutus ja 
mahdollinen uudistus vaativat tiivistä yhteistyötä jatkossa opiskelijakunnan, koulun henkilö-
kunnan ja keittiön kanssa. Ruokailuun liittyvät koronarajoitukset ja etäopetusjaksot 
hankaloittivat uuden käytännön suunnittelua, joten kehittelytyö asian tiimoilta jatkuu seu-
raavana lukuvuonna. Tiimin ohjaavina opettajina toimivat Arto Huhtanen ja Jonna 
Svartström. 

 
Sometiimi 
 
Sometiimiläiset olivat vastuussa koulun tapahtu-
mien ja opiskelijoiden arjen päivittämisestä 
koulumme somekanaviin, joita ovat Instagram, 
Snapchat ja Facebook. Tiimi teki yhteistyötä usei-
den muiden tiimien kanssa. 
 

Sometiimi toteutti joulukuussa joulukalenterin ja 
osallistui Halloween-tapahtumaan. Tiimiä ohjaa-
vana opettajana toimi Marja Kauppinen-Rönni 
 
 
Tarjoilutiimi  
 
Tarjoilu- ja kakkutiimiläisille järjestettiin syysluku-
kaudella hygieniapassiluennot, joiden jälkeen 
heillä oli tilaisuus suorittaa Ruokaviraston hygie-
niapassitentti. Yhteensä 20 opiskelijaa suoritti 
hyväksytysti tentin. Tarjoilutiimiä ohjaavana opet-
tajana toimi Jukka Jylhä-Ollila 

 

Kuvassa sometiimi ohjaajineen 2020 - 2021 
 



Tutor-tiimi  
 
Tutorit osallistuivat perinteisen ”Lutulei-
rin” eli Lukio tutuksi -leirin 
järjestämiseen Törmälän leirikeskuk-
sessa. Iltapäivän aikana juuri koulunsa 
aloittaneet lukiolaiset ohjattiin ryhmäy-
tymään ja toivotettiin heidät 
tervetulleiksi lukioon.  
 
Juuri ennen syyslomaa koululla järjes-
tettiin alkaville opiskelijoille "munkitus” 
munkinsyöntikilpailuineen. 

 
Munkinsyöntikilpailu alkamassa 12.10.2020 

 
Tutorit osallistuivat lukion esittelyvideon tekemiseen videokurssilaisten Sinikka Mattilan oh-
jauksessa. Video tehtiin lukioon hakevia 9. luokan oppilaita varten. 
 
Vanhojenpäivänä tutoreilla on vauvapäivän järjestämisvastuu. Vauvapäivän tapahtumassa 
on leikkejä alkaville, vauvaksi pukeutumista ja kilpailuja. 
 

 
 
 
Lukuvuoden 2020 – 
2021 tutortiimiä ohjaa-
vana opettajana olivat 
Iida-Liisa Repo ja He-
lena Vuolteenaho. 
 

 
 

Näin on askel yhteinen – tutorit 
olivat mukana alkavien Lutu-
leirillä Törmälässä elokuussa 
 
  



Turvatiimi  
 
Turvatiimillä ei ollut aloituskokousten lisäksi varsinaista toimintaa johtuen koronavuoden 
rajoituksista. Normaalisti turvatiimi on järjestänyt esim. poistumisharjoituksia ja liikenteen-
ohjausta tapahtumissa. Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Matti Strömmer. 
 
 
 

 
 

Tiimipäivänä järjestettiin lukiolla Elävää taidetta –kuvakilpailu, jossa jokainen tiimi suunnit-
teli oman versionsa jostakin tunnetusta taideteoksesta tai valokuvasta. Voiton nappasi 
Turvatiimi oheisella kuvallaan ”Lounas pilvenpiirtäjän huipulla”. 

 

Vapaaehtoistyöntiimi  

Perinteenä ollutta päivätyökeräystä ei pidetty lainkaan, koska lähiopetusta oli kuluneena 
lukuvuonna menetetty muutenkin etäopetuksen takia. Tiimiopettajina toimi Heidi Alanen. 
 
 
Abien tiimit 

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 valvoi 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: hiihto ja 
juoksu, jalkapallo, jääkiekko, salibandy, pesäpallo, telinevoimistelu, tanssi, uinti sekä pe-
liakatemia. 

Hiihto- ja juoksuakatemiassa Maija Järvelän johdolla harjoitellut Jarkko Reijonen sai kuu-
dennen sijan nuorten rullahiihdon SM-sprintissä Vuokatissa. Pyhäjärven SM-hiihdoissa 15 
kilometrillä Jarkko jätti taakseen lähes 50 hiihtäjää ja Nuorten SM-hiihdoissa Jyväskylässä 
sijoitus oli 31. Miro Jylkkä osallistui nuorten hiihdon MM-katsastuksiin Vuokatissa ja tuli pe-
rinteisen 15 km:n kilpailussa sijalle 31. Kaksi hiihtoakatemian urheilijaa hiihtivät myös 
Suomen Cupissa marraskuussa Miro Jylkkä (sprintti sija 31 ja viesti) ja Jarkko Reijonen 
(viesti). 

Hiihto- ja juoksuakatemian urheilijoista hiihtäjät kisailivat suomenmestaruuksista Vuoka-
tissa 16.4. - 18.4.2021. 

Perjantaina ohjelmassa olivat perinteisen normaalimatkat väliaikalähtöinä. Jarkko Reijonen 
sijoittui M18- sarjassa hienosti sijalle 10 ja Enni-Sofia Saari N17-sarjassa sijalle 20. Miro 
Jylkän M20- sarjassa meno oli nihkeämpää ja sijoitus lopulta 33. 

Lauantaina vuorossa olivat vapaan sprintit ja akatemialaisista mukana oli vain Miro Jylkkä. 
Meno oli kauden parasta, mutta jatkopaikka jäi vain kahden sekunnin päähän, sijoitus 32. 

Sunnuntaina oli vuorossa SM-kisojen ja koko kauden viimeiset kisat. Pitkät matkat va-
paalla ja yhteislähtökisana. Päivän onnistuja oli Jarkko Reijonen, joka taisteli 
pronssimitalista viimeiseen mutkaan asti. Loppusijoitus 6. ja uran paras suoritus. Kausi 
saatiin päätökseen onnistuneesti ja päästiin jopa palkintojenjakoon. Enni-Sofia oli päätös-
päivän matkalla 25.  

 

 

Jarkko Reijonen                                        Miro Jylkkä                                  Enni-Sofia Saari 



Kansallisissa telinevoimisteluki-
soissa lukiomme 1. vuoden 
opiskelija, telinevoimisteluakate-
mialainen Alisa Huumo sijoittui 4-
ottelussa kolmanneksi ja hypyn 
toiseksi. Teline-voimisteluakatemian 
osalta menestystä on tullut myös 
yläkoulun puolelle, Helmi Hietasen 
sijoituttua neliottelussa toiseksi sekä 
permannolla ja hypyssä kolman-
neksi.  

Telineakatemian kisakausi jatkuu 
vielä heinäkuuhun saakka.  

Kuvassa akatemialaisia (myös tulevia): 
vas. toisena Alisa Huumo, toinen oik. Helmi Hietanen ja oikealla Fiina Oja.  
 
 
Jääkiekkoakatemian finaalipeli 
yläkoulu vs. lukio käytiin taas 
viimeisellä jääkerralla ja sa-
malla pitkäaikainen 
akatemiavalmentaja Harri Huh-
takangas jätti valmentajapestin 
toistaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
Lääkisakatemia  
Ylivieskan lukion lääkiskurssi muuttui talven aikana Lääkisakatemiaksi. Siinä opiskelee pa-
rikymmentä lääkäriksi, hammaslääkäriksi tai eläinlääkäriksi aikovaa lukiolaista.  

Akatemiassa on mukana myös muille luonnontieteiden korkeaa osaamista vaativille aloille 
pyrkiviä. Akatemiassa opiskellaan pidemmälle matematiikan ja fysiikan kursseja, sekä pe-
rehdytään lääkärin ammatteihin, kun lääkärivieraat käyvät kertomassa työstään ja 
vastaamassa lukiolaisten kysymyksiin.  

Lisäksi Lääkisakatemia auttaa lukiolaisia valitsemaan tärkeimmät kurssit ja tukee pitkäjän-
teistä sitoutumista opiskeluun. Lukiolaiset ovat kokeneet, että kurssi on lisännyt innostusta 
ja vahvistanut motivaatiota opiskeluun.  
 



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

 
   
OPINTORETKET 
Eri oppiaineisiin liittyviä opinto-
retkiä jouduttiin perumaan tai 
siirtämään koronaviruspandemi-
asta johtuvien rajoitusten 
vuoksi. Monena vuonna järjes-
tettyjä jatko-opintoretkiä Studia-
messuille ja Oulun abipäiville ei 
järjestetty ollenkaan ja tapahtu-
mat oli siirretty verkkoon. 
 
Huhtikuussa valokuvauskurssi-
laiset pääsivät kuitenkin 
kuvaamaan Kalajoen maisemia. 

  
VANHEMPAINILLAT 
Vanhempainiltoja on järjestetty lukuvuoden aikana vanhojentanssit mukaan lukien kolme 
kertaa. Lukioon seuraavana syksynä lukiossa aloittavien oppilaiden vanhemmille järjestet-
tiin tulevien vanhempainilta striimattuna tammikuussa. Illan teemana oli lukio-opiskelu. 
Jatkavien opiskelijoiden huoltajille ja vanhemmille suunnattu info ylioppilaskirjoituksista pi-
dettiin striimattuna YouTubessa toukokuun alussa. 

Jatkavien ikäluokka esitti toukokuun lopussa vanhoja tansseja vanhemmilleen. Lukion mu-
siikintunneilla harjoiteltiin soitettavia kappaleita ja oma bändi solisteineen tahditti osan 
vanhaintansseista. Liikunnanopettajat olivat ohjanneet kappaleet talven aikana esityskun-
toon, mutta koronarajoitusten vuoksi tapahtumaa jouduttiin siirtämään kahteen otteeseen. 
Lopulta tanssiesitykset järjestettiin pienemmissä ryhmissä vanhemmille ja kevätjuhlan yh-
teydessä lukiolaisille. 

 

DIGILOIKKA TULLUT JÄÄDÄKSEEN 
Opiskelijoilla on koulun yhteistilauksena hankkimat kannettavat tietokoneet, joiden hankin-
tahinnasta opiskelijoiden huoltajat ovat maksaneet noin puolet. Alkavilla opiskelijoilla on 
opiskelukoneinaan Opinsysin kautta hankitut HP 440 Probook, jatkavilla Dell’in kannetta-
vat tietokoneet ja abiturienteilla Lenovo –koneet. Ylioppilastutkinnon kokeet tehtiin joko 



koulun koneilla tai kokelaiden omilla, jos ne olivat yhteensopivia Abitti-ohjelmiston kanssa. 
 
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 oppiaineissa sekä kokeissa. Koulu on 
hankkinut lisenssin osaan sähköisistä materiaaleista, joita opiskelijat pääsevät käyttä-
mään. 
 
Varsinainen digiloikka tapahtui kuitenkin, kun koulu siirtyi etäopetukseen koronaviruspan-
demiasta johtuvan lähiopetuksen päättymisen vuoksi keväällä 2020. Silloin käyttöön otetut 
oppimisalustat ja käytänteet olivat käytössä myös kuluneena lukuvuonna etäopetuksen jat-
kuessa marraskuun 2020 lopulta helmikuun lopulle 2021.  
 
 

 
 

Kevään 2020 ylioppilas Veera Savukoski pitämässä ylioppilaan puhetta  
”kevään” lakkiaisjuhlassa 29.8.2020 

  



TAPAHTUMIA MEILLÄ JA MUUALLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laulaja Jesse Kaikuranta kävi konsertoimassa lukiolla lokakuussa 

 

 

Piispantarkastusvierailu lukiolla 9.2.2021 
 

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vieraili seurueineen lukiolla helmikuussa, jol-
loin abiturientit olivat lähiopetuksessa. Piispan seuruetta olivat vastaanottamassa rehtorit, 
opiskelijakunnan hallituksen edustajat ja koulun henkilökuntaa. Koulun tilojen kierroksen 
jälkeen salissa järjestettiin koronarajoitteiden puitteissa pienimuotoinen tapaaminen muu-
taman opiskelijaryhmän kanssa. Tilaisuuden aloitti kanteleen soitolla opiskelija Hanna 
Saarela ja uskonnon lehtori Jonna Svartström veti ansiokkaasti keskusteluosuuden. Us-
konnon ryhmä (UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa) oli valmistanut Kahoot-visan 
keskustelun pohjalle. Nuoria kiinnostivat ajankohtaiset eettiset kysymykset, kuten kirkon 
suhtautuminen luontoon, eläimiin, ihmisen elämän taitekohtiin ja seksuaalisuuteen. 



 

Abigaala ja penkkarit järjestettiin Ylivieskan lukiossa tänä vuonna 
 ylioppilaskirjoitusten jälkeen 9.4.2021. 

 
Suomen lukioissa vietetään penkinpainajaisia eri aikoihin johtuen ylioppilastutkinnon kokei-
den ajoittumisesta kokonaan maaliskuulle. Tänä vuonna penkkarit siirrettiin myös 
koronarajoituksista ja vallitsevasta tautitilanteesta johtuen ylioppilaskirjoitusten jälkeiseen 
ajankohtaan. Abigaala striimattiin YouTubeen, jonka kautta koko koulun väki pystyi osallis-
tumaan turvallisesti tapahtumaan. Perinteisen kuorma-autoajelun asemesta abiturientit 
vierailivat entisillä alakouluillaan henkilöautoilla. Pulpetinpoltto järjestettiin koulun alueella, 
koska yleisötapahtumia ei vieläkään voitu järjestää. 

 

Vanhojen tanssit –tapahtuman esiintyminen lukiolaisille toukokuussa   



Lukion tyttöjen valinnaisliikunnan plogging-saalis: 15 opiskelijaa keräsi roskia 
 lähialueelta 60 minuuttia 21.4.2021. 

 
Plogging-kisassa oli sekä kilometri- että pussitavoite. Yhteisesti kävely- / juoksukilometrejä 
tuli noin 21 ja saman verran täysiä roskapussillisia Ylivieskan keskustan alueelta. Idea ja 
kuva: liikunnanopettaja Nina Hietanen. 
 
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. eLukioyhteistyö Oulun kaupungin kanssa on päättymässä ensi 
lukuvuoden jälkeen. 

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 2020 – 2021 
 
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 

Huttunen Hanna englanti, ranska  

Jylhä-Ollila Jukka matematiikka, kemia, fysiikka 

Karppinen Mikael englanti, venäjä 

Kauppinen-Rönni Marja äidinkieli ja kirjallisuus 

Lehtonen Hanna historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto 

Lähetkangas Terhi äidinkieli ja kirjallisuus, eLukion opinnonohjaus 

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 

Repo Iida-Liisa englanti, saksa 

Ruuska Hanna-Kaisa englanti, ranska 

Strömmer Matti opinto-ohjaus 

Svartström Jonna psykologia, uskonto 

Vainiotalo Heikki liikunta 

Vuolteenaho Helena erityisopettaja 

 
Tuntiopettajat 
Haapakoski Pyry pesäpallo 

Huhtakangas Harri jääkiekkoakatemia  

Hämäläinen Sami uintiakatemia 

Järvelä Maija hiihto- ja juoksuakatemia 

Konu Samuli salibandyakatemia  



Luhtasela Mikko salibandyakatemia, 

Moilanen Jani pesäpalloakatemia 

Naukkarinen Miro telinevoimisteluakatemia 

Ristiluoma Jari jalkapalloakatemia 

Suhonen Jyri pesäpalloakatemia 

 
Muu lukion henkilökunta 
Ilomäki Tarja koulusihteeri 

Järvelä Maija koulunkäynninohjaaja 

Hakala Anna-Kaisa laitoshuoltaja 

Perttula Mervi    koulukuraattori 

Salo Piia terveydenhoitaja  

Sorvoja Antti psyykkari 24.2.2021 alkaen 

Stenius Armi laitoshuoltaja 

Timlin Juha laitosmies 

 
Terveydenhuolto  
Lukiolaisten kouluterveydenhuollon ja hammashuollon järjesti Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallio. Terveydenhoitaja on vastaanottanut lukiolaisia lähiopetuksen aikoina kahtena päi-
vänä viikossa, jolloin on tehty terveystarkastukset alkaville. Kouluterveydenhoitaja on ollut 
tavattavissa puhelimitse muina aikoina. Lisäksi lääkärintarkastukset on tehty alkavien ikä-
luokalle. Koulupsyykkari aloitti helmikuussa toimintansa ja psykologipalvelut on järjestetty 
tarvittaessa terveydenhoitajan välityksellä. Koulukuraattorilla ja psyykkarilla on ollut vas-
taanotto lukiolaisille tarvittaessa. 
 
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 koulunkäynninohjaaja ovat olleet opiskelijoiden tavoitetta-
vissa lukiolla, jossa koulutehtäviä on ratkottu yhdistetyin voimin. 
 
Ruokahuolto 
Lukiolaisten ruokailu on järjestetty Rahkolan koulun ruokasaliin, jonka henkilökunta yh-
dessä keskuskeittiö Viljan henkilöstön kanssa on vastannut lukiolaisten ruokahuollosta.  
Poikkeusoloista johtuvan etäopetusjakson aikana lukiolaisille ei syyslukukaudella järjes-
tetty ruokailua, mutta kevätlukukaudella käynnistettiin ruokapakettien jakelu halukkaille. 
Opiskelijat ilmoittautuivat ennakkoon ja hakivat sitten viiden päivän ateriat kerralla lähikou-
lunsa ruokalasta. 



PÄIVÄLUKION OPISKELIJAT OHJAUSRYHMITTÄIN 

20AHe  (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Heidi Alanen 

Anttila Neea 
Haapakoski Emilia 
Hosionaho Ira 
Hänninen Elias 
Jämsä Fanni 
Karhukorpi Sofia 
Kiilakoski Iida 
Kneckt Sara 

Lesell Veera 
Löytynoja Noora 
Moilanen Vilma 
Niemonen Antti 
Paananen Julius 
Partti Neea 
Pulli Emilia 
Pylväs Saana 

Ruohonen Susanna 
Räisänen Niko 
Saarela Konsta 
Tiri Mona 
Vierimaa Emmi 
Walamies Helmi 
 

 

20EA  (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Ari Ervasti 

Aho Siiri 
Alamikkelä Aada 
Autio Milja 
Haikara Lyydia 
Hautamäki Irina 
Hilli Piitu-Riia 
Hintsala Edith 
Häggman Fanni 
Häkkilä Johan 
Isokääntä Saana 

Junno Terhi 
Jyrinki Catarina 
Kokko Emma 
Kopi Casper 
Kotimaa Anni 
Matola Jenni 
Myllykangas Iina 
Niskanen Selma 
Rauhala Emilia 
Rautionaho Saaga 

Rättyä Nea 
Saari Enni-Sofia 
Salmela Venla 
Sikkilä Ronja 
Sorvisto Aliisa 
Tuomaala Pihla 
Vaarapuro Eerika 
Vesaluoma Vilma 
Välimäki Leonna 
 

 
20KM (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Marja Kauppinen-Rönni 

Alanen Kaisa 
Asunmaa Venla 
Hakala Jenna 
Hannula Arttu 
Hannula Kaapo 
Heikkala Aatu 
Hemmilä Tomas 
Huuha Manu 
Huumo Alisa 
Kantola Netta 

Kemppainen Lassi 
Kinnunen Paavo 
Latvakoski Kiia 
Lauronen Arttu 
Nisula Nelli 
Nygård Eerik 
Oja Fiina 
Olli Taru 
Pinola Juuso 
Ristiluoma Aapo 

Salmela Markus 
Saulio Jeremia 
Savela Niklas 
Suni Markus 
Typpö Niko 
Uusitalo Lauri 
Vanha-aho Ville 
Veikkolainen Ella 
Viitamaa Juho-Matias 
Vähä Niklas 

 
20NUR  (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Ritva Nuorala 

Brax Emma 
Haapakoski Aliisa 
Herranen Laura 
Hintikka Taru 
Järvenpää Julius 
Kaivosoja Miro 

Karhu Jasper 
Kesänen Eetu 
Knuutila Aarni 
Kurra Krister 
Lehtohalme Mika 
Liias Viljam 

Löytynoja Milja 
Marjakangas Elias 
Marjakangas Leena 
Marjamaa Eeli 
Marjamaa Otto 
Mäyrä Joni 



Neuvonen Jami 
Nurmi Iida 
Ojala Maija 

Rautakoski Luukas 
Rautio Ida 
Saarela Anni 

Salonsaari Lauri 
Seppälä Vili 

 
19LTe  (2. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Terhi Lähetkangas 

Alasaari Maria 
Arvola Noora 
Erkkilä Noora 
Heikkilä Anna 
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     (2. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Elina Nissilä 

*) Eckert Pauline  
Honkakoski Joel 
Häggman Eeli 
Hämäläinen Emma 
Isopahkala Albert 
Jokitalo Anton 
Koskela Aada 
Löytynoja Ville 

Matikainen Markus 
Mickos Roni 
Nauha Topias 
Nevalainen Elia 
Ojala Jesper 
Poutanen Arttu 
Rantala Juuso 
Rasmus Otto 

Rautakoski Konsta  
Reijonen Jarkko 
Seppälä Iiro 
Similä Eemeli 
Someroja Johannes 
Vähäkangas Jeeli 
 

*) vaihto-opiskelija  
Saksasta lv. 2020 - 2021

 
19PSa   (2. vuoden opiskelijat)       ryhmänohjaaja Sari Pahkala

Haapakoski Emilia 
Hautala Arttu 
Heikkilä Reeta 
Hietamäki Taru 
Honkanen Nina 
Ikkala Iia 
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  (2. vuoden opiskelijat)       ryhmänohjaaja Jonna Svartström 

Järvi Matias 
Karhukorpi Janina 
Kinnunen Niklas 
Knuutila Niko 
Koskela Meri 
Laitala Elsamari 
Liius Karoliina 

Mattila Eeli 
Mikkilä Jasmin 
Palokangas Fanni 
Parkkila Lauri 
Pesola Helmi  
Salonpää Vilma 
Satomaa Viljo 

Seppälä Ilona 
Taskila Jutta 
Vierimaa Iina 
Vilenius Pinja 
Visuri Josefin 
 

 
 



ABITURIENTIT 
18HN    (3. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Nina Hietanen 

 
Alanen Tuomas 
Arvola Niko 
Honkala Oskari 
Jylkkä Miro 
Jämsä Eemeli 
Kiiskilä Arttu 
Kiiskilä Niklas 
Koutonen Katariina 

Kujala Ville 
Kukkonen Miika 
Niemelä Aleksi 
Nikkarikoski Marilla 
Rousu Tuukka 
Saari Valtteri 
Salmela Janica 
Salo Maria 

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

 

18JOJ   (3. 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-Liisa 
Marjanen Linnea 
Myllylä Fiona 

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

 

18MSi  (3. 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   (3. 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 
Kangaskortet Janne 
Niemonen Aino 
Paakkinen Pauliina 

Paananen Luukas 
Pajala Anniina 
Suni Joonas 
Tuomaala Vera 
Virkkala Emmi 
Vuolteenaho Lauri 



17StM   (4. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Matti Strömmer 

Hietala Weikka 
Hietasaari Jenna 
Koutonen Ville 
Muikku Eemeli 

Niemi Ville 
Seppälä Silja 
Taskila Janita 
Tornberg Antti 

Vierimaa Joonas 
Yrttiaho Jemina 
 

 
Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaneet   
 
Abiturientit Milja Hannula, 
Fiona Myllylä ja 2. vuoden 
opiskelija Varpu Saari valitsivat 
valtakunnallisista tehtävistä ai-
heet, joista he työstivät 
maalaukset ja portfoliot. Tä-
mänvuotiset aiheet käsittelivät 
mm. luontoa, ilmastonmuutosta 
ja kodin kokoelmia. 
 
Kuvataiteen diplomitöiden 
näyttelyn avajaiset pidettiin lu-
kiolla huhtikuussa.  
Fiona ja Milja (kuvassa) kertoi-
vat töidensä aiheista ja tekoprosesseista. 
 
Liikunnan lukiodiplomin suoritti 

 

 
 
 
 

Lauronen Reeta erikoisosaamisena harrastuneisuus 
 
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 
Lions Club Alavieska 
Lions Club Ylivieska 
Lions Club Ylivieska Huhmari  
Lions Club Ylivieska Savisilta 
OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys 
Osuuskauppa KPO 

Osuuspankki Keski-Pohjanmaa, Ylivieska 
Pohjanmaan Osuuspankki 
Ylivieskan kaupunki 
Ylivieskan lukion opiskelijakunta 
Ylivieska-Jokivarsi Rotaryklubi 
Ylivieskan Popula / Popula-Team 90 ry 
Ylivieskan seurakunta / Nuorisotyö 

  



 

YLIOPPILASTUTKINTO 
 
Syksyn ja kevään ylioppilaskirjoitukset järjestettiin lukion liikuntasalissa. Ylioppilaskokelaita oli 
syksyllä 124 ja keväällä 118 opiskelijaa. Syksyllä lukiosta valmistui yhdeksän ylioppilasta ja ke-
väällä 83 ylioppilasta. Syksyn lakkiaisjuhlaa ei voitu järjestää lainkaan pahentuneen 
koronaviruspandemian ja siitä johtuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi, joten syksyllä val-
mistuneet osallistuivat kevään lakkiaisiin. 
 
Lukuvuonna 2020 – 2021 valmistuneet ylioppilaat  
 
Alila Maiju 
Arvola Emilia 
Arvola Niko 
Eerola Jussi 
Ervasti Jenni 
Hakalahti Anni 
Halinen Jemina 
Hannula Milja 
Hannula Tuuliina 
Hautamäki Eemil 
Hautamäki Oskari 
Hautamäki Valtteri 
Heikkala Eetu 
Heikkilä Sofia 
Heikkinen Leevi 
Heiska Aapo 
Herranen Maiju 
Hietala Jemina 
Hietala Weikka 
Hietasaari Jenna 
Hintsala Helga 
Holmström Noora 
Honkala Oskari 
Huhtakangas Vili 
Huhtala Jasmin 
Hyvärinen Aleksi 
Isokoski Petri 
Jaakola Onerva 
Junno Emma 
Junno Veera 
Junttila Ville 

Jutila Laura 
Jämsä Eemeli 
Kaarela Oona-Elina 
Kangas Miko 
Kangaskortet Janne 
Karhu Kiia 
Karhula Iida 
Kemppainen Samu 
Kiiskilä Arttu 
Kiiskilä Niklas 
Koutonen Katariina 
Koutonen Ville 
Kujala Ville 
Lauronen Reeta 
Lehtola Sofia 
Lesell Miro 
Luotomäki Maija-Liisa 
Marjakangas Fanny 
Marjakangas Leevi 
Marjanen Linnea 
Muikku Eemeli 
Myllylä Fiona 
Myllylä Lotta 
Niemi Ville 
Nikkarikoski Marilla 
Nikula Sonja 
Niskanen Johannes 
Ojala Severi 
Paakkinen Pauliina 
Paananen Eetu 
Pajala Anniina 

Pesola Essi 
Pylväs Kaisa 
Rautio Jemina 
Rousu Tuukka 
Saari Henna 
Saari Valtteri 
Saarilampi Saku-Petri 
Salmela Janica 
Salo Maria 
Sammalkangas Benjami 
Saulio Viljami 
Seppälä Silja 
Sipilä Jaakko 
Sorvisto Annika 
Suni Joonas 
Särkioja Jami 
Takalo Lotta 
Taskila Janita 
Tikkanen Veera 
Timlin Sofia 
Toivonen Miika 
Tornberg Elias 
Tuomaala Vera 
Vauhkala Vili 
Virkkala Emmi 
Vuolteenaho Lauri 
Vähäkangas Roni 
Ylimäki Annie 
Yrjölä Jenni 
Yrttiaho Jemina 

 
 



 
SYKSYN 2021 YLIOPPILASTUTKINTO 
 
Ajantasaista tietoa tutkinnon suorittamisesta on Ylioppilastutkintolautakunnan nettisi-
vuilla www.ylioppilastutkinto.fi/   
 

Koepäivät kannattaa tarkistaa lautakunnan nettisivuilta mahdollisten muutosten 
varalta. Syksyn tutkintomaksut laskutetaan elokuussa ja eräpäivä on ennen yo-ko-
keita. 
 
Koepäivät syksyllä 2021 
 
ma 13.9.  äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe 
 
ke 15.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
 
pe 17.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä  

(englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä) 
 
ma 20.9.  toinen kotimainen kieli (ruotsi), pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
 
ti 21.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
 
to 23.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 

terveystieto 
 
pe 24.9.  äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe 
  suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe 
 
ma 27.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä  

(englanti, saksa, ranska, venäjä, italia, espanja, portugali, latina, saame) 
 
 
SEURAAVA LUKUVUOSI 2021 – 2022 
 
Koulu alkaa   ti 10.8.2021 
 
Syysloma   25. - 29.10.2021 (vko 43) 
 
Joululoma   19.12.2021 – 10.1.2022 
 
Talviloma   7. – 11.3.2022 (vko 10) 
 
Koulu päättyy   la 4.6.2022 



 

 

”Unelmien huone” Oona Keski-Ojala (yllä), Maria Alasaari (alla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Alisa Huumo (vas.), Sara Korhonen (oik.), Varpu Saari (alla).  
Sara Korhosen työ sijoittui toiseksi Teho-opiston  ”Unelmien huone”  

-arkkitehtuurikilpailussa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Tiri (vas.)   Veera Lesell (oik.) 

 

Konsta Saarela (alla) 


