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LUKUVUOSI 2021 – 2022 

Lukio toimi varsinaisessa päärakennuksessa sekä Rahkolan koululla (kuvataide ja ruo-
kailu), Taanilan koulussa (äidinkieli ja musiikki) ja lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori ja 
psyykkari omissa toimipisteissään. Edellisinä vuosina käytössä olleet kaksi siirtoraken-
nusta purettiin ja vietiin pois kesällä 2021. 
 
Koulu alkoi   ti 10.8.2021 
 
Etäopetusjakso 16. – 23.8.2021 
 
Syysloma   25. – 29.10.2021 (vko 43) 
 
Joululoma   18.12.2021 – 7.1.2022 
 
Talviloma   7. – 11.3.2022 (vko 10) 
 
Koulu päättyi   la 4.6.2022 

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


TAPAHTUMIA LUKUVUODEN AIKANA 

Syyslukukausi 2021 

Lukuvuosi alkoi  .................................................................................... 10.8.2021 

Lutu-leiri lukion alkaville opiskelijoille Törmälässä ................................ 25.8.2021 

Lukio etäopetuksessa koronan takia ........................................... 16. – 23.8.2021 

Vanhempainilta alkavien huoltajille ......................................................... 2.9.2021 

Tiimien aloituskokous ........................................................................... 10.9.2021 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset ..................................................... 13.9. – 27.9.2021 

Työelämä-, korkeakouluyhteistyö- ja vaihto-opiskeluinfot .................... 1.10.2021 

Nälkäpäiväkeräys ................................................................................. 24.9.2021  

Turvakävelyt lukiolla ........................................................................... 20.10.2021 

Koulukuvaukset .................................................................................. 21.10.2021 

Tutorien ”munkitus” alkaville ............................................................... 22.10.2021 

Abiturientit opintomatkalla Oulun yliopistossa ...................................... 3.11.2021 

Halloween-tapahtuma .......................................................................... 5.11.2021 

Tiimiseminaari ...................................................................................... 9.11.2021 

Syksyn ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat ................................ .11.11.2021 

Abiturientit opintomatkalla Helsingissä Studia-messuilla ........... 22. – 23.11.2021 

Jarkko Martikaisen konsertti lukiolla ................................................... 25.11.2021 

Poistumisharjoitukset ........................................................................... 1.12.2021 

Syksyn ylioppilasjuhla .......................................................................... 2.12.2021 

Kaisaniemen koulun 9-luokkalaiset vierailulla ............................... 8. – 9.12.2021 

Lucia-juhla lukiolaisille ........................................................................ 10.12.2021 

Liikunnan opintoretket (Iso-Syöte, Oulu, Kalajoki, Nivala) ....................... 12/2021 

 

Joulukuulle suunnitellut myyjäiset (4.12.) ja joulujuhla (18.12.) jouduttiin perumaan 
koronapandemian huonontuneen tilanteen vuoksi. 
 

 

 



Kevätlukukausi 2022 

Penkkarit .............................................................................................. 10.2.2022 

Jatkavien vanhojentanssinäytös huoltajille .................................. 10. – 11.2.2022 

Vauvapäivä, vanhojentanssien yleisönäytökset ................................... 11.2.2022 

Lukioon tulevien (9-luokkalaisten) vanhempainilta  .............................. 17.2.2022 

Kevään ylioppilaskirjoitukset  ....................................................... 15. – 30.3.2022 

Talviliikuntaretki Ylläs - Levi ............................................................ 7. – 9.4.2022 

Päivätyökeräys / taksvärkkipäivä ............................................................ 7.4.2022 

Bändikatselmus Akustiikassa ............................................................... 29.4.2022 

Tiimiseminaari……………………………………………………………  5.-.6.5.2022 

             Tietokirjailija Kerttu Kotakorven virtuaalinen vierailu ............................. 18.5.2022 

Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat ................................... 17.5.2022 

Piknik-päivä .......................................................................................... 25.5.2022 

              Kevään ylioppilasjuhla  .......................................................................... 4.6.2022 

 

 

 

 

Lukiolaiset osoittivat myötätuntonsa ukrainalaisille sodan alettua helmikuussa 2022   



LUKION NÄKÖVINKKELISTÄ 

Lukion uuden opetussuunnitelman yhteydessä uusimme lukion strategian. Aikaisempi visio 

oli: Lukio on HYVÄ KOULU, jonne on mukava tulla. Uuteen visioon määrittelimme tarkem-

min mitä tuo HYVÄ koulu tarkoittaa. 

Uusi visio kuuluu näin: Lukio on LAADUKAS JA TURVALLINEN KOULU, jonne on mukava 

tulla. 

Lisäsimme siis sanat laadukas ja turvallinen. Lukion laadusta voisi kertoa pitkäänkin, mutta 

säästän teidät siltä. Keskityn turvallisuuteen, joka on nyt keväällä ollut yhä ajankohtai-

sempi. 

Helmikuun 25.päivänä ostin kaksi Ukrainan lippua, joiden kanssa opettajat ja opiskelijat 

sitten seuraavan viikon aikana somettivat tukipäivityksen ukrainalasille. Ukrainan lippu ei 

kerro turvallisuudesta, vaan taistelusta turvan saavuttamiseksi. Kun valtio menettää turval-

lisuuden, niin sen menettää koko kansa. Jos valtio ei pysty takaamaan turvaa 

kansalaisilleen, niin silloin myös yksilö, lapsi, nuori, vanhus jää vaille turvapaikkaa. 

Kun meillä on Suomen lippu esillä, niin se kertoo nyt, että on turva olemassa. Suomi on 

turvallinen. Ulkoinen turva on kunnossa, mutta miten on sisäisen turvasi laita? 

Mikä on sinun turvapaikkasi?  Onko sinulla sellainen olo, että sinulla on elämässäsi turva-

paikka? Sellainen, jossa voi hengittää rauhassa, tehdä hieman hommia, mutta myös 

levätä. Ja joskus vain olla. Ilman että mikään ei uhkaa, painosta tai ahdista.  

Minusta tuntuu, että aika monelta puuttuu tämmöinen sielun ja mielen rauhanpaikka. Tämä 

aika on sellainen, että johtaa lapsesta alkaen kiireen ja suorittamisen polulle, joka ei vie 

meitä turvapaikkaan, vaan pikemminkin eksyksiin omasta elämästämme ja turvasta. 

Lukion vaikea tehtävä on antaa nuorelle sellaiset ohjeet, että kukaan ei eksy.  Eksyneen 

täytyy löytää varma maamerkki, jotta osaa paikallistaa itsensä. Lukiossa tarjoamme väli-

neet, jotta nuori osaa erottaa väärät ja oikeat maamerkit. Jotta nuori osaa erottaa väärän 

ja aidon totuuden.   

Totuuksia on nykyisin niin monia. Aikamme on levoton ja nuoret eksyksissä eri totuuksien 

viekoitellessa heitä. Turvaan vie harva tie, mutta eksyksiin on monta mahdollisuutta. Lu-

kion turva ei ole vain lipun turvaa, vaan se on tiedon turvaa. Sellaisen tiedon, johon voi 

luottaa ja joka on turvallinen ponnistuslauta lukiolaisen elämänpolun seuraavaan rastiin. 

Palaan kuitenkin laatuun, sillä laatu takaa sen, että koulusta saatavat ohjeet ja tiedot ovat 

juuri niitä, joita nuori tarvitsee turvallisen elämän rakentamiseen. Vain lukiokoulutuksen 

laatuun panostamalla nuoret saavat ne välineet, joilla löytävät oman turvansa.   

Tavoite on siis melkoinen. Lukion tehtävä ei ole tarjota vain ulkoista turvallisuutta, vaan 

olemme vastuussa siitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus ja edellytykset löytää oma sie-

lun ja mielen turvapaikka tässä kuohuvassa ajassa.  

      

  Kalle Luhtasela  

                                     rehtori 



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. Syyslukukaudella etäopetuksessa oltiin alkusyksystä, jolloin 

toiminnan aloitus siirtyi tavallista myöhemmäksi. Myös syyslukukauden lopussa oltiin etä-

jaksolla, jolloin kokoontumiset tapahtuivat etänä Meetissä. 

 

Syksyllä opiskelijakunta järjesti jo perinteeksi muodostuneen Halloween-tapahtuman. Sii-

hen kuului muun muassa koristelua, kioski ja pukukilpailu. Syksyn tiimiseminaari saatiin 

pitää marraskuussa, ja siellä kerättiin ideoita lukuvuoden tapahtumien suunnitteluun ja to-

teutukseen. Valitettavasti koronatilanne vaikeutti edelleen monen tapahtuman 

toteutumista. Joulujuhlaa hallitus ehti suunnitella toteutettavaksi Taanilan uuden koulun 

salissa, mutta se jouduttiin viime metreillä perumaan etäopetukseen siirtymisen takia.  

 

Kevätlukukaudella opiskelijakunnan hallituksen edustajat osallistuivat Uuden osaamisen 

lukion (UuLops ESR-hanke) tapahtumapäivien suunnitteluun. Päivät toteutettiin 5-6.5 si-

ten, että ensimmäisenä päivänä koko lukio kokoontui tiimeittäin lukion saliin 

työskentelemään, ja toisena päivänä lukio matkasi Kalajoelle yhteistapahtumaan lähialu-

een lukioiden kanssa. Tapahtuman myötä lukion opiskelijat saivat kosketuspintaa 

yritysmaailmaan ja verkostoitumiseen. 

 

Hallituksen puheenjohtaja on osallistunut opettajien jaksopalavereihin ja toiminut yhdys-

henkilön opettajien ja opiskelijoiden välillä. Uutta kioskitilaa on suunniteltu, ja 

kevätlukukaudella opiskelijakunnan hallituksessa on tehty selvitystyötä myös kahviauto-

maatin hankinnasta. Asia toteutunee syksyllä 2022.  

 

Opiskelijakunnan hallitus organisoi toukokuun lopulla kevätpiknik-päivän, jossa lukiolaiset 

kokoontuivat Hotellin Käenpesän takana olevaan puistoon ruokailemaan ja nauttimaan au-

rinkoisesta ilmasta. Tilaisuudessa esiintyi reggaepop-artisti Aurora. 

 

Koronarajoitusten takia tapahtumia järjestettiin vuoden aikana kaiken kaikkiaan edelleen 

aiempaa vähemmän, eikä kaikkea suunniteltua pystytty toteuttamaan. Suunnitelmia aio-

taan kuitenkin hyödyntää ensi lukuvuonna.  

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet 2021 – 2022 

Hintsala Edith pj. Liias Viljam 

Häggman Fanni Nisula Nelli  

Kalliokoski Enni Nygård Eerik 

Karjalainen Riku Oja Fiina 

Kiilakoski Ida Salonsaari Lauri 

Kärkinen Niko Typpö Niko 

 



TIIMILUKIO ESITTÄYTYY 

 
Tiimitoiminta alkoi Ylivieskan lukiossa syksyllä 2016 ja Opetushallitus myönsi avustuksen 

Ylivieskan tiimilukiolle kesällä 2018. Lukiossa toimii opiskelijoista koostuvat tiimit mm. to-

teuttavat lukion tapahtumia. 

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. Koronarajoitusten aikana koulun yhteisiä tapahtumia ei 

voitu pitää entiseen malliin. Tiimit toteuttivat joulujuhlan asemesta yhteisen joulutervehdyk-

sen videoklippeinä, joka julkaistiin somessa. 

Tiimilukiossa luodaan myös yhteistyö työelämään kummiyritysten avulla (jokaisen tiimin 

voimavaraksi valitaan kummiyritys) sekä tiimitoimintaan liittyvää kouluttamista sekä opis-

kelijoille että opettajille. Ylivieskan lukio tarjoaa myös koulutusta muille lukioille 

tiimitoiminnasta. Tiedotusta on hyvä korostaa jatkossa: oppilaitosyhteistyö, nuoren näkö-

kulmasta näkökulmien esille tuominen. 

 

 

 

Tiimiseminaari Taanilan koululla helmikuussa 

 

 



Dekotiimi  

 

Tiimi on hoitaa eri tapahtumien ja juh-

lien kuten vanhojentanssien 

koristelemisia ja näyttelyiden pystyttä-

mistä kuvataiteenopettajan apuna. 

Halloween-tapahtuma työllisti tiimiä lo-

kakuun lopussa ja koulu sai jouluisen 

koristelun dekotiimiläisten tekemistä 

askarteluista. 

 

Tiimiä ohjasivat Sinikka Mattila ja Maija 

Järvelä. 

 

 

Ekotiimin toimintaa  

Ekotiimin toimintaan kuului kuluna 

vuonna meteorologi Kerttu Kotakorven 

vierailu ja lemmikkihoitopalvelun käyn-

nistäminen. 

 

Tiimin ohjaavina opettajina toimivat 

Terhi Lähetkangas ja Olli Peltonen. 

 

 

 

 

 

Hyvinvointitiimi 

Koko koulun yhteinen liikuntapäivä jär-

jestettiin toukokuussa. 

Hyvinvointiviikkoa vietettiin loka-mar-

raskuussa, järjestettiin mm. 

rentoutustuokioita koulunpäivän aikana 

ja muuta mukavaa. 

Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat 

Nina Hietanen ja Ritva Nuorala. 



Kakkutiimi  

Kakkutiimi on leiponut leivonnaiset koulun 

tilaisuuksiin ja-teemapäiviin.  

 

Tiimiä ohjaavina opettajina toimivat Elina 

Nissilä ja Terttu Alanen. 

 

 

 

 

 

Kansainvälisyystiimi 

 

Tiimi järjesti Halloween-tapahtuman puku-

kisan yhdessä sometiimin kanssa. 

 

Vaihto-oppilastoimintaa tai vastaavaa ei 

koronarajoituksista johtuen vielä tänäkään 

lukuvuonna ollut. 

 

 

 

 

 

 

Kioskitiimi 

Kioskitiimi on jatkanut opiskelijoiden väli-

palakioskitoimintaa lähiopetuksen aikana. 

Opiskelijakunnan kahviossa on myyty tiis-

tai- ja torstai-iltapäivisin välipalaa, jotta 

pitkät koulupäivät sujuisivat paremmin. 

Tiimi on kouluttanut myös muita tiimejä toi-

mimaan vuorollaan välipalakioskin 

myyntitehtävissä. Tiimiä ohjaavana opetta-

jana toimivat Jenni Myllylahti ja Jakke 

Niskanen 

 

 



Musa-AV -tiimi  

Musa-tiimi järjesti musiikkia koulun tapahtu-

miin kuten juhliin ja vanhempainiltoihin. AV-

tiimin apua tarvitaan koulun yhteisten tapah-

tumien järjestelyissä. Tiimi hoitaa äänen-

toiston, valot ja muut tarpeelliset valmistelut 

paikoilleen juhlasaliin ja tilaisuuden jälkeen 

pois.  

MusaAv-tiimi järjesti yleisölle avoimen bändi-

katselmuksen huhtikuussa Akustiikassa, 

mukana opiskelijoita lukion musakursseilta. 

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

 

 

 

Pelitiimi 

 

Tiimi on osallistunut koulun yhteisiin tiimita-

pahtumiin, mutta koronarajoitusten vuoksi 

laneja ei voitu vieläkään pitää. 

 

Tiimiä ohjasi Pekka Pieskä. 

 

 

 

Ruokatiimi 

 

Ruokatiimin opiskelijat kiteyttivät keskeiseksi 

tavoitteekseen lukuvuodelle 2021-2022 eri-

laisten ruoka-aiheisten teemapäivien 

näkymisen osaksi ruokatiimin omien kokouk-

sien juttutuokioita että koko koulun arkea. 

Toiminta keskittyi syksylle 2021.  

Opiskelijat ja tiimiopettajat keskustelivat vuo-

den aikana esiintyvistä juhlapyhistä että 

teemapäivistä, joiden vietossa ruokakulttuuri 

nousee esille vahvasti osaksi juhlaperinteitä. 

Erityisesti esille nousivat halloween ja joulu, 

jonka äärellä pohdittiin kyseisten juhlien historiaa, kansainvälisyyttä, suomalaisia korostuk-

sia sekä nuorten oman perheen perinteitä. Tiimikokouksissa huomasimme, kuinka ruoka 

lisää yhteisöllisyyttä ja luo uusia kokemuksia.  

Tiimi osallistui koulun halloween-päivän mainostamiseen kaivertamalla lukion aulaan kur-

pitsan sekä etsimällä ja jakamalla mieluisia ruoka- ja koristelureseptejä muille opiskelijoille.  



Joulun alla tiimi leipoi ja koristeli 

yhdessä pipareita koulupäivän ai-

kana. Yhteisestä hetkestä syntyi 

tiimin oma hyvän joulun toivotus 

lukion jouluvideotervehdykseen.   

 

Tiimin ohjaavina opettajina toimi-

vat Arto Huhtanen ja Jonna 

Svartström.  

 

 

 

 

Sometiimi 

 

Sometiimiläiset olivat vastuussa koulun tapah-

tumien ja opiskelijoiden arjen päivittämisestä 

koulumme somekanaviin, joita ovat Instagram, 

Snapchat ja Facebook. Tiimi teki yhteistyötä 

useiden muiden tiimien kanssa. 

 

Sometiimi toteutti joulukuussa joulukalenterin 

ja osallistui Halloween-tapahtumaan. Tiimiä 

ohjaavana opettajana toimi Marja Kauppinen-

Rönni 

 

 

 

Tarjoilutiimi  

 

Tarjoilu- ja kakkutiimiläisille järjestettiin syysluku-

kaudella hygieniapassiluennot, joiden jälkeen 

heillä oli tilaisuus suorittaa Ruokaviraston hygie-

niapassitentti. Yhteensä 12 opiskelijaa suoritti 

hyväksytysti tentin.  

Tiimi hoiti 9-luokkalaisten vierailun mehu- ja 

munkkitarjoilua. 

Tarjoilutiimin ohjaavana opettajana toimi Jukka 

Jylhä-Ollila  

 



Turvatiimi  

Turvatiimi järjesti syksyllä turvakävelyt kaikille alka-

ville opiskelijoille, kävelyllä tutustuttiin mm. koulun 

poistumisreitteihin.  

 

Pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä järjestettiin 

poistumisharjoitus koko koulun väelle. Kuulutuksen 

jälkeen koulun tiloista poistuttiin vitkastelematta linja-

autopysäkillä olevalle kokoontumispaikalle, jossa 

opettajat laskivat omat opiskelijansa. Sen jälkeen ti-

lanne käytiin yhdessä läpi pelastuslaitoksen 

edustajan kanssa ja saatiin myös tietoa alkusammu-

tuksen merkityksestä tulipalotilanteessa. 

 

Tiimiä ohjaavana opettajana toimi Matti Strömmer. 

 

 

Tutor-tiimi  

 

 

Tuutor-tiimi 

Ensimmäisenä koulupäivänä tuutorit olivat ottamassa vastaan alkavia opiskelijoita. Tuutorit 

huolehtivat uusien opiskelijoiden siirtymisistä ja auttoivat heitä ensimmäisenä koulupäi-

vänä. Elokuussa tuutorit osallistuivat perinteisen Lutuleirin eli Lukio tutuksi -leirin 

järjestämiseen Törmälän leirikeskuksessa. Leirillä uudet opiskelijat tutustuivat toisiinsa 

kiertäen tuutoreiden ja ryhmänohjaajien toimintapisteitä. Leikkien, harjoitusten ja lätynpais-

ton jälkeen Lutuleiri huipentui joukkueittaan kisattuihin leiriolympialaisiin. 

Juuri ennen syyslomaa koululla järjestettiin alkaville opiskelijoille liikuntasalissa Munkitus, 

jossa kisailtiin ryhmissä ja lopuksi syötiin munkkeja. Lukion joulutervehdykseen tuutorit 

nauhoittivat oman videon. 

Tutorit toimivat rehtorin ja opinto-ohjaajan avustajina vanhempainilloissa syksyn alussa 

mutta myös kevätlukukaudella, kun yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille pidettiin info lukio-



opinnoista. Helmikuussa vanhojenpäivänä tuutorit järjestivät Vauvapäivän alkaville opiske-

lijoille. Tapahtumassa alkavat olivat pukeutuneita vauvoiksi ja tuutorit ohjasivat 

hyväntahtoisia leikkejä ja kilpailuja. 

Lukuvuoden 2021 – 2022 tiimiä ohjasivat opettajat Iida-Liisa Repo ja Helena Vuolteenaho. 

 

Vapaaehtoistyöntiimi  

Lukiolaiset osallistuivat syksyllä nälkäpäivä-

keräykseen lipaskeräyksenä yhteistyössä 

SPR:n kanssa. Tiimiopettajina toimi Heidi 

Alanen. 

 

Huhtikuussa oli päivätyökeräys, johon opis-

kelijat osallistuivat. 

 

 

Abien tiimit 

Abit järjestivät myös erilaisia teemapäiviä ja penkkarit. Tapahtumien järjestämistä varten 

perustettiin erilaisia tiimejä, kuten musiikki-, koristelu-, teemapäivä-, abimatka-, budjetti-, 

abigaala-, abiajelu- ja muu penkkariohjelmatiimi. Tiimien toimintaa valvoi eri tiimien vetä-

jistä 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, 

juoksu, jalkapallo, jääkiekko, salibandy, pesäpallo, telinevoimistelu, tanssi, uinti sekä pe-

liakatemia. 

Hiihtoakatemia 

Hiiihtoakatemian urheilijoista Jarkko Reijonen valittiin Hiihtoliiton valmennusryhmään 

Haastajat U20 ja Enni-Sofia Saari Haastajat U18 kaudelle 2021-2022. Akatemiaharjoituk-

set ovat pyörineet lähes koko lukuvuoden normaalisti tiistai- ja torstaiaamuisin. Kauden 

pääkilpailut ovat nuorten SM-kisat Keuruulla 14-16.1.2022 ja Kuopiossa 11.3-13.3.2022.  

  



 

Jarkko Reijonen on juuri tulossa maaliin 

Kuopion SM-kisoissa, M20-sarjassa  

30 km:n rankalla matkalla sija 9. 

 

Hiihtoakatemian terveisiä Kuopiosta 

Nuorten SM-hiihdoista: Vapaan normaali 

-matkat 5 km ja 10 km hiihdettiin lauan-

taina, Jarkko Reijonen M20 sarjassa 

sijalle 19 ja päivän onnistuja Enni-Sofia 

Saari N18 sarjassa sijalle 5. Kultaan jäi 

41 s ja mitaliin 13 s. 

 

Sunnuntaina oli vuorossa perinteisen pitkät matkat, yhteislähtö. Enni-Sofia tuli hienosti 

pronssille 15 km:n matkalla ja Jarkko 30 km:n taipaleella sijalle 9. Näiden nuorten hiihtä-

jien valmentajana on toiminut Maija Järvelä jo useamman vuoden ajan.  

 

 

Enni-Sofia Saari SM-pronssia 

 

 



Telivoimisteluakatemia 

Telinevoimisteluakatemia toimii Voikkari-sa-

lilla tiistai- ja torstaiaamuisin. Voimistelijoiden 

treenimäärä akatemia mukaanluettuna on n. 

8 - 13 h/vko. Kisakaudet ajoittuvat syys-mar-

raskuulle sekä maalis-kesäkuulle. 

Valmentajana toimii YlivieskaGymnasticsin 

valmentaja, liikuntaneuvoja Miro Naukkarinen 

 

Kuvassa lukiolaisista Fiina Oja ja Alisa 

Huumo sekä tulevia 

lukiolaisia Helmi Hietanen, Minea Pääkkö ja-

Noora Haapakoski  

 

 

Maarianhaminassa kansainvälisissä telinevoi-

mistelukisoissa lukion opiskelijat Alisa Huumo 

ja Fiina Oja sekä tulevat lukiolaiset Helmi Hie-

tanen, Minea Pääkkö ja Noora Haapakoski. 

 

 

 

 

 

Jääkiekkoakatemia 
 

Jääkiekkoakatemiassa on ollut osallistujia 

hyvä määrä koko lukukauden, mikä on mah-

dollistanut laadukkaan harjoittelemisen. 

Harjoituksissa on keskitytty pääasiassa yksilö-

taitojen kehittämiseen, mutta 

mahdollisuuksien mukaan myös taktista puolta 

on harjoiteltu. Valmentajana on toiminut luo-

kanopettaja Kari Mattila. 

 

Kuvassa abiturientti Joel Honkakoski  

Musiikkiopistoyhteistyö 

Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisista musiik-

kiopiston opinnoista sai hyväksi luettua sovitut kurssimäärät lukion oppimäärään 

soveltaviksi kursseiksi.  

 



OPINTORETKET 

Abiturientit kävivät marraskuussa tutustumassa korkeakouluopintoihin Oulun abipäivillä. 

Korkeakoulupäivä pidettiin Ouluhallissa ja sieltä mentiin vielä tutustumaan Linnanmaan 

kampukseen (yliopisto/amk). 

 

Toinen opinto-ohjauksen matka suuntautui Helsinkiin Studiamessuille. Menomatkalla oli 

Tampereen korkeakouluihin tutustuminen opiskelijan oman valinnan mukaan. Paluumat-

kalla oli vuorossa opintojen esittely Jyväskylän yliopistossa. 

 

Lukion talviliikuntakurssilaiset pääsivät hiihtämään, laskettelemaan ja retkeilemään Ylläs-

tunturin maastossa huhtikuussa. Osallistujia oli noin 40 ohjaajineen. 

 

 
 

 

 
 

Talviliikuntakurssilaiset retkeilivät Yllästunturin maisemissa huhtikuun alussa 

 ulkoilusään ollessa mitä mainioin.  

 



VANHEMPAINILLAT 

 

Vanhempainiltoja / huoltajieniltoja on 

järjestetty lukuvuoden aikana vanho-

jentanssit mukaan lukien kolme 

kertaa. Seuraavana syksynä lukiossa 

aloittavien oppilaiden huoltajille jär-

jestettiin tulevien vanhempainilta 

tammikuussa. Illan teemana oli lukio-

opiskelu. 

 

Kuvassa kieltenopettajat esittelevät 

ruotsin, englannin, saksan, ranskan 

ja venäjän kielten opiskelua lukiossa. 

 

Jatkavien opiskelijoiden huoltajille ja vanhemmille tarkoitetussa vanhempainillassa kerrot-

tiin ylioppilastutkinnon suorittamisesta. 

Jatkavien ikäluokka esitti helmikuussa vanhoja tansseja kotiväelleen. Liikunnanopettajat 

olivat ohjanneet kappaleet talven aikana esityskuntoon ja tapahtuma järjestettiin Taanilan 

uuden yhtenäiskoulun salissa. 

 

LUKIOSSA OPISKELLAAN SÄHKÖISESTI 

Opiskelijoilla on koulun yhteistilauksena hankkimat kannettavat tietokoneet, jotka olivat 

kaikille oppivelvollisille maksuttomia. Toisen ja kolmannen vuosikurssien opiskelijoilla (ei-

oppivelvollisilla) on myös yhteishankinnan kautta ostetut koneet, mutta puolet kustannuk-

sista on peritty opiskelijoilta tai huoltajilta. 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.  

 

Matemaattisissa aineissa ei tarvita enää erillisiä laskimia ja taulukkokirjoja, vaan ne on kor-

vattu vastaavilla ohjelmistoilla. Koulu on hankkinut lisenssin osaan sähköisistä 

materiaaleista, joita opiskelijat pääsevät käyttämään. Oppivelvollisuutta suorittaville myös 

lisenssit maksetaan kaupungin puolesta. 

 

 

 
 
 



TAPAHTUMIA MEILLÄ JA MUUALLA 
 

Abigaala ja penkkarit järjestettiin helmikuussa 

 
Suomen lukioissa vietetään penkinpainajaisia eri aikoihin johtuen ylioppilastutkinnon kokei-

den ajoittumisesta kokonaan maaliskuulle. Kuluneena lukuvuonna penkinpainajaiset 

järjestelliin ”normalina aikana” helmikuussa. Vanhoja tansseja esitettiin kotiväelle Taanilan 

koululla 10.2.2022. 

Vanhojen Tanssi -runo 2022 Ylivieskan lukio 
 

Ylivieskan lukion vanhat v. 2022 
Nyt tanssitaan : tullaan vahvemmaks 

Annetaan ilmaisun ilon virrata läpi kehon 
Se voi tuoda jopa paremman egon 

On ympyrää, neliöita, riviä ja solaa 
On rauhallista , nopiaa ja kaikki on niin koriaa. (H.V.) 
 

Kuvassa uudempaa menoa eli opiskelijoiden oma tanssi 



 
Marraskuussa meille saapui esiintymään muusikko Jarkko Martikainen soolona (”Mies ja 

kitara”). Konsertti pidettiin lukion salissa ja sen järjesti MusaAv-tiimin yritysyhteistyökump-

pani Dex-viihde. 

Maaliskuussa vieraili kieltenopettajien tunneilla ranskalaisia opettajia. 

 

HANKKEET 
 

Koronatuki 2021 – 2023 
 

Valtion myöntämän koronatuen avulla lukiolle palkattiin koulunkäynninohjaaja antamaan 

tukea etäopiskelusta aiheutuneen oppimisvajeen tarpeisiin. Myös välipalakioskitoiminta 

saatiin alulle tukemaan opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia koulupäivän aikana. 

 

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 on työstänyt alueen lukioiden opetussuunnitelman 

LOPS2021:n.  

eLUKIO 

Ylivieska kuuluu eLukio-verkostoon, jonka kautta voi suorittaa lukion kursseja joko ai-

neopiskelijana tai koko lukion oppimäärä sekä ylioppilastutkinto. Myös päivälukiolaiset 

voivat opiskella eLukiossa. eLukioyhteistyö Oulun kaupungin kanssa on kuitenkin päätty-

mässä eikä uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja enää ole mahdollista aloittaa. 

eLukion opettajina ovat toimineet sekä oman että muiden verkostoon kuuluvien lukioiden 

opettajat ja opetus on järjestetty verkon kautta.  

UuLops-Uuden osaamisen lukio  

Hankkeen päätavoite on, että alueen lukioilla on vahvat elinkeinoelämä- ja korkeakouluyh-

teydet. Alueen lukiot tekevät jatkuvaa ja kiinteää verkostoyhteistyötä keskenään sekä 

hankkeen toimijoiden kanssa. Uuden osaamisen lukiot tarjoavat opiskelijoille erinomaiset 

mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja edistävät opiskelijoiden työl-

listymistä alueen yrityksiin sekä hakeutumista korkeakouluopintoihin. 

 

 

 



VANHEMPAINYHDISTYS 

Ylivieskan lukion vanhempainyhdistys ry on perustettu vuonna 2012 ja sen tarkoituksena 

on edistää lukion ja opiskelijoiden vanhempien yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta sekä 

tukea lukiota terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luomiseksi opiskelijoille. Van-

hempainyhdistys on yhteydessä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin 

vaikuttaakseen päätöksentekoon. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä toimivaa hallitusta, jo-

ten yhteyshenkilönä toimii lukion apulaisrehtori. Lukiolaisten vanhempien toivotaan tulevan 

mukaan toimintaan. 

 

 

Koulun tapahtumia lukuvuoden aikana olivat Lucia-juhla joulukuussa, Vanhojen tanssit 

helmikuussa ja bändikatselmus huhtikuussa. 



 

Liikunnan valinnaiskurssin plogging eli roskajuoksu.  

Kilometrejä yhteensä 44.08 ja 19 pussillista roskaa, aikaa käytimme 60min. 

 

 

Tiimiseminaari alkoi Jukka Jalosen videovierailulla. ”Yhdessä olemme enemmän”! 

 

                                                 Sää suosi Uuden osaamisen lukio-tapahtumaa Kalajoella. 

                                                                                                   



Meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoi lukiolaisille ilmastonmuutoksesta. Tietokirjailijavierailun 

järjesti ekotiimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lukion opiskelijakunnan järjestämällä piknikillä aurinko paistoi ja tunnelma oli iloisen rento. 

Tähtivieraana oli reggaepopin kuningatar Aurora. 

 

 

 

 



OPETTAJAT LUKUVUONNA 2021-2022 

 

Lukuvuoden aikana ovat lukiolla opettaneet seuraavat opettajat:  

 

Luhtasela Kalle rehtori 

Alanen Heidi ruotsi, saksa 

Alanen Terttu  apulaisrehtori, kemia, matematiikka 

Hietanen Nina liikunta, terveystieto, yhteiskuntaoppi 

Huhtanen Arto historia, yhteiskuntaoppi 

Jylhä-Ollila Jukka matematiikka, kemia, fysiikka 

Järvenpää Juho yhteiskuntaoppi 

Karppinen Mikael englanti, venäjä 

Kauppinen-Rönni Marja äidinkieli ja kirjallisuus 

Keski-Ojala Natalia venäjä 

Lähetkangas Terhi äidinkieli ja kirjallisuus, eLukion opinnonohjaus 

Mattila Sinikka kuvataide  

Myllylahti Jenni matematiikka, fysiikka 

Niskanen Jakke matematiikka, fysiikka 

Nissilä Elina ruotsi, saksa 

Nuorala Ritva psykologia, uskonto, filosofia 

Nuutinen Elina englanti 

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 

 

Harrasteakatemian tuntiopettajat 

Haapakoski Pyry pesäpallo 

Hämäläinen Anu juoksuakatemia 

Hämäläinen Sami uintiakatemia 



Järvelä Maija hiihtoakatemia 

Konu Samuli salibandyakatemia  

Luhtasela Mikko salibandyakatemia 

Mattila Kari jääkiekkoakatemia  

Moilanen Jani pesäpalloakatemia 

Naukkarinen Miro telinevoimisteluakatemia 

Ojakippola Jani uintiakatemia 

Ristiluoma Jari jalkapalloakatemia 

Suhonen Jyri pesäpalloakatemia 

 

Muu lukion henkilökunta 

Ilomäki Tarja koulusihteeri 

Järvelä Maija koulunkäynninohjaaja 

Leskelä Anna koulusihteeri 19.4.2022 alkaen 

Saarela Eija koulukuraattori 

Saarenpää Kaisa    koulupsykologi 

Salo Piia kouluterveydenhoitaja  

Sorvoja Antti psyykkari  

 

Siivous- ja laitosmiespalvelut on hoidettu kaupungin puhdistus- ja ruokapalveluiden sekä 

tilapalveluiden toimesta. 

 

Terveydenhuolto  

Lukiolaisten kouluterveydenhuollon ja hammashuollon järjesti Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallio. Terveydenhoitaja on vastaanottanut lukiolaisia Hakalahden päiväkodin tiloissa, jol-

loin on tehty terveystarkastukset alkaville. Kouluterveydenhoitaja on ollut tavattavissa 

puhelimitse muina aikoina. Lisäksi lääkärintarkastukset on tehty alkavien ikäluokalle. Kou-

lupsyykkarin ja psykologin palvelut on järjestetty tarvittaessa terveydenhoitajan 

välityksellä. Koulukuraattorilla ja psyykkarilla on ollut vastaanotto 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. Sekä erityisopettaja että 

koulunkäynninohjaaja ovat olleet opiskelijoiden tavoitettavissa lukiolla, jossa koulutehtäviä 

on ratkottu työpajoissa yhdistetyin voimin. 

 

 



Ruokahuolto 

Lukiolaisten ruokailu on järjestetty Rahkolan koulun ruokasaliin, jonka henkilökunta yh-

dessä keskuskeittiö Viljan henkilöstön kanssa on vastannut lukiolaisten ruokahuollosta.  

 

PÄIVÄLUKION OPISKELIJAT OHJAUSRYHMITTÄIN 

21HA  (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Arto Huhtanen 

Antinoja Jimi 

Eskola Katariina 

Härkönen Ossi 

Jylkkä Miikka 

Koivukangas Diego 

Kähtävä Aada 

Malkamäki Eetu 

Mattila Neea 

Mehtälä Moona 

Nieminen Taneli 

Niskanen Hellin 

Pylväs Aleksi 

Röyttä Saana 

Saartoala Jessica 

Salonpää Milja 

Ylimäki Linnea 

Ängeslevä Nella 

 

21KMi  (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaajat Mikael Karppinen / 

Nina Hietanen 

Haanpää Saana 

Jutila Nina 

Kauppila Sakari 

Kinnunen Inka 

Kokkoniemi Roni 

Korhonen Ella 

Kukkola Oona 

Kärkinen Niko 

Mäki Arttu 

Pajukoski Alma 

Puroila Elias 

Ruuska Ensti 

Sammalkangas Siiri 

Takkunen Otto 

Väätäinen Toni 

 

21MSi  (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Sinikka Mattila 

Heikkilä Konsta 

Immonen Perttu 

Isopahkala Anu 

Jutila Ella 

Kangaskortet Maija 

Lehtohalme Tero 

Marjanen Matleena 

Niemelä Emma 

Nygård Luukas 

Pahikka-aho Sofia 

Rautakoski Kaisla 

Rautakoski Kanerva 

Rättyä Elina 

Saukonoja Joonas 

Tiinanen Tuukka 

Vähäkangas Vilma 

 

21RI  (1. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaajat    Iida-Liisa Repo / 

Nina Hietanen 

Hemmilä Petra 

Jakola Oona 

Kalliokoski Enni 

Karjalainen Riku 

Keskinen Kiia 

Kiljala Elias 

Kirstinä Eedla 

Koskela Sylvia 

Koutonen Ella 

Koutonen Janette 

Mattila Oona 

Mattila Ville 

Mäki Jussi 

Nissilä Iina 

Nukari Vanessa 

Salmela Elizaveta 

Soini Julius 

Taittonen Sara 

Viitanen Adele 

Ylimäki Lauriina 

 

 

20AHe  (2. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Heidi Alanen 

Anttila Neea 

Haapakoski Emilia I. 

Hietala Soila 

Hosionaho Ira 

Hänninen Elias 

Jämsä Fanni 



Kiilakoski Iida 

Latvakoski Hannariikka 

Lesell Veera 

Löytynoja Noora 

Moilanen Vilma 

Niemonen Antti 

Paananen Julius 

Partti Neea 

Pulli Emilia 

Pylväs Saana 

Räisänen Niko 

Saarela Konsta 

Vierimaa Emmi 

Walamies Helmi 

 

 

20EA  (2. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Hanna-Kaisa Ruuska 

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  (2. 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 

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  (2. 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 

Nurmi Iida 

Rautio Ida 

Saarela Anni 

Salonsaari Lauri 

Seppälä Vili 

 

ABITURIENTIT 

19LTe  (3. vuoden opiskelijat)      ryhmänohjaaja Terhi Lähetkangas 

Alasaari Maria 

Arvola 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 

Vuorenmaa Veera 

Vääräniemi Olivia

 

19NE     (3. 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 

Ojala Jesper 

Poutanen Arttu 

Rantala Juuso 

Rasmus Otto 

Rautakoski Konsta  

Reijonen Jarkko 

Seppälä Iiro 

Similä Eemeli 

Vähäkangas Jeeli 

 

 

19PSa   (3. vuoden opiskelijat)        ryhmänohjaaja Sari Pahkala

Haapakoski Emilia A. 

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  (3. 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 

 

 

18StM   (4. vuoden opiskelijat) ryhmänohjaaja Matti Strömmer 

Ahlholm Aida 

Alanen Tuomas 

Hietala Eemil 

Jylkkä Miro 

Niemelä Aleksi 

Niemonen Aino 

 

 

Salmela Elmeri 

Salmela Juulia 

Sorvisto Lauri 

Typpö Lasse 

Vierimaa Joona



Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaneet  

 

Alasaari Maria 

Joenväärä Mirjami 

Keski-Ojala Oona 

Kokkola Pinja  

Saari Varpu 

  

 

STIPENDIEN LAHJOITTAJAT  

 

Lukion toimintakertomuksen valmistumiseen mennessä seuraavat yritykset ja yhteisöt ovat 

lahjoittaneet stipendejä jaettavaksi opinnoissaan menestyneille lukion opiskelijoille.  

Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia. 

 

 

 

Heikki Hemmilä 

Herrfors Oy Ab, Katternö Group 

J.Kärkkäinen Oy                           

Lions Club Ylivieska 

Lions Club Ylivieska Huhmari  

Lions Club Ylivieska Savisilta 

Nordea Bank Oyj, Ylivieskan konttori 

OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys 

Osuuskauppa KPO 

Osuuspankki Keski-Pohjanmaa, Ylivieska 

Pohjanmaan Osuuspankki 

Ylivieskan kaupunki 

Ylivieska-Jokivarsi Rotaryklubi 

Ylivieskan seurakunta / Nuorisotyö 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YLIOPPILASTUTKINTO 

 

Syksyn ja kevään ylioppilaskirjoitukset järjestettiin lukion liikuntasalissa. Ylioppilaskokelaita oli 

syksyllä 101 ja keväällä 96 opiskelijaa. Lukuvuoden aikana lukiosta valmistui 77 ylioppilasta. 

 

Lukuvuonna 2021 – 2022 valmistuneet ylioppilaat  

 
Alanen Tuomas  Knuutila Niko  Perttula Kimi 

Alasaari Maria  Korhonen Sara  Piippo Verna 

Arvola Noora   Koskela Aada   Poutanen Arttu 

Erkkilä Noora (yhdistelmätutkinto) Koskela Meri   Puomio Antto 

Haapakoski Emilia  Koutonen Jenna  Rantala Juuso 

Heikkilä Anna   Laitala Elsamari  Rasmus Otto 

Heikkilä Reeta  Leppälä Alina   Rautakoski Konsta 

Hietala Eemil   Liius Karoliina  Saarela Hanna 

Hietala Weeti  Lohvansuu Tetti  Saarela Oula 

Honkakoski Joel  Löytynoja Ville  Saari Varpu 

Honkanen Nina  Marjanen Elias  Salmela Elmeri 

Huuha Ilona    Matikainen Markus  Salmela Essi 

Häggman Eeli  Micos Roni   Salonpää Vilma 

Ikkala Iia   Mikkilä Jasmin  Satomaa Viljo 

Isopahkala Albert   Nauha Topias  Seppälä Ilona 

Joenväärä Mirjami  Niemonen Aino  Similä Eemeli 

Jokitalo Anton   Nummela Eero  Sipilä Emma 

Järvi Matias    Ojala Jesper   Sipilä Valtteri 

Karhukorpi Janina  Pahikka-aho Olivia  Sorvisto Lauri 

Keski-Ojala Oona   Palokangas Fanni  Takkunen Ilmari 

Kinnunen Niklas  Palola Eeli   Taskila Jutta 

Kirjava Maria   Parkkila Lauri   Typpö Lasse 



 

Tyrväinen Saana 
 
Uusivirta Marianne (yhdistelmätutkinto) 
 
Vaahtera Sofia 
 
Vierimaa Iina 
 
Vierimaa Joonas 
 
Viitanen Veera (yhdistelmätutkinto) 
 
Vilenius Pinja 
 
Visuri Viivi 
 
Vuorenmaa Veera 
 
Vähäkangas Jeeli 
 
Vääräniemi Olivia 

SEURAAVA LUKUVUOSI 2022 – 2023 

 
Koulu alkaa   ke 10.8.2022 
 
Syysloma   24. - 28.10.2022 (vko 43) 
 
Joululoma   22.12.2022 – 9.1.2023 
 
Talviloma   6. – 10.3.2023 (vko 10) 
 
Koulu päättyy   la 3.6.2023 
 

Syyslukukaudella on 91 ja kevätlukukaudella 99 työpäivää. 

 

                                                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


