
K
a

u
ha

jo
en

 lu
ki

o 
   

V
u

os
ik

er
to

m
u

s 
   

20
15

-2
0

16



Kauhajoen lukio
Puistotie 8 
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Puhelimet:

Rehtori Virpi Nyman 040 581 4375 virpi.nyman@kauhajoki.fi
Kanslia Satu Koivisto 0400 667 989 satu.koivisto@kauhajoki.fi
Opettajainhuone 040 674 7910
Opinto-ohjaaja Kirsi Samppala 040 674 8818 kirsi.samppala@kauhajoki.fi
Kuraattori Minna Puisto 040 541 6643  minna.puisto@kauhajoki.fi
Terveydenhoitaja Milja Jaakkola 040 485 0042 milja.jaakkola@llky.fi
Psykologi Katri Saloharju (06) 2413 3220 katri.saloharju@llky.fi
Erityisopettaja Anna-Leena Kuntola 0400 249 738 anna-leena.kuntola@kauhajoki.fi
Kiinteistönhoitaja Olli Koivisto 040 566 8749 olli.koivisto@kauhajoki.fi
Kauhajoen kaupunki/vaihde (06) 2413 2000 www.kauhajoki.fi
Sivistysjohtaja Eija Liikamaa 040 772 1129 eija.liikamaa@kauhajoki.fi
Opetuksen ja koulutuksen vastuu- 040 838 6715 lari.marjamaki@kauhajoki.fi
alueen esimies Lari Marjamäki

Kauhajoen lukio

1928 Perustettiin kannatusyhdistyksen ylläpitämä Kauhajoen yhteislyseo.
1930 Yhteislyseolle valmistui Kannaksen Raivolasta tuoduista hirsistä rakennettu
 koulutalo.
1939-40 Eduskunta piti istuntonsa sodan ajan Kauhajoen yhteislyseossa.
1957 Lisärakennus, ns. Koiviston siipi, valmistui.
1962 Uusi lisärakennus, ns. Tuunaisen siipi, valmistui.
1975 Peruskoulu-uudistus. Yhteislyseon lukiosta kunnan omistama Kauhajoen lukio.
1979 Kauhajoen lukio siirtyi nykyiseen Viljo Rewellin suunnittelemaan ja 1952 
 rakennettuun koulutaloon.
1986 Kauhajoen lukio sai luokattoman iltalinjan.
1995 Siirtyminen luokattomaan opetukseen.
2002 European Label – Kielenopetuksen eurooppalainen laatuleima.
 LUMA-kunniakirja ansioituneena luonnontieteiden ja matematiikan
 kehittämisoppilaitoksena.
2005 Liikuntalinja käynnistyi.

Kannen kuva:  Jemina Mäntymäki, 1b
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1. KOULUN TOIMINTA LV. 2015-2016

Kuluva lukuvuosi alkoi opettajien osalta perjantain 7.8. suunnittelupäivällä. Opiskelijat saapuivat 
kesälaitumilta seuraavana maanantaina. Saman viikon torstaina pidettiin ykkösten ryhmäyttä-
mispäivää Sotkassa ihan mukavan sään vallitessa. 

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyö pääsi alkuun – tavallaan – edellisenä keväänä kun 
opetussuunnitelmaluonnos saatiin. Varsinaiset LOPS16-perusteet julkaistiin vasta 27.10.2015 
ja uudet opetussuunnitelmat pitää ottaa käyttöön jo 1.8.2016. Aikaa työstämiseen ei jäänyt kovin 
paljon. Yksi opettajien VESO-päivistä vietettiin yhdessä Ilmajoen ja Teuvan lukioiden opettajien 
kanssa vertaillen käytänteitä ja vaihtaen kuulumisia sekä kehitellen ideoita opetussuunnitelmiin. 
Muita VESO-päiviä hyödynnettiin myös opetussuunnitelmatyöhön miettien muun muassa tee-
makursseja, arvioinnin monipuolistamista, arvopohjaa sekä toimintakulttuuria.
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 Kolmen joukkueen tietokilpailu?  Ei sentään, vaan opettajankokous 
 ja OPS-ihmettelyä.

Tämä lukuvuosi oli tarkoitus rauhoittaa opetussuunnitelmatyöhön, mutta kuinkas kävikään? Lu-
kio sai rahoitusta kahteen hankkeeseen: Liikettä lukioon- oppimisympäristöhankkeeseen sekä 
Erasmus+ -liikkuvuushankkeeseen. Ensin mainittu hanke työllistää kaikkia opettajia ja liittyy lä-
heisesti opetussuunnitelmatyöhön teemakursseineen ja integrointeineen. Tarkoituksena on hyö-
dyntää nykyteknologiaa opiskelun apuna elävöittäen samalla opetusta ja opiskelijoiden tuotok-
sia esimerkiksi kuvin tai videoin. Opetusta elävöitetään myös lähtemällä ulos luokasta tekemällä 
opintoretkiä lähialueelle. Näistä retkistä tehdään raportteja ja jaetaan tietoa muillekin. Liikettä lu-
kioon -hankkeesta löytyy blogitekstejä Kauhajoen lukion nettisivuilta samannimisestä blogista.

Erasmus+ -hanke työllistää hankkeessa mukana toimivia opettajia. 20 opiskelijamme ryhmä 
pääsi kymmeneksi päiväksi tutustumaan Portugalin Alentejon maakuntaan sekä vaihtoehtoisiin 
energiamuotoihin Portugalissa. Samalla tutustutaan yrittäjyyden eri muotoihin meillä ja Portuga-
lissa. Ensi lukuvuonna, luultavasti talvella, Portugalin ryhmä tulee tutustumaan Kauhajokeen ja 
meidän käyttämiin uusiutuviin energiamuotoihin sekä suomalaiseen elämänmenoon. Erasmus-
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hankkeesta löytyy lisää tietoa peda.net-sivuilta, minne hankkeen materiaali kootaan.
LOPS-työn ja hankkeiden lisäksi ylioppilastutkinnon sähköistäminen jatkui. Lokakuussa pidet-

 Erasmus+ -hankkeen ennakkovierailulla Suomen Portugalin suur-  
 lähetystössä 30.10.2015 Marjo N., Virpi N., Katriina Pirnes, Jaime R. 
 ja kameran takana Simo T.

tiin kolmen tunnin pituinen harjoituskoe äidinkielessä ja huhtikuussa kaikissa Suomen lukioissa 
kuuden tunnin mittainen koe maantieteessä, filosofiassa sekä saksan kielessä. Meidän lukiossa 
kokeiden tekijät olivat maantieteen tai saksan opiskelijoita. Helmikuussa 24. päivä pidettiin lisäk-
si katastrofiharjoitukset, joissa harjoiteltiin erilaisia ongelmatilanteita. Tutuksi on tullut palvelin, 
varapalvelin, valvojan monitori, erinäiset tikut sekä buuttaaminen. Ensi syksynä tulevat ensim-
mäiset ”oikeat” sähköiset kokeet ja niitä lisätään portaittain joka tutkintokerta kunnes kaikki ko-
keet ovat sähköisiä vuonna 2019.  

Vaihto-opiskelijoita on tänä lukuvuonna ollut Priscila Argentiinasta sekä Tomoka Japanista. Het-
ken verran lukiolla kävi kiinalainen Jie. Meiltä on vaihdossa yksi opiskelija Argentiinassa. 

Auskultantteja eli opettajaharjoittelijoitakin ehdittiin opastaa helmikuussa, kun Lauri ja Minna 
tulivat lukioomme tutustumaan LUMA-aineiden opetukseen (ma, fy, ke). Heitä ei helpolla pääs-
tetty vaan heidät otettiin mukaan oppimisympäristöhankkeen teeman hengessä uudistamaan 
opetusta ja päästiin opettamaan heille vastaavasti sähköisten kokeiden pitämistä Abitilla ja Net-
tiniilolla. Heidän kokemuksistaan voi lukea tuonnempana. 

Lukuvuosi on mennyt kuin siivillä ja ollut opettajakunnalle erittäin raskas sekä haasteellinen. 
Ensi lukuvuosi tulee olemaan oma haasteensa kun uusi opetussuunnitelma ja vanha ovat voi-
massa yhtä aikaa ja osa opiskelijoista tulee opiskelemaan molempia soveltaen. 

Rentouttavaa lomaa kaikille!

rehtori Virpi Nyman
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 Onks tää joku kivi – sakset – paperi vai?

2. OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2015-16

Kesäloma kolkuttelee jo ovelle pitkän ja raskaan kouluvuoden jälkeen. Opiskelijakunnalle vuosi 
on jälleen ollut vaiherikas ja olemme aloittaneet kevätlukukauden osittain uudella kokoonpanolla 
abiturienttien lähdön vuoksi. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita mukaamme tarttui tänä vuonna 
abien lähdön jälkeen kuusi kappaletta ja kaikki heistä ovat nopeasti sopeutuneet OPKH:n toi-
mintaan ja ryhmään. Olemme pyrkineet vuotuiseen tapaan järjestämään opiskelijoille ja opetta-
jille mieluisia tapahtumia ja tuomaan väriä välillä harmaaseen opiskeluarkeen. Tavoitteena on 
myös ollut nostaa lukiomme yhteishenkeä ja olla mukana koulumme opiskelijoita koskevissa 
päätöksissä.

 Niin mutta missä mun vaaleanpunainen paita on?
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Oppilaskunnan kioski ei tänä vuonna saavuttanut yhtä roimaa suosiota, kuin aiempina vuosina. 
Tästä johtuen mainostimme kioskia wilmaviestillä ja kuuluttamalla. Roiman suosion toisaalta 
(jälleen) keräsi aulasta löytyvät Sinerbychoffin ja Hartwallin limsa-automaatit, jotka houkuttelivat 
välillä jopa muiden koulun opiskelijoita antiensa pariin. Lukukauden alussa OPKH keräsi varoja 
koulukuvauksen kautta, jonka jälkeen vietettiinkin jo perinteen mukaan muurinmurtajaisia, eli yk-
kösille tarkoitettua ryhmäytymispäivää. Syksyllä myöskin leikittiin opettajien ja oppilaiden kesken 

 ’’Mulla on niiku eniten rimssuja, mutta sulla on hienommat olkaimet ja sulla  
 enemmän kiiltoa ja . . .’’

 Lukion hyväntekeväisyysprojektin tuloksena saimme kokoon 
 49 joululahjaa Romanian ja Moldovan vähävaraisille lapsille.
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piilosta lauantaikoulupäivänä. Syyskaudella hallituksestamme valittiin Titta Jaakkola Pohjan-
maan piirin puheenjohtajaksi, sekä Matleena Inget Suomen Lukiolaisten Liiton liittohallituksen 
jäseneksi. Marraskuussa kokoonnuttiin jälleen koko opiskelijakunnan, sekä ohjaavan opettajan 
voimin yleiskokoukseen, jossa puheenjohtajuus siirtyi Matleena Ingetiltä minulle. Mikko Annala 
valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana, taloudenhoitajan hommat siirtyivät Jenna Yli-Taloselle 
ja sihteeriksi valittiin Emilia Ala-Panula. Muut vastuualueet valittiin hallituksen muille jäsenille 
yleiskokousta seuranneessa kokouksessa. 

Joululoman jälkeen järjestettiin abigaala, jossa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokeilus-
sa internetin kautta tapahtuva äänten keräys. Abit saivat siis äänestää toisilleen titteleitä, jotka 
sitten jaettiin juhlavassa seremoniassa eniten ääniä keränneille. Helmikuussa juhlittiin penk-
kareita, joiden jälkeen kakkosten “prinsessapäivän” eli vanhojentanssien myötä toisen vuoden 
opiskelijat lunastivat koulun vanhimpina sohvien herruuden.

Kevään myötä opiskelijakunnan hallitus pohti mahdollisia kursseja tuleville teemaviikoille ja jär-
jesti tunnelmaa keventävän vappuriehan. Vappuriehassa ryhmät kiersivät luokittain erilaisilla 
rasteilla, jotka sisälsivät taitoa ja/tai tietoa vaativia haasteita. Hallituksen perustama Facebook-
ryhmä Kauhajoen Lukion kirjakirppis kukoistaa ja auttaa opiskelijoita löytämään tarvitsemansa 
kirjat halvemmalla. Kirjakierrätys on helpottunut roimasti ja FB-ryhmä on todella aktiivinen.

Opiskelijakunnan hallitus toivottaa kaikille lukion opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle oi-
kein iloista ja huoletonta kesälomaa!

Perttu Salmi,
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

 Tää on meidän slaavikyykkyharjoitus.
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OPPILAITTEN ORGANISAATIOT

Kunkin luokan oppilaat valitsevat luottamusoppilaan ja hänen sijaisensa hoitamaan luokan 
yhteisiä asioita, kuten välittämään luokalle tietoa ja suorittamaan keräyksiä. Tässä tehtävässä 
toimivat:

Luokka  Luottamusoppilas  Sijainen
1a  Noora Ryödi   Sonja Haapakoski
1b  Lucas Mäki   Essi Hautala
1c  Nea Linna   Nelli Korpi-Filppula
  
2a  Hannele Antila   Linda Uitto
2b  Rasmus Harju-Ontto 
2c  Amalia Koivula   Perttu Salmi
  
3a  Henna Kallio   Johanna Hautala
3b  Jonna Nurmela   Erika Yli-Rahnasto
3c  Essi Vaarasto   Santeri Joensuu
  

Oppilaskunnan tehtävänä on mm. järjestää oppilaiden yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoi-
mintaa, antaa lausuntoja lukion toimintaa koskevista asioista ja huolehtia kanttiinin toiminnasta. 
Oppilaskunnan hallitus valmistelee oppilaskunnan kokouksessa esille tulleet asiat ja toimeenpa-
nee päätökset. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lv. 2015-16:

Luokka  Oppilaskunnan hallituksen jäsen Sijainen
1a  Eero Piipari 
1b  Erika Koivisto   Essi Hautala
1c  Emilia Ala-Panula   Laura Ranta
  
2a  Jukka Korpela   Jenna Yli-Talonen
2b  Tuomas Heikkilä   Joose Palomäki
2c  Mikko Annala   Perttu Salmi
  
3a  Mikael Rahkola   Henri Alasaari
3b  Matleena Inget   Teemu Kuusisto
3c  Titta Jaakkola, Janina Hakala Jussi Craycroft

  
Tutorit auttavat koulun uusia oppilaita sopeutumaan lukiotyöhön. He antavat apuaan myös 
pulmallisessa valintatilanteessa ja toimivat isäntinä tulevien lukiolaisten vierailupäivänä. Tässä 
tukitehtävässä toimivat:

 2a   2b   2c
 Jenna Yli-Talonen  
 Arttu Lähde  
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3. OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA

Nyman, Virpi, FM rehtori, ranska, italia

Joensuu, Sami, FM englanti, tietotekniikka, yhteiskuntaoppi, ryhmänohjaaja 2c

Latva-Kyyny, Satu, FM lyhyt matematiikka, ryhmänohjaaja 1b

Leikas, Anu, FM ruotsi, venäjä, ryhmänohjaaja 3a

Luoma, Heikki, FM pitkä matematiikka, tietotekniikka, ryhmänohjaaja 3c

Lusa, Talvikki, FM äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito

Löytöluoma-Herrala, Sirpa, FM psykologia, uskonto, historia, ryhmänohjaaja 1c

Matilainen, Timo, FM filosofia, 10.8. – 20.9.2015

Nurmela-Ranta, Johanna, FM historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, ryhmänohjaaja 1a

Nurmi, Eila-Irmeli, FM saksa, äidinkieli ja kirjallisuus, ryhmänohjaaja 3b

Nuuttila, Marjo, FM fysiikka, lyhyt ja pitkä matematiikka, ryhmänohjaaja 2a

Samppala, Kirsi, KM, OpO  opinto-ohjaaja

Tolvanen, Simo, FM maantiede, biologia, ryhmänohjaaja 2b

Yli-Kokko, Tuomas, FM kemia, matematiikka

Ala-Prinkkilä, Aleksi liikunta 7.1. – 31.1.2016

Hannula-Ketola, Elina TaM kuvataide 

Harju-Säntti, Alfia ortodoksinen uskonto

Hauta-aho, Sanna, FM englanti

Hautaviita, Marjo, FM englanti, latina

Kaari, Satu, LitM liikunta, terveystieto

Kiukkonen-Gazdali, Mari liikunta 1.1. – 4.6.2016

Lyytikäinen, Laura liikunta 1.2. - 26.2.2016

Maunula-Craycroft, Riitta, LitM liikunta

Nikupeteri, Tuomas liikunta, terveystieto  - 31.12.2015

Rotola-Pukkila, Heini, FM ruotsi, terveystieto

Salmela, Minna, FM musiikki 

Tammelin, Maria, FM kuvataide, ilmaisutaito

Virolainen, Riku, LitM liikunta, terveystieto 

Hirvimäki, Airi Kouluhuoltaja

Koivisto, Olli Kiinteistönhoitaja

Koivisto, Satu Koulusihteeri

Kuntola, Anna-Leena Erityisopettaja

Jaakkola Milja Terveydenhoitaja

Puisto, Minna Kuraattori, virkavapaalla 1.4. - 4.6.2016
 sij. Mäki Anna-Maija

Saloharju, Katri Psykologi

Syrjälä, Tuula Kouluhuoltaja



12   Vuosikertomus 2015-2016

Opettajat ja henkilökunta edestä vasemmalta
1. r   Tuomas Nikupeteri, Anna-Leena Kuntola, Sanna Hauta-aho, Johanna Nurmela-Ranta, Talvikki Lusa, Anu Leikas,  
 Riitta Maunula-Craycroft, Tuula Syrjälä
2. r   Maria Tammelin, Marjo Nuuttila, Kirsi Samppala Satu Latva-Kyyny, Virpi Nyman, Satu Koivisto, Eila-Irmeli Nurmi,  
 Airi Hirvimäki, Marjo Hautaviita, Elina Hannula-Ketola, Satu Kaari
3. r  Sirpa Löytöluoma-Herrala, Sami Joensuu, Heini Rotola-Pukkila, Timo Matilainen, Simo Tolvanen, Heikki Luoma,  
 Olli Koivisto, Tuomas Yli-Kokko, Minna Salmela, Riku Virolainen.
 
4. OPISKELIJAT

1a  Haapakoski Sonja, Ito Tomoka, Kallio Toni, Kuja-Kyyny Jaakko, Lehtikevari Sami, Lepistö Mirko, Mantila Tuuli, 
Osmo Riikka, Piipari Eero, Pääkkönen Mikko, Rajamäki Markus, Rintaluoma Iiris, Ruuska Janette, Ryödi Noora, 
Vierikko Jemina, Yli-Kullas Inka.
16  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Johanna Nurmela-Ranta
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1c  Ala-Ikkelä Jone, Ala-Panula Emilia, Casanova Priscila, Haapaniemi Matias, Hietanen Ari, Korpi-Filppula Nelli, 
Kulmala Samu, Lahdenmaa Suvi, Linna Nea, Mäkinen Aleksanteri, Pohjola Julia, Raivio Niko, Ranta Laura, Rinne 
Emilia, Santaharju Mirva, Syrjänen Anna, Tuomisto Juho, Yli-Hyövälti Aaron.
18  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Sirpa Löytöluoma-Herrala

1b  Alakortes Julius, Hautala Essi, Heinola Santeri, Huikku Teresa, Kohtala Merina, Koivisto Erika, Korpela Milla, 
Latomäki Eveliina, Mäki Lucas, Mäntymäki Jemina, Nurmela Emma, Ohlgren Miio, Piikkilä Loviisa, Sinisaari Jere, 
Soinila Juuso, Tarkka Miisa, Tuomola Joonas, Uusi-Kokko Pauliina, Vaarasto Maija.
19  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Satu Latva-Kyyny
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2a  Alkio Ilona, Antila Hannele, Craycroft Kreetta, Hautalaakso Joona, Holma Petra, Isoaho Hanna, Kaari Perttu, 
Kanto Ville-Valtteri, Ketola Jenna, Korpela Jukka, Korpi Valtteri, Latva-Panula Emmi, Lähde Arttu, Lähderanta 
Mari, Marttila Sara, Oravamäki Salla, Pollari Niku, Rintakorpi Lasse, Rosenberg Salla, Salo Aino, Sihvonen Julia, 
Tarkanmäki Miisa, Uitto Linda, Yli-Talonen Jenna
24  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Marjo Nuuttila

2b  Harju-Ontto Rasmus, Heikkilä Tuomas, Kanto Sinja, Keski-Mattila Meri, Ketola Juho, Korpi Sanna, Laakso 
Anne, Lehtinen Tiia, Luoma Jessica, Luomapuro Tiia, Ontto-Panula Juha, Pajuluoma Katariina, Palomäki Joose, 
Ranta-Pantti Lari, Rinta-Kyttä Ella, Salmirinne Tiina, Samulinen Mikko, Sinisaari Sara, Tuunainen Santtu-Eemeli, 
Vilponen Josua, Yli-Rahnasto Eero.
21  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Simo Tolvanen
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2c  Annala Mikko, Frösén Henrika, Huhtala Ida, Kallio Riku, Koivula Amalia, Koskimäki Riku, Kykkänen Iina, Lehto-
nen Kaisa, Luoma Jere, Luoma Johanna, Luomapuro Samu, Mikkilä Lotta, Nummijoki Niki, Ojanen Juuso-Pekka, 
Palomäki Lassi, Perkkiö Ellen, Pitkäranta Juho, Pohjalainen Krista, Pättikangas Emilia, Rinta-Kyttä Jenna, Saarela 
Mari-Josefia, Salmi Perttu, Santala Rebekka-Emilia, Seppälä Lauri.
24  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Sami Joensuu

3a Aittokallio Reetta, Alakortes Paulus, Ala-Kyyny Juho, Alanko Matias, Alapiha Jesse, Alasaari Henri, Haapaniemi 
Rasmus, Hautala Johanna, Hirvimäki Julia, Huhtala Tommi, Kallio Henna, Karhula Qiang, Koivisto Petra, Kuusisto 
Eveliina, Latva-Kyyny Jesse, Malinen Mikko, Nurmela Nea, Palomäki Matias, Piispanen Tiia, Pohjola Emilia, Rah-
kola Jenna, Rahkola Mikael, Rinne Oskari, Tuomisto Emmi, Valtonen Eetu, Varala Veetu, Voittola Juho.
27  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Anu Leikas
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3b  Aaltonen Veera, Craycroft Immi, Haapala Marika, Hautaluoma Iida, Inget Matleena, Kettunen Veera, Kivelä 
Tomi,  Koivisto Joona,  Kuusisto Teemu,  Latva-Kyyny Lauri,  Lenkiewicz Adam,  Lepola Pekka,  Mäenpää Antti, 
Mäenpää Jami, Mäki Valtteri, Niemi Miika, Nurmela Jonna, Ollila Riina, Paakkinen Venla, Peltonen Pinja, Pihlaja-
mäki Valtteri, Ruohoniemi Sami, Salo Mikael, Salonen Jenni, Ylinen Tiia, Yli-Rahnasto Erika.
26  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Eila-Irmeli Nurmi

3c  Berki Zsuzsanna, Craycroft Jussi, Hakala Janina, Hakola Katri, Harju-Heikkilä Laura, Hautala Kaisa, Hemminki 
Eemil, Hietalahti Harri, Isoaho Maija, Jaakkola Titta, Joensuu Santeri, Kananoja Roope, Keski-Pukkila Leevi, Kos-
kinen Suvi, Laitila Elmer, Latvala Heta, Lukacs Anna, Mattsson Noora, Mäki-Filppula Fanni, Mäki-Reinikka Anni, 
Mämmelä Julia, Nurmela Sara, Oravamäki Liisa, Palomäki Miska, Sarvela Arttu, Siirtola Henna, Suokas Joonatan, 
Uusitalo Jere, Vaarasto Essi, Äystö Maria.
30  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Heikki Luoma
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 Oppilaskunnan hallitus.

Helmikuun alussa kasvatustieteen opinnot oli-
vat jo pitkällä. Syksyn ja alkukevään ajan kä-
vimme läpi erilaisia teorioita ja harjoittelimme 
tuntien pitoa ohjatusti Jyväskylän Normaali-
koulussa. Nyt oli aika kokeilla omia siipiä Nor-
maalikoulun ulkopuolella oikeasti normaalissa 
koulussa, Kauhajoen lukiossa.

Kahden viikon kuluessa näimme opettajan 
ammatin erilaisia puolia taululta peräpenkkiin. 
Ohjelmaamme kuului tuntien seuraamisen ja 
pitämisen lisäksi mm. vanhempainillan pul-
latarjoilut, erilaiset prelit, tulevaisuuden säh-
köisen koejärjestelmän testaaminen, lukion 
markkinointia, projektipalaveri ja opettajainko-
kouksia. Harjoittelun kattaus oli hyvin erilainen 
kuin se mihin olimme tottuneet Normaalikoulul-
la ja hyvä niin. Oli virkistävää palata kasvatus-
tieteiden teorioiden keskeltä todellisuuteen.

Erityisen kiinnostavana ja hyödyllisenä koke-
muksena koimme sähköisen Abitti-koejärjestel-
män testaamisen kurssikokeessa. Pääsimme 

5. SOVELTAVA HARJOITTELU KAUHAJOEN LUKIOSSA
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rakentamaan sähköisen kokeen ja ku-
vassa näkyvän koejärjestelyn yhdessä 
ohjaavan opettajan ja oppilaiden kans-
sa ja näimme sähköisten järjestelmien 
hyvät sekä huonot puolet. Kauhajoella 
Abittiin on paneuduttu ja sen käyttöä 
harjoitellaan hyvissä ajoin ennen säh-
köisiä ylioppilaskirjoituksia. Toisin on 
esimerkiksi Jyväskylän Normaalikou-
lulla, missä projekti on vielä alussa.

Harjoittelu uudessa ympäristössä oli 
hyvin antoisa kokemus mukavan opet-
tajakunnan ja ennakkoluulottomien 
opiskelijoiden ansiosta. Heti ensimmäi-
sestä päivästä lähtien tunsimme ole-
vamme osa yhteisöä ja mielestämme 
toimintaamme luotettiin. Haluamme 
esittää suuret kiitokset rehtorille, muul-
le koulun väelle sekä erityisesti meitä 
ohjanneille opettajille. Saimme paljon  
ammattiin kuuluvaa hiljaista tietoa, jota 
ilman työ voisi olla silloin tällöin haas-
tavampaa. Opimme kahdessa viikossa 
lähes yhtä paljon kuin puolessa vuo-
dessa Jyväskylässä.

- Aineenopettajaopiskelijat
Minna ja Lauri -

6. LUKIO-OPISKELU

Yleistä
 
Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa 
laaja-alainen yleissivistys antaen samalla riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jat-
ko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppi-
lastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.
 
Lukion tulee antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tar-
kastella asioita eri näkökulmista. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa toimimaan vastuuntuntoisena 
ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. 
Lukio-opetuksen tulee tukea opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kas-
vuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan ke-
hittämiseen.

Opiskelijahuolto
 
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014. Kauhajoella tehtiin eri 
oppilaitosten yhteistyönä oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma. Kunnan velvollisuudet lisään-
tyivät mm. ohjausryhmän suorittaman omavalvonnan myötä.
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Uudessa laissa opiskelijahuollon pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Kauhajoen lu-
kiossa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on mm. Muurinmurtajaisten kaltaisten tilaisuuksien järjestä-
minen missä pyritään kasvattamaan ryhmähenkeä ja parantamaan opiskeluilmapiiriä.
 
Yksilökohtaista opiskelijahuoltoa järjestetään myös. Opiskelijalla on oikeus saada kuraattorin tai 
psykologin palveluja säädetyssä määräajassa. Yksittäisen opiskelijan asioita hoidetaan opiske-
lijan suostumuksella monialaisessa ryhmässä jonka koostumus vaihtelee. Opiskelija-asioissa 
mukana voi olla opiskelijaterveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, 
rehtori, aineenopettaja tai ryhmänohjaaja. Opinto-ohjaaja ja rehtori ovat mukana lähinnä opiske-
luun liittyvissä asioissa.

Äidinkieli

Uutta opetussuunnitelmaa odotellessa kasvaa vuosi vuodelta huoli äidinkielen perustaitojen ra-
pistumisesta: äidinkielen opetuksessa törmää kasvavaan opiskelijoiden joukkoon, joiden osaami-
nen on sangen vaatimatonta. Heiveröinen sanavarasto ja tottumattomuus parikymmensanaisia 
someviestejä pidempien tekstien tuottamiseen näkyvät, ja vaikka maailma tekisi millaisia hur-
mahenkisiä ja innovatiivisia digiloikkia hyvänsä, hyvät näppäintaidot sinänsä eivät vielä tuota 
minkäänlaista sisältöä tekstiin. Toisaalta on myös onneksi opiskelijoita, jotka ymmärtävät kehittää 
omia viestintätaitojaan ja monilla heistä on kykyä suoriutua erinomaisesti sekä lukiossa että myö-
hemmissä opinnoissaan. 

Suuri tarve olisi myös ohjata nuoria mediakriittisiksi kuluttajiksi, mutta sellaista sovellusta ei taida 
monenkaan älylaitteessa olla... Lukiossa mahdollisuus median kriittisempään tarkasteluun olisi 
tarjolla, mutta sitä ei ikävä kyllä tänä vuonna osattu käyttää hyväkseen - mediakurssi ei osallistu-
jien harvalukuisuuden vuoksi toteutunut. 
 
Ensimmäisillä kursseilla haetaan tuntumaa lukio-opiskelun vaatimiin tekstitaitoihin - kootaan pe-
rusasteella opittuja asioita ja hiotaan omaa ilmaisua. Opettajan näkökulmasta tuntuu siltä, että 
tasoerot ovat entistä jyrkempiä: parhaat voisi melkeinpä lähettää suoraan ylioppilaskirjoituksiin ja 
heikoimpien kanssa saa tehdä olan takaa töitä, että essee saisi mittaa ja sisältöä paria kappalet-

 Me ollaan kilttejä ekaluokkalaisia ja näin hienosti tutustutaan.
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ta enemmän. Myös lukutaito rapistuu: aina vain hankalampaa on saada opiskelijoita lukemaan 
kokonaista teosta, joillekin jopa sarjakuvaromaanista selviäminen on työn ja tuskan takana. Toi-
saalta: koskaan ei ole myöhäistä aloittaa lukuharrastusta :)

Toisen vuosiluokan ohjelmaan kuului kielen vaikutuskeinojen tarkastelu monelta kantilta: tutkit-
tiin mainosten viestintää, puheen argumentaatiota ja pidettiin hyviä puheita - kaikesta tutinasta 
huolimatta. Maailmankirjallisuuden kurssi meni monilta kokeessa lottoarvonnan puolelle, mutta 
ehkäpä jotakin Shakespearesta, Molièresta ja vaikkapa Dickensistä jäi mieleen... Erityiskiitos 
kuuluu ehdottomasti 2b-ryhmälle, joka ainoana ryhmänä pitkään aikaan teki kerralla kuntoon 
kurssinsa: kukaan ei vetkutellut puheen pitämisen kanssa ja jokainen essee ja tekstitaitovastaus 
oli palautettu ajallaan. Hienoa! 

2a-ryhmästä huomasi selvästi, että äidinkielen merkitys on huomattu. Muun muassa tekstitai-
tovastauksien muotoilu alkoikin sujua useimmilta moitteettomasti, ja viidennellä kurssilla syntyi 
maailmankirjallisuudesta oivallisia esityksiä.

Abiryhmät olivat suuret ja joillakin turnausväsymys vei puhtia omien viestintätaitojen hiomisesta. 
Joukossa oli myös onneksi tavallista suurempi ahkerien joukko, joka toivon mukaan tienaa myös 
ylioppilaskirjoituksista ansaitsemansa hyvät tulokset. Äidinkieli, joka monien mielestä ei vaadi 
mitään erityishuomiota “ kaikkihan suomea osaa” -periaatteella, on kavalasti vastassa jatko-opin-
noissa, pyrki sitten kaupalliselle, tekniselle tai humanistiselle alalle  - tai vaikkapa poliisikouluun. 
Tekstitaidot ovat tarpeen kaikessa viestinnässä ja valitettavasti kapea-alainen luku- ja kirjoitus-
taito whatsapptasolla ei harjoita kovin kummoisia kykyjä tulevaisuuden opiskelu- ja työelämän 
tarpeisiin. Joka jaksaa lukea, saa palkakseen paitsi elämyksiä ja ovia uusiin maailmoihin, myös 
sujuvan sanomisen taidon, sävyjen ja piilomerkitysten ymmärrystä ja hyvän sanavaraston ihan 
huomaamattaan. Ylioppilaskirjoitukset vaativat yhä enemmän myös tekstin sisällön ymmärtämis-
tä eikä sitä saada kasaan, jos asiaa herätään harjoittelemaan vasta lukulomalla. Tänä vuonna 3c-
luokan opiskelija Zsuzsanna Berki osallistui valtakunnalliseen Pikku-Finlandia-kilpailuun hienolla 
esseellään. Hän on mukana myös Nuori Aleksis -raadissa. Samaiseen keskiasteen opiskelijoille 
tarkoitettuun osaksi sosiaalista mediaa hyödyntävään luku-urakkaan osallistuivat viime kesänä 
2a:n opiskelijat Mari Lähderanta ja Jenna Yli-Talonen.

Englanti, A-kieli
 
Pitkä englanti on suosituin aine ylioppilastutkinnossa ja myös meidän koulussamme lähes kaikki 
osallistuvat pitkän englannin kirjoituksiin. Kilpailu aineessa on kovaa ja kilpailussa pärjätäkseen 
pitää tietysti opiskella ja siihen koulumme tarjoaakin paljon hienoja mahdollisuuksia eri kursseilla.

 Englannin prelit melkein kuin yo-kirjoitukset – vain pahvikotelo puuttuu.
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Ensimmäisten kurssien (1-3) aikana opeteltiin lukion työtapoja ja periaatteita ja kerrattiin englan-
nin perusteita. Opiskelu integroitui myös internetiin, kun opiskelijat tutustuivat Moodle -oppimis-
ympäristöön ja kirjasarjan kustantajan sähköiseen materiaaliin. Lukio-opiskelun vaativuus ja tiu-
kemmat arviointikriteerit yllättävät joskus ensimmäisen vuoden opiskelijat. Opiskelijoille oli myös 
tarjolla ENA1-2 -kurssi, jolla kerrattiin peruskoulun asioita ja helpotettiin siirtymistä lukio-opiske-
luun. Ensimmäisen vuoden opiskelun päätteeksi harjoiteltiin työnhakutaitoja ENA3-kurssilla.

Kurssien vaativuustaso nousee selvästi toisen vuoden kurssien aikana. Toisen opiskeluvuoden 
aikana oppilaat selkeästi kypsyvät ja useimmat hahmottavat paremmin lukio-opiskelun periaat-
teet; vapaaehtoisuuteen sisältyy myös henkilökohtainen vastuu. Viides kurssi opiskeltiin puoleksi 
Moodle-oppimisympäristössä. Kurssilla kuunneltiin myös musiikkia ja katseltiin elokuva yhdessä 
sekä kirjoitettiin aiheesta eripituisia kirjoitelmia. Oppilaat myös arvioivat toisiaan Moodlen avulla. 
Elokuvan katselu kurssilla toi mukavaa vaihtelua ja kurssin rakenne koettiin mielenkiintoiseksi.

Viimeisillä kursseilla (7-10) kasvaa kielen tuottamisen ja tekstin ymmärtämisen osuus, sillä hori-
sontissa siintävät ylioppilaskirjoitukset. Kursseilla kerrattiin rakenteita ja pyrittiin saamaan mah-
dollisimman laaja sanavarasto. Myös kuuntelu- ja kirjoitustaitoa kehitettiin ahkerasti. Nämä abeil-
le suunnatut kurssit ovat erityisen vaativia. Toisaalta, tässä vaiheessa englantia on opiskeltu jo 
kokonainen vuosikymmen! ENA8:n opiskelijat osallistuivat myös suullisen kielitaidon kokeeseen 
ja saivat siitä valtakunnallisesti käytetyn diplomin. ENA7 ja ENA9 keskittyivät erityisesti YO-kirjoi-
tuksiin ja ENA9:n kruunasi preliminäärikoe. Opetettaviin kursseihin kuului myös koulukohtainen 
kieliopin kertauskurssi ENA10, joka tylsältä vaikuttavasta nimestään huolimatta on jo vuosia ollut 
abiturientin kivijalkakurssi valmistautuessa YO-kilpailuihin. 

Ruotsi, B-kieli
 
Ykkösluokkalaisten ruotsin kielen lähtötasossa on sangen suuri hajonta. Useimmat onneksi pää-
sevät lukio-opiskelun rytmiin mukaan ja omaksuvat sen vaatimat työtavat viimeistään ensimmäi-
sen jakson päättyessä. Ruotsin venytetty aloituskaan apukurssin muodossa ei tuo pelastusta, 
jos asenne on synkeä ja torjuva. Kuka muka tietää, mitä taitoja ja asioita tulee tarvitsemaan 
vaikkapa 15 vuoden päästä?  Ruotsin kieli voi tulla yllättäen tarpeelliseksi mielenkiintoisessa ih-
missuhteessa tai työtehtävässä. Parasta on ottaa siis lusikka - eli ruotsin Magnet-opus - käteen ja 
hoitaa soppansa kakistelematta.  Monelle sanaston opetteleminen koituu ylitsepääsemättömän 
vaikeaksi. Onneksi on mm. Quizletin tyyppisiä apukeinoja käytettävissä. Kielitaito rakennetaan 
sanaston hallinnalla eikä mikään konekääntäjä voi toimia kommunikointivälineenä ihmisten ai-
dossa kanssakäymisessä.

Hyppy ykkösluokalta kakkoselle on melkoinen niin sanaston kuin rakenteidenkin osalta. Aihe-
piirit siirtyvät omasta minästä muihin kulttuureihin, työelämään, mediaan ja ympäristöön. Vaikka 
saattaa tuntua yhdentekevältä, mikä muoto adjektiivista ja substantiivista tulee kunkin pronomi-
nin jälkeen, oikeakielisyyden nimissä nekin on hallittava. Hyvän peruskielitaidon omaava osaa 
muodostaa ehtovirkkeet, passiivit ja käskymuodot. Opiskelijajoukossa on havaittavissa hajontaa 
kakkosluokan päättyessäkin: toiset taktikoivat ja hakevat viimeisestä pakollisesta kurssista jon-
kinlaisen suoritusmerkinnän, toiset opiskelevat johdonmukaisesti ja tähtäävät jo abivuoteen.

Ruotsi on koulussamme suosittu kirjoitusaine. Syksyllä yo-kirjoituksiin osallistui 31 abia ja kevääl-
lä kaksi. Tulokset ovat pysyneet mainioina ja valtakunnallisilla listoilla Kauhajoki sijoittuu hyvin. 
Täytyy tosin todeta, että ylioppilaskokeen laadinnassa ei kaikilta osin olla ajan tasalla siitä, mitä 
tietämystä b-ruotsin opiskelijalta voidaan edellyttää. Uskomme, että oppilaat tulevat suoriutu-
maan jatko-opintojensa ruotsista eikä heidän tarvitse eri elämäntilanteissa arkailla ruotsin kielen 
käyttämistä. Muutamat abiturientit joutuivat vielä kirjoitustensa jälkeenkin sinnittelämään ruotsin 
tunneilla sekä täydentämään puuttuvia kurssisuorituksiaan. Ahkeruudella ja työnteolla saa kui-
tenkin tuloksia.  

 Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.  
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Saksa, B3-kieli   

Saksaa on kuluneena vuonna opiskellut varsin pieni mutta sitäkin sitkeämpi joukko. Jokavuotinen 
ilmiö on, että saksan kurssit menevät jossain vaiheessa päällekkäin jonkin muun aineen kurssien 
kanssa. Tästäkin ongelmasta useimmat opiskelijat selviytyvät halutessaan omatoimisesti opis-
kellen tai tarjolla olevien tukituntien avulla  -  saksan kielestä innostuneen opiskelijan opintie ei 
siis tältä osin suinkaan mene poikki, jos vain kiinnostusta riittää.  

Saksan ylioppilaskoe muuttuu sähköiseksi jo ensi syksynä. Harjoituskokeeseen osallistuneet viisi 
opiskelijaa pitivät koetta hauskana ja helppona. Näinpä ei liene suurikaan kynnys testata taito-
jaan varsinaisessa kokeessa.

Opiskelussa olemme hyödyntäneet mahdollisimman monipuolisia menetelmiä; on muun muassa 
kokeiltu kuvallisten kertomusten tekemistä tableteilla. Näihin hauskoina pidettyihin harjoituksiin 
saa kätevästi mahtumaan sekä puhumista, näyttelemistä, kirjoittamista että yhdessä työskente-
lemisen opettelua.  

Uudet opsit tuovat uutta myös saksanopiskeluun. Ajankohtaiset materiaalit ovat hyvä pohja aloit-
taa ja jatkaa opiskelua.  Näin tutustumme, usein syyttä vaikeana pidetyn, kielen kiinnostavaan 
maailmaan. Lyhyenkin kielen opiskelu kannattaa aina, sillä vielä lukiovaiheessa aikaa alkeiden 
oppimiseen on paljon; korkeakouluvaiheessa sen sijaan kieli on opittava paljon nopeammin.

Ranska, B3-kieli
 
Ranskan kielen opetusta ei järjestetty lainkaan lukuvuonna 2015 - 2016.
 ”Petit à petit, l’oiseau fait son nid.”  (Proverbe français)

Latina, B3-kieli
 
Latinan kielen opetusta ei järjestetty lainkaan lukuvuonna 2015-2016.
 Per aspera ad astra!

Italia, B3-kieli
 
Italian kielen kursseja ei ollut lainkaan lukuvuonna 2015- 2016. 
 Con un pò di coraggio si finisce ogni viaggio. (Provverbio italiano)

Pitkä matematiikka
 
”Hidastettu alku” eli kurssi MAA11⁄2 on osoittautunut vuosien mittaan toimivaksi ratkaisuksi kurs-
sien MAA1 ja MAA2 välissä. Kevätlukukaudella lukujärjestyksessä on vielä kaksi pakollista kurs-
sia (MAA3 ja MAA4) sekä valtakunnallinen syventävä kurssi MAA11.

Kakkoset ahersivat vektoreiden, todennäköisyyslaskennan ja tilastojen sekä erityisesti derivaa-
tan parissa. Derivaattakäsitteen tärkeyttä kuvaa se, että asiaa siihen liittyen tulee jokaisella kurs-
silla MAA7:sta eteenpäin. Abit opiskelivat kaksi pakollista kurssia.

Syventäviä kursseja valittiin kohtuullisen hyvin. Toki opettaja mielellään näkisi kaikki pitkän ma-
tematiikan opiskelijat ainakin valtakunnallisilla syventävillä kursseilla, koska niistä on joka vuosi 
useampia tehtäviä ylioppilaskokeessa ja todennäköisesti myös hyötyä pääsykokeissa sekä jatko-
opinnoissa.

Matematiikan ylioppilaskoe uudistui keväällä 2016. Koe muuttui kaksiosaiseksi siten, että ensim-
mäisen osio tehdään ilman laskimia. Kokeesta poistuivat myös jokeritehtävät..
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Ykkösille hankittiin kimppatilauksena Casion Classpad fx-cp400 -laskimia. Tässä mallissa on 
edellisestä merkistä poiketen suuri kosketusnäyttö, joka lisää huomattavasti laitteen helppokäyt-
töisyyttä. Seuraavana lukuvuonna laskimet jäänevät historiaan, kun ne korvattaneen läppärereil-
le hankittavilla laskinohjelmistoilla. 

Lyhyt matematiikka
 
Abiturienttien iso ikäluokka näkyi keväällä 2016 kirjoittajien suurehkona määränä, kun peräti 45 
kokelasta kirjoitti lyhyen matematiikan. Matematiikan kirjoituksissa oli tänä keväänä muutenkin 
jännitystä, kun kokeen rakenne uudistui kaksiosaiseksi. Tätä luonnollisesti harjoiteltiin valtakun-
nallisten preliminäärien muodossa. Toki preliminäärien ja varsinaisten kirjoitusten välissäkin oh-
jeet muuttuivat. YO-kirjoitusten pisterajoihin tullee ainakin jonkin verran muutoksia oman koulum-
me pistejakauman pohjalta arvioiden. Lopullinen totuushan on tiedossa vasta siinä vaiheessa, 
kun tämä teksti tulee painosta. Uusien opetussuunnitelmien myötä ensi syksy alkaakin varsin 
erilaisin sävelin uuden yhteisen kurssin muodossa. Kilpaileviin kirjasarjoihin on käyty tutustumas-
sa ahkerasti pitkin kevättä ja päätös jatkossa käytettävästä kirjasarjasta muodostuu toukokuun 
alkupuolella. Kriteereinä olemme käyttäneet kirjan lisäksi yhä suuremman merkityksen saavaa 
digitaalista materiaalia. Valitettavan harvalla kustantajalla on vielä valmista näytettävää OPS-
työn kiivaasta tahdista johtuen.

Lukion ykköset aloittivat viimeisenä ryhmänä opiskelun vanhan ops:n mukaisesti. Siihen meil-
lä kuuluu hidastettu aloitus, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Aikaa jää enemmän las-
kuharjoituksiin ja ehdimme käydä kurssien aikana runsaasti myös soveltavia tehtäviä. Toisen 
vuoden opiskelijoista muutama valitsi perinteisten matematiikan kurssien lisäksi teemaviikolla 
tarjolla olleen ammattimatikka kurssin. Kurssilla perehdyttiin eri alojen ammattilaisten tarvitsemiin 
matematiikan taitoihin. Näistä korostuivat erityisesti peruslaskut, prosenttilaskenta ja matemaatti-
nen mallintaminen. Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan kurssi muutti heidän käsitystään 
matematiikan merkityksestä työelämässä. 

Kemia

Kemian suosio tuntuu säilyvän likimain tasaisena vuodesta toiseen. Abiturienttien ikäluokan suuri 
koko näkyikin myös kemiassa. Kirjoittajia oli muutama korottaja mukaan lukien peräti 30 kpl. 
Varsinaisista abeista kemian kirjoitti tasan 1⁄3, kun valtakunnallinen prosentti on n. 11%. Suuri 
määrä ei tunnu tänäkään vuonna alentavan laatua, vaan kansallisen keskiarvon tuntumassa ja 
ehkä hieman yläpuolella mennään ihan kivasti. Myös pienestä ja piskuisesta ykkösten klaanista 
saatiin kasalle työkursseja kaksin kappalein. Tässä kevään viimeisinä viikkoina olemme heidän 
kanssaan kutsumassa alakerran vierailijoita kylään tarkoituksenamme teettää viitosluokkalaisilla 
mielenkiintoisia pieniä pajoja kemian ihmeellisessä maailmassa. 

Luonnollisesti myös kemiassa uudet opetussuunnitelmat aiheuttavat kirjasarjan uudelleen poh-
dintaa. Tällä tietoa olemme vaihtamassa Mooli-sarjaan ensi syksystä lähtien. Aiemmin aloittaneet 
taaplaavat lukionsa loppuun Kemisti-sarjan kanssa, joten kierrätys onnistuu.

Fysiikka

Fysiikassa on yksi pakollinen kurssi, mutta jos tavoitteena ovat luonnontieteen, lääketieteen tai 
tekniikan opinnot, kannattaa opiskella ainakin kaikki valtakunnalliset syventävät kurssit (Fysiikka 
2-8) sekä koulukohtainen fysiikan täydennys- ja kertauskurssi. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset 
ovat edessä tulevilla ykkösillä. Tähän on  jo alettu varautua testaamalla abittikokeita ja käyt-
tämällä opiskelussa sähköisiä oppimisalustoja. Ykköskurssi opiskeltiin tänä vuonna kokonaan 
ilman oppikirjaa. Työkurssi toteutui hyvän kokoisella ryhmällä.Toivottavasti näin on jatkossakin, 
sillä teorioiden ja matemaattisten mallien ymmärtämistä ja kirjoituksiin valmistautumista helpot-
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taa suuresti omien mittausten ja johtopäätösten tekeminen. Kokeellisen työskentelyn perustaidot 
ovat myös tärkeitä jatko-opinnoissa. Näillä eväillä ja hyvillä lukio- ja ylioppilastodistuksilla on fyy-
sikoille jatko-opiskelupaikka irronnut lähes poikkeuksetta usein jopa ilman pääsykoetta.

 Fysiikan ensimmäisen kurssin opiskelu sujui iloisin ilmein ilman oppikirjaakin  
 open ohjein.

Teemaviikolla opiskeluympäristö vaihtui eksoottisempaan: vietimme 10 päivää Portugalin läm-
mössä paossa lumisateita. Vierailun fysiikan sisältöjä olivat vesi- ja aurinkovoima. Fysiikan ja 
maantieteen integraatiokurssina toteutettava tähtitiede keräsi innokkaan opiskelijajoukon, jonka 
kanssa mm. seikkailimme sekä Hyypässä että Söderfjärdenissä tähtiretkillä. Yhteistyössä SEAM-
Kin kanssa toteutettiin Robo-kurssi, jolla opiskelijat opettivat ohjelmoiden robotilleen monen 
moisia temppuja. Kurssista kertyi myös SEAMKIn opintopisteitä. Vaihtelua sekä opettajan että 
oppilaiden arkeen toivat kaksi viikkoa koululamme puuhanneet opetusharjoittelijat. Keväällä tuli 
iloinen viesti myös siitä, että pääsemme jälleen CERNiin hiukkasfysiikan tiedeleirikouluun ensi 
vuoden tammikuussa.

Kirjoittajia on koulussamme yleensä hieman kansallista keskiarvoa enemmän eli normaali 20 
opiskelijaa. Opettajan mielestä koe näytti kaksijakoiselta: neljä tehtävää löytyi helposti, mutta 
seuraavien tehtävien valinta oli haastavaa. Toukokuun puolivaiheilla tiedämme, miten abit ovat 
urakastaan selvinneet, lähtiessään tulos näytti ihan mukavalta.

LUMA -  luonnontieteiden lumoa lukioon!
 
Kuluneen lukuvuoden aikana LUMA- aineissa oli koulukohtaisia integraatio-tai ainekohtaisia 
kursseja, joita ei valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuulu. Tällaisia kursseja ovat mm. 
matematiikassa järjestettävät lisäkurssit opiskelun alkuvaiheessa, jolloin kahden ensimmäisen 
kurssin opiskeluun käytetään kolme jaksoa sekä pitkän matematiikan talousmatematiikan kurssi. 
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 Tähtitieteen opiskelijat olivat innokkaasti mukana tähtiretkillä. Tässä tutus-
 tutaan Söderfjärdenin Meteoriihen näyttelyyn. Myöhemmin illalla ihailimme
 kaukoputkella eri kohteita taivaankannella.

Kemiassa kikkailtiin työkursseja kolmen ryhmän voimin, joten resursseja ehdittiin käyttää myös 
uusiin kujeisiin. Kevään kursseilla kutsuttiin alakerran vallanneet viitosluokkalaiset tiedeleirille 
yläkertaan. Työkurssilaiset olivat valmistelleet sekä demoja että ryhmätöitä viidennen luokan 
opetussuunnitelmaan liittyen ja ohjasivat nuorempiaan asiantuntevasti. Samalla huomattiin, mitä 
kaikkea se opettaminen oikein vaatiin. Maantieteessä järjestettiin koulukohtainen Maailman alue-
maantiede-kurssi ja biologiassa valokuvaamiseen perustuva Eliölajituntemuskurssi sekä Biologi-
an työkurssi. Maantieteen ja fysiikan integraatiokurssi Tähtitiede toteutui oikein isolla ryhmällä ja 
kurssin aikana vierailtiin sekä Vaasan Meteoriihellä Söderfjärdenissä että Hyypän tähtitornilla.

Tärkeä osa LUMA- toimintaa on yhteistyö koulun ulkopuolelle. SEAMKin kanssa järjestetylle 
Robo-kurssille osallistui vuoden tauon jälkeen kolme ryhmää. Teemaviikolla toteutettiin Eras-
mus-hankkeen turvin luma-aineiden integraatiokurssi Portugalissa, josta on kerrottu enemmän 
omassa artikkelissaan. Valtakunnallista LUMA-viikkoa vietetään Suomessa vuosittain marras-
kuun alussa. Tavoitteena on herättää kiinnostusta LUMA-aineiden (matematiikan, biologian, 
maantieteen, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja teknologian) opiskeluun ja alan ammatteihin 
erilaisten mielenkiintoisten aktiviteettien, elämysten ja kokemusten kautta. Tänä vuonna viikkoa 
vietettiin kansainvälisen valon vuoden teemojen parissa. Meidän viikkoomme kuului perinteinen 
Yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille järjestetty työpajatyöskentely sekä valoteeman käsittely eri 
oppiaineissa.
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 Erasmus + hankkeen porukka fy4 opiskelijoilla täydennettynä Mustaisnevan 
 1. tuulivoimalan siipien nostoa ihmettelemässä.

Koulumme biologian ja maantieteen lehtori Tolvanen on käyttänyt tvt-avusteisia menetelmiä ja 
kokonaan sähköisiä kirjoja sekä sähköisiä Abitti-kokeita eturintamassa. Hän on käynyt myös ku-
luvan lukuvuoden aikana pitämässä tvt-aiheisia aineenopettajille suunnattuja täydennyskoulutuk-
sia sekä Kauhajoella Peda.net aiheesta että Bmol:n toiminnan yhteydessä muuallakin.

Koulumme lehtorit toimivat erittäin aktiivisesti myös ainejärjestöissä: Maolissa ja Bmol:ssa. 

Fysiikkablogista voit lukea vuoden tapahtumista osoitteessa

http://kauhajoenlukiofysiikka.blogspot.fi/.

Biologia
 
Peruskursseilla sukellettiin taas biodiversiteetin, evoluution, ekosysteemien, solun ja perinnölli-
syyden kiehtovaan maailmaan. 1-3 kursseilla käytettiin jo kolmatta kertaa oppikirjana täysin säh-
köistä Peda.netissä toimivaa e-Opin Symbioosi-sarjaa. Suosittua ihmisen biologian kurssia (BI4) 
opiskeltiin kahden ryhmän voimin hyödyntäen mm. uusia i-pad -laitteita. Bioteknologiassa (BI5) 
perehdyttiin soluihin tarkemmin sekä tutustuttiin geeniteknologian uusimpiin sovelluksiin myös 
kokeellisesti.

Eliöitä itse valokuvaamalla suoritettava eliölajintuntemuskurssi BI8 keräsi tänäkin vuonna muka-
vasti valintoja ja lopputuloksena syntyi hienoja digitaalisia julkaisuja Google Driveen. Biologian 
työkurssilla (BI6) tehtiin syyskuisessa luonnossa kenttätutkimusta sekä laboratoriokokeita tutkien 
erilaisia eliöitä ja niiden soluja. Vaihto-opiskelijoista erityisesti Priscila Casanova Argentiinasta 
suoritti ansiokkaasti useita biologian ja myös maantieteen kursseja.
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Maantiede

Peruskursseilla tutkittiin Sinisen planeettamme ilma-, vesi- ja kivikehien toimintaa sekä ratkottiin 
Yhteisen maailmamme haasteita. Valtaosin lehtori Tolvasen e-Oppi -kustantamolle tekemän säh-
köisen GE1-kurssin sähköisen oppikirjan Tellus1:n käyttöä kehitettiin edelleen ja GE2-kurssilla 
käytettiin jo toista vuotta saman sarjan e-kirjaa Tellus2. Myös GE3-kurssilla otettiin käyttöön e-kir-
ja Tellus3. Kirjat toimivat verkkoselaimen kautta tai tablettitietokoneessa ja niissä verkkoaineistot, 
automaattisesti palautetta antavat tehtävät ja video-leikkeet on integroitu oppikirjaan. 

Maantieteen kokeet on tänä lukuvuonna toteutettu lähes pelkästään tietokoneella YTL:n Abit-
ti-koejärjestelmässä ja kevääseen mennessä on koulussamme pidetty jo 7 abittikoetta maan-
tieteessä. Lisäksi järjestettiin yo-kenraaliharjoituskoe maantieteessä huhtikuussa. Olemme siis 
hyvin valmistautuneet ensi syksynä sähköistyviin maantieteen yo-kirjoituksiin.

GE3-kurssilla tutustuttiin ihmiskuntaa uhkaaviin ajankohtaisiin riskeihin hyödyntäen mm. Goog-
len Classroomia tehtäväalustana. GE4-kurssilla toteutui tänä vuonna aktiivinen lähiryhmä, joka 
sai Google driven työkaluilla aikaiseksi hienoja aluetutkimuksia eri puolita maailmaa. GE5 eli 
Maailman aluemaantiede-kurssilla toteutui tänä vuonna pieni etäryhmä, joka työsti kurssia G. 
Classroomin kautta.

Vaelluskurssi

Tänäkin syksynä toteutettiin lukion legendaarinen Vaelluskurssi Seitsemisen kansallispuiston 
upeaan luontoon. Kurssilla oli ohjaajina tällä kertaa maantieteen ja historian opettajat, joten se ei 
ollut niin urheilupainotteinen kuin joskus aiemmin, vaan kurssilla perehdyttiin itse vaeltamisen ja 
telttailun lisäksi alueen ainutlaatuiseen vanhan metsän eliöstöön ja rikkaaseen asutushistoriaan.

Uskonto
 
Uskonnossa on kolme pakollista ja kaksi valinnaista kurssia. Jokaisella vuosiluokalla on yksi 
pakollinen kurssi. Pakollinen UE 2 -kurssi opiskeltiin ryhmä- ja itsenäisiä tehtäviä tehden Class-
roomin avulla. Syventävinä kursseina opiskelimme Uskonto Suomessa -kurssin ja Maailmanus-
konnot -kurssin. Näille kursseille osallistui sekä toisen- että kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. 
Uskonto Suomessa kurssilla kävimme vierailulla Kauhajoen helluntaiseurakunnassa ja saimme 
vieraita Kauhajoen Me itse ry:stä.  Käytännön diakoniatyötä harjoitimme paketoimalla joululahjoja 
Romanian ja Moldovan vähävaraisille lapsille. Paketit lähetettiin Operaatio Joulun Lapsi organi-

 Sähköä ilmassa, aivoissa ja toivottavasti koneissakin . . .  ensimmäinen
 sähköinen harjoituskoe.



28   Vuosikertomus 2015-2016

saation kautta apua tarvitseville lapsille. Lahjojen paketoiminen toi runsaasti hyvää joulumieltä. 
Tänä lukuvuonna uskonnon kirjoituksiin osallistui seitsemän kirjoittajaa, jotka suoriutuivat kirjoi-
tuksistaan hyvin.

Filosofia
 
Lukion filosofia johdattelee opiskelijat länsimaisen ajatteluperinteen lähteille. Lukion oppiaineena 
se esittelee filosofian eri aloja, kuten metafysiikkaa, epistemologiaa, logiikkaa, etiikkaa ja estetiik-
kaa. Filosofiassa korostuu ajattelun kurinalaisuus, argumentointi, systemaattisuus, analyyttisyys 
ja pohjaton uteliaisuus. Filosofian opiskelu palvelee ajattelun taitojen oppimista ja auttaa näke-
mään konventioiden läpi kyseenalaisten samalla itsestäänselvyydet. Lukuvuoden aikana toteutui 
neljä kurssia, joista kolme oli pakollisia filosofian johdantokursseja ja yksi syventävä eettisen 
filosofian kurssi.

Psykologia
 
Psykologia on tiede, jonka tarkoituksena on tutkia ihmisen toimintaa ja kehitystä. Psykologian 
opiskelun tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ja oppia ymmärtämään paremmin myös muiden 
ihmisten toimintaa. Kursseilla käsitellään mm. erilaisia ihmiskäsityksiä, elämänkaaren vaiheita, 
kognitiivisia eli tiedollisia toimintoja, ihmisen toiminnan hermostollista perustaa, tunteita, motiive-
ja, persoonallisuutta, mielenterveyden häiriöitä ja terapioita sekä vuorovaikutustaitoja ja toimintaa 
ryhmissä.

Psykologiasta on tarjolla yhden pakollisen kurssin lisäksi kuusi syventävää/soveltavaa kurssia. 
Lisäksi teemaviikolla toteutui neuropsykologian syventävä kurssi. Ensimmäisen kurssin jälkeen 
voi suorittaa kursseja haluamassaan järjestyksessä. Tänäkin vuonna harjoittelimme sähköisten 
kokeiden pitämistä. Molemmat kehityspsykologian ryhmät tekivät kokeensa sähköisesti abitissa. 
Kehityspsykologian kurssilla kävimme tutustumassa perheneuvolan toimintaan. Saimme myös 
vieraaksi äidin vauvansa kanssa. Vierailut ja vierailijat tuovat mukavaa vaihtelua opiskeluun. Psy-
kologian kirjoittajia oli tänäkin vuonna runsaasti. Syksyllä psykologian kirjoitti 29 ja keväällä 4 
opiskelijaa. Kauhajoen lukion abiturientit onnistuivat psykologian kirjoituksissa erinomaisesti.

 Psykologian persoonallisuusteorioita voi opiskella näinkin rennosti.



Historia
 
Historia on ihmisen menneisyyttä tutkiva tiede, jonka kaikille pakolliset kurssit käsittelevät Eu-
roopan talous-, yhteiskunta- ja kulttuurihistoriaa, kansainvälisiä suhteita sekä Suomen historian 
käännekohtia. Syventävistä kursseista toteutuivat molemmat kurssit. Suomi ennen autonomiaa 
keskittyi esihistoriaan ja niihin asioihin, jotka ovat Ruotsin vallan ajalta parhaiten säilyneet mei-
dän aikaamme. Kurssin puitteissa käytiin tänä vuonna elokuvateatterissa katsomassa kuninga-
tar Kristiinasta kertova Mika Kaurismäen elokuva Tyttökuningas.  Kulttuurit kohtaavat -kurssilla 
tutustuimme Afrikan, Aasian, ja Amerikan sekä Australian kulttuureihin ja historiaan kurssilaisten 
esitelmien muodossa. 

Yhteiskuntaoppi
 
Yhteiskuntatiedon kurssilla perehdyttiin valtion ja kuntatason päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. 
Keskeisiä aiheita olivat myös väestörakenteen muutokset ja hyvinvointiyhteiskunta sekä Suo-
men puoluekenttä. Yhteiskuntaoppiin kuuluu oleellisesti myös ajankohtaisten aiheiden seuranta 
niin perinteisen kuin sähköisen median avulla. Kurssin teemoihin liittyen saimme vieraita mm. 
Kauhajoen Me Itse ry:stä, Koululinkistä ja poliisista. Lisäksi kurssilaiset valmistelivat ryhmissä 
vaikuttamistehtäviä.
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 Eihän koskaan tehdä tyhmyyksiä, ettei jouduta itse käräjille, eihän?

Taloustiedon kurssilla (YH2) tutustuttiin kansantalouden perusteisiin ja opittiin ymmärtämään 
taloudellisia ilmiöitä ja ongelmia ja niiden vaikutusta omaan elämään nyt ja tulevaisuudessa. 
Median esille tuomat ajankohtaiset talousaiheet, kuten esim. budjetin kestävyysvaje ja kovasti 
vatuloitu yhteiskuntasopimus olivat keskeisesti esillä.

Lakitiedossa toteutui tänä lukuvuonna kaksi valinnaisryhmää. Molemmilla kursseilla perehdyttiin 
mm. perheoikeuden, kuluttajansuojan, työelämän ja rikosoikeuden säädöksiin, vierailtiin käräjä-
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 Mirko ja Adam soittavat syksyn ylioppilaille.

oikeuden istunnossa ja opiskeltiin tietoverkoissa olevan aineiston käyttöä. Kursseilla vieraili myös 
ylikonstaapeli Jari Rosenberg kertomassa poliisin työstä.

Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssi toteutui tänä vuonna ison ryhmän voimin lähiope-
tuksena. Kurssilla paneuduttiin vaikuttamisen ja vallankäytön muotoihin Euroopan unionissa, 
Euroopan unionin kansalaisuuteen ja yhteisiin arvoihin sekä Euroopan unioniin kansainvälisenä 
toimijana ja keskusteluun sen roolista sotilaallisesti kiristyvässä kansainvälisessä politiikassa.

Musiikki
 
Lukiossa opiskeltiin pakollisena kurssina Musiikki ja minä kurssi (MU1) ja Suomalaisena musiikin 
maailmassa ( MU2). Kurssilla opiskeltiin mitä musiikki on, musiikin ilmiöitä, kuunneltiin, laulettiin 
ja soitettiin. Lisäksi musiikkidiplomi suoritettiin kevään aikana. Kurssien ulkopuolella harjoiteltiin 
kevään juhlia varten.
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 Älkääs tulko lähemmäs – ne on meidän tyttöjä! 
 Rikua ottaa oikeen sydämestä tanssimisen ihanuus.

Kuvataide
 
Lukuvuonna opiskeltiin Minä, kuva ja kulttuuri-kursseja (KU1) kolmessa eri ryhmässä. Opiskelu 
toteutettiin pitkälti työpajatyyppisesti, sisältäen vaihtoehtoisia tehtäviä, joista oppilas valitsi mie-
lenkiintoisimmat aiheet ja työmuodot. Syvennyttiin myös kuva-analyysiin ja kuvanlukutaitoon eri-
laisten tehtävien kautta. 

Ympäristö, paikka ja tila- kurssilla (KU2), joita oli kolmessa eri ryhmässä, käsiteltiin mm. väriop-
pia, ympäristötaidetta, arkkitehtuuria ja taideteollisuutta. Aiheita tulkittiin niin taidehistorian kuin 
oman havaintomaailman kautta. Kurssien sisältöihin kuuluu olennaisesti myös keskustelut ajan-
kohtaisista taidemaailman ilmiöistä, tavallisen arkielämän kokemuksista ja oppilaita koskettavista 
aiheista. Oppilaiden itsearviointi korostuu jo töitä tehdessä ja valmiita töitä tarkasteltaessa yhtei-
sessä loppuarvioinnissa. Taide koskettaa; synnyttää erilaisia tunteita, tuntemuksia ja elämyksiä.    
 
Nykytaiteen työpaja (KU5) kurssilla keskiössä on uusimman- ja aikalaistaiteen eri ilmiöt. Tehtävät 
käsittelivät mm. maalauksia, installaatioita ja performanssitaidetta. Teemat koskettivat nuorten 
omaa ajatus- ja kokemusmaailmaa (esim. identiteetti, seksuaalisuus, minäkuva), ja tärkeässä 
roolissa oli omien näkemysten, kannanottojen sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien todentami-
nen ja julkituominen.

Liikunta
 
Taitoa ja kuntoa LI1: Kurssi toteutettiin syyslukukaudella ja se sisälsi seuraavia lajeja: yleisur-
heilu, lenkkeily, ulkopalloilulajit, suunnistus, uinti, kuntosalityöskentely, musiikkiliikunta, kunto- ja 
telinevoimistelu sekä sisäpalloilulajit.

Liikuntaa yhdessä ja erikseen LI2: kurssi on lukion toinen pakollinen liikunnan kurssi ja suorite-
taan toisen luokan kevätlukukaudella. Tänäkin koulu vuonna noin puolet kurssista käytettiin van-
hojen tanssien opiskeluun, mukana kaikki koulun omat kakkoset ja apuna oli muutama ykkösluo-
kan poika sekä useita koulumme ulkopuolisia tanssijoita. Vanhojen tansseja juhlittiin 19.2.2016. 
Koulukeskuksen liikuntasalissa. Kurssin loppuosan aikana käytiin läpi perinteisiä kevään liikunta-
muotoja; lentopallo, koripallo, lihaskunto, uinti, lenkkeily, jalkapallo ja pesäpallo.
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Virkisty liikunnasta LI3: Tämän kurssin on tarkoitettu lukion ykkösluokkalaisille. Sisältö suunnitel-
laan aina yhdessä oppilaiden toivomusten mukaan. 

Yhdessä liikkuen LI4: Tämä kurssi on tarkoitettu lukion kakkosluokkalaisille. Sisältö suunnitellaan 
yhdessä ottaen huomioon oppilaiden toiveet.

Terveystieto
 
TE1 kaikille pakollinen kurssi, jossa tutustuttiin terveyden käsitteisiin eri näkökulmista. Suomen 
yleisimpiin kansantauteihin ja niiden ehkäisyyn sekä hoitamiseen tutustuttiin oppilaiden tekemien 
esitelmien kautta. Lisäksi selvitettiin liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä, unen merkitystä ja 
seksuaaliterveyttä.

TE2 Nuoret, terveys, ja arkielämä: Terveystiedon syventävällä kurssilla perehdyttiin mm. ravin-
toon ja ravitsemusta tarkkailtiin pitämällä ravintopäiväkirjaa ja analysoimalla omaa ravitsemusta 
voimassa olevien suositusten pohjalta, apuna käytettiin mm. kalorilaskuriohjelmaa. Lisäksi opis-
keltiin liikunnan kunto-ominaisuuksia, selvitettiin mistä silloin on kyse kun ihminen on ylikunnossa 
sekä perehdyttiin vanhemmuuteen liittyviin asioihin. Yksi kurssin tavoitteista oli tiedonhankinta, 
johon liittyi lyhyehkön kirjallisen työn tekeminen ja sen esittäminen muille.  

TE3 Terveys ja tutkimus kurssi: Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietoja mm. väes-
tön terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sairauksien hoidosta ja terveyden edistämisestä. 
Lisäksi toteutettiin pienimuotoinen tutkimus, johon sisältyy kyselylomakkeen tekeminen ja kyse-
lyn toteuttaminen sekä tulosten analysointi ja raportointi.

Liikuntalinja
 
Liikuntalinjalla opiskeli lukuvuonna 2015-2016 26 opiskelijaa tarkoituksenaan yhdistää opiskelu 
ja aktiivinen liikunnan harrastaminen tai kilpaurheilu tehokkaasti toisiinsa. Liikuntalinja harjoitteli 
kaksi kertaa viikossa, tiistai-iltapäivisin ja torstaiaamuisin. Kuluneena lukuvuonna  valmennus-
ryhmä  toimi jalkapallo /salibandy ryhmässä valmentajana Tuomas Nikupeteri. Monilajiryhmä, 
joka koostui lentopallon, koripallon ja yksilölajien harrastajista, toimi niin ikään läpi lukuvuoden. 
Lajivalmentajana monilajiryhmässä toimi Riitta Maunula-Craycroft. Abien kaikottua lukuvapaalle  
helmikuun lopussa ryhmät yhdistettiin ja loppukevät omistettiin henkilökohtaisten ominaisuuksien 
kuten nopeuden, kimmoisuuden, voiman ja liikkuvuuden kehittämiseen.

Opinto-ohjaus

Kauhajoen lukiossa on tarjolla kaksi opinto-ohjauksen kurssia. Opiskelijoille pakollinen OPO1 
–kurssi on jaettu kolmelle vuodelle. Kurssi koostuu henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista sekä 
erilaisista infotilaisuuksista. Opo-kurssin aikana tarkistellaan kurssivalintoja, tehdään ylioppilas-
kirjoitussuunnitelma, mietitään jatko-opintosuunnitelmaa sekä keskustellaan erilaisista opintoihin 
liittyvistä asioista.

OPO1 –kurssiin liittyy monenlaisia infoja. Lokakuussa kävimme tutustumassa Jyväskylän yli-
opistoon. Yliopiston edustaja piti meille yleisesittelyn. Lisäksi nykyään Jyväskylässä opiskelevat 
Kauhajoen lukion entiset opiskelijat kertoivat opinnoistaan. Tutustuimme myös yliopiston eri toi-
mipisteisiin. Osallistuimme Vaasan ammattikorkeakoulun ja yliopiston lukiopäivään. 

Joulukuussa osallistuimme Studia-messuille Helsingissä. Messuilla on mahdollisuus tutustua 
kaikkiin Suomen korkeakouluihin. Tammikuussa oli lukion oma jatko-opintopäivä, jonne saimme 
parikymmentä lukion entistä opiskelijaa kertomaan opinnoistaan. Vaasan ammattikorkeakoulu 
esitteli toimintaansa aulainfossa tammikuussa. Toukokuussa vierailimme Tampereen yliopiston 
avointen ovien päivässä. 
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OPO2 –kurssi on syventävä kurssi, jonka opiskelijat voivat suorittaa itsenäisenä. Kurssin aika-
na pohditaan omia vahvuuksia, erilaisia ammatteja sekä jatko-opintoja ja työnhakua. Opiskelijat 
tekevät erilaisia testejä, CV:n, työhakemusmallin, aarrekartan sekä muita käytännönläheisiä teh-
täviä.

Ysiluokkalaiset ovat vuoden aikana käyneet tutustumassa lukioon ja tekemässä alustavia kurs-
sivalintoja. Lukiokoulutusta on esitelty myös vanhempainilloissa. Yhteisöllinen opiskelijahuolto-
ryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Opiskelijahuoltoryhmä on tehnyt yhteistyötä 
ryhmänohjaajien kanssa.

Ilmaisutaito
 
Ilmaisutaidon kolmoskurssilla katseltiin elokuvia, jotka useimmat poikkeavat valtavirtatarjonnasta 
ja toivon mukaan herättivät ajatuksia katsojissaan. Elokuvien kautta käytiin maailmanmatkalla 
mm. Afganistanissa, Pohjois-Englannissa, Ranskassa, Uudessa-Seelannissa ja Puolassa. Elo-
kuvista tehtiin analyysiportfolioita ja kurssin päätteeksi käytiin Porin kaupunginteatterissa katso-
massa musikaaliversio hupaisasta brittielokuvasta Full Monty eli Housut pois. Mukana oli bussi-
lastillinen väkeä, ja hauska, liikuttava ja mukaansatempaava esitys miellytti kovasti yleisöä. Ja 
niille tiedoksi, jotka eivät mukaan lähteneet: kyllä, housut heitettiin pois....

Tietotekniikka

Tietotekniikan perusteet -kurssilla (TVT1) keskeisimmät asiat olivat Googlen pilvipalvelut ja tur-
vallisuusasiat verkossa. Kurssilla tuli myös vinkkejä älykännykän ja tabletin hyötykäyttöön opin-
noissa..

Joka toinen lukuvuosi tarjolla oleva TVT3 digitaalikuvaus -kurssi oli tarjolla jälleen tänä vuonna. 
Noin tusina opiskelijaa sai rautaisannoksen niin digikuvauksen teknologiasta, että tekniikastakin, 
taiteellisuutta unohtamatta.

TVT5-kurssi toteutettiin vaihtoviikolla, josta tarinaa alempana.

7. TEEMAVIIKKO 25.-29.4.2016

Tänä lukuvuonna Liikettä lukioon-hankkeen mukaisesti järjestettiin teemaviikko vaihtoviikon si-
jaan. Vaihtoviikolla oli mahdollisuus, nimensä mukaisesti, vaihtaa jopa oppilaitosta ja tutustua 
ammatillisen oppilaitoksen tai jonkin muun lukion tarjontaan. Joitakin vuosia sitten vaihtoviikko oli 
erittäin suosittu ja saattoipa muutama kauhajokinen lukiolainen viettää kokonaisen viikon “svens-
ka på svenska” kielikylvyssä Kristiinankaupungissa. 

Tällä hetkellä vaihtoviikko on menneisyyttä ja lukiot miettivät uusia ratkaisuja LOPS16 teema-
kursseille. Miellä päädyttiin järjestämään kokonaisen viikon kokonaisuuksia todellisten integraa-
tiomahdollisuuksien toteuttamiseksi. Samaan aikaan toteutuneen Erasmus+ vaihdon takia tar-
jonta jäi hieman vajaaksi, mutta ensi vuonna toivottavasti voimme tarjota enemmän kursseja 
lukiolaisten valittavaksi. Lukuvuoden aikana on järjestetty myös tähtitieteen kurssi, joka integroi 
fysiikkaa ja maantiedettä. 

Neuropsykologian syventävä kurssi/ Sirpa

Vaihtoviikon aikana neuropsykologian saloihin tutustui 20 koulumme opiskelijaa. Viikon aikana 
perehdyimme aivojen eri osiin, välittäjäaineisiin, erilaisiin aivoihin vaikuttaviin kemiallisiin aineisiin, 
monenlaisiin neurologisiin häiriöihin ja sairauksiin sekä neuropsykologisiin tutkimusmenetelmiin. 
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 Iloisten neuropsykologian opiskeljoiden on helppo hymyillä,
 kun on aivot ’’kasassa’’.

Tutuksi tulivat mm. agnosiat, dementia, parkinsonin tauti, MS-tauti, 
autismi, aleksitymia, huntingtonin tauti, touretten oireyhtymä muuta-
mia mainitakseni. Kurssi sisälsi itsenäistä tiedonetsintää, esityksiä, 
esittävää opetusta ja mielenkiintoista visuaalista materiaalia.

Kurssin kohokohta oli vierailu Seinäjoen keskussairaalaan. Pääsim-
me tutustumaan kolmeen tutkimusyksikköön. Fysiologian ja isotoop-
pitutkimuksen yksikössä meille esiteltiin mm. autonomisen hermos-
ton testejä ja aivojen tumakekuvauksia, joita tehdään parkinsonin 
taudin diagnostiikassa. Neurofysiologian tutkimusyksikössä opiskeli-
jat pääsivät koehenkilöiksi. Yhdelle opiskelijalle tehtiin EEG-tutkimus 
ja muutamat opiskelijat pääsivät osallistumaan magneettistimulaati-
oon, jonka avulla saatiin koehenkilöiden sormet liikkumaan tahdosta 
riippumattomasti. Näimme myös, miten unitutkimusta tehdään esim. 
uniapneasairauden diagnostiikassa. Radiologian yksikössä meille 
esiteltiin erilaisia aivokuvantamistutkimuksia mm. magneettitutkimus-
ta ja tietokonetomografiaa.

Kauhajoen muistineuvolan sairaanhoitaja vieraili kurssillamme kerto-
massa muistineuvolan toiminnasta. Saimme myös kokeilla, millaisis-
ta muistitesteistä pitäisi selvitä. Kurssiin sisältyi myös toiminnallinen 
osuus, jossa pienissä ryhmissä askarreltiin muovailuvahasta aivot. 
Kurssin päätteeksi oli poliisin vierailu. Hän kertoi alueemme huumeti-

Fanni valmiina 
unitutkimukseen.

lanteesta. Kurssi sisälsi hyvin paljon tietoa. Kurssin aikana tehdyt tuotokset koottiin Classroomiin 
ja sieltä niitä kannattaa kerrata esimerkiksi yo-kirjoituksiin valmistautuessa. Positiivisen palaut-
teen perusteella kurssi vaikutti erittäin onnistuneelta.

Opi englantia tietokonepelien avulla/ Sami

Uudet tutkimukset ovat osoittaneet selkeän yhteyden tietokonepelaamisen ja englannin osaami-
sen välillä. Kurssilla etsittiin verkosta pelejä joiden avulla voi oppia englantia, esiteltiin niitä muille 
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 Haa – tänne syttyi valo! Konevainajia elvytettiin teemaviikolla.

ja tietenkin testattiin niitä uupumiseen asti. Jopa ryhmän hard-core -pelaajat näyttivät väsymisen 
merkkejä aika ajoin. Peleistä kirjoitettiin arvosteluja Moodleen ja kerättiin sanoja käännöksineen 
arvostelujen yhteyteen. Näitä sanoja myös testattiin kurssin lopuksi Socrative -internetpalvelun 
avulla. Kurssi oli tänä vuonna yhdistetty “Tietokoneen rakenne, verkot ja ylläpito” -kurssin kanssa 
niin, että viikon puolessa välissä opiskelijaryhmät vaihtoivat kurssia ja opettajaa. Kurssin lyhyy-
den vuoksi perinteinen pelimestari -kisa jäi ratkaisematta, mutta muuten järjestely oli onnistunut.

Tietokoneen rakenne, verkot ja ylläpito (TVT5)/ Heikki

Ruuvimeisseli käteen ja osat irti keskusyksiköstä! Onneksi tätä ennen oli käyty läpi tietokoneen 
komponentteja ja huomioitavia asioita konetta kasattaessa/purettaessa. Puolen viikon aikana 
varmasti jokaiselle tuli selväksi mitä tietokoneen keskusyksikön sisällä on, miten asennetaan 
kiintolevy, lisätään keskusmuistia ja levitetään lämpötahna prosessorin ja jäähdytyssiilin väliin. 
Onneksi koululla oli runsaasti vanhoja koneita, joten kokeiltavaa ja asennettavaa riitti.

Koneisiin asennettiin käyttöjärjestelmiksi Linuxin erilaisia distroja, mm. Ubuntu, Lubuntu ja Mint. 
Kurssilla tutustuttiin myös langattoman reitittimen asetuksiin sekä vierailtiin kaupungintalon ser-
verihuoneessa.

Kurssi oli tänä vuonna yhdistetty “Opi englantia tietokonepelien avulla” -kurssin kanssa niin, että 
viikon puolessa välissä opiskelijaryhmät vaihtoivat kurssia ja opettajaa.

Tanssilavoilta taistelukentille -kurssi

Kurssin pääteemana olivat muistot. Lähtökohdaksi otettiin jonkin henkilökohtaisen tapahtuman 
tai omassa menneisyydessä tapahtuneen elämänvaiheen kuvaaminen. Samoin pyrittiin esittele-
mään jonkun toisen henkilön muistoja haastattelemalla tätä.

Kahden päivän Tampereen-matka antoi meille paljon uutta ajateltavaa. Kauniin Tampereen tuo-
miokirkon jälkeen tutustuimme Vapriikin museokeskukseen ja siellä erityisesti Suomen sisällis-
sodan tapahtumiin. Vuoden 1918 taistelujen kuvauksista siirryimme kauniille Kalevankankaan 
hautausmaalle, joka oli kyseisen sodan aikana myös taistelutantereena. Lukuisat yksittäiset ja 
joukkomuistomerkit tuovat yhä ilmi sodan kauheuden.
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Erittäin taitavan soittaja-laulaja-näyttelijä Anne-Mari Kivimäen vaikuttava konserttikokonaisuus oli 
oivallinen lopetus kiireiselle päivälle.

Yleisradion toimitilat osaavan oppaan johdolla osoittautuivat erityisen kiinnostavaksi kohteeksi. 
Ehkä joku tämän antoisan vierailun innostamana aikookin hakeutua johonkin kierroksella esitel-
lyistä lukuisista viestinnän ammateista.
Mukavan kaupunkikierroksen lopuksi ajelimme Pispalan kautta Pyynikille, kiipesimme näkötor-
niin ja saimme näin mieleen jäävän kokonaiskuvan aurinkoisesta kaupungista.

Kurssin kuluessa jokainen opiskelija valmisti tabletilla kuvakertomuksen muistoista ja viikon ta-
pahtumista. Nämä tuotokset kukin esitteli toisille kurssilaisille viikon päätteeksi. Valitettavasti hie-
not esitykset kärsivät koulun heikosta nettiyhteydestä.

Kurssille osallistui 22 erittäin hyvin käyttäytynyttä opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Yleisesti ottaen 
kaikki olivat tyytyväisiä kurssin antiin ja erityisesti Tampereen-matkaan. 

Fragmentteja oppilaiden palautteista:

“Reissu oli hyvä kokonaisuus ja mukavaa oli.”

“Muistojen tarkastelu oli hyvä idea kurssille.”

“iPadit olivat vaikeakäyttöisiä.”

“Reissu toi vaihtelua opiskeluun. Mielenkiintoisista opastuksista sai hyödyllistä tietoa.”

“Vierailu Ylellä oli reissun kohokohta! Konsertti oli erilaisuudessaan kiinnostava.”

“Muisteluiden tekeminen tabletille oli kivaa, koska sai samalla itsekin kuulla vanhempien muistoja.”

“Kiinnostus Suomen historiaan lisääntyi.”

“Tehtävänannon kuvakertomuksen teko oli mielenkiintoinen ja uudella tavalla haastava.”

“Kalevankankaan hautausmaa oli kaunein tähän mennessä näkemäni hautausmaa.

Kurssin järjestivät ja yhteenvedon kokosivat opettajat Johanna Nurmela-Ranta ja Eila-Irmeli Nurmi

Kuka meitä siellä Ylellä odottelikaan?  No, Ransupa tietenkin.
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Ammattimatikka/ Satu

Kysymys “Mihin tätä matematiikkaa oikein tarvitaan?” tulee jokaiselle opiskelijalle mieleen aina 
silloin tällöin kaavoja päntätessä. Kurssin tavoittena oli avata matematiikan merkitystä ja tarpeel-
lisuutta erilaisissa ammateissa. Samalla kertasimme myös niitä laskutaitoja, jotka korostuivat eri 
ammateissa laskemalla eri tyyppisiä harjoitustehtäviä. 

Eri alojen matemaattisten taitojen vaatimuksiin tutustuimme aluksi kirjallisuuden avulla ja pohti-
malla yhdessä matematiikan merkitystä koulun ulkopuolella. Käytännön tietoa saimme vieraile-
malla lukion lähialueilla erilaisissa työpaikoissa. Ennen  vierailua mietimme etukäteen mitä mate-
maattisia taitoja kyseisessä ammatissa tarvitaan ja sitten vierailun jälkeen katsoimme olimmeko 
arvioineet taidot etukäteen oikein ja täydensimme listaa vierailun jälkeen. 

Tutustuimme yrittäjän työn matemaattisiin taitoihin käymällä Outin Hius liikkeessä sekä kutsumal-
la lukiolle yrittäjän vierailulle. Lukion rehtorin toimenkuvan matemaattisesta osasta saimme kuulla  
Virpi Nymanilta. Käynnit poliisiasemalla ja paloasemalla antoivat hyvin monipuolisen kuvan näis-
sä ammateissa tarvittavista taidoista. Erityisesti matemaattinen mallintaminen tuli esille tärkeänä 
työkaluna, kun suunnitellaan erilaisia valvonta- ja pelastustehtäviä. Kaupungin teknisellä osas-
tolla perehdyimme insinöörin tarvitsemaan matematiikkaan. Saimme kuulla myös eläinlääkärin 
kommentteja työssään käytettävistä matematiikan laskuista. 

Kaikissa ammateissa, joihin tutustuimme tarvittiin peruslaskutoimitusten osaamista sekä prosent-
tilaskuja. Geometriset taidot, kyky tulkita ja tehdä tilastoja sekä matemaattinen mallintaminen 
tulivat esille monta kertaa vierailujen aikana. Kaikissa kohteissa saimme myös hyvää tietoa alalle 
kouluttautumisesta. Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan kurssin oli hyödyllinen ja avarsi hei-
dän näkemystään matematiikan osaamisen tärkeydestä työelämässä. Vierailut olivat kiinnostavia 
ja niitä toivottiin lisää.

8. YLIOPPILASAINE

Oman arjen spesialistista rakkauden ammattilaiseksi?
   
Kun hivuttaudun henkilökohtaisella aikajanallani kymmenisen vuotta 
taaksepäin ja istahdan kuvitelmissani erään tietyn pellon pientareelle, 
voin aidosti muistaa, miten toiveikkaana ja ensimmäistä kertaa, rin-
nakkaisluokkalaiseen poikaan, ihastuneena nypin kukista terälehtiä 
hokien “rakastaa, ei rakasta, rakastaa...” Mitään tuosta abstraktista 
ja laajasta käsitteestä ‘rakkaus’ en vielä silloin tiennyt. Nykyäänkin se 
tuntuu esiintyvän mitä moninaisemmissa yhteyksissä – mihin kaik-
keen rakkaus edes voi liittyä? 

Sinikka Nopolan pakina Käytännön ihminen rakastuu (kokoelmasta 
Matkustan melko harvoin ja muita kirjoituksia, 2012) käsittelee nyky-
päivän aikakauslehtien ja muun median tarjoamaa käsitystä, jonka 
mukaan arkea tulisi rakastaa. Pakina on sävyltään osittain ironinen, mikä näkyy kielen ja tyylin 
piirteistä: Ihminen ja arki suhteutetaan rakkaudenkohteina samankaltaisiksi, ja arjen personifi-
kointi sekä huumori ovat voimakkaasti esillä tekstissä. 

Psykologisesti ihmisen tiedetään kaipaavan läheisyyttä ja huomiota, näin ollen rakkauttakin. Pa-
kinan alussa kertoja ikään kuin herää havaitsemaan rakkaudenkohteiden runsaan kirjon – myös 
arki voisi toimia kumppanina. Hän innostuu tälle viestityistä sloganeista ja muodostaa ennak-
kokäsityksen siitä, millaista yhteiselo arjen kanssa olisi. Tärkeimpinä piirteinä esitetään arjen 
sopeutuvaisuus ihmisen tahdon mukaiseksi ja helppo kontrolloitavuus. Ylivoimainen kumppani 
syvälliseen ja vastahakoiseen ihmiseen verrattuna, eikö totta? Konkretiaan ja työhön – tiskaa-
miseen, pyykinpesemiseen ja siivoamiseen – perustuva parisuhde esitetään aluksi mahtavana; 
pyrimmehän huomaamattammekin ajamaan monesti omaa etuamme hallitsemalla tilannetta.
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Rakkauteen yleisesti liitettävät ominaisuudet, kuten romantiikka ja estetiikka, yhdistetään paki-
nassa myös arkeen. Kukapa ei tahtoisi muistaa rakastaan kukilla tai nauttisi kumppaninsa ulko-
näöllisestä siisteydestä? Arjen pitämisen tyytyväisenä tietynlaisten säännöllisten, rutiininomais-
ten tapojen välityksellä voisi kuvitella johtavan ansiokkaaseen lopputulokseen, mutta Nopolan 
kirjoitus kohtaakin sisällöllisen käänteen: Suhteen alkuhuuma ja vaivattomuus katoavat, ja pakina 
alkaa esittää itselleen ikään kuin vastaväitteitä, jotka löytyvät piilotettuina rivien välistä. 

Päinvastoin kuin aiemmin, kirjailija hahmottelee kuvaa, jonka pohjalta ihminen on rakkauden-
kohteena sittenkin konkreettista arkea mielekkäämpi. Eläminen irrallisena, ainoastaan omien vi-
sioidensa suuntaamana oliona, on todellisuudessa hankalaa. Parisuhteeseen tarvitaan kaksi, ja 
olemme yksilöinä riippuvaisia saamaan palautetta. Mykkä kumppani, arki, aiheuttaa kertojassa 
itse-epäilyä ja epävarmuutta. Tekstissä mainitaan useita yleisiä erotilanteisiin liittyviä kysymys-
lausahduksia, esimerkiksi “Oliko vika minussa? Oliko rakkauteni sittenkin vain suorittamista?” 
Samassa yhteydessä puhutaan myös omistautumisesta ja arjen haluista – arki siis elollistetaan 
näkyvästi. 

Vertailtaessa edelleen näitä kahta kumppanityyppiä – ohjailtavaa ja itsemääräilevää – toisiinsa, 
osoittautuu meille myös piirteitä, jotka korreloivat rakkauden laadun kanssa, oli kohteena sitten 
arki tai ihminen. Kertoja sanoo olevansa arjesta mustasukkainen ja vertailevansa omaa suhdet-
taan muiden omiin. Rakkauden aikaansaamat kokemukset värittävät negatiivisuudellaan kertojan 
elämää, ja hän kuvaa rakkautta arkeen “taitolajiksi” – aivan kuten monet medialähteetkin rakkau-
desta tavallisesti puhuttaessa. Kertoja on saanut sekä neuvoja että nuhteita läheisiltään. Niiden 
mukaan aktiivisuus on keino säilyttää suhde “elävänä ja vireänä”. Tämäkin lainaus perustuu No-
polan hyödyntämiin retorisiin keinoihin ja muistuttaa päivittäin kuulemiamme kliseitä. Lyhyesti 
ilmaistuna, arjenkaan kanssa jaettu rakkaus ei ole vain ongelmatonta, kahden välistä kauppaa.

Nopola etenee pakinassaan vähitellen ja vie kerronnan äärimmilleen käyttäessään kohosteisena 
vertauskuvanaan “syrjähyppyä”. Arjen pettäminen ja toiseen eli huvitteluun, kuten kulttuuripal-
veluihin, ihastuminen viittaavat ihmisluonteen kerrostuneisuuteen ja taipumukseen käyttäytyä 
epäsovinnaisesti – arki kun ei kykene puolustautumaan tai tuomitsemaan. Pakinan loppu vahvis-
taa kuvaa ihmisen äkkipikaisuudesta ja tarpeesta kokea läheisyyttä. Voiko rakkautensa kohteen 
valita päättämällä?

Nopolan vitsikkyyteen perustuvalla pakinalla on ydinajatuksensa: Arkea ei voi yhtäkkiä ruveta 
rakastamaan tietoisten ponnisteluiden varassa. Samanlainen arki ei sovi kaikille, vaan väärän-
laisena se pyrkii kertojan sanoin “karkailemaan muualle”, aivan kuten ihminenkin. Pakinan esille 
nostama näkemys asiasta on yhdensuuntainen henkilökohtaisen mielipiteeni kanssa. Arkisista 
asioista on lupa nauttia ja useimmitenhan siihen pyrimmekin. Joskus arjen sisältöä on kuitenkin 
vaikea kirjaimellisesti eritellä. Vaikeuksia esiintyy myös pakinan kertojalla tekstin alussa: “Missä 
se arki täällä luuraa?” Arjen melskeen keskeltä on olennaista löytää hyvät, itseä miellyttävät piir-
teet stressiä aiheuttavien, suurten tiski -ja pyykkivuorten sijaan.

Itse asiassa arkea täytyy osata jollain taholla rakastaa voidakseen tuntea onnellisuutta. Pakinan 
esittämien suorituspaineiden sijaan on syytä keskittyä omien ajatustensa harmoniaan – elää si-
ten, että voi halutessaan loikoilla takkatulen ääressä kotiaskareiden odottaessa kumppaniaan. 
Jokaisen meidän ympärillä vallitsee erilainen arki, joka tavallaan heijastaa eri puolia olemukses-
tamme. Ei haittaa, vaikka naapurin keittiöikkunasta leijailisikin tuoreiden mokkaneliöiden tuok-
su, jos saan oman tyydytykseni edellisenä iltana valmistamastani nuudelikeitosta. Aktiviteettien, 
joiden avulla myötävaikutamme itsemme ja arkemme väliseen suhteeseen, vastapainoksi arki 
tarvitsee vapautta – ei siis liikaa kontrollointia. Kuten sanottu, arki on periaatteessa osa ihmistä 
itseään ja siksi sen kunnioittaminen merkitsee myös rakkautta omaa minuutta kohtaan. 

Nuorena naisena en ole ammattilainen puhumaan rakkaudesta tai sen ulottuvuuksista kokonai-
suudessaan, vaikka lukuisia uusia kokemuksia olen elämäni aikajanalle vuosien aikana kerän-
nytkin. Persoonana olen yhä purppuran eri sävyissä viihtyvä, suuria haaveita repussaan kantava 
abiturientti, joka nyt multakasan sijaan istuskelee olohuoneen sohvalla koulukirjat seuranaan ja 
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hokee kuumeisesti sivuja käännellen: “Rakastaa, ei rakasta, mutta rakastaa silti.” Arjen ei ole 
tarkoituskaan muistuttaa juhlaa, vaan se voi palkita meitä koruttomasti kaikessa yksinkertai-
suudessaankin. Pakinan lopussa tiivistyykin kyseinen idea: Voidaksemme nauttia pyhän ylelli-
syydestä on meidän ensin osattava arvostaa arjen metkuja. Millaisena sinun arkipäiväsi tänään 
näyttäytyy? Havaitsetko sen pölypalloina eteisaulan nurkassa, tungoksena paikallisessa bussis-
sa, kuratahroina lasten upouusissa haalareissa – vai sittenkin aivan kelvollisena, rakastettavana 
elämäntoverina?
       Marika Haapala

9. VAIHTO-OPISKELIJAN AINE

Lapin-matkasta

Menin Lapin matkalle kaksi kertaa.

Ensimmäinen menin AFS:n kanssa hel-
mikuussa ja toinen oli perheen kanssa 
maaliskuussa.

AFS:n lapin matka oli Kairosmajassa. 
Siellä oli noin 100 vaihto-opiskelijat. Me-
nimme Ametisti kaivoslle, näimme porot 
ja Joulupukin ja laskettelimme. Melkein 
kaikki puhui oman kielija ja oli oman 
maan ystävien kanssa ja minäkin puhuin 
paljon Japania.

Minä halusin puhua Suomea toinen vaih-
to-opiskelijan kanssa, mutta kaikki puhui 
englantia. Siksi kun tulin kotiin, puhuin 
suomea perheen ja ystävien kanssa oli 
vaikea...

Matka oli tosi mukava! Voin tietää toisesta maasta ja sain paljon ystäviä!
Ja toinen Lapin matka oli Levillä.

Ensimmäinen, menimme Kemiin katsoa lumi linnan.

Kun me olimme kyydissä Kemiin, me voimme näyttää revontulet! Siellä oli paljon valoa siksi en 
voi ottaa sen kuvia mutta oli tosi hieno! Se oli minun toisen kerran näytin revontulet.

Ja lumi linna oli tosi kaunis! Kaikki oli tehnut lumista tai jäästä. Minä ja äitini otimme paljon kuvia. 
Sitten menimme Leville!

Me jäädimme mökkillä! Ei iso mutta tosi hieno mökki oli! Menimme laskettelmaan, hiihtamaan 
ja husky parkille, ja näimme porot ja muita eläintä. Ja käydimme Saamen Kammissa ja söimme 
Saamen perinteinen ruokaa.

Kun me olimme Saamen Kammissa, siellä oli yksi mies joku lauloi Saamen laulaa, ja ruoan jäl-
keen se lauloi minun Japanilainen laulan! Olin tosi yllättynyt.

Olimme Levillä melkein yhden viikon ja sitten käydimme eläintarhalle Ranualle. Siellä oli jääkar-
hut ja muita lapin eläintä. Melkein kaikki eläintä nukkuivat... olivat hassuja...

Mutta meillä oli tapahtumat täällä matkalla. Ensimmäinen, kun olimme Kemissä, auton pariston 
(battery) oli rikki! Onneksi Torniossa oli auton joku autotalli ja se korjaantui! (was repaired)

Ja Levillä, kun menimme laskettelmaan ja hiihtamaan, minun polvet kipeä tuli... Minun polvet 
kipeä tulee helposti mutta kun olin Kairosmajassa, se ei tullut! Minun sisko ja veli menivät lasket-
telmaan kahden päivänä, mutta minä menin vain yhden päivän.
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Ja matkan lopussa, kun me jätimme Leviltä Ranualle, mulla oli sairas olo. Hotellissa Ranualla minä 
nukkuin paljon, mutta se ei mennyt hyvin.. oli ei kiva... Mutta onneksi se tuli viimeinen päivän!

Minulla oli tosi hyvää matkaa Lapissa, Suomessa!!

Nyt minulla on kivat muistit!
       Tomoka Ito, 1a, 

Näin monipuolisesti osaa japanilainen vaihto-opiskelijamme vajaan kahdeksan kuukau-
den suomen opintojen jälkeen kertoa Lapin-matkastaan.

10. KOULUN TILAISUUKSIA

7.8. Opettajat aloittivat työvuotensa suunnittelupäivällä.

10.8. Uuden lukuvuoden alkua juhlistettiin perinteiseen tapaan myös kirkossa käynnillä

11.8. Koulukuvaus

13.8. Muurinmurtajaiset lukion ykkösille Sotkan Erähovilla

10.8. Ensimmäinen vaihto-opiskelija saapui lukiolle

17.8. Lukiolaisten liiton edustajat käymässä lukiolla

21.8. Rästikokeiden suorituspäivä

24.8. AFS-vaihto-opiskelija Japanista saapui

26.8. Evakuointiharjoitukset.

 Älkää katsoko portaisiin – poistumisharjoitukset sujuivat
 hillittömän innostuksen vallassa.



3.9. TSL-tarkastus lukiolla (opiskelijoiden työskentelyolosuhteet),
 yo-info syksyn kirjoittajille sekä abien vanhempainilta.

4.9. Taksvärkkipäivä. 

7.9. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkoivat ruotsin kielen kuuntelulla

11.9. Syksyn yo-kirjoitusten kirjallinen osa alkoi äidinkielen kokeella

11.10. Tutustuminen Jyväskylän yliopistoon Jyväskylässä

5.10. Ykkösten vanhempainilta

2.10. Sähköisen yo-kokeen harjoituskoe (3h). 

12.–18.10. Syysloma

25.10. Vierailu Meteoriihelle Söderfjärdeniin.

26.10. Lukion uuteen opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta Tampereella

29.10.-3.11. Transnational meeting Portugalissa (Erasmus+ hanke) 

2.-6.11. LUMA-viikko

4.11. Valtakunnallinen kemiakilpailu

12.11. Yo-info kevään kirjoituksista abeille.

13.11. Vierailu Mustaisnevan tuulipuiston ensimmäisen myllyn pystytystä

 seuraamaan Erasmus -hankkeen osallistujien kanssa.

19.11. Teatteriretki Poriin ja tutustumisretki Pesmel OY:lle.

21.11. Opettajien VESO-päivä. Aiheena uusi OPS ja mukana myös Ilmajoen ja
 Teuvan opettajia.

25.11. Robopuulaakin vierailu Serreksellä

1.12. Studiamessut Helsingissä.
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 Saiskos vielä sitä muikean makuista Afrikan ihmerohtoa, jos se
 vaikka toisi potkua kirjoituksiin?

2.12. Kongolainen Matshouda Bakadiasa Nooa-järjestöstä vieraili koulullamme

3.12. Tähtiretki Hyyppään tähtitornille.
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 Vapauden viesti vetää vakavaksi.

4.12. Suomen itsenäisyyden juhla ja ylioppilaiden lakitus

18.12. Joulujuhla

7.1. Joululoman virkistämänä työhön. Info jatko-opinnoista abeille.

11.1. Vamk:n aulainfo.

19.1. Kauhajoen 9. luokkalaisten vanhempainilta Koulukeskuksessa

 Kakkoset yhdistivät voimansa jouluhuipentumaan ja hauskaa tuli.
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 Abikaalan ääniharavat hartaina hienolla hetkellä.

29.1. Abigaala

1.2. Kemian preliminäärikoe

2.2. 9. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen tilaisuus lukiolla

9.2. Matematiikan preliminäärikoe ja Isojoen koulutusmessut

10.2. Isojoen ysit tutustumassa lukioon.

12.2. Kevään kirjoitukset alkoivat äidinkielen tekstitaidon kokeella

18.2. Penkkarit ja risteilylle lähtö

 Vaikka meitä ujostuttaa kovin, veisaamme silti urheasti.
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 Prinsessapäivä ja vähän prinssikin.

19.2. Vanhojen tanssit päivällisineen sujuivat tyylikkäästi

24.2. Sähköisten yo-kirjoitusten katastrofiharjoitukset

29.2.-6.3. Talviloma

14.3. Ylioppilaskirjoitusten kirjallinen osa alkoi. Alakoulun kaksi viitosluokkaa evakossa
 lukiolla kevään ajan.

6.4. Sähköisen ylioppilaskokeen 6-tuntinen kenraaliharjoitus (sab, ge, fi)

 Ei eversti ei luutnantti, majuri tai kapteeni vaan KENRAALI saksan ja
 maantieteen sähköiseen kokeeseen.
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25.- 29.4. Teemaviikko

27.4. Veteraanipäivän juhla Kauhajoen kirkossa

2.5. Opiskelijakunnan hallituksen järjestämä
 vappurieha 5. luokan oppilaille

9.5. Kakkoset saivat tietoa ja ilmoittautumis-
 ohjeet syksyn kirjoituksiin

10.5. Tampereen korkeakoulujen avoimet ovet 

10.5. LUMA -työpajoja viidesluokkalaisille

11.5. Abien lopulliset numerot

23.5. Pelastusharjoitukset

1.6. Opettajilla lukuvuoden viimeinen kokous

2.6. Kirjojen kierrätyspäivä

2.6. Kevään viimeiset kokeet 

3.6. Kevätjuhlan harjoitukset

4.6. Lukuvuoden päätös. 

 Onnea ylioppilaille!

 Hyvää kesää kaikille!

11. ERASMUS+  HANKE ARCTIC WIND AND SOUTHERN SUN - 
SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN FINLAND 
AND PORTUGAL

Lukiollemme myönnettiin kesällä 2015 Erasmus+ KA2-hankerahoitusta 35 000 e käytettäväksi 
lehtori Tolvasen ja portugalilaisen opettajan Jaime Reisin ideoimaan kestävää energiantuotan-
toa ja yrittäjyyttä käsittelevään eurooppalaiseen liikkuvuus- ja kehittämishankkeeseen. Hanke on 

 Marjo Nuuttila, Virpi Nyman, Jaime Reis ja Simo Tolvanen, Sintran Pena 
 -palatsin maisemissa Portugalissa suunnittelemassa kevään opiskelijavaihtoa.



46  Vuosikertomus 2015-2016

 Erasmus-hankejoukkueemme Atlantin rannalla ja tutustumassa Lounais-
 Portugalin rannikon luonnonpuiston liuskekivijyrkänteisiin ja ekoturismiin.

kahdenvälinen Kauhajoen lukion ja portugalilaisen Vidigueiran AEVID-koulun kesken ja kestää 
kaksi vuotta eli lukuvuodet 2015-2016 ja 2016-2017. Tänä vuonna toteutettiin syksyllä kolmen 
opettajan etukäteisvierailu sekä  20 opiskelijan ja neljän opettajan 10 päivää kestänyt vaihto 
Portugaliin huhtikuun lopussa. Ennen vaihtoa pidettiin tiiviisti yhteyttä sähköpostin, Skypen ja 
Facebookin avulla ja opiskeltiin hankkeen teemoja erilaisten oppimistehtävien avulla mm. Google 
Classroomin ja Peda.netin avulla. Kävimme myös tutustumassa Mustaisnevan tuulivoimalapuis-
ton rakennustyömaahan. 

Paikan päällä Portugalissa tutustuimme hankkeen teeman mukaisesti yhteen Euroopan suu-
rimmista aurinkosähkövoimaloista Amarelejassa sekä valtavaan patojärjestelmään perustuvaan 

 Erasmus-joukkueemme hankkeemme toisen pääaiheen, aurinkoenergian 
 tuotannon äärellä Amarelejan aurinkovoimalassa Kaakkois-Portugalissa.
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vesivoimalaan Alquevassa. Yrittäjyysteema oli esillä vierailuilla viinitilalle ja -tehtaaseen sekä 
ekoturismi-lomakylään. Mielenkiintoisella suurlähetystövierailulla Suomen Portugalin suurlähet-
tiläs kertoi meille suurlähetystön toiminnasta sekä kuvaili portugalilaisten ja suomalaisten yhtä-
läisyyksiä ja eroja. Kymmenen päivän aikana ehdimme myös käydä useilla kouluvierailuilla ja 
tutustua monipuolisesti portugalilaiseen kulttuuriin ainakin Lissabonin ja Evoran kaupungeissa. 
Koska opiskelijat majoittuivat paikallisissa isäntäperheissä, heillä oli ainutlaatuinen tilaisuus osal-
listua portugalilaiseen elämänmenoon ja arkeen. Myös käytännön kielitaito sai hyvää harjoitusta, 
kun englanti oli hankkeen työkielenä se tutumpi kieli ja portugaliakin opittiin vähän, kun kaikissa 
perheissä ei juuri osattu englantia.

Mukana olleiden opiskelijoiden kirjoittama matkapäiväkirjamme on luettavissa hankkeen verkko-
sivuilla.

12. ILMOITUSASIAT

Uusintakuulustelut

Uusintakuulustelu on pe 10.6. klo 10.00. Uusintakuulusteluun tulee ilmoittautua 
ke 8.6. mennessä.

Kanslia on avoinna klo 8 - 15.

Koulutyö alkaa keskiviikkona 10.8. klo 9.00. Seuraava uusintakuulustelu on ma 22.8. klo 15. 
Uusintaan tulee ilmoittautua 17.8. mennessä. Lukuvuoden aikana kesken jääneet kurssit (P) on 
saatava valmiiksi viimeistään tässä kuulustelussa. Vanhat P:t poistetaan tämän jälkeen todistuk-
sista.

Ylioppilaskirjoitukset

Ilmoittautumiset syksyn tutkintoon on tehtävä kesäkuun 5. päivään mennessä ja kevään tutkin-
toon marraskuun 23. päivään mennessä.

Syksyn koepäivät 2016 ovat seuraavat:

Kuullunymmärtämiskokeet

Ma 12.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
   englanti  klo  8.30

Ti 13.9 ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
   ruotsi klo  8.30

Ke 14.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
   ranska klo 8.30
   espanja klo 11.00
   englanti  klo 13.00
   venäjä klo 14.00
   italia klo 15.00
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Kirjalliset kokeet

Pe  16.9. klo 8.30 äidinkieli, tekstitaidon koe
Ma 19.9. klo 8.30 uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede  
   (sähköinen koe), terveystieto 
Ke  21.9. klo 8.30 vieras kieli, pitkä oppimäärä 
Pe 23.9. klo 8.30 ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
Ma  26.9. klo 8.30 äidinkieli, esseekoe
Ke  28.9. klo 8.30 matematiikka
Pe  30.9. klo 8.30 psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia
Ma  3.10. klo 8.30 vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa sähköinen koe)

13. STIPENDIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT

Koulu on saanut lv. 2015 - 2016 seuraavat lahjoitukset:

Lukion 75-v. juhlarahasto   1300 €

  Zsuzsanna Berki 3c  250 €
 Maria Äystö 3c   250 €
 Santeri Joensuu 3c  200 €
 Noora Mattsson 3c  200 €
 Johanna Hautala 3a  150 €
 Jenna Rahkola  3a  150 €
 Matias Alanko  3a  100 €

Eduskunta 75 v. –hankkeen stipendit  400 €

 Matias Palomäki 3a  200 €
 Laura Harju-Heikkilä 3c  200 €

Kauhajoki-lehti 100 € parhaalle äidinkielen aineen kirjoittajalle

 Zsuzsanna Berki 3c  100 €
 
Parkanon Säästöpankkisäätiö 150 € 

 Titta Jaakkola 3c  150 €
 
Lions Club Kauhajoki    120 €

 Marika Haapala 3b  60 €
 Essi Vaarasto 3c  60 €

LC-Kauhajoki/Aro   60 €

  Teemu Kuusisto 3b   60 €
 
LC-Katrilli   100 €
 Nea Nurmela 3a  50 €
 Kaisa Hautala 3c  50 €

LC-Päntäne   200 €

 Juho Ala-Kyyny 3a  50 €
 Mikael Rahkola 3a  50 €
 Veera Aaltonen 3b  50 €



 Tomi Kivelä 3b   50 €
 Liisa Oravamäki 3c  50 €

LC-Isojoen stipendi, 50 €:n lahjashekki, kunnan ylioppilaalle

 Matleena Inget 3b  50 €
 
Lukiolla on lisäksi käytettävissään pysyviä rahastoja, joiden tuotto käytetään stipendeinä. Yhdis-
tetystä rahastosta jaetaan 50 € ja J. Kartanon rahastosta  20 €. Kauhajoki-Seura on luovuttanut 
palkinto-kirjoiksi Kauhajoki kuvateoksia, Kuvia Kauhajoelta, Rikas elämä -kirjoja ja Maan sydä-
meltä -kirjoja.  Lisäksi jaetaan Lakkia ja elämää varten –lukion 75-vuotisjuhlakirjoja/1 per luokka. 
Lukio on myös saanut tai hankkinut useita muita kirjoja ja mitaleja eri oppiaineiden ja harrastusten 
parhaille.  Lisäksi jokaiselle ylioppilaalle lahjoitetaan lukion ja Kauhajoki-Seuran kustantamana 
Kauhajoki elää –kuvateos.
 
Kauhajoen lukio lausuu lämpimät kiitokset lahjoituksista, jotka osoittavat arvostusta nuorison 
opiskelua kohtaan.
 
Yhdistetty rahasto 50 €

 Pekka Lepola 3b  50 €
 
Lukion stipendi ja J. Kartanon rahaston stipendi 

 Jani Saarivirta 

Palkintokirjat, mitalit

Lakkia ja elämää varten –kirja

 Tommi Huhtala 3a
 Jami Mäenpää 3b
 Fanni Mäki-Filppula 3c
 
Äidinkielen kirjapalkinto

 Marika Haapala 3b
 Matleena Inget 3b
 Zsuzsanna Berki 3c
 Laura Harju-Heikkilä 3c
 Titta Jaakkola 3c
 Santeri Joensuu 3c
 Noora Mattsson 3c
 Fanni Mäki-Filppula 3c

Hitaan journalismin yhdistyksen Long Play-lehden vuosikerta

 Adam Lenkiewicz 3b
 Julia Mämmelä 3c

Englannin kielen kirjapalkinto
 Matias Alanko 3a
 Titta Jaakkola 3c
 Santeri Joensuu 3c
 
Ruotsin kirjapalkinto: Sverigekontakt i Finland rf

 Matias Alanko 3a

Pohjola- Nordenin kirjapalkinnot

 Nea Nurmela 3a

Vuosikertomus 2015-2016   49



50   Vuosikertomus 2015-2016

 Laura Harju-Heikkilä 3c
 Noora Mattsson 3c

Ruotsin kielen kirjapalkinto

 Johanna Hautala 3a

Saksan liittotasavallan suurlähetystön kirjapalkinto

 Matias Palomäki 3a
 
Saksan kielen kirjapalkinto

 Matias Alanko 3a
 
LUMA-palkintokirja aktiiviselle ja menestyksekkäälle opiskelijalle

 Pekka Lepola 3b
 Jere Uusitalo  3c
 Maria Äystö 3c

Matematiikan kirjapalkinto

 Paulus Alakortes 3a
 Teemu Kuusisto 3b

Tiedelehden vuosikerta

 Rebekka-Emilia Santala 2c

Kemia-lehti
 Juho Ketola 2b

Maantieteen kirjapalkinto  

 Emmi Tuomisto 3a 

Biologian kirjapalkinto 

 Maria Äystö 3c

Psykologian kirjapalkinto 

 Marika Haapala 3b
 Zsuzsanna Berki 3c
 Fanni Mäki-Filppula 3c
 Laura Harju-Heikkilä 3c
 Suvi Koskinen 3c

Terveystiedon kirjapalkinto 

 Henna Siirtola 3c

Uskonnon kirjapalkinto

 Matias Palomäki 3a
 
Historian palkintokirja

 Zsuzsanna Berki 3c 
 Adam Lenkiewicz 3b
 
Yhteiskuntaopin palkintokirja

 Noora Mattsson 3c



 YES:n yrittäjyyskirja Taivas + helvetti –oppilaspainos 

 Perttu Salmi 2c 

Kauhajoen yrittäjäkirja

 Matias Alanko 3a
 Johanna Hautala 3a
 Teemu Kuusisto 3b

Pro Musica –mitali

 Adam Lenkiewicz 3b
 Pinja Peltonen 3b
 
Koululiikuntaliiton mitali

 Jenna Rahkola 3a
 Immi Craycroft 3b
 Valtteri Pihlajamäki 3b
 Jussi Craycroft 3c
 Suvi Koskinen 3c
 
Positiivisen liikkujan palkinto

 Mikael Rahkola 3a
 
Simon pysti ansioituneelle liikuntalinjalaiselle

 Suvi Koskinen 3c
 
Kauhajoki-Seuran kirjapalkinnot

Pentti Kakkori: Kuvia Kauhajoelta

 Jesse Alapiha 3a
 Miika Niemi 3b
 Leevi Keski-Pukkila 3c
 
Kauhajoki –kuvateos

 Jenna Ketola 2a
 Tuomas Heikkilä 2b
 Lotta Mikkilä 2c
 
Rikas elämä

 Jukka Korpela 2a
 Sanna Korpi 2b
 Juho Pitkäranta 2c
 
Maan sydämeltä –teokset

 Janette Ruuska 1a
 Mikko Pääkkönen 1a
 Lucas Mäki 1b
 Pauliina Uusi-kokko 1b
 Nelli Korpi-Filppula 1c
 Ari Hietanen 1c
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