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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: Teos on koulun VESI-hankkeen tuotoksia, 2020
Tekijä: Sara Uusitalo, 1b
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Kun minä Lapuan, Turun, Pöytyän, Pihtiputaan ja Teuvan kautta saavuin Kauhajoelle vuonna 
1991, lukiossa oli paljon opiskelijoita. Joka ikinen luokka oli täynnä. Ennätys oli äidinkielenryh-
mässäni 43 oppilasta. Ja esseiden lukemista riitti! Liitutaulun lisäksi käytettyjä teknisiä vem-
paimia luokissa olivat siihen aikaan avokelanauhuri, piirtoheitin ja satunnaisesti diaprojektori. 
Tietokoneista kyllä jo puhuttiin, mutta eihän niitä sentään luokissa ollut.
Ennen Kauhajokea olin ollut opettajana alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa, kiertävänä erityis-
opettajana, erityiskoulun opettajana, saksanopettajana ja äidinkielenopettajana.

Aikuislukiossa aloitettiin 90-luvun alussa yhdistelmäopinnot, siis ammattikoulun, koti- ja laitosta-
lousoppilaitoksen ja maatalousoppilaitoksen yhteinen koulutus, jota alettiin kutsua kaksoistutkin-
noksi. Minäkin sain olla suunnittelemassa ja käynnistämässä näitä opintoja äidinkielen osalta.  
Alkuvuosien nihkeän alun jälkeen tämä opiskelumuoto lähti kunnolla käyntiin ja on nyttemmin 
vakiinnuttanut asemansa. 

Opiskelijoita riitti 90-luvulla ja vielä 2000- luvullakin aikuislukioonkin, ns. iltakouluun; olipa mu-
kana monia nuorempiakin lukiolaisia, jotka aikuislukion lämpimässä ilmapiirissä saivat lukio-
opintonsa suoritetuksi.

Tätä päivälukio-kaksoistutkinto-aikuislukio-työtä tein kaikkiaan kahdeksan vuotta. Työpäivät oli-
vat tiettyinä jaksoina pitkiä lapsiperheen äidille: Ensin kahdeksasta neljään päivätöissä ja sitten 
viidestä alkaen kaksi kaksoistuntia aikuislukiossa. Mutta koska olin aina toivonut voivani opettaa 

Suomea ja saksaa sopivasti 36 vuotta  –  29 vuottani 
Kauhajoen lukiossa
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suomea ja saksaa ja koska olin molempia aineita laajasti opiskellut, juuri tämä työ sopi minulle 
oikein hyvin.

Vuonna 2000 luettiin Kauhajoen lukiossa, niin kuin monessa muussakin lukiossa, vielä kolmen-
tasoista saksaa. Opiskelijoita oli siis paljon, vaikka saksa ei enää ollut pakollinen oppiaine. Mu-
kavaa vaihtelua opiskeluun toivat matkat. 

Onnistuinkin löytämään meille (Opetushallituksen kautta) ystävyyskoulun Hampurin läheltä. 
Heti ensimmäisellä vierailumatkalla vuonna 2000 pääsimme Hannoverin maailmannäyttelyyn. 
Kävimme myös mm. Airbusin tehtailla, perehdyimme Hampurin ja useamman muunkin kau-
pungin kulttuurielämään käymällä mm. oopperassa ja teatterissa. Teimme siis joka toinen vuosi 
vierailun Hittfeldin lukioon, ja sieltä taas tultiin tänne hiihtämään ja tutustumaan siihen, millaista 
on elämä Suomen maaseudulla. Ja ihme ja kumma on, että kaikkina kymmenenä kertana oli 
Kauhajoella helmikuun alussa sen verran lunta, jotta hiihtämään päästiin! Opiskelijat asuivat 
perheissä puolin ja toisin; niinpä niistä ajoista on jäänyt silloisille opiskelijoillekin pysyviä ihmis-
suhteita. Näillä retkillä oli mukana kaikkiaan 170 Kauhajoen lukion opiskelijaa ja minun lisäkseni 
joka kerta joku toinen koulumme opettaja.

Mukavaa on ollut myös ns. Kulttuurimatkojen järjestäminen yhdessä opiskelijoiden ja kollegojen 
kanssa. Lukuisia kertoja olemme vierailleet vaihtoviikolla Turussa ja Tampereella, kerran myös 
Berliinissä. Näistä poikkeava oli tämänkeväinen matka, joka piti koronan takia tehdä virtuaali-
sena. Mutta matkaamme osallistuneilla opiskelijoilla on kyllä taitoa ja halua osallistua tällaiselle 
uudenlaisellekin matkalle ja myös täysin eläytyä siihen. Mielenkiintoinen lisä koulutyössäni oli 
tietenkin myös se, että sain avustaa vuosittain koulussamme opiskelevia vaihto-oppilaita.

Erasmus-vaihto-ohjelmien ja muiden vaihtojen ansiosta matkat ovat lisääntyneet tähän kevää-
seen asti. Hienoa, että koulussamme on opettajia, jotka jaksavat organisoida ulkomaanmatko-
jakin. 

Näihin 29:ään Kauhajoella viettämääni vuoteen mahtuu paljon mukavia asioita. On valitettavasti 
myös kauhea, vuonna 2008 sattunut tapahtuma, joka ei unohdu.

Opettajainhuoneessakin on ajoittain eletty monenlaisissa tunnelmissa... 
Onneksi nykyisen rehtorin aikana asiat ovat kehittyneet parempaan suuntaan.

Tuntuu siltä, että lukioelämä on nykyään vielä paljon kiireisempää kuin ennen: opetussuunnitel-
mat vaihtuvat aiempaa tiuhempaan tahtiin, jatkuvasti on joko koeviikko, kertaustunti, rästikoe, 
opettajainkokous, tyky-päivä tai vähintään jokin opiskelijakysely.

Kiitos hyville työtovereille, kiitos kaikille opiskelijoille. Olette opettaneet minulle paljon.
Toivotan kaikille onnea ja terveyttä sekä työn iloa!

Eila-Irmeli Nurmi

1. KOULUN TOIMINTA LV. 2019-2020

Terveisiä ”täältä jostakin sinne jonnekin” keväällä 2020. Vaikkei sota-aikaa eletäkään, eletään 
poikkeusoloissa koronan takia. Yksi pienen pieni virus sai maailman sekaisin keväällä 2020. 
Suomessa lähiopetus lukiossa ja peruskoulussa keskeytettiin muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta 18.3. – 13.4. väliseksi ajaksi ja edelleen 13.5.2020 saakka (tieto kirjoittamishetkellä). 
Ylioppilaskirjoitusten kahta viimeistä viikkoa tiivistettiin siten, että 16.3. – 20.3. pidettiin yo-koe 
jokaisena päivänä. Tämä aiheutti lisästressiä kokelaissa, joilta katosi viikon verran kertausaikaa. 
Pahimmillaan kokelaalla oli koe viitenä päivänä viikossa, suurimmalla osalla 3 – 4 koetta sillä 
viikolla.



23.3. lähtien minäkin olen ollut etätöissä. Osan ajasta vietän kotitoimistossa, osan koululla luk-
kojen takana. Opettajat pitävät tuntejaan kotoa käsin ja opiskelijat seuraavat opetusta ruutujen 
ääressä kaiket päivät. Kaikilla lähikontaktit ovat rajautuneet minimiin ja varmasti jokainen ikävöi 
omaa lähipiiriään lukiolta.

Lukiolaiselle Googlen palvelut, Classroom ja kustantajien digitaaliset alustat ovat toki tuttuja 
eikä opiskelumetodeissa varmaan suuria vaikeuksia ilmene. Hankalinta ja oudointa on varmaan 
oman yhteisön puuttuminen. Omat kaverit (toivottavasti tässä tapauksessa) puuttuvat sieltä vie-
reltä ja he ovat saavutettavissa netin kautta. Ehkä lenkkipolulle saa kaverin mukaan kun pitää 
riittävän pitkää turvaväliä toiseen. 

Lukuvuosi 2019 – 2020 alkoi lupaavissa merkeissä. Kauhajoen lukiolla on käynnissä neljä han-
ketta ja kansainvälisyyttä sekä ulkomaan matkoja oli tarjolla yllin kyllin. Joulukuussa National 
Heritage-ryhmä teki matkan Puolaan ja tammikuussa fyysikot pääsivät Sveitsiin CERNiin, hel-
mikuussa Water-ryhmä matkasi Serbiaan. Maaliskuussa olisi ollut vuorossa Italia, huhtikuussa 
Geopark-hankkeen matka Saksaan, Kreikka, teemaviikolla myös Tukholman reissu ja touko-
kuussa Suomi. Kevään matkat maaliskuusta toukokuuhun siirtyivät eteenpäin ensi lukuvuoteen 
tai peruuntuivat.

LUKSIT-hankkeen myötä aloitettiin seuraavan opetussuunnitelman (LOPS21) työstäminen. Kor-
keakouluyhteistyön kehittäminen toi kurkistuskurssit lukiolaisille ja niitä meilläkin on opiskeltu 
ilahduttavan paljon. Työelämäyhteyksien parantaminen tuo uuteen opetussuunnitelmaan lukio-
TET -kurssit. Niitä päätettiin tarjota opiskelijoille jo tänä lukuvuonna ja ne saivatkin suuren suo-
sion. Kuinka sitten kävikään, siitä voi lukea teemaviikko-osiosta.

Kaikesta kuitenkin selvitään. Opettajat alakouluista yläkouluihin, lukioista ammatillisiin oppilai-
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Olisi biologian tunnin aika, mutta missä kaikki opiskelijat ovat?
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toksiin, yliopistoista ammattikorkeakouluihin ja kansalaisopistoihin ja niin edelleen kautta Suo-
men ovat ottaneet suuria digiloikkia järjestäessään parin päivän varoitusajalla opetuksen nettiin. 
Kotona perheet ovat joutuneet järjestämään vanhempien omat etätyöt, opiskelijoiden ja pienem-
pien kotona olevien oppilaiden etäopiskelut ja ruokailut sekä perheen vapaa-ajan uudelleen. 
Oman vapauden tilapäinen rajoittaminen on opettanut arvostamaan tai ainakin muistuttanut 
mieleen suomalaisen yhteiskunnan hyviä puolia. 

Kiitokset kaikille omista ponnisteluistanne tilanteessa, jota kukaan meistä ei toivonut. Syksyllä 
toivottavasti päästään jälleen lähiopetuksen pariin, samaan ruokapöytään ja samoille sohville. 
Leppoisaa kesää ja pysykää terveinä!

rehtori Virpi Nyman

Meet – tuokio tauolla, sijainen päivystää.

2. OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020

Vaikka elämme vaikeaa koronavirusaikaa, niin siitä huolimatta kesäloma lähestyy nopeaa vauh-
tia ja on opiskelijakunnan vuosittaisen toimintakertomuksen aika.
Lukuvuoden alkaessa osallistuimme perinteisesti ykkösten muurinmurtajaisiin, jossa annoimme 
heille alkumaistiaisia siitä minkälaista tuskaa heidän elämänsä seuraavat kolme vuotta tulevat 
olemaan.
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Muurinmurtajaisten kohokohta – maggaraa tarjolla.

Syksyllä järjestimme abeille tj-100 päivän johon kuului suuri määrä herkkuja ja halukkaat liikun-
nalliset abit pääsivät kisaamaan esteradalle. Järjestimme myös koko lukiolle tietokilpailun opet-
tajista, johon opiskelijat osallistuivat luokittain ja kolme parhaiten vastannutta saivat palkinnon.

Eräänlaiset lukiodiplomit nämäkin . . .
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Syksyn aikana emme tehneet mitään suuria rahallisia hankintoja, sillä niille ei ollut tarvetta.

Marraskuussa järjestetyssä yleiskokouksessa hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi äänestettiin 
Riku Ketomäki ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Katariina Korpi. Uudeksi sihteeriksi valittiin Da-
niel Kunnaspuro. Marianne Alasaari jatkaa hallituksen rahastonhoitajana. Saimme myös molem-
mista ykkösluokista kaksi uutta jäsentä hallitukseen.

Keväällä hallituksen uuden kokoonpanon kanssa järjestimme abigaalan abeille jossa jaoimme 
heille titteleitä ja ystävänpäivänä liikennevaloteemaisen vaatetuspäivän ja tarjoilimme opiskeli-
joille karkkia ja mehua. Teimme myös pieniä pakollisia hankintoja mm. uusi kahvinkeitin.

Emme ehtineet järjestää oikeastaan mitään muuta ennen etäopiskelun alkamista, vaikka suun-
nitteilla olikin tekemistä pääsiäiselle ja oli tarkoituksena järjestää lukiobileet.
Legenda yläkerran kielipesän uudistamisesta yhteisöhuoneeksi jossa olisi välitunneilla ja hypä-
reillä tekemistä opiskelijoille on edelleenkin työn alla.

Yksi lukuvuosi jää jälleen taakse ja haluan kiittää hallituksen jäseniä heidän osallistumisestaan 
ja myös kaikkia muita opiskelijoita heidän luovista ideoistaan sekä opettajia ja henkilökuntaa 
heidän jaksamisestaan. Hallituksemme toivottaa hyvää ja tervettä kesälomaa teille kaikille!

Riku Ketomäki,
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

OPISKELIJOIDEN ORGANISAATIOT

Kunkin luokan opiskelijat valitsevat luottamusopiskelijan ja hänen sijaisensa hoitamaan luo-
kan yhteisiä asioita, kuten välittämään luokalle tietoa ja suorittamaan keräyksiä. Tässä tehtä-
vässä toimivat:

Luokka Luottamusopiskelija  Sijainen
1a Jeremias Laitamäki  Juuso Rantanen
1b Daniel Kunnaspuro  Mikko Korpela

2a Niko Heikkilä  Paavo Piipari
2b Robert Suvanto  Maria Peltomäki
2c Noora Metsälehto  Elina Heikkilä

3a Ella Latva-Panula  Henrietta Alakortes
3b Teeo Ohlgrén  Veeti Ahonen
3c Eveliina Turunen

Opiskelijakunnan tehtävänä on mm. järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaata harras-
tustoimintaa, antaa lausuntoja lukion toimintaa koskevista asioista ja huolehtia kanttiinin toimin-
nasta. Opiskelijakunnan hallitus valmistelee opiskelijakunnan kokouksessa esille tulleet asiat ja 
toimeenpanee päätökset. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet lv. 2019-20:

Luokka Opiskelijakunnan hallituksen jäsen Sijainen
1a Jeremias Laitamäki
1b Mikko Korpela  Daniel Kunnaspuro

2a Katariina Korpi  Riku Ketomäki
2b Karoliina Varala  Jasmin Marttila
2c Marianne Alasaari  Elina Heikkilä
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3a Josefiina Kuusisto  Henrietta Alakortes
3b Riina Koivisto  Tiia Huikku
3c Pauliina Holma  Heikki Koskela

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

2a: Fanni Huosianmaa, Petra Luhtala
2b: Karoliina Varala, Maria Peltomäki, Jasmin Saranpää, Nelli Yli-Talonen
2c: Petteri Tuomola, Laura Laakso

3. OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA

Nyman, Virpi, FM lukion rehtori, ranska, englanti, italia

Joensuu, Sami, FM englanti, tietotekniikka, yhteiskuntaoppi, ryhmänohjaaja 3a

Latva-Kyyny, Satu, FM lyhyt matematiikka, ryhmänohjaaja 2a

Leikas, Anu, FM ruotsi, venäjä

Luoma, Heikki, FM pitkä matematiikka, tietotekniikka, ryhmänohjaaja 2c

Lusa, Talvikki, FM äidinkieli ja kirjallisuus

Löytöluoma-Herrala, Sirpa, FM psykologia, uskonto, filosofia, ryhmänohjaaja 1a

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

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

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

Samppala, Kirsi, KM, OpO opinto-ohjaaja

Tolvanen, Simo, FM maantiede, biologia, terveystieto, ryhmänohjaaja 3c

Yli-Kokko, Tuomas, FM kemia, lyhyt matematiikka

Hauta-aho, Sanna, FM englanti, espanja

Hannula-Ketola, Elina, TaM kuvataide
Järvelä, Samuli, LitM liikunta, terveystieto
Kaari, Satu, LitM liikunta, terveystieto
Maunula-Craycroft, Riitta, LitM liikunta
Salmela, Minna, FM musiikki
Tammelin, Maria, FM kuvataide
Virolainen, Riku, LitM liikunta, terveystieto
Aromaa Arja Terveydenhoitaja, 10.2.2020 -
Koivisto, Olli Kiinteistönhoitaja
Koivisto, Satu Koulusihteeri
Kuntola Anna-Leena Erityisopettaja
Kuusisto, Sari Kouluhuoltaja, virkavapaalla 23.9.2019 –
Poikolainen, Tarja Kouluhuoltaja, 9.3.2020 -
Puisto, Minna Kuraattori
Saksa, Sini Terveydenhoitaja, 8.8.2019 – 9.2.2020 
Virtanen, Sanna Kouluhuoltaja, 18.9 2019 – 8.3.2020
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1a  Hakamaa Jenna-Lotta, Kivelä Teemu, Köykkä Henriikka, Lager Ilona, Laitamäki Jeremias, Lehtinen Noora, 
Leppälä Tuomas, Mesiniemi Eetu, Mäkiranta Jenni, Mäntymäki Juulia, Nousiainen Erno, Ojala Laura, Ojantola 
Arttu, Paloneva Emilia, Panttila Meri, Piispanen Lauri, Pohjalainen Sara, Rahkola Tuomas, Rantanen Juuso, Ruo-
honiemi Miska, Tuomisto Anni
21 opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Sirpa Löytöluoma-Herrala

Opettajat ja henkilökunta edestä vasemmalta
1. r  Minna Puisto, Eila-Irmeli Nurmi, Virpi Nyman, Sanna Hauta-aho, Marjo Nuuttila, Katri Saloharju 
2. r  Sirpa Löytöluoma-Herrala, Satu Latva-Kyyny, Talvikki Lusa, Anu Leikas, Kirsi Samppala, Satu Koivisto, Sari  
 Kuusisto, Anna-Leena Kuntola, Simo Tolvanen
3. r  Minna Salmela, Arja Aromaa, Johanna Nurmela-Ranta, Heikki Luoma, Riitta Maunula-Craycroft, Olli  
 Koivisto, Tuomas Yli-Kokko, Sami Joensuu, Samuli Järvelä

4. OPISKELIJAT
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2a   Grönlund Emma, Hannusaari Larissa, Heikkilä Niko, Huosianmaa Fanni, Kaleva Annika, Keski-Vakkuri Iida, 
Ketomäki Riku, Korpi Katariina, Kuusisto Susanna, Luhtala Petra, Luoma-Nirva Juuso, Markkula Karoliina, Mar-
tonen Elina, Mäkelä Jenna, Männistö Nora, Ojaniemi Karita, Peräkorpi Nelli, Pietari Nico-Petteri, Piipari Paavo, 
Pollari Miko, Ponsimaa Bettina, Rinta-Valkama Nea, Salo Sini
23 opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Satu Latva-Kyyny

1b   Berki Benedek, Heino Lotta, Hoskin Wilow, Jerkku Viivi, Järvenpää Hermanni, Kallio-Kokko Sofia, Kauhajärvi 
Laura, Ketola Nanna, Kinnunen Roni, Kivimäki Juulia, Korpela Mikko, Kunnaspuro Daniel, Liimakka Lassi, Palan-
der Alvar, Paukku Johanna, Tammela Emilia, Uusitalo Sara
17 opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Johanna Nurmela-Ranta



2c   Aho Iida-Sofia, Alasaari Marianne, Hakola Maria-Sofia, Heikkilä Elina, Hietaharju Iida, Koivisto Janette, Koivis-
to Sofi, Kontio Rebecca, Kytöneva Konsta, Laakso Laura, Lantela Jere, Metsälehto Noora, Panttikoski Jasmiina, 
Pekkanen Susanna, Sjöblom Atte, Suokas Jasper, Syrjälä Venny, Tuomola Petteri, Yli-Havunen Reeta
19 opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Heikki Luoma
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2b  Aaltonen Roosa, Alalammi Emilia, Anttila Veera, Harju-Ontto Linnea, Hautala Jaakko, Koivula Aliina, Lahdenmaa 
Sonja, Latva-Koski Sofia, Lehtinen Silja, Linna Kiia, Marttila Jasmin, Peltomäki Maria, Peltonen Ella, Raivio Maria, 
Rajamäki Mikko, Ranta-Panula Milla, Saranpää Jasmin, Sepponen Roni, Suvanto Robert, Uunila Minna, Varala 
Karoliina, Vierikko Anniina, Yli-Talonen Nelli
23 opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Marjo Nuuttila
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3b  Ahonen Veeti, Ala-Panula Niko, Huhtala Jenni, Huikku Tiia, Jándi Laura, Keltto Roosa, Ketola Jere, Koivisto Rii-
na, Kuusisto Noora, Laine Eveliina, Luomapuro Emmi, Mattila Nikke, Mäkiranta Johanna, Ohlgrén Teeo, Pitkäranta 
Essi, Ryödi Ninni, Tuomola Rasmus, Varala Jesperi, Vierula Jere, Viherlampi Eveliina
20  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Eila-Irmeli Nurmi

3a   Alakortes Henrietta, Hakamaa Joona, Hautamäki Tiia, Herrala Saima, Kuusinen Netta, Latva-Panula Ella, 
Luoma Juuso, Malinen Julia, Marttila Emma, Mäkelä Janita, Nuuttila Anni, Ojaniemi Roosa, Pättikangas Oskari, 
Siltaoja Pauliina, Välkkilä Tommi
15  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Sami Joensuu
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Opiskelijakunnan hallitus.

3c  Heikka Iidalotta, Holma Pauliina, Kamppinen Anniina, Koivuniemi Meeri, Korpi-Filppula Maija, Koskela Heikki, 
Koskela Helena, Kujanpää Karoliina, Käkelä Julia, Markkula Eveliina, Myllyaho Sanna, Mäkelä Roosa, Natri Tomi, 
Rinta-Könnö Joona, Rotola-Pukkila Samuel, Soinila Reetta, Turunen Eveliina, Yli-Koski Mikko
18  opiskelijaa  Ryhmänohjaaja Simo Tolvanen
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5. LUKIO-OPISKELU

Yleistä

Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Se antaa yleiset jatko-opin-
tovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatil-
liseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, 
ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Yleissivistys koos-
tuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen 
ajatteluun pystyvät henkilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja me-
nestyksekkäästi. (LOPS16) Lukioaikana opiskelija kartuttaa tietojaan ja osaamistaan sekä oppii 
ymmärtämään ja jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija kasvaa 
ihmisenä rakentamalla identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan 
sekä etsimällä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen 
ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maail-
maan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kauhajoen lukion arvot

Kauhajoen lukion arvoja ovat yhteisöllisyys, hyvät tavat, toisten kunnioittaminen sekä vas-
tuullisuus. Pidämme tärkeänä sitä, että jokainen lukiomme opiskelija, opettaja ja henkilökunnan 
jäsen tuntisi kuuluvansa yhteisöömme. Yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemisestä ja toimimises-
ta sekä yhteisten sääntöjen noudattamisesta toimivan arjen toteuttamisessa. Lukion perinteiset 
juhlat ja tilaisuudet vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Vapauden viesti siirtyi kakkosten haltuun asiaankuuluvalla hartaudella.
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Oppiva yhteisö tietää talon tavat ja noudattaa niitä. Ketään ei kiusata tai jätetä ulkopuolelle. 
Uusia lukiolaisia ryhmäytetään oman opetusryhmänsä sekä lukioyhteisön jäseniksi. Yhteiset ta-
pahtumat ovat tärkeitä ryhmähengen rakentajia.

Hyvät tavat ovat olennainen osa yleissivistystä. Arvostamme toisten mielipiteitä ja persoonaa. 
Arjessa se näkyy tavassa, jolla toisille puhutaan, netiketin taitamisena, kännykkäkulttuurin hal-
litsemisena ja siinä, miten yleisötilaisuuksissa käyttäydytään. Toisten kunnioittaminen on mie-
lestämme tärkeää. Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen edesauttavat itsetunnon 
kehittymistä. Lukioyhteisö antaa kaikille työrauhan, ja jokainen yhteisön jäsen huolehtii siitä, 
että työskentelee kenen tahansa kanssa syrjimättä ketään. Oppiva yhteisö oppii virheistään ja 
kehittää toimintaansa edelleen.

Vastuullisuus ja työn loppuun asti tekeminen on tärkeitä arvoja. Jokainen opiskelija kantaa oman 
vastuunsa opinnoistaan. Työn tekemistä pidetään arvossa ja siihen kannustetaan. Yhteisö pitää 
huolta myös opiskeluympäristöstään ja toisistaan. Opiskelijatoveria ei jätetä, aikuisuuteen kas-
vetaan yhdessä turvallisessa opiskeluympäristössä.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto jakautuu kahteen osaan: yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen. Pääpaino on ennal-
taehkäisevässä yhteisöllisessä toiminnassa. Kauhajoen lukiossa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on 
mm. Muurinmurtajaisten kaltaisten tilaisuuksien järjestäminen missä pyritään kasvattamaan ryh-
mähenkeä ja parantamaan opiskeluilmapiiriä. Lukiolaisille tarjotaan myös rentoutushetkiä stres-
sin hallintaan sekä opastetaan aikatauluttamiseen sekä kurssikokeisiin valmistautumiseen.
 
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 opis-
keluun liittyvissä asioissa.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli oppiaineena on kaikille tuttu ja joskus vähän itsestäänselvyytenäkin pidetty. Se on kui-
tenkin paitsi itsenäinen oppiaine, myös väline selviytyä elämästä: oman kielen hallinta ja nyans-
sien taju auttavat erilaisissa viestintätilanteissa. Kirjallisuus on portti mielikuvituksen maailmaan 
- se johdattelee ymmärtämään erilaisuutta, ihmisten käyttäytymistä, antaa tietoa ja viihdyttää: 
monipuolinen väline siis. Kun hallitsee sanat, hallitsee laajemmin kuin millään muulla välineellä.

Tänä vuonna oli poikkeuksellinen tilanne: lukion valitsi vain kahden ryhmän verran ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoita. Toisaalta sitten sukupuolijakauma oli tavanomaista tasaisempi. Luki-
on itsenäisempää työtapaa piti joidenkin opiskella, mutta alkuun päästyä sujui sekin mukavasti 
useimmilta. Kevään poikkeustilanne vei sitten uusien työtapojen ja vaativan tilanteen eteen, 
kun koulujen siirtyminen etäopetukseen muutti perinteistä aamulla kouluun ja yhdessä opiske-
lemaan -rytmiä. Abivaiheessa tarvittavia tekstianalyysitaitoja harjoiteltiin kuitenkin: luku- ja kir-
joitustaito kuulostavat selviöltä jokaisen suomalaisen lukiolaisen kohdalla, mutta yksityiskohtien 
havaitseminen, oikeanlaisen terminologian hallinta ja sävyjen ja piilomerkitysten erottelukyky 
ovat sellaisia tulevaisuudessakin tarpeen olevia taitoja, joiden hallintaan jo ensimmäisen luokan 
opiskeltava aines ohjaa.

Kakkoset onnistuivat neloskurssiin kuuluvassa puheenpidossa oikein hyvin: vaikka tilanne on 
jännittävä ja monia varmaan se stressasi kovastikin, oli ilahduttavaa, miten hienosti ylitettiin epä-
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Entisten ja nykyisten opiske-
lijoiden kokoontumisajot? 
Ei vaan Antti Kleemola 
keskustelee yhteistyökump-
paneitten kanssa: 
Nora Männistö, Laura 
Laakso ja Konsta Kytöneva 
kirjoittivat laulutekstejä, 
jotka Kleemola sävelsi ja 
Panula-opiston bändi esitti 
konsertissa 16.2.

mukavuusalueen rajoja ja pidettiin hyviä esityksiä. Kirjallisuushistorian kurssi ei ehkä ole kaikille 
se mieluisin ja tarpeelliseksi koettu osa äidinkielen opiskelua, mutta jos on jokin käsitys vaikkapa 
renessanssista, kansallisromantiikasta ja realismin piirteistä - antiikkia unohtamatta - voi sanoa 
tavoittaneensa ainakin pintaraapaisun lukion yleissivistävästä vaikutuksesta.  

Abien opiskelu-urakka kulminoituu ainoana pakollisena kirjoitusaineena tehtävään ylioppilasko-
keeseen, jota varten useimmat tekivät ahkerasti töitä - melkein kaikille on yleensä viimeistään 
tässä vaiheessa auennut se tosiasia, että äidinkielen arvosana painaa jatko-opintoihin haetta-
essa paljon, oli sitten kyseessä vaikkapa poliisikoulu, kauppatiede tai kasvatusala. Viimeisillä 
kursseilla hiottiin taitoja kohti koetta, jossa tänä vuonna piti miettiä mm. keskustelijoiden vuoro-
vaikutusta tai Liian paksu perhoseksi- teoksen antamaa kuvaa yhteiskunnasta. Vaikka useim-
miten tunneilla mentiin asiaa napakasti eteenpäin, oli ajoittain tunneilla jopa viihdearvoa, kun 
analysoitiin Leevi and the Leavingsin lyriikan helmiä - kiitos vielä erikseen 3C:lle ikimuistoisista 
hetkistä... 

Valinnaiskursseista toteutuivat puheviestintä, elokuva- ja teatterikurssi sekä äidinkielen kertaus-
kurssi. Puheviestinnän kurssilla oli nopeasti yhteistyöhön solahtanut joukko toisen ja kolmannen 
vuoden opiskelijoita - tämänvuotisen ryhmän kanssa päästiin heti asiaan ja jo ensimmäiset ryh-
mäkeskusteluharjoitukset sujuivat notkeasti. Ilmapiiri oli hyväksyvä, toisia opittiin kuuntelemaan 
ja mikä ilahdutti erityisesti, ylioppilaskokeen lukutaidon tehtävässä, jossa piti eritellä vuorovai-
kutusta, erityisesti tämän valinnaiskurssin käyneet osasivat soveltaa oppejaan myös kirjallisesti. 
Väittelyt ja kokoukset kävivät jo stand up -viihteestä, vaikka vieläkään ei oikein opettajalle auen-
nut halla-aholainen vloggailu..

Elokuvakurssi käytiin koronakevään takia osittain yhdessä elokuvia katsellen, osittain Yle Aree-
nan palveluja hyödyntäen, mutta onneksi ehdimme sentään teatteriin: Sugar - Piukat paikat 
-musikaali kunnioitti alkuperäiselokuvan henkeä ja viihdytti paitsi omia kurssilaisia, myös Teuvan 
lukion opiskelijoita yhteisellä retkellä Vaasan kaupunginteatteriin.
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Ilmaisutaidon ensimmäistä kurssia Menossa mukana pidettiin syyslukukauden ajan kaksi tuntia 
viikossa. 

Opiskelu toteutettiin aloittamalla ilmaisun perusharjoituksista: äänenkäytöstä, aistiharjoituksia ja 
puhetekniikasta. Siitä edettiin improvisaatioharjoituksiin, nukketeatteriesitykseen ja novellin dra-
matisointiharjoitukseen. Myös matkailumainoksen tekeminen nettiin, henkilöhaastattelu ja sen 
raportointi, kyselytutkimus kuntalaisille sekä kokouksen periaatteiden opiskelu kuuluivat kurssin 
sisältöön.

Kaiken kaikkiaan kurssilla oli mukavan vapautunut tunnelma. Ja vaikka useampi joukosta oli 
etukäteen ilmoittanut, ettei “sitten halua näytellä eikä esittää mitään yksin”, kaikki tekivät erittäin 
onnistuneesti ja innostuneina kaikenlaisia harjoituksia. Opettajana tuli mieleen ajatus siitä, miten 
paljon opiskelijoilla onkaan taitoja, jotka eivät normaaliopiskelussa koskaan tule esille.

Englanti, A-kieli

Pitkä englanti on suosituin aine ylioppilastutkinnossa ja myös meidän koulussamme lähes kaikki 
osallistuvat pitkän englannin kirjoituksiin. Kilpailu muiden Suomen abien kanssa on kovaa ja onnek-
si koulumme tarjoaakin paljon hienoja mahdollisuuksia opiskella englantia eri kursseilla.

Digiloikat on hypitty ja kaikilla kursseilla kaikki materiaali ja kokeet olivat sähköisiä. Kurssikokeita 
tehtiin niin SanomaPro:n Kompassi -alustan, Abitti-ympäristön kuin Socrativenkin avulla. Myös di-
gikirjat kasvattivat suosiotaan opiskelijoiden parissa. YO-koe tutuksi kurssilla (ENA11) ainoa mah-
dollinen opiskelijan materiaali oli sähköinen. Kun koko lukio-opetus siirtyi kesken viidennen jakson 
etä- ja video-opetukseen, niin tämä jo hypitty digiloikka helpotti tätä siirtymää erittäin paljon.

Ensimmäisten kurssien aikana opeteltiin lukion työtapoja ja periaatteita, sähköisen materiaalin ja 
kokeiden erityispiirteitä sekä tietysti kerrattiin englannin perusteita. Opiskelijoille oli myös tarjolla 
ENA9 -kurssi, jolla kerrattiin peruskoulun asioita ja helpotettiin siirtymistä lukio-opiskeluun. Osalle 
lukion työtapoihin ja vastuullisuuteen siirtyminen oli haasteellista. Kaikki ykköset opiskelivat viimei-
sen englannin kurssinsa (ENA3) etänä.

Opiskelijoita valvotaan molemmista suunnista – Big Brother is watching.
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Kurssien vaativuustaso nousee toisen vuoden kurssien aikana (ENA4-6). Toisen opiskeluvuoden 
aikana oppilaat selkeästi kypsyvät ja useimmat hahmottavat paremmin lukio-opiskelun periaatteet. 
Myös kakkosille viimeiset kurssit tarjottiin etänä.

Viimeisillä kursseilla (7,8,10,11) kasvaa kielen tuottamisen ja vaativien tekstin ymmärtämisen 
osuus, sillä horisontissa siintävät ylioppilaskirjoitukset. Kursseilla kerrattiin rakenteita ja pyrittiin 
saamaan mahdollisimman laaja sanavarasto. Myös kuuntelu- ja kirjoitustaitoa kehitettiin ahkerasti. 
Tämä kaikki tehtiin uudessa digitaalisessa viitekehyksessä ja modernin YO-kokeen vaatimukset 
huomioiden. ENA8:n opiskelijat osallistuivat myös suullisen kielitaidon kokeeseen ja saivat siitä val-
takunnallisesti käytetyn diplomin. ENA7 ja ENA11 keskittyivät erityisesti YO-kirjoituksiin ja ENA11:n 
kruunasi YO-koetta simuloiva preliminäärikoe. Opetettaviin kursseihin kuului myös koulukohtainen 
kieliopin kertauskurssi ENA10, joka tylsältä vaikuttavasta nimestään huolimatta on jo vuosia ollut 
abiturientin kivijalkakurssi valmistautuessa YO-kilpailuihin. 

Onneksi abit ehtivät opiskella kurssinsa lähiopetuksessa, mutta se taisi olla laiha lohtu YO-kokei-
den aikataulun tiivistyessä epidemian pelossa. Englannin osa oli olla viimeinen koe viimeisellä vii-
den aineen YO-koeviikosta, mikä ei varmastikaan ainakaan auttanut suoriutumista, mutta tilanne oli 
kaikille sama koko valtakunnassa ja arvioinnin ollessa suhteessa muihin kokelaisiin, tulosten pitäisi 
olla vertailukelpoisia muihin vuosiin verrattuna. Ja jäi tästä ainakin kerrottavaa jälkipolville!

Ruotsi, B-kieli

Tunteisiin menevän keskustelun ruotsin kielen opiskelun pakollisuudesta voisi sanoa vuonna 2019 
uinuneen lähes hiljaisuudessa. Niin politiikan, talouselämän kuin tavallisen kansankin edustajia 
puhuttivat enemmän mm. ilmastonmuutos ja lihankorvikkeet. Näistäkin voisi olla mielenkiintoista, 
jopa mukavaa ymmärtää jotakin myös ruotsiksi. Mitä Greta Thunberg sanoo sydämenasiastaan 
klimatförändring? Minkälaisia köttersättningsprodukter nykyajan ruokakaupoissa on?

Kieli on väline niin moneen, ettei aloittava lukiolainen voi aavistaakaan, missä sitä joskus tulee 
tarvitsemaan. Useille ruotsi edelleenkin jostakin syystä on se pakkopulla, joka tarttuu kurkkuun 

Abit olivat järjestäneet lapsille toimintaa.
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eikä sieltä löydy edes hillosilmää. Opettajan ja opetuksen tehtävä on pyrkiä voittamaan vai-
keudet, luomaan myönteisiä kokemuksia ja ymmärtämään kielitaidon merkitys. Tulevaisuuden 
toiveammatissa todennäköisesti tarvitaan todistusta ruotsin kielen opintojen hyväksytystä suo-
rittamisesta. Luulisi sen siivittävän ahkerointiin. Opiskelija on viime kädessä itse se, joka tekee 
päätöksen pakertaa. Vaikeita paikkoja tulee eteen oli sitten kyseessä ekaluokkalaisen pääsy 
lukioruotsin kärryille, kakkosluokkalaisen turhautuminen yhä vaikeampien sanojen ja kielioppi-
asioiden omaksumisessa tai abin ahdistus lähestyvien ylioppilaskirjoitusten alla. Niistä selvitään 
kyllä tahtomalla, luottamalla itseensä ja sitoutumalla. Meille suomalaisille tulee synnyinlahjana 
sisu. Se on niin hyvä sana, että se on ruotsiksikin sisu, sisun.

Sisua me kuluneen lukuvuoden loppujaksoilla tarvitsimmekin enemmän kuin koskaan, kun jou-
duimme etätyöhön ja -opiskeluun. Kaikki ei mennyt kuin jo kliseeksi muuttuneessa Strömsössä, 
mutta ei toki päin prinkkalaakaan eli åt skogen tai åt helsike. Opettajakin oppi lyhyessä ajassa 
paljon uutta. Selväksi tuli myös, miksi hän ei ole aikoinaan hakeutunut toimistoammattiin. Hän 
haluaa olla kasvotusten kanssakäymisissä nuorten kanssa. Se ei Meetin vaiennettujen mikro-
fonien ja sammutettujen kameroiden kautta toteudu. Tukiopetus ykkösten pienryhmän kanssa 
sitä vastoin onnistui sillä sangen hyvin, vaikka ääniyhteys ei toiminutkaan kaikilla molempiin 
suuntiin. Nuorilta etäopiskelu vaati erityisen paljon vastuuntuntoa ja itsekuria, ansvarskänsla 
och självdisciplin.

Tämä outo elämäntilanne, joka kattaa vain loppuosan kouluvuodesta, jää merkillisellä tavalla 
leimaamaan koko kulunutta lukuvuotta. On aiheellista todeta kuitenkin, että ekaluokkalaiset pää-
sivät kohtuullisen hyvin kärryille ja melko suuret lähtötasoerot kapenivat vuoden kuluessa. Toka-
luokkalaiset saivat valtaosin ruotsin lukion oppimäärän suoritetuksi, mikä oli ilahduttavaa kuten 
sekin, että abiturienteista perinteiseen tapaan 30 valitsi ruotsin kirjoitusaineeksi tutkintoonsa. 
Vaativan kokeen myötä toki joidenkin arvosanahaave toteutui astetta alempana arvosanana.

Alla behöver vi den finska sisun.

Jeremias nauttii pallomerestä.
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Saksa, B3-kieli

Saksanlukijoiden määrä ei ole suuri, mutta nämä opiskelijat ovat valikoitunut ja sitkeä joukko. 
Ensimmäisen vuoden aloittajia on vuosittain ollut kymmenisen, mutta jo toisena vuonna osa on 
halunnut lopettaa päällekkäisyyksien vuoksi. Saksanopiskelijat kun ovat yleensä superahkeria 
ihmisiä, joilla on lukujärjestys muutenkin täynnä. Itsenäisesti suoritettavien töiden osuus kasvaa, 
kun kurssit menevät samaan aikaan muiden aineiden kanssa. Mutta moni on kuitenkin tästä 
urakasta selvinnyt. Tosiasiahan on, että korkeakouluvaiheessa odotetaan opiskelijalta monipuo-
lista kielitaitoa. Näin ollen olisikin hyödyllistä opiskella englannin lisäksi toista vierasta kieltä jo 
lukiossa, koska siihen tarjoutuu tilaisuus.

Tänä vuonna saksankirjoittajia oli kolme; ensimmäisen vuoden 12 oppilaasta oli siis kolme sisu-
kasta jatkanut yo-kokeeseen asti. Ja ihan hyvin arvosanoin ylioppilaskokeesta selvittiin.
Oppikirjana meillä on hyvin suunniteltu Magazin-sarja. Tuleville opiskelijoille voisi sanoa, että 
opiskelijan kannattaa hankkia sekä paperinen että digitaalinen versio saksan kurssikirjasta, jotta 
päällekkäisyyksien sattuessa voisi opiskella tehokkaasti yksinkin.
Deutsch macht Spaß!

Ranska, B3-kieli

Lukuvuonna 2019 - 2020 ranskan kursseja ei pidetty. 

Pitkä matematiikka

Yhteisen MAY01-kurssin jälkeen pitkän matematiikan valitsi vain 14 opiskelijaa eli 38 % lukion 
aloittaneista. Erikoinen tilanne kaupungissamme, koska pitkästä matematiikasta saa tällä het-
kellä erittäin hyvin pisteitä jatko-opintoihin pyrittäessä.

Kolmen pitkän matematiikan pakollisen kurssin lisäksi kaikki 14 ahkeraa ykköstä valitsivat val-
takunnallisen syventävän kurssin MAA11 sekä kurssin MAA14, jossa käytiin kurssien MAA02 ja 
MAA03 asioita perusteellisemmin. Syventävien kurssien aihepiirien hallinnalla (MAA11, MAA12 
ja MAA13) on yleensä voinut ratkaista 2-3 helpohkoa tai keskitason tehtävää ylioppilaskirjoituk-
sissa.

Kakkosille oli tarjolla neljän pakollisen ja yhden valtakunnallisen syventävän kurssin lisäksi kou-
lukohtainen talousmatematiikan kurssi. Abeille kaksi pakollista, yksi valtakunnallinen syventävä 
ja lopuksi kertauskurssi. Valtakunnalliset kurssit valittiin lähes 100 prosenttisesti ja talousmate-
matiikan kurssillakin oli mukavasti väkeä. Syksyllä opetettiin toinenkin koulukohtainen kurssi, 
matemaattiset ohjelmistot, johon osallistui 23 hengen joukko koostuen kakkosista ja abeista. 
Kurssilla käytettiin paljon Nspire- ja Geogebra-ohjelmistoja. Myös LMath- ja SpeedCrunch-oh-
jelmien käyttötaitoja harjoiteltiin lukuvuoden aikana.

Pitkän matematiikan ylioppilaskoe oli erittäin vaikea. Jos joku ennen kokeeseen menoa empi, 
laittaisiko hakemuksen yhteishaussa matemaattisille aloille vai jollekin toiselle alalle, valinta ko-
keen jälkeen saattoi olla valitettavan selvä - ainakin näin matematiikan opettajan mielestä. Aina 
sanotaan, että ylioppilaskoe on kaikille sama, oli se sitten helppo tai vaikea, mutta vaikean ko-
keen johdosta pisterajat tulevat olemaan lähellä toisiaan. Tällöin kokelaan päivän kunto ja hyvät 
hermot korostuvat arvosanoissa. Suotavaa olisi, jotta ylioppilaskokeen laatijat laskisivat tehtävät 
etukäteen käyttäen samoja ohjelmistoja, joilla kokelaat joutuvat tekemään kokeen. Kolmas kerta 
kolmesta sähköisen ajan kokeesta, jolloin koe on tuntunut ylipitkältä huolimatta koulumme opis-
kelijoiden hyvästä matemaattisten ohjelmistojen käyttötaidosta. Matematiikan ylioppilaskokeita 
laativaan ryhmään tarvittaisiin kipeästi ainakin yksi henkilö, jolla on viime vuosilta opetuskoke-
musta keskitason lukiosta.
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Oppikirjoina kaikilla valtakunnallisilla kursseilla käytettiin Otavan Juuri-sarjaa, myös abien ker-
tauskurssilla, jolla viime lukuvuonna oli käytössä MAFY-valmennuksen materiaali. Otavan ker-
tauskurssin kirja pitää sen verran tietoa sisällään, että pakollisten kurssien oppikirjoja ei välttä-
mättä tarvitse ylioppilaskirjoituksiin kerratessa.

Etäopiskelu ja -opetus sujuivat yllättävän hyvin. Ensimmäisen etäviikon aikana etsittiin toimivia 
ratkaisuja erilaisia opetus- ja oppimistapoja kokeillen. Toisesta etäviikosta alkaen jokaisella tun-
nilla oli käytössä Meet-ohjelma, koska sen äänen ja kuvan laatu oli loistava sekä näytön jaka-
minen toimi ongelmitta lähes aina. Opettajan Ipad ja Apple Pencil -yhdistelmän käyttökokemus 
matematiikan etätunneilla oli niin positiivinen, että näitä laitteita voisi käyttää myös lähiopetuk-
sessa. 

Lyhyt matematiikka

Kaikki kurssitarjottimella olleet kurssit saatiin taas pyöräytettyä läpi, vaikka oppilasmäärä luki-
ossa onkin pienentynyt. Matematiikkaa kuitenkin kirjoitetaan melko paljon ja siksi myös kaikki 
tarjotut syventävät kurssit ovat suosittuja. Kahdentutkinnon suorittajat täydensivät ryhmiä taas 
kaikilla vuosikursseilla. 

Lyhyttä matematiikkaa kirjoitetaan perinteisesti pääasiassa keväällä, nyt 35 opiskelijan voimin. 
Syksyllä vierailimme molemmilta talousmatematiikan kursseilta Suupohjan Osuuspankissa, jos-
sa abiturientit saivat rautaisannoksen heille sopivaa ja ajankohtaista tietoa opintotuesta ja -lai-
nasta, säästämisestä, sijoittamisesta ja pankkikorteista.

Sähköiset oppimisympäristöt ja välineet ovat jo tulleet tutuiksi matematiikan tunneilla ja kokeissa. 
Tekniikan jatkuva kehittyminen ei aiheuta enää suurta stressiä opettajissa eikä lukio-opintoihin 
tottuneille opiskelijoille. Toki lukion aloittavat varmasti ovat aina lukuvuoden alussa hämillään, 
mutta näyttävät pääsevän nopeasti kokeneempien tasolle.

Viidennen jakson aikana kaikki siirtyivät etäopiskeluun. Onneksi nykyään on runsaasti tarjolla 
välineitä, ohjelmia ja valmista etäopetusmateriaalia, joiden turvin opetusta pystyttiin jatkamaan. 
Toki tällainen äkillinen muutos vaati ensin totuttelua ja opettelua koko koulun väeltä. Tavoit-
teita piti miettiä uudestaan, arviointi, kokeiden tekeminen ja opiskelijoiden erilaisten elämänti-
lanteiden huomioiminen muuttuivat lähes kokonaan uudessa tilanteessa. Opiskelijoilla saattoi 
olla esimerkiksi yhtäkkiä kotona oman opiskelutyön lisäksi tehtävänä huolehtia nuoremmista 
sisaruksistaan, jolloin aikaa omalle työskentelylle ei ehkä jäänyt totutusti. Tästäkin kuitenkin 
selvitään ja saadaan varmasti reppuun uusia hyödyllisiä taitoja, joita muuten emme olisi edes 
välttämättä huomanneet.

Kemia

Kemia jatkoi edelleen koulussamme kiitettävän hyvin valittuna aineena. Meiltä on aina menty 
paljon lukemaan teknillistieteellisten alojen aineita yliopistoihin ja korkeakouluihin. Kaikki va-
linnaiskurssit kahta työkurssia myöten saatiin taas järjestymään ihan hyvän kokoisilla ryhmillä. 
Jännä nähdä, miten tulevina vuosina käy nykyisen ensimmäisen vuosiluokan kanssa. Se kun on 
koulun historian pienin pitkiin aikoihin. Loppukevääseen toi oman mausteensa Koronavirus ja 
sen aiheuttama etäopiskelu, joka haittasi erityisesti ensimmäisen työkurssin suorittamista. Pää-
osa töistä kuitenkin ehdittiin ja loppukevät oli sitten aikaa tehdä laboratoriopäiväkirjoja kuntoon.

YO kirjoitukset huitaistiin tällä kertaa läpi hieman tavallisuudesta poikkeavalla ja yllättävällä ta-
valla. Kaikkien reaalien kirjoituksia aikaistettiin viikolla ja ne osuivat suunniteltujen kirjoituspäi-
vien lomaan siten, että kaksi reaalia kirjoittaneilla saattoi olla esimerkiksi kemia, matematiikka 
ja fysiikka peräkkäisinä päivinä. Tämä Koronasta aiheutuva poikkeusjärjestely osuikin erityisen 
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kovasti lääkikseen pyrkiviin abiturientteihin. Vahvimmin tämä varmaankin näkyy kolmikon viimei-
sessä aineessa, eli fysiikassa. Ainakaan kaikkiin kemian kirjoittajiin kirjoitussuma ei vaikuttanut, 
sillä pääsimme ihailemaan korkeinta koskaan alustavassa arvioinnissa antamaani pistemäärää 
118/120. 

Fysiikka

Kiinnostaako lääketieteen, ympäristöteknologian, tekniikan, arkkitehtuurin, tähtitieteen tai luon-
nontieteiden opiskelu? Silloin kannattaa valita opiskeluohjelmaan fysiikkaa. Jatko-opintoihin 
haettaessa monilla aloilla fysiikan ylioppilaskokeen pistemäärä kerryttää lähtöpisteitä erittäin 
hyvin ja useille tekniikan ja luonnontieteen aloilla jatko-opintoihin pääsee suoraan lukio- ja yli-
oppilastodistuksilla.

Ykkösten opiskelu alkaa ainokaisella pakollisella kurssilla. Sen aikana harjoitellaan lukio-opis-
kelulle tarpeellisia taitoja: mittaamista, raportointia, erilaisten ohjelmistojen käyttöä ja hieman 
laskemistakin. Toinen fysiikan ryhmä pääsi myös yritysvierailulle Pesmelille. Digi-loikkaa on nyt 
loikattu koulussamme muutaman vuoden ajan, ja kokemusten perusteella fysiikassa käytettä-
viksi ohjelmistoiksi ovat valikoituneet Geogebra, LoggerPro ja TI-Nspire. Opiskelualustana käy-
tetään Google Classroomia. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan myös kaksi syventävää 
kurssia: Lämpöoppi ja Sähkö, jolla normaalioloissa puolet kurssista on kokeellista touhuilua. 
Tänä vuonna jouduimme tekemään superdigiloikan ja opiskelemaan asiat etänä käyttäen apuna 
laskinohjelmiston fysiikkawidgettiä, videoita ja simulaatioita sekä Google Meetiä.

Yritysvierailut ovat tärkeä ikkuna koulusta ulos maailmaan. Ryhmän 1b fysiikan 
ykköskurssilaiset tutustumassa Pesmeliin.

Toisen vuoden kursseja ovat Voima ja liike sekä Jaksollinen liike ja aallot, joka toteutui täysin 
etäkurssina. Ilokseni jatkavia opiskelijoita oli niin paljon, että neljäs kurssi voitiin toteuttaa kah-
tena ryhmänä. Lisäksi tavoitteellisesti opiskelevat kakkoset valitsivat työkurssin, jolla ehdim-
me rauhassa harjoitella kokeellista työskentelyä ja eri ohjelmistoja, jotta ylioppilaskokeen eri 
tehtävätyypit tulisivat tutuiksi ja jatko-opinnoissa tarvittavat taidot karttuisivat. Tämä on erittäin 
tarpeellinen kurssi, sillä varsinaiset kurssit ovat niin asiapitoisia, ettei niiden aikan millään ehdi 
harjoitella kaikkia tarvittavia taitoja. Tänä vuonna esimerkiksi juuri työkurssin aikana ensimmäi-
sen kerran ehdimme kokeilla LoggerPron videoanalysointiominaisuutta.
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Hei, nyt tehdään huolella, että nähdään mahdollisimman paljon hiukkasia! 
Katariina ja Nora valmistelevat sumukammiota tiedeleirikoulussa CERNissä.

Abit opiskelivat Sähkömagnetismi, Aine ja säteily sekä koulukohtaisen Fysiikan täydennys- ja 
kertauskurssit. Koronan takia ylioppilaskoe aikaistui viikolla. Samalla viikolla useamman kokeen 
urakointi ja viimeistelykertaamisen jääminen vähiin vaikuttivat varmasti lopputulokseen. Harmi, 
sillä kokeen tehtävät olivat tänä vuonna harvinaisen “opiskelijaystävällisiä” ja niiden ratkaisemi-
seen tarvittava tekninen valmius oli hyvin hallinnassa.
Lukuvuoden aikana toteutui myös maantieteen kanssa integraatiokurssina Tähtitieteen kurssi 
sekä koulukohtaiset Hiukkasfysiikan kurssi ja CERNissä käyty tiedeleirikoulu, josta enemmän 
omassa artikkelissaan.

LUMA - luonnontieteiden lumoa lukioon!

LUMA-toiminnalla on tavoitteena herättää kiinnostusta LUMA-aineiden (matematiikan, biologi-
an, maantieteen, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja teknologian) opiskeluun ja alan ammatteihin 
erilaisten mielenkiintoisten aktiviteettien, elämysten ja kokemusten kautta. Perinteinen yläkou-
lun yhdeksäsluokkalaisten vierailun lukiolle toteutui marraskuussa. Ohjaajina työpajoissa toimi-
vat lukion luma- oppilaat ja opettajat. Osa työpajan tehtävistä oli opiskelijoiden työkursseilla itse 
suunnittelemia ja testaamia. Tarkoitus oli järjestää vastaavanlainen työpaja myös kahdeksas-
luokkalaisille, mutta korona tuhosi ajatuksen.

Kuluneen lukuvuoden aikana LUMA- aineissa järjestettiin useita koulukohtaisia integraatio- tai 
ainekohtaisia kursseja, joita ei valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuulu. Tällaisia kursseja 
ovat mm. matematiikassa järjestettävät lisäkurssit opiskelun alkuvaiheessa, jolloin kahden en-
simmäisen kurssin opiskeluun käytetään kolme jaksoa. Talousmatematiikan kanssa vietetään 
pientä muutosvaihetta: nykyisellään se on vain lyhyessä pakollisena kurssina. Seuraavassa 
opetussuunnitelmassa se kuuluu myös pitkän matematiikan opintoihin. Tänä vuonna pitkän ma-
tematiikan opiskelijoille tarjottiin koulukohtaista valinnaista kurssia arkielämässä tärkeillä sisäl-
löillä.
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Tänä lukuvuonna toteutettiin myös fysiikan ja maantieteen yhteistyönä perinteinen tähtitieteen 
kurssi, jonka puitteissa käytiin ihmettelemässä tähtitaivasta Vaasan Söderfjärdenin observatori-
on hienoilla laitteilla ja Aulis Sompin tähtitornissa Hyypässä sekä tutustuttiin avaruuden ilmiöihin 
mm. esitelmien teon kautta.

Työkurssit toteutuivat kemiassa, fysiikassa ja biologiassa. Biologiassa toteutettiin myös valoku-
vaamiseen perustuva Eliölajituntemuskurssi itsenäisenä opiskeluna. Maantieteessä Matkattiin  
maailman ympäri -kurssilla, jolla käytiin virtuaalisesti kaikilla mantereilla.

Fysiikan työkurssilla tehtiin töitä leppoisalla asen-
teella. Kiirettä ei ollut, vaikka pohdittavaa, mitatta-
vaa ja kokeiltavaa riittikin.

Teemaviikolla toteutui myös koodaus-
kurssi, josta lisää tietekniikan väliotsi-
kon alla.

Kansainvälisyys ja yhteistyö muiden 
koulujen kanssa oli vahvasti LUMA-
toiminnassa mukana kuluneena 
vuonna. Erasmus+ WATER- hank-
keen puitteissa käytiin opiskelijoiden 
kanssa Serbiassa helmikuussa tutus-
tumassa paikalliseen vesihuoltoon ja 
vesistöihin. Hankkeen tapahtumista 
kerrotaan sen kotisivuilla https://sites.
google.com/iessacolomina.es/eras-
mus-water-finland/erasmus-water
Yhteistyössä Ilmajoen ja Nurmon 
lukioiden sekä CERNin hiukkastut-
kimuskeskuksen kanssa toteutettiin 
Hiukkasfysiikan tiedeleirikoulu. Lei-
rikouluun valmistautumiseen kuului 
Hiukkasfysiikan kurssi omassa kou-
lussa, leirikoululaisten tapaaminen Il-
majoella ennen matkaa ja luentopäivä 
Jyväskylän yliopiston fysiikanlaitok-
sella. 

MAOLin järjestämään neljäntieteen 
kisaan fysiikassa osallistui löytyi tänä vuonna iloksemme osallistuja. Aikaisemmin ongelmana 
on ollut kilpailun osuminen aina koeviikon kanssa samaan aikaan.

Koulumme lehtorit toimivat erittäin aktiivisesti myös ainejärjestöissä: MAOL:ssa ja BMOL:ssa. 
Tolvanen toimii BMOL:n hallituksen jäsenenä sekä preliminääri- ja YO-pisteytystyöryhmässä. 
Yli-Kokko taas MAOL:n YO -pisteytystyöryhmässä, kemian sähköisten kokeiden laadunvar-
mennuksessa ja taulukkokirjan toimittajaryhmässä. Näiden lisäksi opetushallitus käyttää häntä 
kemian valtakunnallisten opetussuunnitelmien suunnitteluryhmässä ja YTL:n sensorina. Kumpi-
kin oli myös kutsuttuna mukaan, kun OPH alkoi työstämään ainekohtaisia tarkennuksia LUMA 
-aineiden paikallisten opetussuunnitelmien laatimisen tueksi - kaikkiaan kutsuttuja oli valtakun-
nallisesti 36 kpl.

Maantiede

Maantieteessä opiskeltiin ensimmäisellä kaikille yhteisellä kurssilla maailman riskien ja niiden 
ratkaisujen saloja. Kurssilla on perinteisesti seurattu globaaleihin maantieteellisiin riskeihin liitty-
viä ajankohtaisia uutisia. Tänä vuonna 5. jakson ryhmän opiskelijat valittelivat, että korona-uu-
tisten joukosta oli haastavaa löytää muita kurssin teemoihin liittyviä uutisia. Korona-pandemian 
leviämiseen tutustuttiin maantieteessä myös erilaisten karttasovellusten kautta. Syventävillä 
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Geopark-retki Lauhaan.

kursseilla perehdyttiin tarkemmin luonnon- ja ihmismaantieteeseen sekä tehtiin monipuolisia 
aluetutkimuksia. Tänä lukuvuonna toteutui myös koulukohtainen kurssi Matka maailman ympäri, 
joka sai positiivista palautetta opiskelijoilta. Kurssilla tutustuttiin kuvien ja opiskelijoiden esitelmi-
en avulla kaikilta mantereilta valittuihin Suomesta poikkeaviin maihin. Fysiikan ja maantieteen 
yhteistyönä tähtitieteen kurssi.

Oppimateriaalina maantieteessä käytetään koulussamme kokonaan sähköistä e-Opin Tellus-
sarjaa, jonka tekijäryhmään lehtori Tolvanen kuuluu. Kirjat toimivat verkkoselaimessa ja niissä 
esimerkiksi verkkoaineistot, automaattisesti palautetta antavat tehtävät ja videoleikkeet on in-
tegroitu oppikirjaan. e-kirjat osoittivat kätevyytensä, kun 5. jaksossa jouduttiin siirtymään etä-
opetukseen.

Lokakuussa 2020 maantiedettä päästiin opiskelemaan käytännössä Geopark-hakkeen matkalla 
Itävaltaan 5 opiskelijan ja 2 opettajan voimin. Siellä tutustuttiin Bischofshofenin alueen geopar-
kin Ore of the Alps kaivoksiin ja Werfenin Eisriesenweltin jääluolaan sekä käytiin ihailemassa 
Alppien lumihuippuja lähietäisyydeltä 3029 m korkeudella Kittzsteinhornilla Kaprunissa..

Biologia

Biologian peruskursseilla sukellettiin biodiversiteetin, evoluution, ekosysteemien, solun ja pe-
rinnöllisyyden kiehtovaan maailmaan. Kaikilla biologian kursseilla e-kirja oli käytössä jo neljättä 
vuotta. Suosittua ihmisen biologian kurssia (BI04) opiskeltiin tänäkin vuonna ison ryhmän voi-
min. Bioteknologiassa (BI05) perehdyttiin soluihin tarkemmin sekä tutustuttiin geeniteknologian 
uusimpiin sovelluksiin. Tänä lukuvuonna oli vuorossa myös biologian työkurssi (BI06), jolla teh-
tiin monenlaisia mielenkiintoisia tutkimuksia eliömaailman ihmeistä. Loppukevään korona-epi-
demian ajan toteutettu etäopiskelu onnistui sähköisillä kirjoilla ja Googlen Meetillä ongelmitta. 
Myös työkurssin loppuosa onnistui etäopiskelemalla, kun opiskelijat mm. liuottivat etikalla ka-
nanmunasta kuoren kotikeittiössä ja käyttivät sitä solumallina.

Eliöitä itse valokuvaamalla suoritettavaa eliölajintuntemuskurssia BI07 opiskeltiin tänäkin vuon-
na aktiivisesti ja lopputuloksena syntyi hienoja digitaalisia julkaisuja. Biologian yo-kirjoitustulok-
set olivat tänäkin vuonna hyviä.
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Uskonto

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleis-
sivistyksen muodostumista. Opetuksessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria. Uskonnon 
opetus antaa valmiuksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen sekä us-
kontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Uskonnossa pakollisia kursseja on kaksi; Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja is-
lamin jäljillä (UE1) ja Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2). Valtakunnallisia syventäviä kursseja 
on neljä; Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3), Uskonto suomalaisessa yhteiskun-
nassa (UE4), Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5) ja Uskonnot ja media 
(UE6). Tänä vuonna valtakunnallisista syventävistä kursseista oli tarjolla kolme UE3, UE4 ja 
UE5, jotka kaikki toteutuivat. Nykyisen ops:n aikana UE5 -kurssi opiskeltiin ensimmäistä kertaa. 
Kevään uskonnon kirjoittajille järjestettiin myös puolikas kertauskurssi. Syksyn ylioppilaskirjoi-
tuksiin osallistui kaksi uskonnon kirjoittajaa ja keväällä kirjoittajia oli viisi.
Etäopiskelun aikana käytettiin aktiivisesti meettiä. Kaikilla kursseilla käytettiin apuna Google 
Classroom-oppimisalustaa. 

Filosofia

Lukion filosofia johdattelee opiskelijat länsimaisen ajatteluperinteen lähteille. Lukion oppiai-
neena se esittelee filosofian eri aloja, kuten metafysiikkaa, tietoteoriaa, logiikkaa, etiikkaa ja 
yhteiskuntafilosofia. Filosofiassa korostuu argumentointi, analyyttisyys ja uteliaisuus. Filosofian 
opiskelu palvelee ajattelun taitojen oppimista ja auttaa kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä. 
Lukuvuoden aikana opiskeltiin filosofian johdanto-  ja etiikan kurssia. Etäopiskeluun siirtyminen 
toi keväällä muutoksia opiskeluun; tunneilla käytävien keskustelun sijaan FI01, kursseilla painot-
tui enemmän opiskelijoiden oma pohdinta kirjallisten tehtävien avulla.
Syventävistä kursseista toteutui FI03, jota opiskelijat suorittivat itsenäisesti classroomin avulla. 

Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja 
ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tie-
don ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä 
ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmis-
ten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja 
toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. 
Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista.

Psykologiassa on vain yksi pakollinen kurssi; Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1). Lisäksi 
on tarjolla seitsemän syventävää/soveltavaa kurssia; Kehittyvä ihminen (PS2), Tietoa käsittele-
vä ihminen (PS3), Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4), Yksilöllinen ja yhtei-
söllinen ihminen (PS5), Sosiaalipsykologia ja soveltava psykologia (PS6), kertauskurssi (PS7) 
ja neuropsykologian syventävä kurssi. Kaikki kurssit toteutuivat. Kakkosella valintoja tuli niin 
runsaasti, että kursseista PS3, PS4 ja PS5 tuli kaksi opetusryhmää. Tulevan syksyn yo-kirjoi-
tuksissa on todennäköisesti paljon psykologian kirjoittajia. Tänä lukuvuonna syksyn psykologian 
ylioppilaskirjoituksiin osallistui 20 opiskelijaa ja keväällä kirjoittajia oli neljä.

Poikkeustilan vuoksi PS2 opiskeltiin osittain etänä ja toinen ryhmä PS5:sta oli kokonaan etäope-
tuksessa. Etäopetuksessa käytettiin aktiivisesti meettiä. Opiskelu etänä sujui ongelmitta. Kaikilla 
kursseilla käytettiin apuna Google Classroom-oppimisalustaa.

Historia

Historia on ihmisen menneisyyttä tutkiva tiede, jonka kaikille pakolliset kurssit käsittelevät Eu-
roopan talous-, yhteiskunta- ja ympäristöhistoriaa, kansainvälisiä suhteita sekä Suomen histo-
rian käännekohtia.
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Suomen sota heräsi henkiin HI05 kurssilla. 

Syventävistä toteutuivat kaikki tarjolla olevat kurssit. Hi4 ja Hi5 kursseilla käytössä oli Tablet-
koulun digikirja, joka entistä paremmin tekee näkyväksi opiskelijoiden jatkuvaa työskentelyä ja 
mahdollistaa paremmin palautteen opintojen etenemisestä. Hi4 kurssi toteutui etäopetuksena 
koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Meetillä pidettyjen oppituntien lisäksi digikirja toimi nyt 
korostetusti kurssin tukikohtana. 

Hi6. kurssilla tutustuttiin pääosin Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin ja historiaan opiskelijoiden 
esitelmien muodossa. Osallistujia oli ennätyksellinen määrä ja esitelmät jälleen mielenkiintoisia 
ja hyvin tehtyjä. Kurssilla harjoiteltiin myös vertaispalautteen antamista. Etäopetukseen siirtymi-
nen toi kurssin suorittamiseen omat haasteensa, mutta kurssin esitelmiä onnistuttiin pitämään 
esim.  Meetin avulla.

Soveltavista, koulukohtaisista kursseista toteutui tänä vuonna kertauskurssi.

Yhteiskuntaoppi

YH1 kurssilla perehdyttiin valtion ja kuntatason päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Keskeisiä 
aiheita olivat myös väestörakenteen muutokset ja hyvinvointiyhteiskunta sekä Suomen puo-
luekenttä. Yhteiskuntaoppiin kuuluu oleellisesti myös ajankohtaisten aiheiden seuranta niin pe-
rinteisen kuin sähköisen median avulla. Tänä vuonna katsoimme viikottain uutisia oppituntien 
alussa. Lisäksi saimme Ilkka-Pohjalaisen toimittaja Hanna Hietikon vierailulle molempiin YH01, 
ryhmiin.

Taloustiedon kurssilla (YH2), tutustuttiin kansantalouden perusteisiin ja opittiin ymmärtämään 
taloudellisia ilmiöitä ja ongelmia ja niiden vaikutusta omaan elämään nyt ja tulevaisuudessa. 
Ajankohtaiset talousaiheet piristivät kurssin sisältöä uutisjuttuina ja videoina.

YH3. kurssilla paneuduttiin EU:n historiaan, instituutioihin ja päätöksentekoon, Suomen turval-
lisuuspolitiikkaan, globalisaatioon ja kansainvälisen yhteistyön muotoihin. Tunneille seurattiin 
myös kurssin teemoihin liittyviä ajankohtaisia aiheita, kuten Brexitiä ja kevään korona epide-
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Lakitiedon kurssilaiset kävivät syksyllä käräjillä Seinäjoella asti.

miaan liittyvää uutisointia ja valmiuslain käyttöönottoa. Saimme myös vierailijan EYP:sta: Lauri 
Ikola kävi tammikuussa pitämässä parlamenttisimulaation lukiolla.

YH04, lakitiedon kursseilla perehdyttiin mm. perheoikeuden, kuluttajansuojan, työelämän ja 
rikosoikeuden säädöksiin. Vierailimme syyslukukaudella Seinäjoella käräjäoikeuden istuntoja 
seuraamaassa, samalla tapasimme käräjäoikeudessa tuomarina toimivan Pia Liukun, joka ker-
toi omasta työstään. Käräjäoikeuden istuntojen seuraaminen on aina mielenkiintoista ja silmiä 
avaavaa. Harmillista, että istunnot on keskitetty nyt kokonaan Seinäjoelle. Lakitiedon kursseilla 
opiskeltiin myös aiheeseen liittyvän, sähköisen aineiston eli mm. Finlexin käyttöä. Syyslukukau-
della kurssilaiset pääsivät kokeilemaan myös ryhmätenttiä osana arviointia - ja hyvin meni!

Kevään ryhmä käytti poikkeuksellisesti etäopintoihin siirtymisen vuoksi Studeon digioppikirjaa 
oppimisalustana, lisäksi oppitunnit siirtyivät Meet palavereiksi. Samoin kevään koe pidettiin Stu-
deon alustalla.

Musiikki

Lukiossa opiskeltiin pakollisena kurssina Musiikki ja minä kurssia (MU1)  kurssin verran. - Kurs-
silla on soittoa, laulua, liikettä, kuuntelua, sekä ollaan tutustuttu musiikkiteknologiaan ja erilai-
siin tapoihin ilmaista itseään musiikillisesti. Unohtamatta kestävää kehitystä. Musiikin tietoutta 
syvennetään ryhmä- ja pari- yksilötyön merkeissä kurssin kuluessa. Ilmaisun uskaltaminen ja 
rohkaistuminen kokeilemaan tärkeää. Tutustuimme soittimiin harjoittelemalla perusasioita ja 
musiikin käsitteistöön. Kurssin lopussa kuuntelukokeessa opiskelija tunnistaa kappaleita kuu-
lemansa perusteella. Lisäksi opiskelija kirjoittaa oman musiikillisen oma elämänkerran eli va-
paamuotoisen työn musiikillisesta taustastaan ja harrastuneisuudestaan tai siitä mitä musiikki 
hänelle merkitsee. Lisäksi Kevätpuolella opiskeltiin kurssia Moniäääninen Suomi ( MU2). Kurs-
sin aikana tutustuttiin suomalaiseen musiikkiin monella eri tavalla ja loppukevään etäopiskellen 
Classroomin välityksellä erilaisia musisointitehtäviä.



32  Vuosikertomus 2019-2020

Koko vuoden on kerran viikossa tavannut myös lukion bändiryhmä missä kokoontui erittäin moti-
voituneita ja innokkaita soittajia ja laulajia. Opiskelijat esiintyivät syyslukukaudella koulun tapah-
tumissa. Kurssin tähtäimessä oli esitys myös kevätjuhlassa mikä vaihtuikin sitten etäopiskelun 
aikana biisinsävellysprojektiksi.

Kuvataide

Taiteelle on ominaista tutkiva ja ilmiökeskeinen työskentely, joka edustaa kokonaisvaltaista tie-
donkäsitystä, korostaen taideoppimisen yksilöllistä sekä yhteisöllistä luonnetta. Toimintatapa 
tukee oppilaan pitkäjänteistä työskentelyä ja tavoitteellista taideoppimista. Tänä vuonna itsenäi-
nen opiskelu ja oma aktiivinen tiedonhaku sekä ratkaisut korostuivat entisestään.

Keskeisiä sisältöalueita ja ajankohtaisia aiheita lähestyttiin aikalaistaiteelle ominaisia toimintata-
poja soveltaen. On tärkeää ymmärtää modernismin perintö ja nykytaiteen merkitys tässä ajassa 
ja kontekstissa. Perinteisesti taiteen on ajateltu edistävän ennen kaikkea yksilöiden esteettistä 
herkkyyttä. Nykyisin taide ja kulttuuri on yhä laajemmin tunnistettu myös merkittäväksi hyvin-
voinnin edistäjäksi ja voimavaraksi sekä vaikuttamisen välineeksi.

Tänä lukuvuonna opiskeltiin kuvataiteen peruskurssi (KU1), Muotoillut ja rakennetut ympäristöt- 
kurssi (KU2) sekä Osallisena mediassa- kurssi (KU3).

KU1- ja KU2-kurssilaiset toteuttivat lisäksi näkemyksiään ‘vedestä’ ottaen näin osaa koulun 
VESI-projektiin. Kävimme myös katsomassa ryhmien kanssa Antti J. Jokisen ohjaaman draama-
elokuvan taidemaalari Helene Schjerfbeckin elämästä. Helene-elokuva perustuu Rakel Liehun 
samannimiseen Runeberg-palkittuun romaaniin. Elokuva oli kolme viikkoa Suomen katsotuin 
keräten satatuhatta katsojaa alle kahdessa viikossa.

Liikunta

Energiaa liikunnasta LI1: Kurssi toteutettiin syyslukukaudella ja se sisälsi seuraavia lajeja: yleis-
urheilu, lenkkeily, ulkopalloilulajit, suunnistus, uinti, kuntosalityöskentely, jumppa sekä sisäpal-
loilulajit.

Aktiivinen elämäntapa LI2: Pakollisella LI2- kurssilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikun-
tataitoja ja -tietoja. Suoritusajankohta on toisen luokan aikana (alku 1. jaksossa ja loppu 5. ja 
6. jaksoissa). Tavoitteena oli kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen 
sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Sisältöinä mm. pallopelejä, 

Serenadi syksyn ylioppilaille: Konsta, Benedek, Jeremias, Nea, Linnea ja Roni ja 
kai siellä rumpujenkin takana joku on...
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Hei mihin ne pojat katosivat? Nythän meillä onkin tyttöjen kesken laatuaikaa...

kuntosalia, voimistelua, uintia yms. oman kunnon kehittämiseen tähtäävää liikuntaa. Kurssin 
loppuosa suoritettiin etänä.

Yhdessä liikkuen LI4: Tämä kurssi on valinnainen vanhojen tanssien kurssi. Tanssiaispäivää 
vietettiin juhlallisissa tunnelmissa perjantaina 14.2. Pareja oli yhteensä 38 ja oppilaita oli paitsi 
Kauhajoelta, lähipaikkakunnilta ja kaukaisin oli vaihto-oppilaamme Wilow Australiasta.. Lukion 
oppilaiden lisäksi myös Vuoksi oli jälleen hyvin edustettuna. Tansseja harjoiteltiin syyskuun lop-
pupuolelta lähtien.

Hyvinvointia liikkuen LI5: Tämän kurssi oli lukion kolmosluokkalaisille. Sisältö suunniteltiin yh-
dessä oppilaiden toivomusten mukaan ja tavoitteena piristää abin arkea ja ylläpitää hyvä fyysi-
nen kunto kirjoituksiin saakka. Kävimme mm. pelaamassa golfia, laadimme oman Tarzan- radan 
ja pelasimme sokkolentistä!

Terveystieto

Terveystietoa aloitti kevätlukukaudella 2020 opettaa lehtorien Kaari ja Virolainen lisäksi myös 
lehtori Tolvanen. TE01- kurssilla tutustuttiin terveyden käsitteisiin eri näkökulmista. Kurssilla 
työtapoina käytettiin mm. esitelmiä, uni- ja liikuntapäiväkirjan pitämistä sekä monipuolisten net-
timateriaalien hyödyntämistä. Lisäksi selvitettiin mm. liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä ja 
seksuaaliterveyttä.

TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys. Tavoitteena syventää ymmärrystä terveyttä tukevista ja 
kuormittavista tekijöistä. Näihin asioihin kuului mm. se miten ympäristö vaikuttaa terveyteen oli 
se sitten fyysinen ympäristö tai työympäristö. Mikä on seksuaalisen hyvinvoinnin merkitys koko-
naisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja millaiset asiat vaikuttavat mielen hyvinvointiin.

Kurssilla TE03 Terveyttä tutkimassa syvennyttiin terveyden tutkimiseen monipuolisten esimerk-
kien ja harjoitusten avulla sekä käytiin läpi terveyden ja sairauden historiaa sekä terveyden 
eettisiä ja globaaleja haasteita. Kevätlukukauden lopulla valtakunnallisen etäopetuksen aikana 
tutkittiin hieman tarkemmin ajankohtaisen korona-pandemian mekanismeja.

Liikuntalinja

Liikuntalinjalla oli tänä vuonna jälleen innokas opiskelijaryhmä kooltaan noin 30 opiskelijaa. Har-
joitukset pidettiin edelleen tiistai- ja torstaiaamuisin. Liikuntalinjan harjoituksissa keskityttiin pää-
sääntöisesti urheilijan fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen, urheilijana kasvamiseen ja omalle 
lajille tyypillisten taitojen kehittämiseen, unohtamatta hauskaa yhdessäoloa. Tänä vuonna op-
pilaat vaikuttivat itse siihen mitä liikuntatestejä he tekevät. Lukuvuoden aikana liikuntalinjalai-
set testasivat fyysisiä ominaisuuksia kolme kertaa ja näin saivat myös testien kautta palautetta 
omasta kehittymisestään. Treenit pidettiin ennen koronaviruksen aiheuttamaa etäopiskelua Kau-
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hajoen kaupungin hyvin toimivissa harjoitustiloissa, lukion lähellä. Alkusyksyllä liikuntalinjalaiset 
kuluttivat ahkerasti urheilukentän alustaa ja kelien kääntyessä kylmemmiksi harjoittelu tapahtui 
liikuntasaleissa ja juoksusuoralla. Keväällä etäopiskelun aikaan treenit suunniteltiin sellaisiksi, 
että niitä pystyi suorittamaan kotona ja “kinttupoluilla”. Liikuntasalin remontin yhteydessä raken-
nettu toiminnallinen kuntoilutila oli talven aikana myös paljon liksalinjalaisten käytössä. 

Opinto-ohjaus

Kauhajoen lukiossa opiskellaan opetussuunnitelman mukaan kaksi opinto-ohjauksen kurssia. 
Opiskelijoille pakollinen OPO1 –kurssi on heti ykkösluokan syksyllä. Kurssi koostuu luokkatun-
neista ja henkilökohtaisista ohjauskeskusteluista. Opo-kurssin aikana pohditaan kurssivalintoja, 
tehdään alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma, mietitään jatko-opintosuunnitelmaa sekä pereh-
dytään lukio-opiskelun käytäntöihin. Tunneilla käsitellään myös itsetuntemusta, elämänhallintaa, 
tulevaisuutta, vahvuuksia ja tukiverkostoa. Vaihtarit kävivät kertomassa vaihtovuodestaan ja abit 
antoivat vinkkejä koeviikolle.

OPO –kursseihin liittyy monenlaisia infoja. Lokakuussa kävimme Seamkin kampuspäivässä 
tutustumassa Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Joulukuussa reissasimme Helsingin messu-
keskukseen Studia-messuille. Tammikuussa oli lukion oma jatko-opintopäivä, jonne saimme 
parikymmentä lukion entistä opiskelijaa kertomaan opinnoistaan. Toukokuussa suunnitelmissa 
oli vierailla Tampereella korkeakoulujen avoimien ovien päivässä, mutta tapahtuma peruttiin ko-
ronan vuoksi. 

Kakkosvuoden keväällä toteutui OPO2 –kurssi. Kurssin aikana pohdittiin omia vahvuuksia, eri-
laisia koulutusvaihtoehtoja, hakemiseen liittyviä asioita sekä työnhakua ja yrittäjyyttä. Aiheina 
olivat myös elämänhallinta ja opiskelutaidot. Kurssilla on yleensä käynyt useita vierailijoita - nyt 
paikalle ehtivät ennen lähiopetuksen loppumista työelämän edustajat. Kurssi muuttuikin osittain 
itsenäiseksi ja netissä tehtäväksi tiedonhauksi. Tärkeä taito tämäkin! 

Tietotekniikka

Lukion ykköset aloittivat heti ensimmäisessä jaksossa TVT01-kurssilla. Sähköiset kokeet aset-
tavat vaatimuksia laitteiston ja ohjelmistojen käytön osaamiselle, joten keskeinen osa kurssia oli 
oman tietokoneen käynnistäminen Abitti-kurssikoejärjestelmään sekä järjestelmässä oleviin oh-
jelmistoihin tutustuminen. Toki myös lukion langattomat verkot, Windows-, MacBook- ja Chrome-
book-läppärit tulivat tutuiksi. Toinen suuri kokonaisuus Abitti-koejärjestelmän ohella oli Googlen 
G Suite for Education -pilvipalveluohjelmistojen käyttötaitojen syventäminen.

Kurssin opettaminen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille on osoittautunut erittäin hyväksi 
ratkaisuksi. Näin koejärjestelmään liittyvät asiat tulee käytyä läpi keskitetysti ja koeviikoilla sääs-
tytään monelta tekniseltä ongelmalta.

Osalle oma läppäri oli ensimmäinen tietokone Windows tai macOS -käyttöjärjestelmällä, sillä 
tähän saakka on saattanut pärjätä puhelimella ja tablet-laitteilla. Tällöin esimerkiksi tiedostojen 
ja kansioiden käsittely tuli monelle uutena asiana.

TVT01-kurssin lisäksi koulussamme oli tarkoitus opettaa teemaviikolla TO024 eli Koodauskurs-
si. Tämä pystyttiin toteuttamaan etäopetuksena huhtikuun aikana. Kurssista lisää Teemaopin-
not-osiossa. 

6. TEEMAOPINNOT

Lukion uusi opetussuunnitelma toi mukanaan teemaopinnot. Ne ovat eri tieteenaloja yhdistäviä 
opintoja, joiden tarkoitus on eheyttää opetusta ja kehittää opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ym-
märtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä 
on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltami-
seen.
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Teemaopintoja toteutetaan eri lukioissa eri tavalla. Kauhajoen lukiossa vietetään teemaviikkoa 
sekä tarjotaan esimerkiksi tähtitieteen kurssi, joka toteutettiin jo alkusyksystä “parhaaseen kat-
seluaikaan”.

14. - 17.4.2020 oli tarkoitus opiskella teemaviikon kursseja perinteiseen tapaan. Teemaviikol-
lahan ei tavallista opetusta ole vaan opiskelijat keskittyvät vain yhteen aiheeseen kerrallaan. 
Tarjottimella on usein tarjolla myös matkoja kotimaahan tai ulkomaille.

Tulevan opetussuunnitelman (LOPS21) ja OPH:n LUKSIT-hankkeen hengessä työelämäyhte-
yksiä päätettiin vahvistaa. Niinpä lisättiin tarjolle työelämään tutustuminen ja suunniteltiin lukio-
TET-kursseja peräti kaksin kappalein. Näistä eniten valittiin lukio-TET2-kurssia, joten päätimme 
jättää ykköskurssin pois tarjonnasta. 

Muita kursseja oli tarjolla joko perinteiseen tapaan tai uutta luoden, vaan kuinkas sitten kävi-
kään? Tuli koronapandemia ja suunnitelma B. 

Koodauskurssi / Heikki

Koodauskurssi toteutettiin tänä vuonna etäopetuksena huhtikuun aikana. Raspberryja, Ardui-
noja, robotteja ja kytkentälevyjä erilaisine antureineen oli haasteellista saada korona-aikana 
turvallisesti lainalle, joten jouduttiin tyytymään Meet-ohjelman välityksellä opettajan tekemiin 
demonstraatioihin. 

Opiskelijat tutustuivat ohjelmointiin Nspirellä sekä Codecademy ja Sololearn -sivustojen kurssi-
tarjontaan. Oli ilo todeta, että useampi sai valmiiksi Sololearn-sivuston Python 3 -kurssin muun 
teemaviikon ohjelman ohessa. 

Peliohjelmointia toivottiin koulun koodauskurssille. Apu löytyi Lappeenrannan yliopistosta, joka 
avasi meitä varten kurssin ”Peliohjelmoinnin alkeet Unitylla”. Tätä kurssia lähti suorittamaan 4 
opiskelijaa. Kurssin kokonaistyömääräksi ilmoitettiin 26 tuntia, mutta todellisuus on selkeästi 
enemmän. Sen verran paljon kurssiin sisältyi luentovideoita ja muuta materiaalia välitesteineen 
sekä harjoitustyönä vaikeahko 3D-tankkipeli. Mielenkiintoinen kurssi joka tapauksessa, ja hieno 
mahdollisuus koulumme opiskelijoille tutustua yliopiston kurssitarjontaan.

Neuropsykologian syventävä kurssi / Sirpa

Tänä vuonna teemaviikon neuropsykologian syventävästä kurssista muotoutui hieman erilai-
nen etäopiskelusta johtuen. Kurssi kiinnosti silti monia ja sen suoritti 22 opiskelijaa. Pandemian 
vuoksi emme päässeet tutustumaan Seinäjoen keskussairaalan tutkimusyksiköihin, emmekä 
saaneet kurssille vierailijoita niinkuin aiempina vuosina olemme saaneet. 

Neuropsykologian etäkurssilla syvennettiin tietoa hermoston ja aivojen rakenteesta. Hermosolun 
rakenteen lisäksi perehdyttiin eri välittäjäaineisiin. Vaikka emme päässeet tutustumaan Seinä-
joen keskussairaalan tutkimusyksiköihin, opiskelimme kuitenkin erilaisia aivokuvantamismene-
telmiä teoriassa. Kurssin “lopputyönä” jokainen opiskelija teki esityksen jostakin neurologisesta 
häiriöstä tai sairaudesta. Kurssin aikana harjoittelimme useisiin vanhoihin neuropsykologisiin 
yo-kysymyksiin vastaamista.

Kaikki esitykset ja tekemämme työt ovat Classroomissa ja niitä voi hyödyntää yo-kirjoituksiin 
valmistautuessa.

Opintomatka Tukholmaan / Anu ja Talvikki

Huhtikuiseksi viikoksi varattiin lentoliput Vaasasta Tukholmaan ja majoitus retkeilymajasta Gam-
la stanista. Matkalle ilmoittautui ykkös- ja kakkosluokkalaisia enemmän kuin 12 hengen ryhmään 
voitiin ottaa. Osa ahkeroi matkakassaa kasaan leipomalla vanhempainiltaan ja tilauksesta. Opet-
tajat suunnittelivat matkaa ja laativat budjettia, jolla kulut saataisiin pidettyä kohtuullisina. 
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Yksi virus muutti kuitenkin kaiken. Tauti alkoi levitä maailmalla. Matkustaminen ulkomaille alkoi 
ensin arveluttaa, sitten pelottaa ja lopuksi tulla mahdottomaksi. Retkeilymajan varaus peruttiin 
hyvissä ajoin ilman kustannuksia. Lentolippuja ei kannattanut peruuttaa, koska rahoja ei olisi 
palautettu asiakkaan itse tehdessä peruutuksen. Vaasan lentokenttä oli jo ajat sitten suljettu, 
mutta lentoyhtiö ei käytänteidensä mukaisesti perunut mitään. Keskustelimme rehtorin ja opis-
kelijoiden kanssa matkan siirtämisestä lokakuulle, jolloin meillä on mahdollisuus hyödyntää jo 
maksamamme rahat uusiin lippuihin. Sittemmin lentoyhtiö perui lentomme, ja tätä kirjoittaessa 
asia on vielä auki.

Matkailua ja mielen hyvinvointia / Eila-Irmeli ja Kirsi

Poikkeusolot muuttivat myös teemaviikon perinteisen kotimaanmatkan virtuaaliseksi kurssiksi. 
Niinpä järjestimme kaksiosaisen tehtäväkokonaisuuden: Ensimmäisen osan muodostivat mat-
kasuunnitelman tekeminen ja matkan toteuttaminen, ja toisessa osassa tehtiin mielen hyvinvoin-
nin tehtäviä. Kurssille osallistui kahdeksan opiskelijaa.

Jokainen opiskelija sai (leikisti) käytettäväkseen tuhat euroa rahaa, joka piti käyttää tarkasti 
johonkin Euroopan suurkaupunkiin syyskuussa tehtävään kolmen päivän matkaan. Tarkoitus oli 
opetella käyttämään netin matkapalveluja mahdollisimman monipuolisesti. Piti siis etsiä lennot 
ja muut kulkuneuvot, hotellit, nähtävyydet ja ruokailut sekä mahdolliset tuliaiset. Kaikkiin mah-
dollisiin kohteisiin piti myös liittää linkki.

Matkalaisten kohteina olivat Wien, Lontoo, Tukholma, Oslo, Budapest, Pariisi ja Amsterdam.
Hyvin sujui lentojen varaaminen, jatkoyhteyksien etsiminen ja nähtävyyksiin tutustuminen. Ne-
tissä on saatavissa paljon tietoja, esimerkiksi kaupunkien sisäisen liikenteen aikataulut ja hinnat,  
ravintoloiden ruokalistat, nähtävyyksien kuvaukset ja myös virtuaaliset esittelyt. Kurssilaiset ovat 
taitavia tiedonhakijoita, joten matkaraporteista tuli monipuolisia, ja niiden mukaan olisi  kenen 
vain helppo tehdä matka.

Kurssin toinen osa suoritettiin itsenäisesti. Kurssilaiset saivat valita 9 eri teemasta (tavoitteet 
ja suunnittelu, ihmissuhteet, tunteet, voimavarat, resilienssi, tasapaino ja arjen hallinta, hyvin-
vointia tukeva ajattelu, itsemyötätunto, rentoutuminen) neljä, joihin he perehtyivät paremmin. 
Tehtävät oli tehty paneutuen ja pohtien!

Kurssipalautteen mukaan kurssi toimi etänä poikkeusolosuhteissa ja tarjosi muuta ajateltavaa ja 
tekemistä! Myös opettajat olivat erittäin tyytyväisiä kurssilaisiin.

7. TIEDEOPISKELUA HIUKKASFYSIIKAN LEIRIKOULUSSA
CERNISSÄ

Seuraava matkatarina on kooste meidän kaikkien kahdeksan kommenteista, jotka Laura kokosi 
yhteen. Tarina on siis yhtä omalaatuinen kuin mekin!

Onneksemme ehdimme toteuttaa odotetun leirikoulumme ennen kuin korona esti matkustami-
sen ja sulki rajat. Leirikoulu toteutettiin tutun ja turvallisen pienverkostomme puitteissa Ilmajoen 
ja Nurmon lukioiden kanssa. Matkakassan jouduimme itse kokoamaan, iso kiitos kaikille meitä 
tukeneille! 

Matka alkoi hyvin väsyneellä meiningillä, tästä jo tiesi, että reissusta tulee jotain hienoa. Jo 
bussimatka lentokenttää kohti oli oman kertomuksensa veroinen. Myös lentokoneen ikkunasta 
pilkottelevat Alpit antoivat ensimmäisiä välähdyksiä reissusta. Näimmekin reissussa ihmeellisiä 
asioita aina rakentamastamme sumukammiosta kierrätysmateriaaleista tehtyihin tutkimuslaittei-
siin, ja monet CERNissä koetut asiat tuntuivat ainutlaatuisilta kokemuksilta.  Maailmankuvamme 
avartui sekä fysiikan että matkailun kannalta, ja saimme evääksi paljon uutta tietoa ja mahtavia 
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muistoja. Saimme kuulla muun muassa CERNin toiminnasta ja CLOUD-tutkimuksesta, jossa 
tutkitaan ilmastonmuutosta hiukkasfysiikan näkökulmasta. Tiedeopiskelun lisäksi saimme va-
paa-aikaa, ja illat kuluivatkin ystävien kanssa tutustumassa Geneven sensaatiomaiseen kes-
kustaan.

Geneven viehättävien maisemien lisäksi kävimme tutustumassa myös Ranskan puoleiseen 
maisemaan, ja paikkojen lisäksi ehdimme tutustua myös uusiin ystäviin. Omalaatuisen sisällön 
omaavat päivät toivat aina uutta oppia niin vapaa-ajan kuin opiskelunkin puitteissa. Kyseessä 
on eturivin reissu jolle tosiaankin kannatti lähteä. Olemme todella iloisia, että koulustamme jär-
jestettiin tällainen matka ja pääsimme sinne mukaan.

Matka oli siis kaikin puolin mielenkiintoinen kokemus, tiede-osuuden lisäksi reissulla oli mahdol-
lisuus tutustua muihin lähialueen samanikäisiin, fysiikasta kiinnostuneisiin ihmisiin. Kokemus oli 
ainutlaatuinen ja matka sujui kaikin puolin hyvin. Myös Geneven paikalliseen kulttuurin ja uusiin 

Kauhajoen lukion hiukkasfyysikot CERNissä tammikuussa 2020

Montervers, Chamonix. Pienillä punaisilla kabiinihisseillä pääsi kohti iso 
jäätikköä ja jääluolia.



38  Vuosikertomus 2019-2020

kavereihin pystyi tutustumaan samaan aikaan. Vapaa-aikaakin riitti tiedeopiskelun ohella hyvin, 
vaikka asiaa tulikin joka päivä melko paljon. Missään vaiheessa reissua ei siis ehtinyt tylsistyä, 
sillä koko ajan oli jotain ohjelmaa, joko ohjattuna tai kavereiden kanssa järjestettynä. Vapaapäi-
vät ennen ja jälkeen tiedeleirikoulun auttoivat kyllä jaksamaan hyvin koko matkan ajan. Ennen 
tiedeleirikoulua tustustuimme YK:n Euroopan päämajaan ja tiedelerikoulun jälkeen seikkailimme 
Mount Planckilla ja jääluolilla Monterversissa  Chamonixissa Ranskassa.

Laura, Jere, Katariina, Miko, Nora, Paavo, Petteri ja Marjo 

8. ERASMUS+ HANKEET

Syksyllä 2019 alkoi Kauhajoen lukiossa kaksi uutta Erasmus+ hanketta: viiden koulun vesi-
aiheinen hanke nimeltään WATER ja kuuden koulun kulttuuriperintö-aiheinen hanke nimeltään 
National heritage for our common European heritage. Nämä ovat jo koulumme kolmas ja neljäs 
Erasmus+ hankkeet. 

Water- hankkeeseen osallistuvat koulut ovat Kauhajoen lukion lisäksi Espanjasta, Puolasta, 
Serbiasta ja Turkista. National heritage- hankkeeseen osallistuvat muut koulut taas ovat Italias-
ta, Kreikasta, Slovakiasta, Portugalista ja Puolasta.

Kauhajoen lukiossa molempien hankkeiden paikalliskoordinaattorina toimii lehtori Simo Tolva-
nen. Hanketiimin muut jäsenet ovat rehtori Virpi Nyman sekä lehtorit Elina Hannula-Ketola, Satu 
Latva-Kyyny, Johanna Nurmela-Ranta, Marjo Nuuttila, Eila-Irmeli Nurmi, Minna Salmela ja Tuo-
mas Yli-Kokko. 

Water-hankkeeseen valittiin mukaan 24 opiskelijaa, joista 5 oli seuraavana syksynä lukioon 
tulossa olevia 9-luokkalaisia. Ysiluokkalaisiakin valittiin mukaan, koska meidän oli määrä isän-
nöidä hankkeen tapaamista Kauhajoella toukokuussa 2020 eikä lukiolaisia riittänyt tarpeeksi 
mukaan kahteen samanaikaiseen Erasmus-hankkeeseen. Korona-pandemia kuitenkin sotki 
suunnitelmia niin, että isännöintimme piti lykätä seuraavaan lukuvuoteen.

Water-hankkeessa ollaan kuluvana lukuvuonna perehdytty veden kiertokulkuun sekä veden 
kestävään käyttöön esimerkiksi retkeilemällä Katikan kanjonissa, kuvaamalla paikallisia vesistö-
jä ja kaivoja, tutkimalla sademäärätilastoja sekä tekemällä vesiaiheisia taideteoksia kuvataiteen 
tunnilla. 

Vesinäytteitä 
ottamassa Be-
cejin lähistöllä 
sijaitsevasta 
järvestä vesisa-
teessa. Hieman 
mikromuovia 
havaittiin, muu-
ten veden laatu 
oli hyvä.
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Tutustumiskäynnillä serbialaisessa maailmanluokan elintarvikelaboratoriossa.

Töiden tuloksia esiteltiin hankkeen ensimmäisen opiskelijavaihdon yhteydessä Serbian Becej:
ssa helmikuussa 2020. Vaihtoon osallistuivat opettajista Simo Tolvanen ja Tuomas Yli-Kokko 
sekä kuusi toisen vuoden lukio-opiskelijaa. Vaihdon aikana opiskelijat pääsivät majoittumaan 
paikallisten opiskelijoiden vieraanvaraisiin perheisiin, kuten Erasmus-vaihdoissa yleensäkin on 
tapana. Ohjelmaan kuului mm. retkiä paikallisiin vesiluontokohteisiin ja hienoon tutkimuslabo-
ratorioon sekä Pohjois-Serbian kulttuurin helmiin tutustumista. Menomatkalla pääsimme myös 
ihastelemaan Serbian naapurimaa Unkarin pääkaupunkia Budapestia aurinkoisessa säässä. 
Matka ehdittiin toteuttaa juuri sopivasti ennen korona-pandemian rantautumista Eurooppaan, 
mutta lentokentillä näimme jo kasvomaskeihin pukeutuneita kiinalaismatkailijoita.

Serbialaisia ja suomalaisia opiskelijoita Novi Sadin kaupungin linnoituk-
sen tuulisella näköalapaikalla.

National Heritage- eli kulttuuriperinne -hankkeessa työstettiin tänä lukuvuonna hankkeen 
osallistujamaiden kuukausittaisia kulttuuriperinteitä esittelevää e-kirjaa sekä tutustuttiin perintei-
siin käsitöihin. Hankkeeseen valittiin mukaan 12 ensimmäisen vuoden opiskelijaa, sillä tämän 
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Päiväretkellä 
Chlebowa Chataan 
saimme tutustua 
maalaiselämän 
Puolassa menneinä 
aikoina. Leivoimme 
leipää perinteiseen 
tapaan ja herkullis-
ta siitä tulikin!

hankkeen isännöinti tulee tapahtumaan vasta toukokuussa 2021. Hankkeeseen otetaan toiset 
12 opiskelijaa tulevista lukion ykkösistä. 

Kulttuuriperinnehankkeessa oli tälle vuodelle suunniteltu opettajien alkutapaaminen ja kolme 
opiskelijavaihtoa. Näistä peruuntuivat koronapandemian vuoksi molemmat kevätkauden vaihdot 
eli matkat Italiaan maaliskuussa ja Kreikkaan toukokuussa. Lokakuussa opettajien suunnittelu-

Krakova oli myös 
yksi päiväretkikoh-
teista. Joulutori oli 
todella kaunis.

Ehdimme tutustua 
hyvin kauniiseen 
Krakovaan
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kokoukseen aiemmista hankkeista tutussa Portugalin Vidigueirassa osallistuivat koordinaattori 
Simo Tolvanen ja tässä hankkeessa keskeinen toimija Johanna Nurmela-Ranta. Tolvanen mat-
kusti Portugaliin menomatkan osittain junalla.

Kulttuurihankkeen ainoaksi tänä lukuvuonna toteutuneeksi opiskelijavaihdoksi jäi joulukuun 
alussa Puolan Marclowicessa toteutettu vaihto. Siihen osallistuivat meidän koulusta opettajat 
Eila-Irmeli Nurmi ja Marjo Nuuttila sekä kolme ensimmäisen ja yksi toisen vuoden opiskelijaa. 
Menomatkalla ryhmämme pääsi ihastelemaan Krakovan kulttuurikaupungin nähtävyyksiä joulu-
toreineen ja perillä ohjelmassa oli esimerkiksi paikalliseen käsityöperinteeseen, ruokakulttuuriin 
ja hiilikaivostoimintaan tutustumista.

9. GEOPARK-HANKE

Lukuvuonna 2019-2020 koulussamme jatkui toista vuotta Kankaanpään Yhteislyseon koordi-
noima Leader-rahoitteinen Geopark-ympäristökasvatushanke, joka liittyy alueellamme vireillä 
olevaan Geopark-toimintaan. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark on kevään 2020 ennak-
kotietojen mukaan saamassa Unescolta virallisen Global Geopark-statuksen ja hankkeemme 
kehittämän ympäristökasvatuksen on todettu olleen merkittävässä roolissa menestyksekkäässä 

Ryhmämme jäseniä Geopark Erz der Alpenin opastus-
keskuksen edessä Bischofshofenissa Itävallassa.

hakuprosessissa. Geopark-
hankkeen paikalliskoordi-
naattorina toimii lehtori Simo 
Tolvanen, joka osallistui myös 
kesällä 2019 Unescon jär-
jestämään Lauhanvuori-Hä-
meenkangas Geoparkin eva-
luointiin Jämillä.

Geopark-hankkeen puitteissa 
on tänä lukuvuonna retkeilty 
paikallisissa geopark-kohteis-
sa Lauhassa ja Katikassa, 
osallistuttu hankkeen koko-
uksiin Kankaanpäässä sekä 
toteutettu opintomatka hank-
keen kumppani-geoparkiin 
Geopark Erz der Alpeniin Itä-
vallan Pongaussa lokakuussa 
2019. Opintomatkalla olivat 
opettajina Simo Tolvanen 
sekä Mika Vilen Yhteiskoulul-
ta ja sille osallistui kuusi toi-
sen vuoden lukio-opiskelijaa. 
Matkalla päästiin tutustumaan 
Itävallan Alppien hienoimpiin 
kohteisiin, kuten Werfenin 
maailmankuuluun jääluolaan 
Eisriesenweltiin, Kaprunin 
Kitzsteinhornin 3029 m kor-
keudella sijaitsevaan pano-
raamatasanteeseen ja paikal-
lisen geoparkin erikoisuuteen, 
historiallisiin kuparikaivoksiin. 
Perille matkustettiin Munche-
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Lukiolaiset Sunnpaun historiallisessa 1500-luvulta alkaen käsin hakaten 
kaivetussa kuparikaivoksessa St. Veitissä Itävallassa.

niin lentäen ja sieltä junalla yli 200 km matka Salzburgin kautta Bischofshofeniin. Matkan varrella 
tulivat pikaisesti tutuiksi Salzburgin kulttuurikohteet. 

Korona-pandemia sotki myös Geopark-hankkeen toimintaa. Huhtikuulle oli suunniteltu ja matka-
liput ostettuna toiselle hankkeen opiskelijoiden matkalle Saksaan Leipzigin alueella sijaitsevaan 
Geopark Porphyrlandiin. Menomatka oli tarkoitus tehdä viiden lukiolaisen ryhmän kanssa maata 
pitkin laivalla ja junalla Tukholman, Kööpenhaminan, Hampurin ja Berliinin kautta, mutta kaikki 
vaivalla hankitut matkaliput jouduttiin perumaan ja matka siirtämään ensi lukuvuodelle.
 

10. ÄIDINKIELEN 8. KURSSIN (ÄI08) ESSEE

Elämää tuhannen totuuden tienhaarassa: mihin suuntaan kääntyä?

Kuka minä olen? Kuuntelenko rockia vai räppiä, kasvatanko hiuk-
siani vai ajanko sen sijaan vaikkapa siilin? Millaisia sanoja käytän, 
mitä harrastan ja mitä pidän kauniina? Tällaiset piirteet meissä 
muotoutuvat ympäristön ja oman persoonallisuuden yhteisvaiku-
tuksesta, ne tekevät meistä yksilöitä, joilla on omat kiinnostuksen 
kohteet ja halut. Siihen vaikuttaa kaikki, mitä koemme ja näemme. 
Ja meillä nykyihmisillä, meillähän sitä nähtävää todellakin on.

Media sen kaikissa muodoissa tarjoaa meille jatkuvalla syötöllä uutta ja mielenkiintoista näh-
tävää ja luettavaa. Se kaikki vaikuttaa meihin, ja vaikutus voi olla monenlaista. Ehkä Pinterest 
esittelee sinulle vihreää vakosamettihametta. Ehkä pidät siitä ja haluat ostaa sellaisen. Tällainen 
on melko harmitonta vaikuttamista, sillä se ulottuu olemuksessasi vain pinnallisiin seikkoihin. 
Entä jos silmääsi ei osukaan hame, vaan vaikkapa uutinen? Jos uutisessa kerrotaan joukon 
arabimiehiä ahdistelleen naisia ravintolassa uudenvuodenyönä, millainen vaikutus lukemallasi 
sinuun silloin on?

Johanna Vehkoon internetartikkelin mukaan tällainen uutinen julkaistiin saksalaisessa Bild-leh-
dessä vuonna 2017. Ei liene vaikea arvata, millainen vaikutus uutisella mahtoi olla vaikean 
pakolaisvyöryn alle joutuneessa Saksassa, jossa maahanmuuttovastaisuudella on ollut alus-
ta lähtien vahva tuki. Yle.fi:ssä 23.3.2017 julkaistussa internetartikkelissaan Valheenpaljasta-
ja: Pelkoa, inhoa ja väkivaltaa – eli miksi valeuutiset ovat oikeasti vaarallisia Johanna Vehkoo 
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käsittelee juuri tällaisia huhuja ja valeuutisia - nimenomaan valeuutisia, sillä juuri sellainen tuo 
Bild-lehden uutinen oli. Uutisen todistajat, joita olivat ravintoloitsija ja niin sanotut silminnäkijät, 
olivat tosiasiassa keksineet koko jutun naisia ahdistelleista arabimiehistä. Lehti pyysi myöhem-
min valheellista uutistaan anteeksi, mutta sen vaikuttava voima oli jo ehtinyt tavoittaa suuren 
joukon saksankielistä lukijakuntaa.

Tässä tapauksessa vaikutus on jo melko merkittävä, sillä se antaa helposti voimaa tietyille 
ideologioille. Vehkoon artikkelissakin todetaan, että ensimmäisenä ahdistelusta syytettiin paria 
vuotta aiemmin maahan runsain joukoin saapuneita pakolaisia. Vehkoo kertoo artikkelissaan, 
että Saksan sosiaalisessa mediassa pakolaisia koskevat valeuutiset ovat Saksassa “päivittäi-
nen riesa”. Netin palstoilla väärä tieto saa aivan uusia leviämismahdollisuuksia, mikä antaa 
myös valeuutisille ja huhupuheille mahdollisuuden vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Nationa-
listiset liikkeet saavat tällaisista uutisista polttoainetta muukalaisvastaisiin, populistisiin puhei-
siinsa, kansaa kohahduttavia tapahtumia kun on helppo käyttää aseena ulkopuolisilta tuntuvia 
ihmisryhmiä vastaan. Kun nämä uutiset ovatkin valheellisia, vääristää se ihmisten todellisuuden 
käsitystä: kyse ei olekaan satunnaisista tapauksista, vaan sama ihmisryhmä tekee samanlaisia 
rikoksia jatkuvasti ja paljon. Mielikuva ei perustu enää tosiasioihin ja faktoihin, vaan siihen se-
koittuvat valheet ja fiktio.

Ei toki ole mitenkään uutta, että jotain tiettyä ihmisryhmää vainotaan valheen keinoin. Jo an-
tiikin Roomassa levitettiin huhuja siitä, miten kristityt olisivat kannibaaleja. Uutta on kuitenkin 
se, että sosiaalisen median avulla tällaisia valheita pystytään levittämään paljon nopeammin ja 
tehokkaammin. Johanna Vehkoon mukaan valheita ja huhuja käytetään yhtä ihmisryhmää vas-
taan myös esimerkiksi Myanmarissa, jossa verkossa levitetään väärää tietoa alueen vainotusta 
muslimivähemmistöstä. Myanmarin kaltaisissa köyhissä maissa, joissa netti on suurelle osalle 
kansasta melko uusi asia, vihapuhe ja valeuutiset iskevät väestöön hyvin, sillä monilla ei ole 
tarpeeksi vankkaa kokemusta internetin käytöstä erottaakseen valeuutiset totuudenmukaisesta 
ja rehellisestä uutisesta.

Kun todellisuuden ja valheen raja häilyy, avaa se oven mitä merkillisemmille ilmiöille. Tällaisia 
ilmiöitä ovat esimerkiksi salaliittoteoriat, jotka erityisesti internetin avulla leviävät ennennäke-
mätöntä vauhtia lukemattomien ihmisten ihmeteltäviksi. Johanna Vehkoo kertoo artikkelissaan 
myös salaliittoteoreetikoista, jotka hänen mukaansa “haastavat mielellään “virallisia kertomuk-
sia” joukkoampumisista ja terroriteoista”. Tämä saattaa kuulostaa melko harmittomalta, mutta 
tällaisella viattomalla ajatusleikillä saattaa olla vakavia seurauksia. Vehkoo ottaa artikkeliinsa 
esimerkiksi Pizzagate-teorian, joka aiheutti joulukuussa 2016 Yhdysvalloissa ampumavälikoh-
tauksen paikalliseen pizzeriaan. Kyse ei olekaan vain harmittomasta ajanvietteestä, koska sala-
liittoteoreetikot voivat epäillä ja kiistää mitä tahansa. Synkempiä esimerkkejä tästä ovat ihmiset, 
jotka eivät usko holokaustin oikeasti tapahtuneen tai Vehkoonkin mainitsemat henkilöt, jotka 
ahdistelevat kouluammuskeluiden uhrien omaisia, koska uskovat näiden valehtelevan yhteisö-
ään kohdanneesta tragediasta.

Tällaiset teoriat tuntuvat varmasti monesta hyvin kaukaa haetuilta. Sitähän ne usein ovatkin, 
sillä mitä salaliittoteorioihin tulee, vain taivas on rajana. Tubettaja Ville Mäkipelto julkaisi kana-
valleen 25.1.2017 videon “TOP 5 UUTTA SALALIITTOTEORIAA”, jossa hän käsittelee vuoden 
2017 alussa ajankohtaisina olleita salaliittoteorioita. Videolla esitellyt teoriat saavat katsojan kul-
mat kohoamaan useammin kuin kerran: Donald Trumpin väitetään kuuluvan illuminatiin, maa-
ilman eliitin suunnittelevan laajaa väestön harventamista ja totta kai esiin nousee myös kaikille 
jo ala-asteelta tuttu teoria siitä, että joukossamme elää “reptiliaaneja”. Mäkipelto ei juuri puhu 
videossaan siitä, onko näillä teorioilla oikeasti laajaa kannatusta, mutta jos näin on, elämme 
hyvin kaoottista aikaa.

Niin, kannatusta näille teorioille löytyy, sehän käy ilmi jo tuosta aiemmin mainitusta Johanna 
Vehkoon artikkelistakin. Herää kysymys siitä, mikä kummassa saa ihmiset uskomaan kaikkiin 
näihin järjenvastaisiin teorioihin. Ville Mäkipelto sivuaa videossaan teoriaa siitä, että Yhdysval-
tojen aselakien tiukentaminen olisi hallituksen salajuoni, jolla kansa saataisiin puolustuskyvyttö-
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mäksi ja siten helpommin ohjailtavaksi. Tässä lienee hyvä esimerkki motiivista teorioiden taka-
na, ja se motiivi on oma agenda. Ihmiset, jotka joko ajavat jotain muutosta tai vastustavat sitä, 
voivat salaliittoteorioiden avulla puolustaa omaa kantaansa ja demonisoida vastustajansa. Ja 
niinhän se on, että ihminen uskoo juuri siihen, mihin itse haluaa uskoa.

Lopulta voisikin todeta, että se, miten suhtaudumme vastaanottamaamme tietoon, määrittää 
omaa persoonaamme nykypäivänä enemmän kuin koskaan aiemmin. Kun joka tuutista puskee 
eteemme uusia uutisia, kuvia ja videoita, täytyy olla jatkuvasti tarkkana ja osata lukea rivien 
väleistä. Nykymediassa selviytyminen vaatii lähdekriittisyyttä, yleissivistystä ja hyvää medialu-
kutaitoa. Ilman näitä kykyjä käsityksemme ympäröivästä maailmasta vääristyy. Eri tahot repivät 
meitä eri suuntiin, ja kun tällainen sirkus vain jatkuu, on yhä vaikeampi hahmottaa, että mikä 
niistä on se oikea suunta.
       Saima Herrala

11. KOULUN TILAISUUKSIA

6. - 7.8. Opettajat aloittivat työvuotensa kahdella suunnittelupäivällä.

8.8. Uuden lukuvuoden alku. Kirkon remontin vuoksi lukuvuoden alun siunaustilaisuus

 pidettiin lukion salissa.

9.8. Kahta tutkintoa suorittavien abien infotilaisuus

12.8. Kahta tutkintoa suorittavien ykkösten infotilaisuus

13.8. Koulukuvaus

15.8. Muurinmurtajaiset lukion ykkösille Sotkan Erähovilla

20.8. Evakuointiharjoitukset lukiolla. 

21.8. Suomen lukiolaisten liitto esitteli toimintaansa ykkösille

23.8 CERN-lukioverkoston seminaari, Jyväskylän yliopisto,Fysiikan laitos

4.9.  Abien vanhempainilta

13.9 Yritysvieraily Pesmelille, fy1/1b

16.9. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkoivat lyhyiden kielten kokeella

7.10 Fysiikkakilpailu

8.10. Fysiikan,biologian ja maantieteen opiskelijoiden Geopark-retki Katikkaan ja 

 Lauhaan

8.10. Ykkösten vanhempainilta

9.-12.10. Geopark-hankkeen opintomatka Itävaltaan

14.-18.10.  Syysloma

20.-24.10. Erasmus+ NH hankkeen opettajien aloituskokous Portugalissa

28.10 Tähtitieteen ryhmä havaintoretkellä Vaasassa Söderfjärdenissä

7.11.  Kaupunginjohtaja Linda Leinonen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse 

 Hautala, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Urpo Paananen sekä 

 kasvatus- ja opetusjohtaja Lari Marjamäki tutustumassa lukioon 

13.11. Seamk-päivä Seinäjoella

14.11. Yo-info kevään 2020 kirjoituksista abeille.

18.-28.11. LUMA-paja Yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille
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22.11. Taksvärkkipäivä. Opettajat tutustumassa Vaasan lyseon lukioon.

27.11. CERN-tiedeleirikoululaisten tapaaminen Ilmajoen lukiolla

28.11. Vanhempainilta jatko-opinnoista yhteiskoulun 9.-luokkalaisille

29.11.-6.12. Erasmus+ Cultural Heritage opiskelijavaihto Puolassa

3.12. Studia-messut Helsingissä 

5.12. Itsenäisyyspäivän juhla ja syksyn ylioppilaiden lakitus

10.12. Tähtitieteen ryhmä tähtiretkellä Hyypässä Aulis Sompin luona

13.12. Sibelius-lukion Joulushow Koulukeskuksessa

14.12 Tiedeleirikoululaisten myyjäiset

20.12. Joulujuhla

Uutta näkökulmaa opetukseen Sielun silmä –näyttelystä Tikanojan 
taidekodista.

Tiernahenkilöiden jouluväännelmässä kuningas YTL piti komentoa.
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7.1. Joululoman virkistämänä työhön. Info jatko-opinnoista lukiolaisille.

21.-26.1. Hiukkasfysiikan tiedeleirikoulu CERNissä Sveitsissä ja Chamonix.

23.1. Teatterireissu Vaasaan Sugar - Piukat paikat -musikaalia katsomaan yhdessä 

 Teuvan lukiolaisten kanssa

27.1. Australialainen vaihto-oppilas Wilow Hoskins saapui lukiolle

Teetä, keksiä ja Brexit.

31.1. Abigaala

4.2. Yo-info kevään kirjoituksista.

28.1. 9. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen tilaisuus lukiolla

3.-7.2. Erasmus+ WATER hankkeen opiskelijavaihto Serbiassa

5.-11.2. Abien preliminäärikokeet
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12.2. Penkkarit poikkeuksellisesti keskiviikkona

14.2. Vanhojen tanssit

24.2.-1.3.  Talviloma

10.3. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkoivat

13.3. Tieto ylioppilaskokeiden reaalikoepäivien siirrosta viikkoa aikaisemmaksi 

 koronaviruksen takia saapui lukiolle

16.-20.3. Ylioppilaskokeita joka päivä. Kokelaat ja valvojat joutuivat kovan paikan eteen.

18.3.  Hallituksen määräämän poikkeustilan takia Suomen koulut siirtyivät etäopetukseen

 muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

30.3. Poikkeustilaa jatketaan 13.5. saakka

1.-7.4. Etäjakson arviointiviikko

14.-17.4. Teemaviikko etänä

14.5. Kakkoset saivat tietoa ja ilmoittautumisohjeet syksyn kirjoituksiin. Peruskoulu palasi

 lähiopetukseen mutta toinen aste jatkoi etäopetuksessa. 

27.5. Opettajilla lukuvuoden viimeinen kokous Google Meet-sovelluksella

22.-29.5. Kevään viimeinen koeviikko etänä

30.5. Lukuvuoden päätös netissä. Onnea ylioppilaille!

 

 Hyvää kesää kaikille !

Hienojen herrojen salonkiseurustelua vanhojen malliin.
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12. ILMOITUSASIAT

Uusintakuulustelut

Koulutyö alkaa maanantaina 10.8. klo 9.00. Seuraava uusintakuulustelu on pe 21.8. klo 15. 
Uusintaan tulee ilmoittautua 14.8. mennessä. Lukuvuoden aikana kesken jääneet kurssit (P) on 
saatava valmiiksi viimeistään tässä kuulustelussa. Vanhat P:t poistetaan tämän jälkeen todis-
tuksista.

Ylioppilaskirjoitukset

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

Syksyn koepäivät 2020 ovat seuraavat:

ma 14.9. Kemia, terveystieto

ke  16.9. Vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti

to  17.9. Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede

pe  18.9. Äidinkieli, lukutaidon koe 

ma 21.9. Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ti  22.9. Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

to  24.9. filosofia biologia

pe  25.9. Äidinkieli, kirjoitustaidon koe

ma 28.9. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ti  29.9. Psykologia, historia, fysiikka 

13. KOULUMME TILAISUUKSIA JA MATKOJA OVAT TUKENEET
SEURAAVAT YRITYKSET

Kauhajoen kaupunki

LC Kauhajoki

LC Kauhajoki-Aro

LC Katrilli

Kauhajoen valistus- ja avustussäätiö

Tietokauha Oy

RautaKortes

Lähitapiola Kauhajoki

S-market ja ABC Kauhajoki

Kauhajoen Kukkakulma ja hautauspalvelu

Kauhajoen lukion opiskelijakunta

Kiitos kaikille tukijoille!

Isojoen konehalli Oy

Kauhajoen Krouvi

Rahti-Kaleva Oy

VUOKSI, Suupohjan koulutuskuntayhtymä

JA Rakenne Oy

Kaikua Oy

Siementila Suokas Oy

Suupohjan Akku ja Rengas Oy

LVI-talo P.Kallela Oy

Esperi Hoivakoti Tuulikannel

Tähtifysio Oy

POP pankki Suupohjan osuuspankki
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14. STIPENDIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT

Koulu on saanut lv. 2019 - 2020 seuraavat lahjoitukset:

Lukion 75-v. juhlarahasto   1000 €
 Henrietta Alakortes 3a 400 €
 Netta Kuusinen 3a 150 €
 Anni Nuuttila  3a 150 €
 Maija Korpi-Filppula 3c 150 €
 Eero Haapaniemi Kaksoistutk. 150 €

Kauhajoki-lehti 100 € parhaalle äidinkielen aineen kirjoittajalle
 Saima Herrala 3a 100 €

Parkanon säästöpankkisäätiö 300 €
 Janita Mäkelä 3a 150 €
 Rasmus Tuomola 3b 150 €

Lions Club Kauhajoki    160 €
 Ninni Ryödi   3b  80 €
 Karoliina Kujanpää 3c  80 €

LC-Kauhajoki/Aro   100 € 
 Eveliina Markkula  3c  100 €

LC-Katrilli   100 € 
 Sippo Luomapuro 3b  50 €
 Sanna Myllyaho 3c  50 €

LC-Päntäne   200 € 
 Veeti Ahonen 3b  50 €
 Jere Vierula   3b  50 €
 Heikki Koskela  3c  50 €
 Helena Koskela 3c  50 €

Kauhajoki-Seura on luovuttanut palkintokirjoiksi Kauhajoki kuvateoksia, Kuvia Kauhajoel-
ta, Rikas elämä -kirjoja ja Maan sydämeltä -kirjoja.  Lisäksi jaetaan Lakkia ja elämää varten 
–lukion 75-vuotisjuhlakirjoja. Lukio on myös saanut tai hankkinut useita muita kirjoja ja mi-
taleja 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 nuori-
son opiskelua kohtaan.

Palkintokirjat, mitalit

Lakkia ja elämää varten -kirja
 Oskari Pättikangas 3a
 Riina Koivisto 3b
 Roosa Mäkelä 3c
 Niko Halkola Kaksoistutkinto
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Äidinkielen kirjapalkinto
 Henrietta Alakortes 3a
 Saima Herrala  3a
 Rasmus Tuomola 3b

Hitaan journalismin yhdistyksen Long Play-lehden vuosikerta
 Rasmus Tuomola 3b

Englannin kielen kirjapalkinto 
 Rasmus Tuomola 3b
 Eveliina Markkula 3c
 
Sverigekontakt i Finland rf.
 Netta Kuusinen 3a

Pohjola-Nordenin e-kirjapalkinto
 Henrietta Alakortes  3a

Ruotsin palkinto
 Maija Korpi-Filppula  3c
 Eveliina Markkula 3c

Saksan kielen kirjapalkinto
 Veeti Ahonen 3b
 Maija Korpi-Filppula 3c
 Eveliina Markkula 3c

LUMA-palkintokirjat aktiivisille ja menestyksekkäille opiskelijoille
 Henrietta Alakortes 3a
 Netta Kuusinen 3a
 Oskari Pättikangas 3a
 Ninni Ryödi 3b
 Eero Haapaniemi Kaksoistutkinto

Maantieteen kirjapalkinto
 Rasmus Tuomola  3b

Psykologian kirjapalkinto
 Anni Nuuttila  3a
 Jesperi Varala 3b

Terveystiedon kirjapalkinto
 Anni Nuuttila 3a
 Karoliina Kujanpää  3c
 
Kauhajoen seurakunnan uskonnon kirjapalkinto
 Niko Ala-Panula  3b
 Johanna Mäkiranta  3b 

Historian kirjapalkinto
 Nikke Mattila  3b
 Maija Korpi-Filppula 3c



 Kauhajoen yrittäjien yhteiskuntaopin kirjapalkinto 
 Nikke Mattila 3b
 Reetta Soinila 3c

Filosofian kirjapalkinto
 Saima Herrala 3a

Positiivinen liikkuja
 Eveliina Turunen 3c

Simon pysti ansioituneelle liikuntalinjalaiselle
 Ninni Ryödi  3b

Kemia -lehden vuosikerta
 Henrietta Alakortes 3a
 Netta Kuusinen 3a
 Oskari Pättikangas 3a
 Nora Männistö 2a
 Miko Pollari 2a
 Noora Matsälehto 2c
 Petteri Tuomola 2c

Uusiouutiset lehden vuosikerta
 Lauri Piispanen  1a

LUMA stipendikirjat
 Jenni Mäkiranta 1a
 Benedek Berki 1b
 Paavo Piipari 2a
 Maria Peltomäki 2b
 Marianne Alasaari 2c

Kauhajoki-Seuran kirjapalkinnot

Pentti Kakkori: Kuvia Kauhajoelta
 Roosa Ojaniemi 3a
 Veeti Ahonen 3b
 Helena Koskela 3c

Kauhajoki –kuvateos
 Emma Grönlund  2a 
 Robert Suvanto  2b 
 Petteri Tuomola 2c 
 
Rikas elämä
 Karoliina Markkula  2a 
 Veera Anttila 2b 
 Konsta Kytöneva  2c 
 
Maan sydämeltä –teokset
 Henriikka Köykkä  1a 
 Juuso Rantanen  1a 
 Roni Kinnunen  1b 
 Nanna Ketola  1b 
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