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Ähtärin lukion 56. lukuvuosi

Elokuun alussa tullessani ensimmäistä päivää työpaikalleni hivenen 
pelästyin – remontti oli vielä täydessä käynnissä lukion luokissa ja uusia 
ilmanvaihtokoneita asennettiin. Onneksi asennukset sujuivat mallikkaasti ja 
syksy päästiin aloittamaan uudet koneet ainakin suurin piirtein asennettuina. 
Oman mausteen syksyyn toi Yhteiskoulun puolen remontti, joka vaikeutti 
molempien koulujen toimintaa muutaman kuukauden ajan. Tällä hetkellä tuota 
aikaa voi vain muistella ja tilat on saatu pääsääntöisesti hyvin käyttöön – kun 
vielä tämän kesän aikana putki saadaan korjattua, pääsemmekin odottamaan 
seuraavaa isoa rakennusprojektia: liikuntahallia. Tämä työmaa tulee varmasti 
näkymään arjessamme tulevana lukuvuonna.

Kuluneen lukuvuoden aikana olen päässyt tutustumaan Ähtärin lukion arkeen 
ja juhlaan. Arjessa näkyy opiskelijoiden motivoituneisuus ja korkea työnteon 
moraali. Opiskelijoiden yhteishenki rehtorin toimiston vinkkelistä näyttää 
toimivan hyvin. Opettajat ovat rehtoria ehkä hivenen lähempänä (ainakin 
fyysisesti), ja voin sanoa puhtain omatunnoin opettajien tekevän hyvää työtä 
opiskelijoiden hyväksi. Opiskelijoilta vaaditaan sopivasta, mutta samalla 
kuitenkin jokaisesta huolehditaan ja muistutetaan opiskelun tärkeydestä – ja 
lisäksi yhdessä tekemisen tärkeydestä.

Lukuvuoden aikana sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulivat osaksi koulun 
arkea. Keväällä 2017 sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin osallistui Ähtärissä 22 
kirjoittajaa. Lukuvuoden ensimmäisellä koeviikolla aloitettiin valmistautuminen 
sähköisiin kokeisiin – liikuntasalissa 40 koeviikon opiskelijaa teki sähköisen 
kokeen. Viidennen jakson koeviikolla koulun konemäärä ei enää riittänyt, vaan 
koneita jouduttiin lainaamaan Otson koululta, koska sähköisen kurssikokeen 
teki yhtä aikaa 70 opiskelijaa. Sähköisiin ylioppilaskokeisiin siirtyminen jatkuu 
yhä edelleen ja keväällä 2019 viimeisenä aineena matematiikka sähköistyy. 
Muutos on omasta mielestäni hyvä – opiskelussa ja työnteossa tietokoneiden 
käyttö lisääntyy, ja on hyvä, että lukio pyrkii pysymään muutoksessa mukana.

Arjen aherruksen keskellä on hyvä olla myös muuta. Ähtärin lukion juhlat 
tuovat hyvän mausteensa koulun arkeen: poikkitaiteellisen kurssin ensiesitys 
puurojuhlassa, ja koko puurojuhla oli ensimmäistä kertaa mukana olleelle 
mukava kokemus. Samoin Wanhojen tanssien hienot tanssisuoritukset ja upeat 
puitteet loivat hienoa yhteenkuuluvuuden tunnetta koko työyhteisössä.

Ähtärin lukio odottaa kaupungin päätöksiä tulevaisuudestaan. Syksyllä 2017 
aloitti toimintansa toisen asteen selvitystyöryhmä miettien missä Ähtärin lukio 
jatkossa sijaitsee. Yhteiskoulun yhden rakennuksen poistuminen käytöstä 
on tuonut tarpeen uusille tiloille. Työryhmä esittää raportissaan uusien 
tilojen rakentamista lukiolle Sedu Koulutien välittömään läheisyyteen. Mikäli 
kaupunki tekee myönteiset päätökset asiassa, uuden lukion suunnittelu pääsee 
käyntiin. Vaikka vanhoihin tiloihin liittyy paljon historiaa, tunnetta ja muistoja, 
ei lukio ole rakennus, lukio on opiskelijoiden ja opettajien yhdessä muodostama 
perhe.

Erityisesti kuluneesta lukuvuodesta haluan kiittää eläkkeelle jääviä opettajia. 
Kampinmäeltä jää neljä opettajaa eläkkeelle kuluneen lukuvuoden jälkeen, 
te kaikki olette tehneet upeaa työtä Ähtäriläisten nuorten eteen, kiitos siitä 
kaikille. Lukiossa opettavista ansaitulle eläkkeelle siirtyvät äidinkielen lehtori 
Pauli Palomäki ja englannin lehtori Arja Ihanainen – mukavaa eläkeaikaa!

 

Mukavaa kesää kaikille 
Markku Juhola, rehtori, 19.5.2017
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KOULULAITOKSEN  
HALLINTO 

Sivistyslautakunta

OPETTAJAT  JA  MUU  
HENKILÖKUNTA

Opettajat

Toimikausi 2013-2016, 2017

jäsen:     
Kangasniemi Unto, puheenjohtaja
Mäenpää Leena, varapuheenjohtaja
Keisala Heidi
Koivisto Aleksi
Korpisalo Mia
Kujansuu Jari
Marin Jukka
Sulkava Iira
Syrjänen Auni
Kivinummi Kari, kaupungin hallituksen edustaja   
Kuoppa-aho Eija, sivistystoimenjohtaja, esittelijä

Asiantuntijajäsenet, jotka jatkavat myös uudella kaudella:
Puntala Marika, nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja
Laitakari Ursula, kirjastotoimenjohtaja
Sivén Osmo, liikuntatoimenjohtaja
Mannismäki Sirpa, varhaiskasvatuspäällikkö

Koulutoimisto   

Koulutoimisto sijaitsee kaupungintalolla, 
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
Kuoppa-aho Eija, sivistystoimenjohtaja, 
1.4.-, vs Ahopelto Päivi, puh. työ 040 572 6279
Jaakkola Anna-Liisa, hallintosihteeri, puh. työ 040 752 6572

Juhola Markku, rehtori
Luodeslampi Anne, vararehtori, opetusaineet yhteiskuntaoppi, 
uskonto, filosofia ja psykologia 
Aarnio Pirkko, lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtori, 
opetusaineet biologia ja maantiede, lv 15B
Halttunen Minna, lukion ja perusopetuksen yhteinen saksan ja 
ruotsin kielen lehtori, sijaisena lv 2016-2017 Johanna Luoma 
Hänninen Johanna,  yhteiskoulun ja lukion yhteinen lehtori, 
opetusaine kuvataide 
Ihanainen Arja, lukion lehtori, opetusaine englanti
Kangasniemi Anna-Kaisa, lukion lehtori, 
opetusaine psykologia, lv. 15A
Kantola Kauko, lukion lehtori, 
opetusaineet fysiikka ja matematiikka, lv 16A
Huhtamäki Juhani, lukion ja yhteiskoulun yhteinen lehtori, 
opetusaine matematiikka 
Saunanen Leena, yhteiskoulun ja lukion yhteinen lehtori, 
opetusaine musiikki, sijaisena lv 2016-2017 Heikki Saunanen
Mustamäki Erika, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, lv 16B
Sormunen Ksenia, espanjan ja venäjän kielen tuntiopettaja, lv 14 
Rinne Anne, oppilaanohjauksen lehtori
Suutarinen Pasi, yhteiskoulun ja lukion yhteinen lehtori, 
opetusaine liikunta 
Suutarinen Taina, yhteiskoulun ja lukion yhteinen lehtori, 
opetusaineet liikunta ja terveystieto
Tasanen Leena, perusopetuksen lehtori, opetusaine kemia
Yli-Kaatiala Jorma, opetusaine historia, lv 14

Lukion opettajat
Kuvassa alarivissä vasemmalta Arja Ihanainen, Leena Tasanen, Taina Suutarinen, Erika Mustamäki, Markku Juhola, 
Ksenia Sormunen Takarivissä Anne Rinne, Juhani Huhtamäki, Anne Luodeslampi, Kauko Kantola, Jorma Yli-Kaatiala, 
Pasi Suutarinen, Anna-Kaisa Kangasniemi, Pirkko Aarnio, Johanna Hänninen 
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Henkilökunta
 
Onnela Hanna, terveydenhoitaja, puh. työ 044 550 1338, 
Ahomaa Heli, Sedu Ähtäri Koulutien, perusopetuksen ja lukion 
yhteinen koulukuraattori, puh. työ 0400 806 194
Hirvilampi Marke, koulusihteeri, puh. työ 040 653 0333
Kynnäs Ari, kiinteistönhoitaja, puh. työ 0400 569 077 
Lamminaho Arto, vahtimestari, puh. työ 040 506 2318

Kuoppala-Niemi Hilkka, ruokalanhoitaja, toimipaikkana 
yhteiskoulu/lukio, puh. työ 040 672 2457
Raivio Marjo, yhteyshenkilö aluekeittiö, puh. työ 040 847 1680
Laitoshuoltajat 044 550 1837:
   Pohjonen Eila, Sipilä Sanna, Virkamäki Marja-Liisa

Ihanainen the eläkeläinen

Ihanainen englanninopettajamme Arja lähtee nauttimaan 
varmasti täysin siemauksin ansaituista eläkepäivistään. Hänen 
pitkälle uralleen on mahtunut kaikenlaista työtä 
aina siivoamisesta opettamiseen, niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin. Eläkkeelle jäämisestä hän on 
kovasti ilmoitellut kaikille, mutta varsinkin me 
oppilaat olemme saaneet kuulla paljon hehkutus-
ta englannintunneillamme.

Kaikesta hehkuttamisesta huolimatta Arja it-
sekin oli vielä muutama viikko takaperin epävar-
ma siitä, pääsisikö hän eläkkeelle laisinkaan sillä 
epäili, että hallituksemme kaikessa epävakau-
dessaan saattaisi nostaa eläkeikää, jolloin hänkin 
joutuisi – tai saisi – jatkaa opettajan työssä, josta 
hän kovasti pitää. Varsinkin oppilaiden ja opet-

ELÄKKEELLE

tajien kanssa työskentely on hänelle mieleen, mutta lisääntyvästä 
virtuaalisesta koulunkäynnistä hän ei nauti, ja hän kertoo, että 
on hyvä aika lähteä eläkkeelle, ennen kuin kaikki sähköistetään 
ja inhimillisyys sekä opettajan ja oppilaan välinen kasvotusten 
tapahtuva kanssakäyminen katoaa.

Arjalla on salaisuus menestykseen. Hänen isänsä sanoin: 
”Elämässä kannattaa kaikki asiat tehdä aina niin hyvin kuin 
pystyy. Ei kannata koskaan ryhtyä mihinkään, jos ei aio tehdä 
sitä niin hyvin kuin pystyy”. Arja itse on täyttänyt tätä viisas-
ta elämänohjetta, ja me oppilaat olemme päässeet osaksi tätä 
periaatetta. 

Eläkkeellä Ihanainen aikoo elää hetkessä, vaikka tulevai-
suudensuunnitelmia hän on toki tehnyt.  Suunnitelmiin kuuluu 
lähinnä remontointia ja marjastusta, arjen askareita. Hän toivot-
taa oppilaat käymään kylässä luonaan ja kertoo, että kahvia, teetä 
ja pullaa on aina tarjolla. Kiitos vielä Arja sinulle kaikista niistä 
tärkeistä opeista ja hauskoista muistoista, joita sinä olet meille 
lukiolaisille vuosien aikana jakanut ja oikein iloisia eläkepäiviä!

TIIA VUORINEN

Arja menossa viimeisen oppitunnin pitoon.

Oppilaskunnan hallitus muisti 60 vuotta täyttävää Arjaa.
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Pauli Palomäki jää eläkkeelle

Paulin kiinnostus historiaan sai kipinänsä 
lapsuudessa kuunneltuista jännittävistä 
historiallisista tarinoista ja jo 10-vuotiaana 
hän luki ensimmäisen kerran Tuntemat-
toman Sotilaan. Niihin aikoihin mielen-
kiinnon kohteina olivat myös lukeminen ja 
kirjoittaminen, joiden harjoittelua jatkettiin 
menestyksekkäästi Kauvatsan kansakoulun 
jälkeen Kiikan oppikoulussa. Samat aiheet 
vetivät yhä tiukasti puoleensa, joten Paulin 
opiskelupaikaksi osoittautui Tampereen 
yliopisto, pääaineena historia ja sivuaineina 
muun muassa suomen kieli ja kirjallisuus. 
Valmistumisen jälkeen uravaihtoehtoina 
olivat joko tutkijan tai opettajan ammatti. 
Juuri perheen perustaneelle jälkimmäinen oli 
käytännöllisempi vaihtoehto.

Vuonna 1982 opettajan paperit saanut 
Pauli aloitti uransa Kotkassa yläasteen ja 
lukion tuntiopettajana, aineina äidinkieli, us-
konto ja historia. Tämän jälkeen taival jatkui 
valaisemaan oppilaita Ikaalisten yläasteelle ja 
vuonna 1987 määränpääksi valikoitui Ähtäri. 
Pauli opetti yläasteella äidinkieltä ja historiaa sekä monena vuonna myös lukiossa historiaa ja yhteiskuntaoppia.

Kaupunkina Ähtäri osoittautui mielekkääksi ja monipuoliseksi, mikä näkyy hyvin esimerkiksi laajassa har-
rastustoiminnassa. Pauli on toiminut Opettajien ammattiyhdistyksen sekä tikkaseuran puheenjohtajana. Myös 
näytteleminen kuuluu Paulin taitoihin, mistä olemme saaneet monia humoristisia vihjeitä koulun erinäisissä juhlissa 
ja Hääkeikka-musikaalissa. Hän on lisäksi kisannut lukuisissa tietovisoissa, joissa on suoriutunut kohtalaisesti. Har-
rastuksiin sisältyy myös pelikorttien, musiikin ja elokuvien keräily.

Mitä tulevaisuudessa sitten? Haastattelun jälkeen voin sanoa, että tapahtumaköyhää ja kolkkoa Paulin arjesta 
eläkkeellä ei ainakaan tule. Lasten ja lastenlasten kanssa aika kuluu mukavasti ja kotipaikkakunnalla Kauvatsalla 
sijaitsee remonttia tarvitseva mökki. Kaupunginvaltuustossa Pauli vie oppilaiden, opettajien ja koulujen asioita 
eteenpäin terävällä ajattelukyvyllä ja pilke silmäkulmassa, mihin opettajan kokemus antaa hyvät eväät. Tikanheiton 
vetäminen jatkuu ja kunnianhimoisena tavoitteena on myös saksofonin soiton opettelu. Ajan myötä ja ideoiden 
selkiintyessä tulemme ehkä saamaan näytön myös Paulin kirjoitustaidoista. 

Pauli kiittää kaikkia kollegoitaan. Ilmapiiri Ähtärin yhteiskoulussa ja lukiossa on ensiluokkainen sekä aito ja 
yhdessä vietetyt vuodet ovat olleet täynnä huumorin eri sävyjä. ”Kiitos ja kannustus lähtee myös jokaiselle oppilaalle. 
Muistakaa tukea toisianne ja haastaa itseänne tarpeeksi, sillä korkeamman aidan ylittäminen palkitsee enemmän 
kuin matalamman.”

KATI SAARIMÄKI

Pauli ja hallituksen jäseniä.
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OPISKELIJAKUNTA
Opiskelijakunnan hallitus 

 1.1.2016 alkaen 1.1.2017 alkaen
 Jaakko Saarinen, pj  Outi Rantamäki, pj. 
 Juulia Koivisto, siht. Tiia Vuorinen, siht.
 Netta Humalamäki, rah.hoit Essi Katajamäki, varapj, rahastonhoitaja
 Iina Varjanto Kati Saarimäki, kulttuurivast.
 Ville Määttä Iiro Suutarinen, kulttuurivast.
 Outi Rantamäki Markus Hissa, kioskivast.  
 Olli Vuorela Joona Raivio, kioskivast.   
       
 Opiskelijakunnan ohjaajana on toiminut vararehtori Anne Luodeslampi

SYKSY 

Elokuun 8. Päivä starttasi uusi lukuvuosi käyntiin. Uusia alkajia 
oli hurja määrä ja suuri joukko heistä olikin ulkopaikkakun-
talaisia. Ähtärin lukio on siis herättänyt kiinnostusta myös 
muualla. Uusien alkajien lisäksi opettajistoon tuli muutosta Erika 
Mustamäen tullessa takaisin äidinkielen opettajaksi ja samoin 
myös Anna-Kaisa Kangasniemi palasi psykologian opettajaksi. 
Musiikinopettajaksi tuli Heikki Saunanen. Myös rehtoriksemme 
vaihtui Markku Juhola. Minna Halttusen jäädessä äitiyslomal-

le, hänen tilallaan ruotsin ja saksan opettajana jatkoi Johanna 
Luoma ja opiskelijakunnan hallituksen ohjaavaksi opettajaksi tuli 
Anne Luodeslampi. 
Hallituskin sai hieman uutta verta Essi Katajamäen astuttua Olli 
Vuorelan tilalle tämän siirryttyä kaksoistutkintolaiseksi. Taks-
värkkirahat hallitus päätti tänä syksynä lahjoittaa Ollinkulman 
päiväkodille. Samalla reissulla hallitus kävi leikkimässä Ollinkul-
man lasten kanssa. 

Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa lukuvuonna 2016-2017
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Orjamarkkinat 

Orjamarkkinat järjestettiin syyskuussa, ja perinteiseen tapaan 
alkajat kutsuttiin rivin koulun pihalle. Teemana tänä vuonna oli 
Hyvä ja Paha. Eksoottisella alkumaljalla aloitettiin ja tämän jäl-
keen alkajat laitettiin palvomaan jatkajia. Itse markkinat järjes-
tettiin huutokauppasalissa, jossa alkajat myytiin orjiksi. 

Orjuutus oli lokakuun lopulla. Tuolloin orjat saivat täysin 
yllättäen käskyn tulla saliin, missä heidät puettiin mitä erikoi-
simpiin asuihin. Pihalla orjat joutuivat catwalkille, minkä jälkeen 
ostajat saivat orjansa omaan käyttöönsä. Perinnetapahtuma oli 
kokonaisuudessaan hyvin värikäs ja ehkä hullukin. 

Kulttuurimatka 

Tänä syksynä kulttuurimatkan bussimme nokka otti suunnak-
seen Tampereen. Siellä ohjelmanumerossa oli ensimmäisenä 
yliopistovierailu, missä entisiä Ähtärin lukion opiskelijoita oli 
kertomassa yliopisto-opiskeluista. Vierailun jälkeen jäi hyvin ai-
kaa ja vaihtoestoisesti sai jäädä vielä yliopistolle tutustumaan tai 
suunnata kaupoille. Kello 19:00 vuorossa oli Tampereen teatteris-
sa näytelmä Ulkomaalainen. Näytelmä oli komedia erilaisuudes-
ta ja ennakkoluuloista. 

Puurojuhla 

Tänäkin vuonna lukion syyslukukausi päättyi perinteiden mu-
kaan puurojuhlaan. Juhla alkoi Pirkanlinnan auditoriossa poik-
kitaiteellisen näytöksellä Saiturin Joulu. Tämän jälkeen oli pieni 
väliaika, jolloin siirryttiin koululle, jossa hallitus ja alkajat tarjoi-
livat pullaa ja mehua. Väliajan jälkeen esitykset jatkuivat juhlasa-
lissa, jossa nähtiin mm. Opettajien bändi Toistaitoiset esityksel-
lä "Pieni rumpali" ja Pauli Palomäen erikoinen "Sauvakävelijän 
paluu". Juhla päättyi puolenyön aikaan pienellä sketsillä, jossa 
puheenjohtajan valtikka siirtyi eteenpäin. Tämän ja perinteisen 
lyhyen hartauden jälkeen poistuimme viettämään hyvin ansait-
tua joululomaa. 

KEVÄT 

Vuoden alussa uusi hallitus avasi toimintansa pitämällä järjestäy-
tymiskokouksen, jossa päätettiin hallituksen jäsenten työtehtävät 
ja heti sen jälkeen kokousteleminen alkoi. Vain kaksi nykyistä 
hallituslaista on ollut mukana edellisellä hallituskaudella, joten 
hallitukseen saatiin mukaan uutta verta, mutta myös sopiva mää-
rä kokemusta. 

Hallitus alkoi suunnitella erilaisia hankintoja, kuten uuden 
sohvan, uuden kahvinkeittimen, sekä uusien kaiuttimien sekä 
AUX-piuhan hankintaa. Nämä kaikki myös hankittiin ja ne ovat 
nyt oppilaskunnan huoneessa kaikkien käytettävissä. Lisäksi laa-
dimme kyselyn, jossa kyseltiin lukion oppilailta oppilaanohjauk-
seen ja erilaisiin opintomessuihin liittyviä kysymyksiä. Myös pe-
rinteeksi muodostunut munanpiilotus järjestettiin pääsiäisenä. 
Muutama hallituksen jäsen osallistui myös sotaveteraanipäivän 
seppelenlaskuun. Järjestimme myös lentopalloturnauksen al-
kajien, jatkajien ja abien välillä. Turnauksen abit voittivat nipin 
napin. 

Opiskelijakunnan hallitus oli mukana myös tasavallan presi-
dentti Niinistön kannustusryhmäprojektissa, jonka tarkoitus on 
edistää hyvää ryhmähenkeä ja ehkäistä koulukiusaamista. Hal-
litus päivitti itseään nykypäivään, kun hallitukselle luotiin oma 
Snapchat-tili. 

Orjamarkkinat 2016

Hallituksen sohvat piilossa kuomun alla.
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Wanhojen tanssit 

Lukiomme on tunnettu perinnetapahtumistaan, joista kenties 
upein on Wanhojen tanssit. Tanssien odotus alkoi toisilla aiem-
min, toisilla myöhemmin. Monet tytöistä muistelivat, kuinka jo 
ala-asteella olivat ihastelleet tansseja ja erityisesti mekkoja. Varsi-
naisesti tanssit tulivat ajankohtaiseksi alkajavuoden syksyllä, kun 
pareja alettiin etsimään ja varailemaan. 

Itse tanssiharjoitukset alkoivat jatkajavuoden marraskuussa 
Tainan ja Pasin johdolla. Tanssit lähestyivät ja tunnelma alkoi 
päivä päivältä jännittyä. Stressi oli tuttu varmasti monelle, sillä 
tanssien järjestäminen oli aika lailla tanssijoiden harteilla. Työ-
tä oli paljon, mutta hyvän ryhmähengen ansiosta kaikki sujui 
niin kuin pitikin. Myös oman tanssin suunnittelu ja harjoittelu 
aiheutti päänvaivaa ja koetteli hermoja, mutta loppujen lopuksi 
saatiin tehtyä aivan upea ja jatkajien näköinen tanssi. 

Torstaina 16.2 koitti se hetki, jota varten kaikki oli tehty. 
Tanssit järjestettiin perinteisesti Ähtäri - hallilla, joka oli laitettu 
upeaksi. Ilta oli kaikin puolin loistava ja onnistunut ja kaikille 
tanssijoille varmasti ikimuistoinen kokemus. Tanssien jälkeen 
menimme mesikämmeneen syömän. Siellä tunnelma oli onnel-
linen, iloinen ja samalla myös ehkä haikea. Matka tuohon pis-
teeseen oli kulkenut monien mutkien kautta. Vielä kuitenkaan 
jatkajat eivät joutuneet luopumaan upeasta matkasta, sillä seu-
raavana päivänä tanssit jatkuivat kouluilla ja vanhankodeilla, 
sekä naapurikunnissa Töysässä, Lehtimäellä ja Soinissa. Vielä vii-
konloppukin vietettiin porukalla upeassa tunnelmassa Himok-
sella juhlistaen onnistuneita tansseja. Kiitos vielä ihan jokaiselle, 
jotka jollakin tavalla tansseihin osallistuivat! 

Penkkaripäivä 

Penkkaripäivä alkoi jännittävissä tunnelmissa. Abit olivat edelli-
senä iltana koristelleet koulun ’’lastenohjelma’’- teeman mukai-
sesti. Koululta löytyi mm. Paavo Pesusieni, Liisa ihmemaassa ja 
Halinalle -teemaisia koristeita. Aamun jännitys raukesi viimein 
kauan odotetun päivän alkaessa. Sali oli täydessä loistossa ja 
ihmiset olivat valmiita ottamaan hahmot yksikerrallaan sisään. 
Salissa juhlittiin ’’syntymäpäiviä’’, jonne vieraina oli kutsuttu mo-
nenmoisia lapsille tuttuja hahmoja. 

Abien joukosta löytyi klassikkohahmoja aivan laidasta lai-
taan. Tonttua ei kuitenkaan oletuksista huolimatta löytynyt… 
Abien päästyä saliin omilla persoonallisilla tavoillaan oli aika ja-
kaa lahjat opettajille. Lahjat olivat hyvin persoonallisia niin kuin 
tapana yleensä oli. Abit myös lauloivat oman penkkarilaulun ja 
katsoimme kaikki hyvin koskettavan koosteen omasta lukioajas-
tamme. Kyynel vierähti linssiin itse kullakin, olihan hetki kuiten-
kin kovan työn, vaivan ja stressin takana. Salista Abit siirtyivät 
opettajainhuoneeseen kakkukahveille. Opettajat lausuivat muu-

tamia kannustavia ja jopa herkkiä puheita, joiden siivittämänä oli 
hyvä lähteä kohti päivän kohokohtaa: Penkkariajelua! Tästä luki-
olaisen tunnistaa ja monilla ajelu on unelmana kokea. Unelmaa 
se totta vie olikin! Vuosien ajan sivusta katsoneena haaveili pää-
sevänsä jonakin päivänä itse kipuamaan rekanlavalle ja heittele-
mään viattomia lapsia karkeilla. No ei tieteenkään heittelemään 
lapsia vaan lapsille. Hauskaa ajelu kuitenkin oli ja varmasti kaikki 
sen kokeneet muistavat tapahtuman koko lopun elämänsä! 

Ällistock 

Lukuvuoden viimeisenä perjantaina järjestettiin perinteinen 
Ällistock -tapahtuma, jossa tänä vuonna muistettiin myös eläk-
keelle jääviä Arja Ihanaista ja Pauli Palomäkeä sekä peruskoulun 
puolella meitä opettaneita Tuula Vertasta ja Marjatta Hokkasta. 
Sekä opiskelijat, oppilaat että opettajat esiintyivät tapahatumassa 
ja joidenkin kohdalla biisi School`s Out Forever todellakin piti 
paikkansa. 

ÄHTÄRIN LUKION OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS

Abit 2017
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OPISKELIJAHUOLTO   

Koulukuraattoritoiminta    

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään 
sosiaalityön keinoin silloin kun ilmenee huolia koulunkäyntiin, 
kasvuun tai kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulukuraattori toi-
mii yhdessä oppilaan kanssa kuuntelemalla, keskustelemalla, 
tukemalla sekä ohjaamalla. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä 
vanhempien, koulun sekä tarvittavien tukipalveluiden kanssa. 
Koulukuraattori ohjaa muiden palveluiden piiriin, jos sellaiseen 
tarvetta ilmenee.

Koulukuraattorin toiminnassa on keskeistä vaitiolovelvollisuus. 
Keskustelut ovat luottamuksellisia. Koulukuraattorin rooli on 
kuuntelija ja rinnalla kulkija. Koulukuraattori Heli Ahomaa on 
yhteinen yhteiskoulun, lukion sekä Sedu Ähtäri Koulutien ja 
Tuomarniementien opiskelijoille.  Koulukuraattoriin voi ottaa 
yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Koulukuraattori 
osallistuu oppilashuoltoryhmien toimintaan sekä kodin ja kou-
lun yhteistyöhön tarvittaessa.
 

Terveydenhoito     
  
 Terveydenhoitajan vastaanotto on ollut Ähtärin terveyskeskuk-
sessa neuvolan ja Osviitan tiloissa. Opiskelijalle on järjestetty 
ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus. Jat-
kajapojat ovat käyneet terveydenhoitajan sekä lääkärin vastaan-
otolla kutsuntatarkastuksen merkeissä. Jatkajatytöt puolestaan 
ovat käyneet koululääkärin tarkastuksessa. Koululääkäriajat ovat 
järjestyneet terveydenhoitajan kautta. Ehkäisyneuvolan palvelut 
ovat olleet saatavissa sekä opiskeluterveydenhuollon että eh-
käisyneuvolan kautta. Terveyskeskuspsykologin vastaanotolle 
on päässyt tarvittaessa, kuten myös psykiatrisen sairaanhoitajan 
(merkkarin) Elina Peuralan tai Marko Puttosen vastaanotolle. 
Lukiolaisilla on ollut halutessaan mahdollisuus käyttää hammas-
huollon palveluita.

Opiskelijahuoltoryhmä   

Juhola Markku, rehtori, puheenjohtaja
Rinne Anne, opinto-ohjaaja
Ahomaa Heli, kuraattori, sihteeri
Onnela Hanna, terveydenhoitaja 
Joensuu Aila, psykologi

Ryhmä on kokoontunut jokaisen jakson päätteeksi lukuun otta-
matta viimeistä jaksoa. Opiskelijahuoltoryhmän työskentely on 
suunnattu opiskelussa vastaan tulevien haasteiden ja ongelmien 
selättämiseksi.

LUOTTAMUSOPPILAAT       

lk.   luottamusoppilas varajäsen

16A Kirsikka Jatala Joona Raivio
16B Pilvi Heikkilä Nea Eerola

15A Nella Humalamäki Sara Kivelä
15B Tiia Vuorinen Jenni Kallioaho

14A   Perttu Vasikkaniemi Netta Humalamäki
14B   Antti Mäenpää Oskari Vasikkaniemi   

YHTEISTYÖ ÄHTÄRIN 
SEDU-OPPILAITOSTEN KANSSA    

Lukuvuonna toteutettiin kolmen väylän mallia kahden tutkinnon 
suorittajille ja väylien kautta opiskelijat suuntautuivat tekniik-
kaan, luonnonvaroihin tai hyvinvointiin, siten että kurssitarjotin 
tuki sekä ammattiopintoja että korkea-asteen jatko-opintoja.
Wanhaintanssien kahvitarjoilusta vastasi Koulutuskeskus Sedun 
Osuuskunta KAMP.

YHTEISTYÖ 
HAAGA-HELIAN KANSSA

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä jär-
jestettävistä soveltavista kursseista toteutettiin kurssit KMT1 
ja KMT5 tämän lukuvuoden aikana. Syyslukukaudella pidetty 
KMT 1 -kurssi keskittyi asiakaspalvelun ympärille ja KMT 5, 
-Palvelumuotoilu jalkautti opiskelijat toimimaan Hääkeikka-mu-
sikaalin oheispalveluiden tarkkailijana. 
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OPPIAINEKOHTAISIA 
TAPAHTUMIA

Alkajia ähtärin jäteveden puhdistamolla (kurssi B12).

OPINTO-OHJAUS

Lukion opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opin-
tojen suunnittelussa ja etenemisessä sekä auttaa häntä tekemään 
hyvä päätös jatko-opinnoista ja tulevasta ammatistaan. Ähtärin 
lukiossa opiskelija saa opinto-ohjausta pakollisilla ja valinnaisilla 
opo-kursseilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisissa ohjauskes-
kusteluissa. Uuden opintosuunnitelman mukaan, opinto-ohjauk-
sen pakollisten kurssien määrä kasvoi kahteen. Alkajavuonna 
niistä suoritetaan ensimmäinen ja  kurssin aikana perehdytään 
lukio-opintoihin, opsiskelutekniikkaan, itsetuntemukseen ja yli-
oppilastutkinnon rakenteeseen. Toinen pakollisista  kursseista  
suoritetaan jatkajavuonna ja sen sisällössä keskitytään yo-kirjoi-
tuksiin, jatko-opintoihin ja työelämään liityviin kokonaisuuk-
siin.  Lisäksi opinto-ohjaaja, rehtori ja ryhmänohjaajat seuraavat 
opintojen edistymistä.

Syksy:
- Alkajien perehdytys lukioon ja lukitestit
- Seinäjoen ammattikorkeakoulun esittely lukiolaisille
- Henna Tynjälä kertoi biolääketieteen opinnoistaan 
   Itä- Suomen yliopistossa Kuopiossa
- Tutustuminen Tampereen yliopistoon
- Abit tutustuivat  jatkokoulutus mahdollisuuskiin 
   Studia messuilla  

Kevät:
- Oulun yliopiston/ kauppakorkeakoulun esittely lukiolaisille
- Helsingin yliopiston koulutustarjonnan sekä Etelä-Pohjalaisen    
   Osakunnan toiminnan esittely
- Lappeenrannan teknillisen yliopiston esittely
- Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskelevan Johannes
   Källin esitys opiskelustaan.
- Lisäksi abeilla  oli mahdollisuus osallistua
   Opinlakeus - messuille

TUTOR-toiminta

Tutor-opiskelijat olivat aktiivisesti mukana lukion markkinoin-
nissa ja esittelyssä yläkoululaisille. He olivat mukana Seinäjoen 
Opinlakeusmessuilla sekä yhdeksäsluokkalaisten lukiovierai-
luilla. Tutorien tehtävänä on auttaa ja tukea lukion opiskelijoita, 
erityisesti alkaja-opiskelijoita, markkinoida lukiota sekä kehittää 
lukion toimintaa opiskelijan näkökulmasta.

Oletpas sinä tarkka - haamuksi!

Poikkitaiteellisella teatterikurssilla harjoiteltiin ja esitettiin näytel-
mä Saiturin joulu. Näytelmä perustui Charles Dickensin kuului-
saan tarinaan itarasta tukkukauppiaasta, joka saa jouluyönä vie-
raita henkimaailmasta ja herää aamulla muuttuneena miehenä.

Esityksen juonenkäänteet olivat uskollisia alkuperäiselle ta-
rinalle ja tapahtumat myös sijoittuivat 1800-luvun Lontooseen. 
Käytännön syistä tarinaa oli kuitenkin lyhennetty, mieshah-
moja vaihdettu naishahmoiksi ja nimiä muutettu suomalaiseen 
suuhun sopivammiksi, esimerkiksi Scroogesta oli tullut Kruuk. 
Lavastajat rakensivat esitykseen muhkean brittiläisen takan ja 
muotoilivat jouluhanhipaisteja ja hautakiviä. Muusikoiden esi-
tettävänä oli ärhäkkä Saiturin laulu sekä lempeä lumihiutaleinen 
joululaulu.

Esityksen ensi-ilta oli puurojuhlassa 20.12. ja viisi yleisö- ja 
koululaisnäytöstä pidettiin tammikuussa. Näytelmää oli teke-
mässä reilut kaksikymmentä lukiolaista näyttelijöinä, lavastajina, 
soittajina ja laulajina. Kurssin vetäjinä olivat Erika Mustamäki, 
Johanna Hänninen ja Heikki Saunanen.

ERIKA MUSTAMÄKI

Endoskopiaan perehdytys Kuusiolinnan poliklinikalla 
(kurssi B14).
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MATKAILU AVARTAA 

Opintomatka Madridiin

Matkustimme viiden espanjan kielen opiskelijan kanssa opinto-
matkalle Madridiin 26.4.-1.5.2017.

Oppilaat olivat lähes kahden vuoden ajan myyneet leivon-
naisia ja saaneet kerättyä hyvin rahaa kasaan. Lähtöpäivänä 
heräsimme talvisissa maisemissa, joten matkan ajankohta oli 
mielestämme mitä parhain. Matka Ähtäristä Madridiin kesti 
suuntaansa melkein koko päivän.

Madridissa oli melko viileät säät myös, mutta kelit olivat sen-
tään paljon paremmat kuin Suomessa. Ensimmäisenä päivänä 
kävimme kuninkaallisessa palatsissa (Palacio Real de Madrid), 
joka on Pietarin Talvipalatsin ohella Euroopan suurin. Palatsissa 
on 2800 salia, joista yleisölle avoimia on vain muutama. Nykyään 
palatsissa otetaan vastaan merkittäviä vieraita, jaetaan kunnian-
osoituksia ja järjestetään pienimuotoisia konsertteja.

Olimme myös opastetulla kaupunkikierroksella, jonka aika-
na kuulimme mm. kaupungin synnystä, tapas- ja flamenco-kult-
tuurista sekä Espanjan kuninkaallisista.

Toisena päivänä kävimme näköalaterassilla ”Círculo de 
Bellas Artes”, Reina Sofia -taidemuseossa sekä vanhalla Cham-
berí-metroasemalla. Madrid on tunnettu mahtavista taidemu-
seoistaan. Reina Sofiassa on keskitytty 1900-luvun taiteiseen. 
Museossa on maailmankuulu Pablo Picasson ”Guernica”-maa-
laus, jonka Picasso maalasi aikoinaan maailmannäyttelyä var-
ten. Maalaus kuvastaa sitä, kuinka saksalaiset pommittivat Poh-
jois-Espanjassa sijaitsevaa Guernican kylää ja kuinka siviiliväestö 
siitä kärsi.

Käynti jo käyttämättömällä Chamberí-metroasemalla oli 
jännittävä ja kiehtova. Metroasema oli käytössä vuosina 1919-
1964 ja se suljettiin siksi, ettei metron laituria pystytty pidentä-
mään, kun metrojunista tuli pidempiä. Oli mielenkiintoista kuul-
la, että esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä metrossa oli siihen 
aikaan pelkästään naisia. Kun naiset menivät naimisiin, he eivät 
enää sen ajan sääntöjen mukaan saaneet käydä töissä. Metro oli 
päällystetty valkoisella kaakelilla kosteusongelmien vuoksi. Kaa-
keli oli myös huomiota herättämätön ja edullinen materiaali.

Kolmantena päivänä matkustimme Toledo-nimiseen kau-
punkiin junalla. Nousimme junaan Madridin kuuluisalta 
Atocha-rautatieasemalta, jossa on todella suuri ”puutarha” ase-
man sisällä. Toledo oli Espanjan pääkaupunki vuoteen 1561 asti 

ja muslimit, juutalaiset ja kristityt asuivat siellä aikoinaan sulassa 
sovussa. Tämä näkyy mm. kaupungin arkkitehtuurissa. Esimer-
kiksi Toledon katedraalista löytyy monia arkkitehtonisia tyylejä, 
mm. ”mudéjar”-tyylistä arkkitehtuuria. ”Mudéjar”-arkkitehtuu-
rissa kristityt tekivät rakennussuunnitelmat, mutta itse rakenta-
jat olivat muslimeja. Näin syntyi mielenkiintoinen tyylisuuntaus, 
joka on erityisesti edustettuna Teruelin kaupungissa Espanjassa.

Viimeisenä päivänä kävimme kiertelemässä El Rastro 
-markkinoilla La Latinan kaupunginosassa. Markkinoilla myy-
dään vaatteita, laukkuja, koruja, julisteita ja paljon muuta ja ne 
järjestetään sunnuntaisin. Tämän jälkeen kävimme Madridin 
suosituimmassa puistossa Retirossa. Meidän oli tarkoitus käydä 
näköalahississä, mutta se oli suljettu kovan tuulen vuoksi.

Kaiken kaikkiaan matka oli onnistunut. Totesimme, että 
Madridissa riittää nähtävää monelle reissulle. Kaupunki on aina 
elossa ja siellä on paljon tapahtumia. Myös kaupungin edullinen 
hintataso ja sujuva julkinen liikenne miellyttivät.

KSENIA SORMUNEN
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OPPILASLUETTELOT

ALKAJAT

16 A Mustamäki Erika

Aho Enni
Aho Matias
Aittolampi Veera
Annala Niko
Jatala Kirsikka
Kanervisto Saku
Luoma Juho
Multaniemi Joonas
Murai Miyu
Myllykangas Sanni
Nortunen Emma
Pakari Meri
Purmonen Melissa
Raivio Joona
Saarimäki Johanna
Saarimäki Kati
Sarvikas Janina
Savola Roosa

16 B Kantola Kauko

Eerola Nea
Haipus Anna-Sofia
Halla-aho Sini
Heikkilä Helmi
Heikkilä Pilvi
Hissa Markus
Kantoniemi Henni-Liina
Kaunismaa Leevi
Kitula Jenni
Kleimola Annika
Korkeamäki Tiia
Kriikkula Aino
Lindeman Natalia
Ruha Senja
Soinila Milla
Suni Milla-Netta
Suutarinen Iiro
Tukeva Maija
Tuokko Emma
Vainionpää Samu
Varjanto Anni
Vasikkaniemi Milja
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JATKAJAT

 15 A  Kangasniemi Anna-Kaisa

 Hauta-aho Hermanni
 Heinämäki Teijo
 Humalamäki Nella
 Katajamäki Essi
 Kela Aatu
 Kivelä Sara
 
 Leikkari Joanna
 Lempinen Eero
 Lipo Roni
 Mehtonen Matias
 Murai Shuichi
 Mäenpää Sofianna
 Mäkelä Eemil
 Mäkelä Santeri
 Raassina Sanni
 Rajalahti Riina
 Rantamäki Outi

 15 B Aarnio Pirkko
 
 Hakkarainen Roosa
 Jussila Jasmin
 Järvimäki Johanna
 Kallioaho Jenni
 Kuivila Antti
 Latvanen Teemu
 Määttä Mikko
 Määttä Ville
 Niemi Tuukka
 Pienräihä Leevi
 Seppänen Milja
 Syrjälä Tanika 
 Tuhkio Eino
 Viuhko Adele
 Vuorinen Tiia
 Väliaho Noora
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ABIT
 14A Sormunen Ksenia  
 
 Ahola Timo  
 Alatalo Kustaa  
 Autio Tuomas  
 Hietakangas Veera  
 Humalamäki Netta   
 Pekkala Milja
 Raivio Aada    
 Rämö Meri  
 Saarinen Jaakko
 Seijari Johanna   
 Tammilehto Simo  
 Varjanto Iina  
 Vasikkaniemi Perttu  
 Vuorio Maija  
 Österlund Marianna  
   
 

 
  

 14B Yli-Kaatiala Jorma 
  
 Ahopelto Antti 
 Akkanen Ella 
 Antila Pia 
 Kahre Lari 
 Kangastupa Joonatan 
 Koivisto Juulia  
 Mäenpää Antti
 Nokelainen Karola 
 Nokelainen Kristiina 
 Paananen Janina 
 Pakkala Ira 
 Pitkäaho Pinja 
 Rissanen Ilppo 
 Vallin Eemeli 
 Vasikkaniemi Oskari 
 Virtanen Valtteri 
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Aikuislinjalla
Yli-Kaatiala Iiris 13C aik. 
    

Kaksoistutkinnon suorittajat ja  
aineopiskelijat lukuvuoden aikana: 
 
    
13D Välilehto Viljami
14D Hyppönen Jesse
14D Koiramäki Juho
14D Laasala Amanda
14D Mäkinen Juulia
14D Rantala Niilo
14D Rantamäki Sanna
14D Rantakömi Sani
14D Riiho Kalle
14D Savola Henri
15D Kanervasalo Matias
15D Koivuluoma Juuso
15D Kulmala Justiina
15D Niemi Titta
15D Rannila Konsta
15D Rantakömi Nita

15D Syvänperä Noora
15D Vuorela Olli   
16D Jokiranta Joel
16D Lamminaho Mila
16D Syvänperä Arttu
16D Tupala Veera
16D Tynjälä Heikki



16

STIPENDIT 

Ähtärin kaupunki:  ylioppilaat Janina Paananen ja Pinja Pitkäaho

Ähtärin koululaitoksen 100-vuotisjuhlarahasto, sisältäen seu-
raavat rahastot: Opetusneuvos Pekka Raskun stipendirahasto, 
Mesikit ry, Ähtärin Sähkö Oy:n stipendirahasto, Jyrki Puskan 
muistorahasto, Marja Strömmerin muistorahasto, Ilpo Larjan 
muistorahasto, nimismies Virrankosken muistorahasto:  
ylioppilas Netta Humalamäki

Ähtärin Osuuspankin nuorisopalkinto:  
ylioppilas Perttu Vasikkaniemi
Rotaryklubi, Ähtäri: ylioppilas Juulia Koivisto
Suomen tietokirjalijat ry Tietokirjastipendi: 
ylioppilas Antti Mäenpää
Lions Club Töysä: ylioppilas Timo Ahola
Lions Club Töysä Ladyt: ylioppilas Meri Rämö
Pesolan stipendirahasto, Soini: ylioppilas Marianna Österlund
ITU-stipendit: Roosa Savola, Senja Ruha, Ville Määttä sekä 
ylioppilas Pia Antila
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yhteiskuntaopin stipendi: 
ylioppilas Perttu Vasikkaniemi 
Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry: ylioppilaat Ira Pakkala 
ja Ilppo Rissanen
Saksan liittotasavallan suurlähetystön kirjapalkinto: 
ylioppilas Marianna Österlund
Sverigekontakt i Finland -yhdistyksen kirjapalkinto: 
ylioppilaat Janina Paananen ja Pia Antila
Pohjola Nordenin kirjapalkinto: ylioppilas Pinja Pitkäaho

Kampinmäeltä kajahtaa -kirja: kaikki ylioppilaat

Hauskanmaan lenkin kiertopalkinto: Maija Tukeva ajalla 27.18
Ouluvesi lenkin kiertopalkinto: Matias Mehtonen ajalla 1.02,35

OPPILASTILASTO       
                                                
opiskelijoita:               
lukuvuoden alussa .....................................................................  128
lukuvuoden aikana tulleita .......................................................  1 
lukuvuoden aikana eronneita ..................................................  3  
opiskelu tilap. keskeytyneenä ...................................................  0
lukuvuoden aikana 
valmistuneita/päättötodistuksia ..............................................  1 
____________________________________________________
lukuvuoden lopussa...................................................................  126
aineopiskelijoita lukuvuoden aikana .......................................  27

YLIOPPILASKIRJOITUSTEN 
TULOKSET    

syksyn 2016 ylioppilaat 
  
Luokkakallio Ellinoora

Kevään 2017 ylioppilaat:

Ahola Timo, Ahopelto Antti, Akkanen Ella, Alatalo Kustaa, An-
tila Pia, Autio Tuomas, Hietakangas Veera, Humalamäki Netta, 
Kangastupa Joonatan, Koivisto Juulia, Mäenpää Antti, 
Paananen Janina, Pakkala Ira, Pekkala Milja, Pitkäaho Pinja, 
Rantamäki Kirsi, Rissanen Ilppo, Rämö Meri, Tammilehto Simo, 
Varjanto Iina, Vasikkaniemi Perttu, Vuorio Maija, 
Österlund Marianna

Kaksoistutkinto: Koiramäki Juho, Riiho Kalle, Savola Henri, 
Uurinmäki Mikko, Välilehto Viljami (kaksoistutkinto),

yhteensä 28 ylioppilasta
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ÄHTÄRIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA
LUKUVUONNA 2016-2017
LOPS2016

Oppiaine tai ryhmä   Kurssit:
     pakolliset syventävät soveltavat
_________________________________________________________________________
Äidinkieli ja kirjallisuus   6  3  2
Vieraat kielet:     
- perusopetuksen 1-6 lk:lta alkava kieli
A1 englanti    6  3  3
A2 toinen kotimainen kieli, ruotsi  6  2  2
- yhteiskoulussa alkava kieli
B1 toinen kotimainen kieli, ruotsi  5  3  2
B2 saksa, venäjä      8
B3 saksa       8
B3 espanja, venäjä     8
B3 ranska      8  
Matematiikka: 
- pitkä oppimäärä    10  3  2
- lyhyt oppimäärä    6  2  3
Tietotekniikka        5
Ympäristö- ja luonnontieteet:
- biologia    2  3  1
- maantieto    1  3  1 
- fysiikka    1  7  3
- kemia     1  4  1
Katsomusaineet:
- uskonto    2  4
- elämänkatsomus   2  4  
- filosofia    2  2    
Psykologia    1  4  1 
Historia     3  3 
Yhteiskuntaoppi    3  1  
Taideaineet:
- musiikki    1-2  2  3
- kuvataide + kuvataidelukio    1-2  12 
Liikunta     2  6  10
Terveystieto    1  2  
Oppilaanohjaus    2    
Kansainvälisyys, matkailu ja talousosaaminen    5     
__________________________________________________________________________

Pakolliset kurssit    47-51
Syventävät kurssit vähintään   10
Soveltavat kurssit__________________________________________________________________________

Yhteensä vähintään   75
2/3 kunkin oppiaineen kursseista pitää olla hyväksytysti suoritettuja.
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ILMOITUSASIAT   

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2017 klo 8:50. 
Oppilaskyyditykset alkavat samana päivänä. Tarkempia tietoja kyyditysjärjestelyistä antaa koulusihteeri Helena 
Salokangas puh. 044 550 1378. Kelan koulumatkatukeen liittyvissä asioissa auttaa koulusihteeri Marke Hirvilam-
pi puh. 040 653 0333.

Uusintakuulustelut ja korotukset    
Kesäkuun uusinta- ja korotuskokeet ovat maanantaina 12.6.2017. Tällöin voi suorittaa sekä 6. jakson että kevät-
lukukauden aikana rästiin jääneet uusinnat ja korottaa lukuvuoden aikana saatuja arvosanoja. Ilmoittautuminen 
Wilmassa viimeistään torstaina 8.6.2017. Kokeiden tulokset nähtävissä Wilmassa perjantaina 16.6.2017 iltapäi-
vällä.

Yhteisvalinnan tulokset 
Alkajat otetaan lukioon yhteisvalinnan perusteella. Valintakirje postitetaan hakijoille 14.6.2017 ja valintatiedot 
julkaistaan 15.6.2017. Valittujen tulee 22.6.2017 mennessä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostilla kansliaan otta-
vatko he vastaan tarjotun oppilaspaikan.

Ylioppilastutkinto
Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan 
aloitetuksi, kun ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.  Ylioppi-
lastutkintotodistus annetaan, kun neljä pakollista koetta on hyväksytysti suoritettu edellyttäen, että opiskelija on 
saanut lukion päättötodistuksen tai todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.

Syksyn 2017 ylioppilaskirjoitukset     
Yo-kokeisiin on ilmoittauduttava viimeistään 5.6.2017. Ensimmäistä kertaa kirjoittavien viimeinen ilmoittautu-
mispäivä on 30.5.2017

ma 11.9. Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä, Englanti 
ti   12.9. Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, espanja, venäjä
pe  15.9. Äidinkielen tekstitaidon koe
ma  18.9. Psykologia (sähköinen), filosofia (sähköinen), historia (sähköinen), fysiikka, biologia
ke  20.9. Vieras kieli, pitkä oppimäärä, Englanti
pe  22.9. Toinen kotimainen kieli, A- ja B-Ruotsi (sähköinen koe)
ma  25.9. Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
ke  27.9. Äidinkielen esseekoe
pe  29.9. Uskonto (sähköinen), elämänkatsomustieto (sähköinen), yhteiskuntaoppi (sähköinen), kemia,  
   maantiede (sähköinen), terveystieto (sähköinen)
ma 2.10. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa (sähköinen), espanja, venäjä

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset    
Syksyn kirjoituksiin osallistuneet voivat ilmoittautua kevään kirjoituksiin vasta tulosten tultua, mutta kuitenkin 
ennen marraskuun 29. päivää. Ilmoittautuminen on sitova niin, että kokeesta pois jääminen katsotaan yritysker-
raksi ja YTL:n maksuun sitovaksi. Jos kokelaalla on lukihäiriö, siitä on hankittava lausunto koulutuksen saaneel-
ta erityisopettajalta, psykologilta tai lääkäriltä. Lausunto tulee toimittaa koululle jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Ähtärissä 2.6.2017

Vuosikertomustyöryhmä:
Opiskelijakunta
Anne Luodeslampi
Marke Hirvilampi
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