
1

ÄHTÄRIN LUKIO 2017-2018



2

Ähtärin lukion 57. lukuvuosi

Edellisen lukuvuoden osa sujui rakennustyömaan keskellä ilmanvaihtokoneiden 
remonttien takia. Lukuvuonna 2017-2018 oman vaikeutensa kouluarkeen 
on tuonut liikuntahallin rakentaminen. Kulkuyhteydet koululle ovat olleet 
huonot ja opiskelijoiden autojen parkkipaikka kaukana koululta. Syksyllä 
rakennustyömaalta säikäyteltiin opiskelijoita useilla räjäytyksillä, jotka tosin 
välillä sopivat elävöittämään historian opetusta. Uusi liikuntahalli on tällä 
hetkellä pitkällä ja viimeisen tiedon mukaan aikataulussaan. Elokuussa 2018 
uutta lukuvuotta aloittaessamme meidän pitäisi päästä nauttimaan uudesta 
isosta liikuntatilasta ja samalla koulun pihan liikennejärjestelyt normalisoituvat. 

Lukuvuoden teeman on ollut kestävyys. Opiskelijoiden henkistä kestävyyttä 
on varmasti koeteltu liikennejärjestelyiden muodossa sekä opettajien laatimilla 
kokeilla. Upeat Wanhojen tanssit ovat myös aina varmasti henkisesti kova 
koitos tanssijoille. Koko koulun fyysisen kestävyyden kokeileminen on tätä 
kirjoittaessa vielä edessä. Sen testaamme torstaina 24.5.2018 yhteiskoulun ja 
lukion yhteisellä Ouluveden lenkillä. Tavoitteena on, että jokainen oppilas ja 
opiskelija saa mukavan päivän ja pääsee osalliseksi yhteiseen kestävyystestiin. 

Lukiossa aloitettiin syksyllä kokeilu koeviikon muutoksesta. Perinteisestä 
viiden päivän koeviikkoa muutettiin kokeilemalla alkajille ja jatkajille 
päivän koeviikkoa. Muutoksen pohjana on lukuvuoden 2016-2017 alusta 
voimaantullut uusi opetussuunnitelma ja sen mukana tuomat tavoitteet 
arvioinnin uudistamisesta. Kokeilu oli numeroiden valossa hyvä, verrattaessa 
saman kurssin arvosanojen keskiarvoa koeviikkojärjestelmässä ja uudessa 
järjestelmässä, tuli uuden järjestelmän myötä parempia arvosanoja. Kevään 
aikana asiasta keskusteltiin lisää ja päätettiin jatkaa nykyisellä tavalla: alkajilla 
ja jatkajilla on pääasiassa kaksi koepäivää jakson lopussa, kun taas abeille 
on koeviikko viiden päivän mittainen. Näin abit pääsevät valmistautumaan 
ylioppilaskirjoitusten tiukkaan koerytmiin ja pitkiin kokeisiin.

Tiistaina 5.12.2017 juhlimme lukiossa 100 -vuotiasta Suomeamme. Juhla 
järjestettiin koulun juhlasalissa ja tilaisuudessa lakitettiin neljä ylioppilasta, 
onnea vielä kerran teille. Keväällä ylioppilaskirjoituksiin osallistuneista Ähtärin 
lukion opiskelijoista 35 ja kaksoistutkinnon suorittajista 6 voi saada lakin tänä 
keväänä. Tulokset kirjoituksista tulevat perjantaina 18.5.2018. Toivottavasti 
kaikilla on kirjoitukset menneet hyvin, jotta pääsemme lakittamaan pitkään 
aikaan suurinta ylioppilaiden ryhmää kevätjuhlassa.

Lukuvuoden 2017-2018 aikana selvitettiin yhteistyön lisäämistä SEDU:n 
Ähtärin Koulutien toimipisteen kanssa. Toisen asteen selvitystyöryhmä jäi 
odottamaan SEDU Koulutien kuntokartoitusta. Kun kartoitus valmistuu, 
jatkaa selvitystyöryhmä pohdintaa lukion tulevaisuuden sijainnista. Krooninen 
tilapula vaivaa ja joku ratkaisu asiaan tarvitaan. Hyvänä suunnittelun pohjana 
on uusien tilojen rakentaminen SEDU:lle tai sen yhteyteen.

Erityisesti kuluneesta lukuvuodesta haluan kiittää eläkkeelle jääviä opettajia. 
Kampinmäeltä jää kolme opettajaa eläkkeelle tämän lukuvuoden jälkeen, 
yhteiskoulun erityisopettaja Hilkka Kutinlahti, yhteiskoulun ja lukion kemian 
lehtori Leena Tasanen ja lukion ja yhteiskoulun historian lehtori Jorma Yli-
Kaatiala. Te kaikki olette tehneet upeaa työtä ähtäriläisten nuorten eteen, kiitos 
siitä teille ja antoisia eläkepäiviä!

Kiitos koko koulun väelle, teidän kanssa on ilo tehdä työtä!

Mukavaa kesää kaikille!

MARKKU JUHOLA, rehtori, 15.5.2018
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KOULULAITOKSEN  
HALLINTO 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

OPETTAJAT  JA  MUU  
HENKILÖKUNTA

Opettajat

Toimikausi 1.6.2017-31.5.2021, sposti: etunimi.sukunimi@ahtari.fi
Leinonen Sirpa, puheenjohtaja
Kiilunen Jukka-Pekka, varapuheenjohtaja
Hirvilampi Kirsi
Kivinummi Niina
Nättylä Ari
Nyyssölä Jari
Palomäki Pauli
Rannila Petri
Sulkava Ira   
Eija Kuoppa-aho, 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, p. 040 572 6279, 
1.4.alk. vs. sivistystoimenjohtaja Päivä Ahopelto
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
Halttunen Minna, lukion ja perusopetuksen yhteinen saksan ja 
ruotsin kielen lehtori, sijaisena lv 2017-2018 Johanna Luoma
Hänninen Johanna, yhteiskoulun ja lukion yhteinen lehtori, 
opetusaine kuvataide 
Vepsäläinen Anne-Mari, lukion lehtori, opetusaine englanti
Kangasniemi Anna-Kaisa, lukion lehtori, opetusaineet 
psykologia 
Kantola Kauko, lukion lehtori, opetusaineet fysiikka ja 
matematiikka
Huhtamäki Juhani, lukion ja yhteiskoulun yhteinen lehtori, 
opetusaine matematiikka 
Saunanen Heikki, yhteiskoulun ja lukion yhteinen lehtori, 
opetusaine musiikki
Mustamäki Erika, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Sormunen Ksenia, espanjan ja venäjän kielen tuntiopettaja
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, lukion lehtori, opetusaineena historia

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

Opettajat ja muu henkilökunta
Ylärivi vasemmalta: Johanna Hänninen, Juhani Huhtamäki, 
Pasi Suutarinen, Perttu Vasikkaniemi, Marke Hirvilampi, 
Olli Riihimäki, Arto Lamminaho, Taina Suutarinen ja 
Anne-Mari Vepsäläinen
keskirivi vasemmalta: Johanna Korkea-aho, Johanna Luoma, 
Sanni Laitila, Erika Mustamäki, Jaana Tamppari, Tarja Mannila, 
Jari Kaakkomäki, Pirkko Aarnio, Eila Pohjonen, Aliisa Mäkelä, 
Marja-Liisa Virkamäki ja Anu-Maria Salmi
alarivi vasemmalta: Hanna Onnela, Ksenia Sormunen, Leena 
Tasanen, Markku Juhola, Hilkka Kutinlahti, Taina Lepistö, 
Pinja Pitkäaho ja keskellä Jorma Yli-Kaatiala
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Ruokalan 
Hilkka Kuoppala-Niemi

Yhteiskoulun ja lukion ruokalan aurinkoinen ”äitihahmo”  Hilk-
ka Kuoppala-Niemi jää eläkkeelle tämän lukuvuoden jälkeen.  
Niin opettajat, opiskelijat kuin oppilaat jäävät kaipaamaan 
Hilkan iloista tervehdystä ruokailuun tultaessa. Paljon niitäkin, 
jotka jäävät kaipaamaan 
linjastossa tehtyä kuulumisten 
vaihtoa.

Ruoka ja varsinkin kou-
luruoka on aihe, joka herättää 
aina keskustelua. Me opetta-
jakunnassa olemme erityisesti 
ihailleet Hilkan taitoa kohdata 
erilaisia syöjiä ja kannustaa 
kaikkia maistamaan myös uu-
sia ruokalaleja.  On oikeastaan 
aika käsittämätöntä, kuinka 
yksi ihminen voi luoda niin 
mukavan ja leppoisen tunnel-
man tiukasti aikataulutettuun joukkoruokailuun!

Hilkan harrastuksista tiedämme sen verran, että hän pitää 
teatterista. Niinpä toivommekin, että eläkkeellä Hilkalle jäisi 
aikaa entistä enemmän tämän taidemuodon harrastamiseen sen 
kaikissa eri muodoissa! 

Ähtärin yhteiskoulun ja lukion puolesta
ANNE LUODESLAMPI

ELÄKKEELLE

Jorma Yli-Kaatiala

Lukiomme historian lehtori Jorma ”jorge” Yli-Kaatiala jää 
eläkkeelle haikein, mutta vielä enemmän mahtavin mielin, 
sillä hänellä on paljon suunnitelmia eläkeajoille. Hän kuvailee 
tulevan eläkeaikansa olevan täysillä painamista, mutta kuitenkin 
rauhoittumista. Hänen aikaansa kuluu tietenkin urheiluun, ja 
hän odottaakin kesän tulevia jalkapallon MM-kilpailuja innolla. 
Tavoitteena Jorgella on katsoa joka matsi. Urheilun lisäksi hän 
haluaisi toimia vapaaehtoistyössä, lukea kirjoja, hoitaa metsää 
sekä viettää aikaa lapsenlapsiensa kanssa.

Jorgella on pitkä 37 vuoden opettajan ura takanaan. Lukios-
samme hän on työskennellyt 17 vuotta. Hän aloitti työnsä histo-
rian lehtorina ja siihen hänen työuransa myös päätyy. Historian 
opettajan työ on Jorgelle ollut sitä mitä hän on halunnut tehdä 
ja työvuodet ovat olleet hänen mielestä mahtavia vuosia. Niihin 
vuosiin on mahtunut myös kuusi rehtorivuotta, jotka hän koki 
menevän yli hänen voimien, mutta historian opettajana hän on 
aina viihtynyt töissä.

Jorgen historian tunneista oppilaille jää parhaiten mieleen 
heittäytymiset eri aikakausille ja rooleihin, silloin oppikin menee 
parhaiten perille. Välillä opettajamme on kontannut pitkin luok-
kaa ”ollessaan” sota-rintamalla. Jorge on laittanut myös oppilaita 
koville sillä olemme saaneet osallistua opetukseen mm. näyttele-
mällä antiikin kreikan yhteiskuntaluokkia. Tällaiset muistot ovat 
olleet mieleenpainuvia myös Jorgelle. Hänestä on kivaa kun opis-
kelijat lähtevät mukaan rähinöihin historian tunneilla ja siihen 
hauskaan ja välillä hölmöönkin touhuun mitä hän inspiraation 
vallassa keksii.

Leena Tasanen

Koulussamme melkein kaksikym-
mentä vuotta opettanut kemian 
ja matematiikan opettaja Leena 
Tasanen on jäämässä eläkkeelle. 
Kyselimme hänen urastaan ja 
mietteistään tulevista eläkevuo-
sista.

Leena valmistui biokemian 
tutkijaksi ja opettajan ammatti 
oli hänelle toinen vaihtoehto. 
Pienimmillä paikkakunnilla ei 
ollut kemistille töitä, joten opet-
tajana työllisyys oli varmempi.

Leena aloitti opiskelun 
Jyväskylän yliopistossa, jossa hän 
opiskeli kemiaa ja matematiik-
kaa. Jyväskylässä ei voinut opis-
kella biokemiaa pääaineena, joten hän siirtyi sieltä ensimmäisen 
vuoden jälkeen Oulun yliopistoon ja opiskeli siellä biokemiaa. 

Maisteriksi valmistumisen jälkeen Leena on opiskellut mo-
nessa yliopistossa kiinnostuksen vuoksi.

Leena on ollut parillakymmenellä paikkakunnalla töissä, 
mukaan lukien ulkomaan keikat. Hän oli kesätöissä Valion 
laboratoriossa. Yhtenä kesänä hän oli harjoittelussa Belgias-
sa tutkimuslaitoksessa. Opiskeluaikanaan Leena oli kemistin 
sijaisena Tampereen keskussairaalassa. Hän oli myös Helsingissä 
Valtion eläinlääketieteellisessä laitoksessa, nykyisessä EELA:ssa. 
Siellä tutkittiin erilaisia näytteitä ja niistä selvitettiin eri asioita, 
kuten esimerkiksi kalan elohopeapitoisuutta. Leena on ollut 
myös Oulun yliopiston kasvitieteen laitoksen laboratoriossa 
töissä. Ennen v. 1999 Ähtäriin tuloaan hän toimi Kemijärvellä 
laboranttikoulutuksesta vastaavana.

Leena on viihtynyt hyvin Ähtärissä, ja varsinkin lukion va-
linnaiskurssien opettamisesta hän on pitänyt eniten. Palkitsevaa 
opettajan työssä on Leenan mielestä se, kun hänen oppilaansa 
ovat lähteneet opiskelemaan kemiaan liittyviä aloja. Häntä kui-
tenkin harmittaa, ettei näin pienessä lukiossa ole aina mahdolli-
suutta muun muassa useimpiin laboratoriokursseihin. 

Saapuessaan Ähtäriin häntä harmitti uusi opetussuun-
nitelma, jossa yläasteen kemiasta oli vähennetty tunteja. Nyt 
kuitenkin uudessa opetussuunnitelmassa kemiaa tulee olemaan 
enemmän 9.- luokalla, mikä on Leenasta hyvä juttu.

Eläkkeelle jääminen tuntuu Leenasta ihan hyvältä, ja hänellä 
on paljon suunnitelmia sitä varten. Eläkkeellä Leena aikoo käydä 
kahden lapsenlapsensa luona enemmän ja hoitaa heitä. Leenan 
muihin eläkesuunnitelmiin kuuluu mm. kulttuuria, matkusta-
mista, kesämökkeilyä, retkeilyä, käsitöitä sekä veneilyä. ”Suunni-
telmia on vaikka kuinka monta”, Leena naurahtaa.

SENJA RUHA JA MIYU MURAI

Jorman elämän ohje opis-
kelijoille on ”Eläkää täyspai-
noista elämää. Uskaltakaa ottaa 
haasteita vastaan. Oppikaa 
nauttimaan ponnistelusta ja to-
teuttakaa unelmanne.” Opettajat 
” Jaksakaa, jaksakaa ja jaksakaa! 
Ja ymmärtäkää, että te olette 
todella hienossa ammatissa.”

Haluamme opiskelijoiden ja hallituksen kanssa toivotaan 
Jorgelle hyviä eläkepäiviä ja kiitää hyvistä opeista ja arvokkaista 
elämän ohjeista!

MEERI MÄKI
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OPISKELIJAKUNTA
          Opiskelijakunnan hallitus 

 1.1.2017 alkaen   1.1.2018 alkaen
 Outi Rantamäki, pj.    Kati Saarimäki, pj.
 Tiia Vuorinen, siht.   Meeri Mäki, siht.
 Essi Katajamäki, varapj, rahastonhoitaja  Pilvi Heikkilä, varapj./rahasto
 Kati Saarimäki, kulttuurivast.   Aino Kriikkula, kulttuuri/tiedotus
 Iiro Suutarinen, kulttuurivast.   Iiro Suutarinen, kulttuuri/tiedotus
 Markus Hissa, kioskivast.   Aaro Keisanen, kioskivastaava
 Joona Raivio, kioskivast.   Heli Vihikangas, kioskivastaava  
 Opiskelijakunnan ohjaajana on toiminut lehtori Anne Luodeslampi

SYKSY 

Uusi lukuvuosi mallia 2017-2018 alkoi torstaina 10. elokuuta 
leppoisalla säällä ja energisellä mielellä. Astelimme aurinkoiselle 
koulupolulle tänä vuonna hieman eri reittiä, sillä kauan odotetun 
uuden liikuntahallin rakennus oli hyvässä vauhdissa. Myös opis-
kelusuunnitelma koki muutoksia jatkajien sekä alkajien siirtyessä 
koeviikoista koepäiviin ja jatkuvan näytön kohottaessa suosiotaan 
testaamisessa.

Opiskelijakunta koostui tänä vuonna monesta opiskelua jatka-
vasta nuoresta ja lukion aloitti tänä vuonna 42 alkajaa. Rehtori-
na ja vararehtorinamme jatkoivat söpöt Markku Juhola ja Anne 
Luodeslampi ja Minna Halttusen jäädessä äitiysvapaalle saimme 
ruotsin sekä saksan kielen opettajaksemme Johanna Luoman. 
Syksy kului nopeasti opiskelujen lomassa ja sata vuotta täyttäneen 
Suomen juhlinnassa. Puurojuhla päätti syyslukukauden ja aloitti 
ansaitun joululoman.

Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa 
lukuvuonna 2017-2018



6

sesta alkajille ei luultavasti jäänyt pahoja pystyviä haittoja, trau-
moja tai erinäisiä sivuvaikutuksia. Virkisteiden jälkeen alkajat 
myytiin orjiksi odottamaan H-hetkeä, nimittäin salassa pidettyä 
orjuutus-päivää. Vuorokausien kuluessa odottamaton päivä koit-
ti ja alkaja-orjat kutsuttiin teeman mukaisen Finlandia-hymnin 
myötä puettavaksi ja meikattavaksi liikuntasaliin. Jännityksestä, 
kummallisesta vaatetuksesta, kiusallisista tehtävistä ja erittäin kyl-
mästä säästä huolimatta päivä oli kuulemma kuitenkin hauska ja 
muistorikas. 

VANHOJENTANSSIT

Se oli iltojen ilta! 
Oli torstai-ilta helmikuun kuudentenatoista. Kellon madellessa 
kohti iltaseitsemää jännitys takahuoneessa tiivistyi entisestään 
meidän seistessämme kärsimättöminä kahdessa jonossa verhon 
takana, tytöt toisella, pojat toisella puolen täpötäyttä Ähtäri-hal-
lia. Äkisti kaikki kuluneiden kuukausien tapahtumat alkoivat ke-
lautua mielessäni: ensimmäiset tanssiharjoitukset, oikean mekon 
uuvuttava etsintä, meikki- ja kampausajan varaus, jatkuva koreo-
grafioista stressaaminen sekä tietysti samanaikaisesti muistakin 
koulutehtävistä huolehtiminen. Kaikki se aika, raha, hiki ja kaikki 
ne vuodattamamme kyyneleet olivat valmistelleet meitä tähän päi-
vään. Tähän hetkeen. Näiden ihmisten eteen.

Vaikka joukossamme tuskin oli ainuttakaan, jonka vatsaa tu-
levan puolitoistatuntisen ajattelu ei saanut sekaisin, me olimme 
valmiit. Tanssikuviot olivat vihdoin kovan uurastuksen jälkeen 
hallussa, asut oikeissa mitoissa, rusetit ja kravatit mekkoihin so-
pivissa sävyissä ja tekninen puoli hoidossa ammattilaisten käsis-
sä. Oli vaikea kuvitella minkään pilaavan loistavaksi suunnittele-
maamme, kymmeniä kertoja läpikäymäämme ohjelmaa.

Kun vihdoin koitti se hetki, josta useimmat meistä olivat jo 
vuosia haaveilleet, ei mikään tuntunut lainkaan todelliselta. Juu-
rihan me vasta olimme päättämässä yläkoulua tässä samaisessa 
salissa ja nyt jo Indiana Jonesin tahdissa matkalla lukion vanhim-
miksi. Vilkaisin pariani hymyillen. Kuka olisi uskonut, että kun 
kaksi vuotta aiemmin sovimme osallistuvamme tansseihin yhdes-
sä, me molemmat oikeasti pitäisimme kiinni lupauksestamme? 
Myös moni muu oli suunnitellut täydellistä prinsessapäiväänsä jo 
pitkään, ja näiden unelmien toteutumisen seuraaminen oli kerta 
kaikkiaan inspiroivaa.
  Ilta sujui mainiosti. Tunnelma oli katossa ja esiintyjistä huo-
kuva positiivinen energia sekä innokkuus olivat varmasti aistitta-
vissa katsomossakin. Väliajalla nautittujen kakkukahvien jälkeen 
ohjelmaa jatkettiin vielä tovi. Viimeisenä vuorossa oli luultavasti 
illan odotetuin osuus: vanhojen oma tanssi. Kyseisen esityksen 
suunnittelusta vastasi täysin opiskelijoista koostunut pienempi 
ryhmä, joka teki yksinkertaisesti erinomaista työtä. Koreografian 
tekeminen ja opettaminen niin suurelle, täysin erilaisista persoo-
nista koostuvalle joukolle oli varmasti haastavaa. Uskon kuitenkin 
meidän muidenkin ansaitsevan ison kiitoksen osallisuudestamme 
tuohon upeaan iltaan. Harjoittelimme tanssikuviot viimeistä yksi-
tyiskohtaa myöten ja annoimme 
kaikkemme tanssilattialla sinä 
iltana.

Vanhojen tanssit 2018 oli 
kaikin puolin unohtumaton ko-
kemus, jota varmasti kymme-
nienkin vuosien kuluttua voim-
me kaikki lämmöllä muistella. 
Vielä vanhainkodin keinutuo-
lissa istuessammekin voimme 
ylpeänä kertoa jälkipolvillemme, 
kuinka olimme osallisena tässä 
mahtavassa, Ähtärin lukion pe-
rinteikkäässä tapahtumassa.

TIIA KORKEAMÄKI

KEVÄT 

Joulun ja uudenvuoden jälkeen koitti uuden hallituksen muodos-
tus ja jäseniksi äänestettiin jatkajat Kati Saarimäki, Aino Kriikku-
la, Pilvi Heikkilä ja Iiro Suutarinen sekä alkajista Meeri Mäki, Heli 
Vihikangas ja Aaro Keisanen. Vanhan ja uuden hallituksen käytyä 
pizzalla alettiinkin hommiin. Ensimmäisenä tiiviin tarkastelun 
kohteena oli lukion kioski, johon kyselyn tuottamien toiveiden 
mukaan toimme lisää valikoimaa, terveellisiä välipaloja ja kapse-
likeittimen. 

Hallituskauden tavoitteisiin kuului myös yhteistyön syven-
täminen Virtojen lukion kanssa ja maaliskuussa suuntasimme-
kin yhteiskokoukseen matkailualueelle. Panda-vierailun jälkeen 
vietimme rennosti aikaa Mesikämmenessä ja päätimme järjestää 
yhteisen tapahtuman, joka muotoutui Virroilla järjestettäväksi 
liikuntapäiväksi. Pääsiäisenä koitti taas hauska muna-jahti, jon-
ka pääsaaliina oli suklainen pääsiäispupu. Lukiolla on ollut myös 
käymässä vierailijoita, kuten eri alojen opiskelijoita kertomassa 
oman aineen opiskelusta ja Suomen lukiolaisten liiton edustuksen 
kahvitustilaisuus.

Kulttuurimatka
Kulttuurillisen tarkastelun kohteeksi päätyi tämän vuoden marras-
kuussa Jyväskylä ja bussi lähti aamulla matkaan kuljettaen meidät 
Jyväskylän yliopistolle ja ammattikorkeakoululle. Tutustuimme 
kaupungin mielenkiintoisiin jatko-opiskelumahdollisuuksiin sekä 
ruokailimme jommassa kummassa valitsemassamme kohteessa 
maukasta opiskelijaruokaa. Oppilaitoksiin perehtymisen jälkeen 
vietimme vapaasti aikaa keskustassa esimerkiksi shoppailemalla 
ja keilaamalla. Illalla sivistyimme Jyväskylän teatterissa Orvokki 
Aution klassikkoteoksella Pesärikko, joka oli paksun huumorin 
täyttämä tarina maaseudun paineesta. Tällaisia näytelmiä ei ihan 
joka päivä näe! 

Muita reissuja
Tänä vuonna pääsimme tutustumaan myös Vaasan ammattikor-
keakouluun sekä yliopistoon. Kaupunki osoittautui energiseksi, 
opiskelijaystävälliseksi ja varteen otettavaksi vaihtoehdoksi ja 
koulujen opiskelijakunta vaikutti erittäin lämminhenkiseltä sekä 
tiiviiltä. Opiskelijoille jäi eritoteen mieleen myös yliopiston mau-
kas päivällinen ja ammattikorkean laajat laboratoriot.

Liikuntakurssien reissut olivat tänäkin vuonna suosittuja ja 
erittäin onnistuneita! Perinteiseen Sportweekendiin Tampereella 
kuului ensimmäisenä päivänä monenlaisia ryhmäliikuntatunte-
ja, megazonea, shoppailua ja hohtokeilausta. Yövyimme sujuvasti 
Sääksjärven koululla ja aamiaisen jälkeen perehdyimme jousiam-
muntaan, tankotanssiin sekä thainyrkkeilyyn. Tämän jälkeen 
suuntasimme reippailemaan koviin Pispalan portaisiin ja rentou-
tumaan Nokian Edeniin. Yöllinen bussi oli täynnä väsyneitä mutta 
loistavan viikonlopun kokeneita nuoria! (Bussi sisälsi myös väsy-
neen ja nuoren opettajan)

Lähdimme tänäkin vuonna mukaan Kuortaneen Urheiluo-
pistolla järjestettävään jokavuotiseen Täyden kympin päivä-ta-
pahtumaan, jossa 10 euron pääsymaksulla saa osallistua päivän 
aikana erilaisille hauskoille ryhmäliikuntatunneille. Jännitystä, 
innostuneisuutta ja räväkkää hauskanpitoa riitti, sillä tänä vuonna 
toimintaryhmät sisälsivät esimerkiksi fatbike-pyöräilyä, hohtokei-
lausta, aktiivisia lautapelejä, nyrkkeilyä, jousiammuntaa, kiipeilyä 
ja muita yhteisöllisiä tunteja!

Valinnaisen liikuntakurssin alkajat sekä osa jatkajista lähtivät 
laskettelemaan Jämsään Himokselle. Reissu on tunnettu hyvistä 
rinnekeleistä ja maukkaasta nuotiomakkarasta, mutta myös erilai-
sista pienistä tapaturmista ja loukkaantumisista, joilta tänä vuon-
na onneksi vältyttiin!

Orjuutus
Alkajien kauhulla odottamat orjamarkkinat suunniteltiin tarkasti 
ja Suomi 100-teema oli vahvasti mukana. Tapahtuman valmiste-
lussa hilpeyttä herätti orjajuoman väsääminen, jonka nauttimi-
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Penkkaripäivä 

Kauan sitä odotettiin ja vihdoin oli aika palata takaisin 90-luvul-
le. Edellisenä iltana koulu täyttyi innoissaan olevista abeista ja 
työn touhusta, kun koristelimme koulun 90-luvun mukaiseksi. 
Ajatus ”90-luku” -teemaan syntyi siitä, että olimmehan me 90-lu-
vun viimeiset kersat lukiolla. Koululta löytyi esimerkiksi kivijätti, 
ysäridisco, pelilauta ja muita teemaan liittyviä koristeita. Vihdoin 
oli aika päästää erityisesti meidät abit, mutta myös yleisö jänni-
tyksestä. Jokainen hahmo sai astella omalla tavallaan punaista 
mattoa pitkin gaalaan. Päivä alkoi koskettavasti, kun Rose ja Jack 
saapuivat Titanic -laivallaan sisään. Jokaisella hahmolla oli oma 
tittelinsä, kuten esimerkiksi ”paras videopeli” tai ”paras turkis-
suunnittelija materiaaleineen”.
    Abit olivat pukeutuneet 
tunnettuihin 90-luvun hah-
moihin. Joukossa oli niin ur-
heilijoita, elokuvatähtiä kuin 
tunnettuja henkilöitä mu-
siikkimaailmastakin. Punais-
ta mattoa pitkin asteli muun 
muassa Smurffit, Mika Häk-
kinen, Kim Possible & Shego, 
Mario & Luigi, unohtamatta 
legendaarista Nokia 3310. 
Gaalassa pidettiin kosketta-
va puhe, jaettiin omaperäiset 
lahjat opettajille ja katsottiin 
paljon naurua aiheuttanut 
videokooste lukioajoistam-
me. Tutusta tavasta poiketen 
emme menneetkään kakku-
kahveille opettajainhuonee-
seen penkkaripäivänä, vaan 
kahvittelimme opettajien 
kanssa edellisenä iltana en-
nen koulun koristelua.
    Gaalan jälkeen jo lapsesta asti haaveiltu penkkariajelu muuttui 
vihdoin todeksi. Rekanlava oli täynnä iloisia ja vapautuneita abe-
ja. Tunnelma oli katossa, kun rekanlavalta raikui ”TJ0” ja karkit 
lensivät ympäriinsä. Penkkaripäivä painui varmasti jokaisen abin 
mieleen, olihan päivä kaikille ikimuistoinen, jonka tulee varmas-
ti muistamaan koko ikänsä.

ESSI KATAJAMÄKI
Ähtärin lukion opiskelijakunnan hallitus

OPISKELIJAHUOLTO   

Koulukuraattoritoiminta    

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään 
sosiaalityön keinoin silloin kun ilmenee huolia koulunkäyntiin, 
kasvuun tai kehitykseen liittyvissä asioissa.  Koulukuraattori 
toimii 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 vaitiolovelvolli-
suus. 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-
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.
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LUOTTAMUSOPPILAAT       

lk.   luottamusoppilas varajäsen
17A Sanni Raittinen Aapo Lumiala
16A Kirsikka Jatala Joona Raivio
16B Pilvi Heikkilä    
15B Tiia Vuorinen  Jenni Kallioaho

YHTEISTYÖ ÄHTÄRIN 
SEDU-OPPILAITOSTEN KANSSA    

Edellisenä lukuvuonna laadittua kolmen väylän mallia kahden 
tutkinnon suorittajille toteutettiin ja väylien kautta opiskelijat 
suuntautuivat tekniikkaan, luonnonvaroihin tai hyvinvointiin, 
siten että kurssitarjotin tuki sekä ammattiopintoja että kor-
kea-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 KMT3 
ja KMT4 tämän lukuvuoden aikana. Syyslukukaudella pidetty 
KMT 3 -kurssi keskittyi talousmatematiikan ympärille ja KMT 
4, -Travel and Cultural communication, jonka puitteissa ryhmä-
läiset tekivät matkan Mallorcalle keväällä 2018. Tarkempi matka-
kertomus toisaalla lehdessä.

Itsenäisyyspäivän juhlaa ja syksyn ylioppilasjuhlaa vietettiin 
5.12.2018

OPPIAINEKOHTAISIA 
TAPAHTUMIA

OPINTO-OHJAUS

Lukion opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opin-
tojen suunnittelussa ja etenemisessä sekä auttaa häntä tekemään 
päätös jatko-opinnoista ja tulevasta ammatistaan. Ähtärin lu-
kiossa opiskelija saa opinto-ohjausta pakollisilla opo-kursseilla, 
pienryhmissä ja henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa.  Uu-
den opintosuunnitelman mukaan, opinto-ohjauksen pakollisten 
kurssien määrä kasvoi kahteen. Alkajavuonna niistä suoritetaan 
ensimmäinen.   Kurssin aikana perehdytään lukio-opintojen 
suunnitteluun, opiskelutekniikkaan sekä ylioppilastutkinnon 
rakenteeseen. Toinen pakollisista kursseista suoritetaan jatkaja-
vuonna ja sen sisällössä keskitytään yo-kirjoituksiin, jatko-opin-
toihin ja työelämään liityviin kokonaisuuksiin. Molemmilla 
opinto-ohjauksen kursseilla keskeinen aihe on itsetuntemuksen 
lisääminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen.   Opin-
to-ohjaajan ohella rehtori,  ryhmänohjaajat  ja  opettajat seuraa-
vat opiskelijoiden  opintojen edistymistä.

Seinäjoen EVIRAssa, bi6 kurssi.

Biologian laborointikurssilla: yläkuva Oskari Vasikkaniemi ja 
Joanna Leikkari, alakuva Kristiina ja Karola Nokelainen sekä 
Outi Rantamäki.



10

Syksy
-  Alkajien perehdytys lukioon yhdessä tutor-opiskelijoiden ja 
opiskelijakunnan hallituksen kanssa
-  Lukiseula kaikille alkajille
-  Lappeenrannan teknillisen yliopiston esittely lukiolaisille
- Osallistuminen Vaasan korkeakoulujen lukiopäivään
- Jyväskylän yliopistoon ja ammattikorkeakouluun tutustuminen
- Abit tutustuivat jatkokoulutus mahdollisuuksiin Studia messuilla 

Kevät
- Oulun yliopiston/ kauppakorkeakoulun esittely lukiolaisille
- Helsingin yliopiston koulutustarjonnan sekä Etelä-Pohjalaisen 
Osakunnan toiminnan esittely
- Opinlakeusmessuille osallistuminen
- Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden opintojen esittely / 
Jannika Mäenpää
 - Finanssialan esittelyssä
- Tampereen teknillisessä yliopistossa matematiikkaa opiskele-
vien esitys opiskelustaan
- Kauppatieteiden opiskelujaan esittelivät Emma Korri Turun 
yliopiston Porin kampuksesta   
  ja Jani Telatie Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta  
- Omaehtoinen tutustuminen Tampereen yliopiston lukiopäivään.

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. Uusille tutoreille 
järjestettiin koulutusta yhteistyössä Lukiolaisten liiton koulut-
taja Essi Katajamäen toimesta.  Uudet ja poislähtevät tutorit 
pitivät toimintasuunnitelma palaverin pizzan äärellä vaihtaen 
kokemuksia ja arvokkaita neuvoja uusille tutoreille.  Toimimi-
sesta tutorina lukio aikanaan, opiskelija saa kurssisuorituksen ja 
erillisen todistuksen.

Talviliikuntapäivän lätkämatsi Lukio vs Seiskat

Sherlock Holmes ja rasian arvoitus

Tänä vuonna poikkitaiteellisen näytelmän aihe oli vararehtoria 
Anne Luodeslampea erityisen lähellä. Näytelmän nimi oli ”Sher-
lock Holmes ja rasian arvoitus” . Näytelmän päähenkilö Sherlock 
(Kiia Moisio) ja toinen päähenkilö Watson (Meeri Mäki) saavat 
asiakkaakseen bändin jonka jäsen Isak Adler (Teemu Halttunen) 
on kadonnut. 

Jännitys tiivistyy, kun Adlerin sisaret Sally (Annukka Mäkinen) ja 
Susan (Roosa Hakkarainen) saavat paketin jossa on jäinen ihmi-
sen korva. Sherlock ja Watson lähtevät ratkomaan jäisen korvan 
ja Isak Adlerin katoamisen arvoitusta. He saavat apua matkalla 
Hooperilta (Leevi Niemi), joka on ruumishuoneella työskentele-
vä specialisti, joka auttaa ihastuksensa takia Sherlockia melkeen 

kaikessa mitä hän pyytää. Sherlock törmää sisareensa Mycroft 
Holmesiin (Kastanja Jatala), jolla on osaa katoamiseen ja Isak 
Adlerin katoamiseen vaikka Mycroft oli onnistunut kidnappaa-
maan väärän Adlerin sillä Isakilla oli veli nimeltä ... (Pyry Suu-
tarinen) , joka oli pukeutunut Isakiksi vältelläkseen vaikeuksia 
joihin hän oli itsensä saanut.

Näytelmän oli käsikirjoittanut Anne Luodeslampi, ohjannut 
Erika Mustamäki ja Johanna Hänninen.

Musiikista vastasi Heikki Saunanen. Bändissä soitti: Outi 
Rantamäki,Miyu Murai, Heli Vihikangas, Sanni Myllykangas ja 
Nea Puskala

Lavastuksesta huolehti: Johanna Hänninen, Joel Jokiranta ja 
Johanna Kuusela.
KASTANJA JATALA

Kuvataidelinjan näyttelyvierailu 
Helsinkiin

Ähtärin lukion kuvataidelinjan opiskelijat tekivät näyttelyvierai-
lun Helsinkiin 20. syyskuuta. Päivän aikana tutustuttiin Ateneu-
min Suomen taiteen tarina- näyttelyyn, Taidehallin Julian Rose-
feldtin Manifesto-näyttelyyn sekä Sinebrychoffin taidemuseon 
kokoelmiin.
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Näyttely opettajien lempikirjoista

Huhtikuussa lukuviikon sekä kirjan ja ruusun päivän kunniaksi 
järjestettiin ruokalan aulaan kirjanäyttely. Siinä oli esillä yhteiskou-
lun ja lukion opettajien ja koulunkäynninohjaajien lempikirjoja.

Näytteilleasettajia kertyi ilahduttavan monta, yhteensä 26. 
Esillä oli niin klassikkoja (Kotiopettajattaren romaani ja Sinuhe 
egyptiläinen), elämäkertoja (Guns N’ Roses ja Nancy), lastenkir-
joja (Suuri urheilukirja ja Mestaritontun seikkailut) kuin murha-
mysteerejä (Enkelit ja demonit sekä Nimeni on punainen).

Näyttelyyn liittyi arvauskisa: oppilaat ja opiskelijat saivat vei-
kata, kenen lempikirja mikin kirja on. Kirjan ja ruusun päivänä 
23.4. parhaiten arvanneet palkittiin kirja-, karkki- ja ruusupal-
kinnoin.

Näyttelyn järjestivät äidinkielenopettajat Anne Kärki, Erika 
Mustamäki ja Johanna Korkea-aho.
ERIKA MUSTAMÄKI

MATKAILU AVARTAA 

Buen viaje! - KMT-matka Mallorcalle

Tämän kerran KMT-matka päätyi oppilaiden valitsemana Palma 
de Mallorcalle Espanjaan. Kohde oli sopivan edullinen ja sieltä 
löytyi kaikille jotain: kulttuuri- ja luontokohteita, rantaa ja kau-
punkielämää.

Kulttuurikohteiden osalta kävimme koko porukalla Almu-
dainan palatsissa ja Palman katedraalissa. Almudainan palatsi 
sai alkunsa vuonna 1281 arabien rakentamana. Vuosien saa-
tossa monet kuninkaat asuivat palatsissa ja sen arkkitehtuuri 
muuttui eri tyylien mukaan. Palatsista voi löytää esimerkiksi 
”mudéjar”-tyyliä, joka 
on sekoitus islamin ja 
kristinuskon aikaisia 
arkkitehtuurityylejä.

Nykyisin palatsi 
toimii käyntikohteena, 
mutta kesäisin kunin-
kaalliset ottavat siellä 
vastaan tärkeitä vie-
raita. Osa palatsista on 
myös armeijan käytös-
sä.

Palman katedraali 
teki ryhmään vaiku-
tuksen suurella kool-
laan ja upeilla ruusuik-
kunoillaan. Katedraali 
rakennettiin vanhan 
moskeijan tilalle ja jos-
sain vaiheessa samas-
sa tilassa toimi sekä 
moskeija että kirkko. 
Itse rakennustyöt suoritettiin vuosina 1229-1346. Myös kuuluisa 
arkkitehti Antonio Gaudí on toiminut kirkon uudistamistyössä. 
Katedraalin ruusuikkunat heijastavat upeasti eri värejä kirkon 
sisä- ja ulkopuolelle. Katedraalikäynnin jälkeen oli mukava ottaa 
aurinkoa Ses Illetes -rannan hietikolla.

Yhteisenä päiväohjelmana järjestimme retken upeisiin 
Drach-tippukiviluoliin. Ohjelmaan kuului erikoisten kalkkikivi-
puikkojen ihastelua, musiikkiesitys ja veneajelu luolassa.

Samalla matkalla kävimme katsomassa Majorica-helmiteh-
dasta, josta tuli kiva lahja mukaan. Paluumatkalla näimme to-
della upean Cala Mandia -rannan. Turkoosi vesi houkutti kovasti 
hyppäämään sinne kalliolta, mutta jäi haaveeksi.

Pienemmällä porukalla kävimme Palma Aquarium -akvaa-
riossa, San Franciscon luostarissa ja myös muissa museoissa: 
March-palatsissa, Es Baluard -nykytaidemuseossa, Caixa Forum 

-näyttelytiloissa ja Joan Mirón taidemuseossa. March-palatsissa 
oli vanhan sisustustyylin lisäksi Salvador Dalín grafiikkatöitä. 
Muissa museoissa oli lähinnä nykytaidetta. Kävijät pitivät erityi-
sesti Caixa Forumin valokuvanäyttelystä, missä oli esillä Cristi-
na García Roderon valokuvia Intian maaseudun asukkaista. San 
Franciscon luostari oli kaunis ja rauhoittava. Luostarin alueella 
toimii nykyisin katolilainen koulu, ja oli mukava seurata koulu-
laisten välituntia luostarin sisäpihalla.

Kulttuurin osalta voin lämpimästi suositella Palmaa sekä his-
toriasta että taiteesta kiinnostuneille.

Paluupäivänä tutustuimme yhteistyökumppanimme Haa-
ga-Helian ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteeseen. Esit-
telyssä saimme hyvän kuvan matkailuyrittämisen koulutuksesta.
KSENIA SORMUNEN JA KAUKO KANTOLA
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Pitkän ruotsin jatkajat Kööpenhaminassa

Jatkajien pitkän ruotsin ryhmän kahdeksan opiskelijaa ja ruot-
sinopettaja Johanna Luoma starttasivat maanantaiyönä 23. huh-
tikuuta kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää ja Kööpenhaminaa. 
Rahankeruu matkaa varten oli aloitettu jo alkajavuoden syksyllä 
ja nyt pitkäaikainen haave kävi toteen. Lentomme lähti jo aamu-
seitsemältä, joten matkamme Ähtäristä alkoi heti vuorokauden 
vaihduttua klo 01.00. Aikaisen lähdön ansiosta olimme perillä 
Kööpenhaminassa jo ennen kahdeksaa paikallista aikaa. 

Perillä meitä odotti keväinen Kööpenhamina, jossa läm-
pötilat eivät kuitenkaan juuri poikenneet Suomen oloista. Kä-
vimme katsastamassa majapaikkamme sijainnin, vaikka emme 
vielä päässeetkään majoittumaan huoneisiin. Tämän jälkeen oli 
vuorossa pieni aamupala läheisessä kahvilassa. Ensimmäisenä 
varsinaisena ohjelmanumerona oli perinteinen 
turistibussikierros Kööpenhaminan keskustas-
sa. Onneksemme bussi tuli noutamaan meidät 
aivan majapaikkamme edestä. Sää oli aurinkoi-
nen ja bussin yläkerrassa tarkeni hyvin istua 
ja katsella maisemia. Tässä vaiheessa aikainen 
herätys ja lyhyet yöunet (tai ei yöunia lainkaan) 
alkoivat painaa ja monilla oli vaikeuksia pitää 
silmiä auki bussin tasaisessa kyydissä. Kierrok-
sen jälkeen pääsimme majoittumaan huonei-
siimme ja ansaitusti lepäämään hetkeksi aikaa. 
Illalla ohjelmassa oli vapaata kiertelyä läheisellä 
Strøget-kävelykadulla. Strøget on yksi Euroopan 
pisimpiä kävelykatuja (n. 1,1 km), joten katselta-
vaa ja ihmisvilinää riitti runsaasti.  

Tiistaina lähdimme aamupäivällä kävele-
mään kohti Kööpenhaminan kenties tunnetuin-
ta nähtävyyttä eli Pieni merenneito -patsasta. 
Matkalla pysähdyimme muutamassa kauniissa 
kirkossa, jotka olivat hyvin erityylisiä kuin Suo-
messa. Patsaan luona oli lisäksemme muutama muukin kou-
luryhmä, mutta tästä huolimatta saimme hyvin kuvattua tuota 
Kööpenhaminan symbolia. Tämän jälkeen matka jatkui melko 
lähellä sijaitsevalle kuningattaren linna Amalienborgille. Linnan 
pihalla on joka päivä vahdinvaihto klo 12 ja näimme myös sen. 
Sää oli ollut koko aamupäivän melko kolea ja tuulinen ja tässä 
vaiheessa alkoi myös hieman sataa. Jatkoimme matkaa eräälle 
toiselle Kööpenhaminan kuuluisalle alueelle, Nyhavnille. Mi-
käli olette nähneet Kööpenhaminasta kuvia värikkäistä taloista 
vieri vieressä, tiedätte paikan. Kööpenhamina on tunnettu pyö-
räilijöistään ja niitä liikkuikin kaupungin keskustassa runsaas-
ti. Suojatietä ylittäessä jalankulkija sai siis olla tarkkana, koska 
piti varoa sekä autoilijoita että pyöräilijöitä. Edes sateinen sää ei 
tuntunut vaikuttavan pyöräilijöiden määrään, vaan kööpenha-
minalaiset pyöräilivät työmatkansa aivan yhtä innokkaasti myös 
sateessa.

Illalla odotti yksi matkan kohokohdista: Kööpenhaminan 
Tivoli! Kyseessä on maailman toiseksi vanhin huvipuisto, joka 
on avannut ovensa vuonna 1843. Tivolissa oli melko rauhallista, 
joten laitteisiin ei juurikaan tarvinnut jonottaa. Tässä vaiheessa 
myös sää oli seljennyt ja saimme nauttia hieman auringostakin. 
Laitteissa pyörimisen jälkeen illallinen maistui Tivolin Vapia-
no-ravintolassa.

Keskiviikko valkeni erittäin sateisena, mutta tämä ei ryh-
määmme haitannut. Vuorossa oli museopäivä ja ensimmäisenä 
kohteena oli Designmuseo kuningattaren linnan lähettyvillä. 
Tanskahan on maailmalla tunnettu erityisesti juuri designistaan. 
Museossa oli esillä tavaroita laidasta laitaan, tuoleista erilaisiin 
vaatekappaleisiin. Lounastauon jälkeen suuntasimme Tanskan 
kansallismuseoon eli Nationalmuseetiin. Museossa esitellään 
Tanskan ja maailman historiaa antiikin ajasta lähihistoriaan. Mu-
seon eri huoneissa olisi saanut kulumaan vaikka kuinka monta 
tuntia, sillä nähtävää ja luettavaa riitti erittäin runsaasti. Koska 
keskiviikko oli viimeinen kokonainen päivämme kohteessa, kä-

vimme vielä illalla syömässä tunnelmallisella Nyhavnin alueella.
Torstaina oli kotiinlähdön aika. Aamupäivällä oli vielä aikaa 

ostaa viimeiset tuliaiset ja hieman puolenpäivän jälkeen läh-
dimme metrolla kohti Kastrupin lentokenttää. Kööpenhaminan 
metro on melko pieni, joten liikkuminen sillä sujuu todella hel-
posti. Vielä torstaina sää vaihteli laidasta laitaan, sillä aamulla 
aurinko paistoi, mutta hieman ennen lähtöämme meidät yllätti 
raekuuro. Suomen tapaan sää voi siis vaihdella Kööpenhaminas-
sakin todella nopeasti. Kotimatka sujui hyvin ja illalla Ähtäriin 
saapui väsynyt, mutta onnellinen matkaseurue.

ruotsinopettaja JOHANNA LUOMA

Kansallismuseon 
aula

Pieni merenneito -patsas

Matkalla olivat mukana (alhaalla vas.) Maija Tukeva, Kati 
Saarimäki, Helmi Heikkilä, (keskirivissä vas.) Anna-Sofia Hai-
pus, Pilvi Heikkilä, Henni-Liina Kantoniemi, (ylärivissä vas.) 
Emma Nortunen ja Milja Vasikkaniemi.
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OPPILASLUETTELOT

ALKAJAT

17 A Huhtamäki Juhani

Haarala Valtteri
Hauta-aho Lauri
Hyvösaho Elsi
Juudin Silja
Karttunen Akseli
Katajamäki Charmelita
Keisanen Aaro
Keisanen Anja
Lampimäki Matti
Moisio Kiia
Myllykangas Elias
Mäki Meeri
Niemi Leevi
Puskala Neea
Raiski Matti-Oskari
Rantala Aino
Rantala Veera
Saranen Santeri
Suutarinen Pyry
Teininmäki Sonja

17 B Sormunen Ksenia

Halttunen Teemu
Hirvilampi Annika
Huhtamäki Hermanni
Jatala Kastanja
Kivelä Eerika
Kivikko Jetro
Koivula Kaisa
Koivulampi Elias
Kuusela Johanna
Latvanen Laura
Laulaja Julia
Lumiala Aapo
Mäkinen Annukka
Raittinen Sanni
Viertola Jesse
Vihikangas Heli
Viirumäki Eetu
Viitanen Eelis
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JATKAJAT

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
Saarimäki Olli
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
Suni Milla-Netta
Suutarinen Iiro
Tukeva Maija
Tuokko Emma
Varjanto Anni
Vasikkaniemi Milja
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ABIT
 15A Kangasniemi Anna-Kaisa 
 
  Hauta-aho Hermanni
                Heinämäki Teijo
                Humalamäki Nella
                Katajamäki Essi
                Kela Aatu
                Kivelä Sara
                Lampimäki Antti
                Leikkari Joanna
                Lempinen Eero
                Lipo Roni
                Mehtonen Matias
                Murai Shuichi
                Mäenpää Sofianna
                Mäkelä Eemil
                Mäkelä Santeri
                Raassina Sanni
                Rajalahti Riina
                Rantamäki Outi
  
   
 

 
  

 15B 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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Aikuislinjalla
Yli-Kaatiala Iiris 13C aik. 
    

Kaksoistutkinnon suorittajat ja  
aineopiskelijat lukuvuoden aikana: 
 
    
14D Hyppönen Jesse
15D Rantamäki Sanna
15D Kanervasalo Matias
15D Niemi Titta
15D Rannila Konsta
15D Rantakömi Nita
15D Syvänperä Noora
15D Vuorela Olli   
16D Syvänperä Arttu
16D Tupala Veera
17D Hietaniemi Osma Paavo
17D Kahila Caro Nelliina
17D Koiramäki Joel Eemil Samuli
17D Seppälä Saga
17D Siirilä Mirella Susan
17D Tonteri Jani Samuel

4-vuotiset
14A Raivio Aada
14B Nokelainen Karola
14B Vallin Eemeli
14B Vasikkaniemi Oskari

STIPENDIT 

Ähtärin kaupunki:  ylioppilas Ville Määttä
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 Eero Lempinen
Ähtärin koululaitoksen 100-vuotisjuhlarahasto, taiteellisesti 
monipuoliselle ylioppilaalle: ylioppilas Shuichi Murai
Ähtärin Osuuspankin nuorisopalkinto:  
ylioppilas Antti Lampimäki
Lions Club Töysä:  ylioppilas Noora Väliaho
Lions Club Töysä Ladyt: ylioppilas Johanna Järvimäki
Pesolan stipendirahasto, Soini: ylioppilas Tiia Vuorinen
ITU-stipendit: ylioppilas Jenni Kallioaho, Emma Nortunen 
16A, Tiia Korkeamäki 16B, Anja Keisanen 17A, 
Sanni Raittinen 17B
Pohjola Nordenin kirjapalkinto: ylioppilas Jenni Kallioaho
Sverigekontakt i Finlandin kirjastipendi: 
ylioppilas Mikko Määttä
Lukion englannin kirjastipendit: ylioppilaat Adele Viuhko ja 
Eero Lempinen
Pro Musica mitali: ylioppilaat Shuichi Murai, Outi Rantamä-
ki, Tuukka Niemi ja Tiia Vuorinen
 
Kampinmäeltä kajahtaa -kirja: kaikki ylioppilaat
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OPPILASTILASTO       
                                                
opiskelijoita:               
lukuvuoden alussa ....................................................................  120
lukuvuoden aikana tulleita ......................................................  1 
lukuvuoden aikana eronneita .................................................  2  
opiskelu tilap. keskeytyneenä ..................................................  1
lukuvuoden aikana 
valmistuneita/päättötodistuksia .............................................  2 
(lukio 2, kaksoistutkinto 2)
___________________________________________________
lukuvuoden lopussa..................................................................  116
aineopiskelijoita lukuvuoden aikana ......................................  16

YLIOPPILASKIRJOITUSTEN 
TULOKSET    

syksyn 2017 ylioppilaat 
  
Nokelainen Kristiina, Koivisto Juulia, Virtanen Valtteri, 
Rantakömi Sani

Kevään 2018 ylioppilaat:

Hakkarainen Roosa, Hauta-aho Hermanni, Heinämäki 
Teijo, Humalamäki Nella, Hyppönen Jesse (kaksoistutkinto), 
Järvimäki Johanna, Kallioaho Jenni, Kela Aatu, Kanervasalo 
Matias (kaksoistutkinto), Kivelä Sara, Kuivila Antti, Lampimäki 
Antti, Latvanen Teemu, Leikkari Joanna, Lempinen Eero, Lipo 
Roni, Mehtonen Matias, Murai Shuichi, Mäenpää Sofianna, 
Mäkelä Eemil, Määttä Mikko, Määttä Ville, Niemi Titta 
(kaksoistutkinto), Niemi Tuukka, Nokelainen Karola, Pienräihä 
Leevi, Raassina Sanni, Raivio Aada, Rajalahti Riina, Rantakömi 
Nita (kaksoistutkinto), Rantamäki Outi, Seppänen Milja, Syrjälä 
Tanika, Syvänperä Noora (kaksoistutkinto), Vasikkaniemi 
Oskari, Viuhko Adele, Vuorinen Tiia, Väliaho Noora

yhteensä  ylioppilasta: 38
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ÄHTÄRIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA
LUKUVUONNA 2017-2018
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 tiistai 14.8.2018 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 11.6.2018. Tällöin voi suorittaa sekä 6. jakson että kevät-
lukukauden aikana rästiin jääneet uusinnat ja korottaa lukuvuoden aikana saatuja arvosanoja. Ilmoittautuminen 
Wilmassa viimeistään torstaina 7.6.2018. Kokeiden tulokset nähtävissä Wilmassa perjantaina 15.6.2018 iltapäi-
vällä.

Yhteisvalinnan tulokset 
Alkajat otetaan lukioon yhteisvalinnan perusteella. Valintakirje postitetaan hakijoille 13.6.2018 ja valintatiedot 
julkaistaan 14.6.2018. Valittujen tulee 28.6.2018 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 2018 ylioppilaskirjoitukset     
Yo-kokeisiin on ilmoittauduttava viimeistään 5.6.2018. Ensimmäistä kertaa kirjoittavien viimeinen ilmoittautu-
mispäivä on 30.5.2018

ma 17.9. Äidinkielen lukutaidon koe
ke 19.9.  Vieras kieli, pitkä oppimäärä, Englanti
pe 21.9.  Uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 24.9. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti, saksa, espanja, venäjä
ti 25.9.  Äidinkielen kirjoitustaidon koe
to 27.9.  Toinen kotimainen kieli, A- ja B-Ruotsi
pe 28.9.  Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 1.10. Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)

Kevään 2019 ylioppilaskirjoitukset    
Syksyn kirjoituksiin osallistuneet voivat ilmoittautua vasta tulosten tultua, mutta kuitenkin ennen marraskuun 
29. päivää. Ilmoittautuminen on sitova niin, että kokeesta pois jääminen katsotaan yrityskerraksi ja YTL:n mak-
suun sitovaksi. Jos kokelaalla on lukihäiriö, siitä on hankittava lausunto koulutuksen saaneelta erityisopettajalta, 
psykologilta tai lääkäriltä. Lausunto tulee toimittaa koululle jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Ähtärissä 2.6.2018

Vuosikertomustyöryhmä
Opiskelijakunta
Anne Luodeslampi
Marke Hirvilampi
Etukannen kuva: Risto Mäki
Takakannen kuva: Timo Ahopelto
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ÄHTÄRIN LUKIO
Lukiontie 1
63700 Ähtäri
040 725 0241 rehtori
040 653 0333 toimisto


