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Ähtärin lukion 55. lukuvuosi

Kun elokuun alussa otin vt. rehtorin tehtävät vastaan, nimesin 
tämän lukuvuoden työnteon vuodeksi - lukuvuodeksi, jonka 
aikana vakiinnutetaan mm. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 
kanssa tehtävä yhteistyö ja valmistaudutaan tulevia sähköisiä 
ylioppilaskirjoituksia varten.  Työnteko on kuulunut Ähtärin 
lukion toimintaperiaatteisiin aina ja tämän työnteon tulokset 
näkyivät STT:n vuoden 2015 lukiovertailussa, jossa lukiomme 
oli koko maan 10. paras lukio. Kuluneen lukuvuoden aikana 
olenkin saanut useasti vastata kysymykseen, mistä Ähtärin 
lukion jatkuva menestys johtuu. Omasta mielestäni hyvien oppi-
mistulosten takana on sopivan kokoinen oppilaitos, joka mah-
dollistaa seuraavat asiat: opiskelijat oppivat tuntemaan toisensa 
ja kaikki opettajat ja opettajilla on tarpeeksi aikaa yksittäiselle 
opiskelijalle. Tämän lisäksi lukiomme opettajat tekevät työtä 
sydämellään ja asettavat opiskelijan edun oman etunsa edelle. 
Seuraavaan Ähtärin lukion opetussuunnitelmaan tulemmekin 
kirjaamaan faktan: Ähtärin lukio on välittävä lukio.

Lukuvuoden tapahtumien rytmittyivät vuosien saatossa 
hyväksi todetulla tavalla ja tapahtumista on kattava katsaus 
vuosikertomuksen sisäsivuilla. Lukiossamme on monenlaisia 
taitajia ja erittäin suureen arvoon nostan syksyn itsenäisyys- ja 
ylioppilasjuhlan musiikista vastanneet opiskelijat, jotka hoitivat 
kaiken itse aina roudauksesta ja piuhojen vedosta taidokkai-
siin tulkintoihin.  Tämän vuoden wanhojen tanssit toteutettiin 
upeasti ja kypsästi sovittu budjetti mielessä pitäen. Abien Suomi 
100 vuotta -teema lämmitti erityisesti historioitsijan sydäntä. 
Yhteiseen hiileen puhaltamalla KMT -kurssilaiset toteuttivat 
opintomatkan Wieniin ja onnistuneesta matkasta ehdittiin 
kirjoittaa raportti myös tähän vuosikertomukseen. Paljon on 
tämän lukuvuoden aikana ehditty kokea ja elää! 

Tulevana syksynä on edessä ensimmäiset sähköiset ylioppilas-
kirjoitukset filosofiassa, maantiedossa ja saksassa. Ähtärin lukio 
osallistui niin syksyn vapaaehtoiseen kuin kevään pakolliseen 
harjoituskokeeseen. Lattialla kulkeva piuhameri ja konseptien 
vähyys kuvaavat konkreettisimmillaan sitä muutosta, jonka 
edessä olemme. Videoklippien tulkinta vaatii puolestaan koke-
laalta nykyaikaista medialukutaitoa, mutta itse tehtävänannot ei-
vät ainakaan äidinkielen harjoituskokeessa olleet paperikokeista 
poikkeavia. Ensi lukuvuonna tullaan varmasti tekemään entistä 
enemmän sähköisiä kokeita koeviikoilla, jotta koejärjestelmään 
kirjautumisesta ja tietokoneen käyttämisestä kokeessa tulee yhtä 
luonnollinen asia kuin tällä hetkellä konseptin ja lyijykynän 
käyttö ovat. 
Ennen uutta lukuvuotta ja syksyä on kuitenkin kesä, nautitaan 
siis siitä! 

Anne Luodeslampi, vt.rehtori

KOULULAITOKSEN  
HALLINTO 

Sivistyslautakunta

OPETTAJAT  JA  MUU  
HENKILÖKUNTA

Opettajat

Toimikausi 2013-2016

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

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

Koulutoimisto   

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

Luodeslampi Anne, vt.rehtori
Aarnio Pirkko, lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtori, 
opetusaineet biologia ja maantiede, lv 15B
Halttunen Minna, lukion ja perusopetuksen yhteinen saksan ja 
ruotsin kielen lehtori, opiskelijakunnan ohjaava opettaja, lv 15A 
Hänninen Johanna,  yhteiskoulun ja lukion yhteinen lehtori, 
opetusaine kuvataide 
Ihanainen Arja, lukion lehtori, opetusaine englanti, lv 13B
Kangasniemi Anna-Kaisa, lukion lehtori, 
opetusaineet uskonto, filosofia ja psykologia, lv. 14A, 
sijaisena lv 2015-2016 Eerika Kärnä
Kantola Kauko, lukion lehtori, 
opetusaineet fysiikka ja matematiikka, lv 13A
Huhtamäki Juhani, lukion ja yhteiskoulun yhteinen lehtori, 
opetusaine matematiikka 
Saunanen Leena, yhteiskoulun ja lukion yhteinen lehtori, 
opetusaine musiikki, sijaisena lv 2015-2016 Jaakko Kärki
Mustamäki Erika, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, 
sijaisena lv 2015-2016 Jonna Lemberg
Ojala Teija, perusopetuksen lehtori, opetusaine tietotekniikka
Palomäki Pauli, perusopetuksen lehtori, opetusaine historia 
Sormunen Ksenia, espanjan ja venäjän kielen tuntiopettaja 
Rinne Anne, oppilaanohjauksen lehtori, sijaisena lv 2015-2016 
Minttu Karjalainen
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, vararehtori, 
opetusaineet historia ja yhteiskuntaoppi

Lukion opettajat
Kuvassa alarivissä vasemmalta Ksenia Sormunen, Anna-Kaisa Kangasniemi, Jorma Yli-Kaatiala, Anne Luodeslampi, 
Taina Suutarinen, Minna Halttunen Takarivissä Leena Tasanen, Jonna Lemberg, Pirkko Aarnio, Jaakko Kärki, 
Pasi Suutarinen, Pauli Palomäki, Kauko Kantola, Juhani Huhtamäki, Arja Ihanainen, Johanna Hänninen
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OPISKELIJAKUNTA
Opiskelijakunnan hallitus 

1.1.2015 alkaen 1.1.2016 alkaen
Enni-Maaria Kantoniemi Jaakko Saarinen 
Netta Humalamäki Juulia Koivisto
Anne Rantamäki Netta Humalamäki
Juulia Mäkinen Iina Varjanto
Jaakko Saarinen Ville Määttä
Salla Raassina Outi Rantamäki  
Kalle Rannila Olli Vuorela
   
Opiskelijakunnan ohjaajana on toiminut lehtori Minna Halttunen.

Henkilökunta
 
Pöyry Maija, 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

Kuvassa eturivissä Salla Raassina, Enni-Maaria Kantoniemi, Netta Humalamäki
Takarivissä Anne Rantamäki, Joonatan Kangastupa, Perttu Vasikkaniemi, Jaakko Saarinen

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:
   Isoaho Sanna, Lahtela Henna, Sipilä Sanna, 
   Virkamäki Marja-Liisa

Syksy 

Elokuun 10. päivä pääsimme aloittamaan lukiolla taas uutta luku-
vuotta. Erityisen mukavan vuoden alusta teki se, että uusista alka-
jista noin puolet olivat ulkopaikkakuntalaisia. Ähtärin lukio on siis 
herättänyt kiinnostusta myös muualla. Uusien alkajien lisäksi myös 
opettajiin saatiin uusia nimiä. Jonna Lemberg äidinkielen saralla 
ja Johanna Hänninen kuvaamataidon puolella. Myös rehtorimme 
vaihtui Ville Ylianunnin siirryttyään muualle ja rehtoriksi astui vii-
me vuoden vararehtori Anne Luodeslampi.

Hallituskin uudistui hieman Juulia Mäkisen siirryttyä kaksois-
tutkintolaiseksi. Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Joonatan 
Kangastupa ja Perttu Vasikkaniemi.

Taksvärkki rahat hallitus päätti tänä syksynä lahjoittaa 
Hopeaharjun palvelukeskukselle. Lisäksi hallitus kävi soittamassa 
ja laulamassa talon asiakkaille lauluja, mistä vanhukset olivat hyvin 
mielissään. 

Kevät

Kevätlukukausi pyörähti nopeasti käyntiin ja uusi hallitus aloitti 
toimintansa kahden vanhan jäsenen ja viiden täysin uuden jäsenen 
voimin. Alkuvuodesta hallitus järjesti kyselyn, jossa kysyttiin kios-
kin, hallituksen ja lukion yleisestä toimivuudesta. Hallitus kuunteli 
opiskelijoiden mielipiteitä ja toiveita ja järjestimme esim. teema-
päivän ’’mustaa ja munaa’’. Päivän tarkoitus oli pukeutua mustaan. 
Pukeutuminen sai uuden, surullisen merkityksen, kun tieto perus-
koulun kotitalousopettajan kuolemasta hiljensi niin lukion kuin 
peruskoulunkin väen. 

Kevätlukukauden aikana hallitus on myös verkostoinut naapu-
rikuntien lukioiden hallitusten kanssa. Lähdimme hallituksen voi-
min mukaan Lukiolaistenliiton järjestämille opk- kahveille. Siellä 
tutustuimme naapurikuntiemme lukioiden hallituksiin ja suunnit-
telimme ja sovimme yhteisiä tapahtumia, kuten pesäpalloturnaus. 
Tällä pyrimme lisäämään lukioiden yhteistyötä ja parantamaan 
omalta osaltaan oman lukiomme yhteishenkeä.

Back to 90’s tapahtuma järjestettiin 13. toukokuuta. ideana oli 
taas kerran järjestää lukiolaisille yhteistä viihdykettä, pukeuduim-
me myös ajan mukaisesti ja tanssimme ajan musiikin malliin ja 
tahtiin.

Opettajissa tapahtui kevätlukukaudelle pieniä muutoksia. 
Kevätlukukauden ajan jatkoi musiikinopettajana Jaakko Kärki ja 
tammikuun lopussa aloitti uskonnon, filosofian ja psykologian si-
jaisena Eerika Kärnä. Opinto-ohjaajaa alkoi sijaistaa lokakuussa 
Minttu Karjalainen.

Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa lukuvuonna 2015-2016     

Puurojuhla

Tänäkin vuonna perinteiden mukaisesti päätimme syysluku-
kauden koko lukion puurojuhlaan. Juhla alkoi poikkitaiteellisen 
esityksellä Klassikkojen yö. Tämän jälkeen oli pieni väliaika, jolla 
saimme nautiskella toistemme seurasta, juoda glögiä ja syödä pul-
laa. Väliajan jälkeen esitykset jatkuivat, oli monenmoista sketsiä 
ja lauluesitystä. Opettajat luennoivat tänä vuonna joulun perin-
teistä, vedoten siihen, etteivät he kuulemma osaa olla hauskoja. 
Juhla päättyi puolenyön aikaan uuden hallituksen vallanvaihtoon 
ja lyhyen hartauden jälkeen poistuimme viettämään tavallista 
pidempää ja hyvin ansaittua joululomaa.

Orjamarkkinat

Orjamarkkinat järjestettiin syyskuussa, ja perinteiseen tapaan 
alkajat kutsuttiin riviin koulun pihalle. Alkumaljoilla aloitetti-
in ja jatkajien palvonnalla jatkettiin. Itse markkinat järjestettiin 
oikeussalissa. Teemana oli tänä vuonna vankila. Salissa nähtiin 
tanssiesityksiä ja muotinäytöksiä. Alkajat myytiin orjiksi suurilla 
summilla. 

Orjapäivä oli lokakuussa. Tietenkin täysin yllättäen alka-
jat saivat käskyn siirtyä saliin ja siellä heidät puettiin erikoisiin 
asuihin. Pihalla orjat palvoivat jatkajia ja tanssivat rivissä. Sen 
jälkeen ostajat saivat orjat käyttöönsä. Tapahtuma kokonaisuudes-
saan oli hauska ja vauhdikas, ehkä myös hieman jännittävä, mutta 
siitäkin selvittiin. 

Kulttuurimatka

Tänä syksynä kulttuurimatkan osalta bussimme nokka otti su-
unnakseen Jyväskylä. Siellä ohjelmanumerossa ensimmäisenä 
oli yliopistovierailu, jossa kolme opiskelijaa kertoi meille ylio-
pisto-opiskelusta ja eri tutkintoasteista. Vierailun jälkeen jäi hyvin 
vapaa-aikaa ja monet suuntasivatkin kaupoille. Kello 18:30 pitikin 
jo shoppailureissulta vaihtaa paikkaa Jyväskylän kaupunginteat-
terille, jossa klo 19:00 meille oli vielä tiedossa mahtava näytelmä, 
Jekyll&Hyde. Näytelmä oli jännittävä ja erittäin taidokkaasti tehty.

Uusi ja vanha hallitus.
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KMT4 kurssin-matka

KMT4- kurssilta päätimme lähteä Itävaltaan, tarkemmin Wieniin. 
Matkalle lähdimme tiistaina 3.5 Pirkanlinnan pihasta klo 8.00. 
Saavuimme puolen päivän maissa Helsinkiin, jossa tutustuimme 
Haaga-Helian Haagan toimipisteeseen. Tämän jälkeen söimme 
ja tutustuimme Helsingin nähtävyyksiin kiertoajelun muodossa. 
Majoittauduimme Cumulus Airport -hotelliin, josta jatkoimme 
seuraavana päivänä kohti lentokenttää ja Wieniä. 

Perillä Wienissä olimme noin parin tunnin lentomatkan jäl-
keen. Ensimmäisenä matkustimme hotelli Allegroon ja tutustu-
imme lähemmin kaupunkiin ja muutamiin kohteisiin. Reissun 
aikana kävimme myös Schönburnnin linnassa ja eläinpuistossa. 
Nämä olivat ehkä koko matkan kohokohdat. Upeat maisemat ja 
eksoottiset eläimet, kuten Euroopan ainoa panda, kiehtoivat ih-
misiä. Myös monet museot ja muut nähtävyydet jaksoivat häm-
mästyttää, kuten huvipuisto ja vahakabinetti. Vietimme hauskaa 
ystävien kanssa ja opimme paljon uutta yhdessä. Myös shoppai-
lulle jäi runsaasti aikaa. 

Kotiinpäin lähdimme lauantaina 7.5 hieman myöhästyneel-
lä lennolla. Takaisin Ähtärissä olimme noin viiden aikaan 
aamuyöstä. 

Schönbrunnin linnan puisto

Poikkitaiteellinen näytelmä

Tänä vuonna meillä oli poikkeuksellisesti kaksi poi-
kkitaitteellista näytelmää, toinen syksyllä ja toinen 
keväällä.

Syksyn proggis oli aiheeltaan “Klassikkojen yö”, 
jossa lukioalistyttö, Roosa, (Marianna Österlund) 
nukahtaa kirjastoon ja herää kolmen muskettiso-
turin (Jaakko Saarinen, Perttu Vasikkaniemi, Tuomas 
Autio) ja Draculan (Kustaa Alatalo) ympäröimänä. 
Muskettisoturit yrittävät Roosan avulla päästä takai-
sin kirjaansa ja matkalla törmäävät muun muassa 
Aladiniin ja prinsessaan. (Simo Tammilehto, Elli-
Noora Luokkakallio). Näytelmän käsikirjoituksesta 
ja ohjauksesta vastasi Anne Luodeslampi ja mu-
siikin säveltäjinä toimivat opiskelijat Shuichi Murai, 
Marianna Österlund ja Perttu Vasikkaniemi. 

Kevään proggis oli puolestaan yhteistyössä 
Virtain lukion kanssa aiheena “Liisa Seikkailut 
Ihmemaassa”. Liisamme oli sadusta poiketen poi-
ka. Liisaa näytteli Miika Anttila. Tämän näytelmän 
on kirjoittanut Lewis Carroll ja Anni Swan on suo-
mentanut sen. Näyttämölle teoksen ovat sovittaneet 
Hanni-Tuuli Hovila ja Jonna Lemberg. Musiikin oli-
vat opiskelijat itse säveltäneet.

Wanhojen tanssit

Lukiomme on tunnettu perinnetapahtumistaan, joista kenties 
upein on Wanhojen tanssit. Odotus alkoi toisilla aiemmin, tois-
illa myöhemmin - monet tytöistä muistelivat, kuinka jo ala-as-
teella olivat ihastelleet tansseja. Varsinaisesti tanssit tulivat ajan-
kohtaiseksi jo alkajavuoden syksyllä, kun pareja alettiin varaile-
maan.

Itse tanssiharjoitukset pyörähtivät käyntiin jatkajavuoden 
marraskuussa Tainan ja Pasin johdolla. Kun tanssit alkoivat 
lähestyä, oli tunnelma viikko viikolta jännittyneempi! Ilman 
stressiä ei tapahtumasta selvitty, sillä tanssien järjestäminen oli 
aikalailla tanssijoiden harteilla. Hommaa oli kädet täynnä, mutta 
kiitos hyvän ryhmän, kaikki meni kuitenkin nappiin. Myös oman 
tanssin suunnittelu aiheutti hieman pään vaivaa, mutta loppujen 
lopuksi saatiin sekin kunnialla hoidettua. 

Wienin ratikkakierrokselta (raatihuone)

Wienin matkalaiset

Tanssista tuli juuri “meidän” näköinen, sillä jokai-
sen toiveita pyrittiin parhaan mukaan toteuttamaan! 
Nimenomaan oman tanssin suunnittelu oli Wanhoissa se 
vaihe, jossa aiemmin hieman jakaantunut ja hajanainen 
porukka tiivistyi silmissä. Sama ryhmähenki on jatkunut 
tanssien jälkeenkin, mistä voidaan olla todella onnellisia!

Torstaina 18.2 koitti tanssien h-hetki. Tanssit järjestet-
tiin perinteisesti Ähtärihallilla, jonne oli rakennettu aivan 
upeat puitteet! Ilta oli loistava ja varmasti jokaiselle meistä 
tanssijoista ikimuistoinen kokemus. Sinä iltana jokainen 
meistä loisti! Tanssien jälkeen menimme Mesikämmeneen 
syömään, ja siellä tunnelma oli onnellinen, helpottunut, 
mutta samalla myös haikea. Matka tuohon pisteeseen oli 
ollut monien mutkien päässä, täynnä iloa, odotusta sekä 
jännitystä. Vielä kuitenkaan emme joutuneet upeasta 
matkastamme luopumaan, sillä seuraavana päivänä tans-
sahtelimme kouluilla sekä vanhainkodeilla. Vielä viikon-
lopunkin ajan saimme viettää aikaa mahtavalla tanssiporu-
kallamme Himoksella juhlistaen onnistuneita tansseja. 
Kiitos vielä kaikille, jotka jollain tavalla tansseihimme osal-
listuivat! 
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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, 
KMT4 ja KMT5 tämän lukuvuoden aikana. Syyslukukaudella 
pidetty KMT 3 -kurssi keskittyi asiakkaan palvelupolun ympä-
rille ja KMT 5, palvelumuotoilun nimeä kantava kurssi, joka jal-
kautti opiskelijat kaupungin yrityksiin ja yhteisöihin tekemään 
asiakaslähtöistä palvelutapahtumaa tai – tuotetta. KMT 4 -kurssi 
huipentui Wienin matkaan.

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 terveyskeskukses-
sa neuvolan ja Osviitan tiloissa. Opiskelijalle on järjestetty ensim-
mäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus. Jatkajapojat 
ovat käyneet terveydenhoitajan sekä lääkärin vastaanotolla kut-
suntatarkastuksen merkeissä. Jatkajatytöt puolestaan ovat käyneet 
koululääkärin tarkastuksessa. Koululääkäriajat ovat järjestyneet 
terveydenhoitajan kautta. Ehkäisyneuvolan palvelut ovat olleet 
saatavissa sekä opiskeluterveydenhuollon että ehkäisyneuvolan 
kautta. Terveyskeskuspsykologin vastaanotolle on päässyt tar-
vittaessa, kuten myös psykologisen sairaanhoitajan (merkkarin) 
Elina Peuralan vastaanotolle. Lukiolaisilla on ollut halutessaan 
mahdollisuus käyttää hammashuollon palveluita.

Opiskelijahuoltoryhmä

Luodeslampi Anne, rehtori, puheenjohtaja
Karjalainen Minttu, opinto-ohjaaja
Ahomaa Heli, kuraattori, sihteeri
Pöyry Maija, 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

15A  Nella Humalamäki
15B  Tiia Vuorinen    
 Mikko Määttä

14A  Perttu Vasikkaniemi
14B   Ilppo Rissanen   
 Antti Mäenpää   

13A Aittolampi Eero   
 Rantamäki Anne

13B Hakkarainen Milla 

Torstai-aamu lähti käyntiin salissa linnan juhlien muodos-
sa. Presidenttimme Sauli Niinistö a.k.a Jorge ja vaimonsa Jenni 
Haukio a.k.a Anne kättelivät värikkään abikansan, johon kuului 
muun muassa Rölli ja Minni, Matti Nykänen sekä Antti Tuisku. 
Lahjat jaettiin opettajille ja muulle henkilökunnalle, katsottiin 
kuvia lukiovuosien varrelta, sekä laulettiin abilaulu Olen suoma-
lainen -laulun melodiaan. 

Linnan juhlien jälkeen nautittiin kahvia ja kakkua opetta-
jien kanssa, minkä jälkeen kiivettiin rekan lavalle. Ajeltiin pitkin 
Ähtärin katuja onnellisina ja helpottuneina tietäen, että reilun 
kahden ja puolen urakka on nyt takana. Karkit lentelivät ja abi-
laulut raikasivat.

Penkkarit

Teema penkkareihin päätettiin kutakuinkin yksimielisesti tou-
kokuussa 2015 abien kesken. Suomi-teemaan sopivia hahmoja 
ja koristeita ideoitiin pitkin syksyä ahkeran opiskelun lomas-
sa. Penkkarit oli abien yleinen puheenaihe - OPH:ssa yritettiin 
epätoivoisesti olla puhumatta ideoista alkajien ja jatkajien kuul-
len.

Varsinaiset työt aloitettiin joulun jälkeen. Abiluolaksi nimet-
tiin tänä vuonna poikkeuksellisesti koulun kirjasto, jossa kaikki 
salaiset penkkarivalmistelut tapahtuivat. Helmikuun puolessa 
välissä keskiviikko-iltana jatkajien järjestämien potkiaisten jäl-
keen abit ryhtyivät toimiin koulun koristelun suhteen. Aulasta 
taiottiin Hartwall-areena jääkiekkokaukaloineen ja tulostaulu-
ineen, 

OPH:on rakennettiin sauna ihka-aitoine lauteineen, joista 
kiitos kuuluu meidän raksa-Aksulle ja muille abipojille, jotka ne 
nikkaroivat. Tunnelissa oli Angrybirds-luola, yläkerrassa Lappi-
vivahteita ja alakerrassa suomalaista perinnemaisemaa. 
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MATKAILU AVARTAA 

Sportweekend 

Perinteeksi muodostunut sportweekend järjestettiin abeille tam-
mikuun lopussa. Tämän vuotinen hikinen viikonloppukurssi ei 
kuitenkaan täysin perinteinen ollut, sillä matkaan lähti ainoastaan 
tyttöjä. Toinen poikkeus aiempaan tyyliin oli myös se, että mat-
kaan saatiin mukaan vahvistuksia Virtain lukiosta.

Lauantaina aamutuimaan Pekkalan pikkubussi starttasi kohti 
Tamperetta välipysäkkinään Kitusen kievari Virroilla. Väsyneim-
mät sporttaajat saivat siellä tyydytystä kahvijanoonsa, ja bussi sai 
täydennystä neljästä innokkaasta virtolaistytöstä. Tunnelma oli 
vielä hieman väsynyt ja varautunut.

Aamupäivästä saavuttiin Tampereen Liikuntakeskus Fressiin. 
Lajien suhteen oli valinnanvaraa. Porukka jakautui spinning-pyö-
räilemään ja heilumaan bodycombattiin. Bodybalancessa haet-
tiin mielenrauhaa ja tasapainoa, ja bodypumpissa koeteltiin li-
haksien jaksamista. Aamupäivän Fressillä päätti bodyjam, jossa 
alkuun oltiin aivan pihalla - ainoita ensikertalaisia kun luultavasti 
oltiin - mutta loppua kohti tanssiaskeleet alkoivat jo sujua, kiitos 
innostavan ja kannustavan ohjaajan. Suihkun jälkeen ammuttiin 

Biologia

Syksyllä tutustuttiin PCR-laitteeseen, mikä monistaa DNA:ta 
määräämättömästi ja nopeasti mitättömästä näytteestä. Tämä 
tapahtui Eviran toimitiloissa, jossa tutkitaan myös tuotantoeläin-
ten kuolinsyitä (BI5). 

Eläinpuistossa karhut nukkuivat jo joulukuussa, mutta ute-
liaat kultapandat olivat liikkeellä. Piilotimme herkkuja niiden 
aitaukseen (BI6). 

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä käydä kerran elämässään jä-
tevedenpuhdistamolla ja tutustua sen toimintaan. Sangen puh-
dasta vettä sieltä poistuu ja ravinteetkin on saatu hyvin pois-
tettua Mortin ja Vertin (bakteeri- ja alkueläinmassaa) avulla. 
Metsäkeskuksessa opimme, että lait ohjaavat yksityistäkin met-
sänomistajaa. Hakatun metsän tilalle on istutettava uusi metsä. 
Ähtärin ympäristönsuojelusihteeri kertoi meille monipuolisesta 
työstään, mm. kesäisin vesinäytteiden ottoa sovituista paikoista 
kerran viikossa sinileväkukintojen havaitsemiseksi (BI3).

Biologian laborointikurssi tekee 
tuttavuutta kultapandan kanssa  

Musiikki  

Musiikki on suuressa roolissa Ähtärin lukiossa ja monipuolisia 
musiikin taitajia löytyy joka vuosikurssilta, niin myös syksyn al-
kajista. Monipuolisuus korostuu laajassa instrumenttikirjossa ja 
lahjakkaissa säveltäjänaluissa.

Syksyn ja kevään aikana toteutettiin mm. bändikurssit, joissa 
saatiin oppilaista irti huikeita suorituksia. Kursseilla pääpaino oli 
oppilaiden itse valitsemissa kappaleissa, jolloin opettajan rooli 
on bändin ohjaaminen ja kappaleiden sovituksien viilaaminen. 
Vuoden 2016 alussa vakituinen musiikinopettajamme siirtyi 
muihin tehtäviin, jolloin syksyllä sisäänajettu sijainen jatkoi lu-
kukauden loppuun asti luotsaten bändikursseja ja musiikillisia 
esityksiä vankalla kokemuksella. 

Lukion poikkitaiteellinen teatteriesitys, rehtorimme käsikir-
joittama ja ohjaama ”Klassikkojen yö” sai ensi-iltansa joulun alla 
puurojuhlassa. Esityksen musiikillisessa pääosassa oli oppilaitten 
säveltämät ja teatteribändin esittämät tunnelmalliset kappaleet. 
Bändikurssilaiset esittivät lisäksi puurojuhlassa monta muuta 
merkkiteosta vahvasti tulkiten. Klassikkojen yötä esitettiin sit-
temmin Pirkanlinnan auditoriossa menestyksekkäästi lukuisia 
kertoja ja erityisesti esityksessä mukana ollut versio Maurice 
Ravelin Bolérosta oli mieleenpainuva. Lukion muusikot hoiti-
vat lisäksi elävän musiikin mm. aamuhartauksiin sekä syksyn 
ja kevään yo-juhliin. Finaalina oli kesän kynnyksellä järjestetty 
”Ällistock” –festivaali, joka kokosi oppilaat esiintymään vielä ker-
ran ennen lomalaitumille pääsyä.

Kuvataide

Lukuvuoden aikana toteutettiin Printti ja kuosi – kuvia kan-
kaalle, kurssi yhteistyössä Taito Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa. 
Kurssin aikana opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat omista 
kuvistaan printin tai kuosin kankaalle. Opiskelijat tekivät eri tek-
niikoin painettuja kangaskasseja. Kuvan tekemistä kankaalle to-
teutettiin myös serigrafian avulla. Siinä opiskelijan oma valokuva 
valotettiin seulalle, jonka avulla painettiin kuvia niin, tyynylii-
noiksi kuin sisustustauluiksi. Kurssin toisena opettajana toimi 
Sanna Kristola Taito Etelä-Pohjanmaan Ähtärin yksiköstä.

KU2 kurssin yhteydessä saimme oppitunnillemme arkkiteh-
tivierailijan Video Visit verkkopalvelun avulla. Kansainvälisen 
Populous arkkitehti ja suunnittelutoimiston arkkitehti Susanna 

Hänninen kertoi työstään erilaisissa arkkitehti- ja suunnittelupro-
jekteissa mm. Lontoossa, Etelä-Afrikassa ja Arabiemiraateissa. 
Vaikka Video Visit yhteys tuottikin aluksi haasteita, vierailu oli 
onnistunut.

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 valinnai-
silla opo-kursseilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisissa ohjaus-
keskusteluissa. Lisäksi opinto-ohjaaja, rehtori ja ryhmänohjaaja 
seuraavat opintojen edistymistä.

Syksy:
- Alkajien perehdytys lukioon
- Vierailu Vaasan korkeakoulukampukselle
- Korkeakouluhakuun valmistautuminen

Kevät:
- Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalainen Osakunta esitteli 
   lukiolaisille Helsingin yliopistoa
- Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 
   esittely
- Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan alan esittely 
- Itä-Suomen yliopiston UEF-lähettilään vierailu
- Teemaryhmät: opiskelu ulkomailla, oppimistyylit, 
   valintakokeeseen valmistautuminen, työnhaku ja yrittäjyys
- Jatkajien ylioppilaskirjoitussuunnitelmien laatiminen

TUTOR -toiminta

Tutor-opiskelijat olivat aktiivisesti mukana lukion markkinoin-
nissa ja esittelyssä yläkoululaisille. He olivat mukana Seinäjoen 
Opinlakeusmessuilla sekä yhdeksäsluokkalaisten lukiovierailuil-
la. Keväällä valittiin ja koulutettiin 3 uutta opiskelijaa tutoriksi. 
Tutorien tehtävänä on auttaa ja tukea lukion opiskelijoita, erityi-
sesti alkaja-opiskelijoita, markkinoida lukiota sekä kehittää luki-
on toimintaa opiskelijan näkökulmasta.
  

OPPIAINEKOHTAISIA TAPAHTUMIA

laseraseilla Megazonessa ja revittiin pelihousujamme ärsyttävien 
vastapelaajien takia. Nälkä taltutettin pitsalla Ideaparkissa ja keilo-
jaa kaadeltiin - tai yritettiin ainakin - Kaupin keilahallissa.

Sääksjärven koulun lattialta herättiin väsyneinä aamulla kah-
deksalta. Ensimmäisenä ohjelmassa oli aamiainen ABC:llä, josta 
sitten jatkoimme matkaa kohti tankotanssisalia. Mielenkiintoisen 
ja yllättävän raskaan tanssitunnin jälkeen sisäreidet mustelmil-
la vajosimme maan alle jousiampumaan. Thaiboxingissa ohjaa-
jan hermoja koeteltiin, kun kiljuva ja naurava tyttöporukka opet-
teli potkimaan ja nyrkkeilemään. Viikonlopun raskaimmat hetket 
koimme Fiilis Fitneksessä, jossa laitettiin keskivartalot tärisemään 
ja naamat vääntymään cxworksissä. Ilmeet saatiin kuitenkin kir-
kastumaan ruuan ja Nokian Edenin avulla. Kotimatkalla todettiin 
viikonlopun olleen hyvin onnistunut niin ähtäriläisten kuin virto-
laistenkin mielestä.

Sportweekend-ryhmä
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OPPILASLUETTELOT

ALKAJAT

15A Halttunen Minna

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

15B Aarnio Pirkko
 
 Hakkarainen Roosa
 Jussila Jasmin
 Järvimäki Johanna
 Kallioaho Jenni
 Kuivila Antti
 Latvanen Teemu
 Määttä Mikko
 Määttä Ville
 Niemi Tuukka
 Pienräihä Leevi
 Rantakangas Kasperi
 Rantala Niilo
 Rantamäki Sanna
 Seppänen Milja
 Syrjälä Tanika
 Viuhko Adele
 Vuorinen Tiia
 Väliaho Noora

14A Kangasniemi Anna-Kaisa  
   
 Ahola Timo  
 Alatalo Kustaa  
 Autio Tuomas  
 Hietakangas Veera  
 Humalamäki Netta   
 Pekkala Milja  
 Raivio Aada  
 Rämö Meri  
 Saarinen Jaakko    
 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 Kristiina 
 Paananen Janina 
 Pakkala Ira 
 Pitkäaho Pinja 
 Rissanen Ilppo 
 Vallin Eemeli 
 Vasikkaniemi Oskari 
 Virtanen Valtteri 
  

JATKAJAT
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13A Kantola Kauko

   Aittolampi Eero
   Haapaniemi Salla
   Haavisto Jaana
   Haikonen Aki
   Kantoniemi Enni-Maaria
   Leino Elisa
   Lindholm Riikka
   Luokkakallio Ellinoora
   Martikainen Satu
   Muhonen Juho
   Mäenpää Jannika
   Raassina Salla
   Rannila Kalle
   Rantamäki Anne
   Rantamäki Kirsi
   Roth Roosa

13B  Ihanainen Arja

   Anttila Miika 
   Hakkarainen Milla
   Saarimäki Taru
   Savola Henri 
   Silvonen Riku 
   Toivola Iina 
   Udd Suvi-Tuulikki
   Vilponen Mikke
   Virmalainen Aku
   Virta Kati
  

ABIT

4-vuotiset
Pakkala Jere
Kaunismaa Otto
Mattinen Ida-Maija
Suojansalo Ronja

Aikuislinjalla
Takanen Joonas
Sandborg Elina 

    

OPPILASTILASTO
opiskelijoita:

lukuvuoden alussa     128 
lukuvuoden aikana tulleita    2 
lukuvuoden aikana eronneita   6 
opiskelu tilap. keskeytyneenä   0
lukuvuoden aikana
valmistuneita/päättötodistuksia   3
(1 lukion päättötodistus, 2kaksoistutkintoa)            _______________________________________________
lukuvuoden lopussa     121
aineopiskelijoita lukuvuoden aikana   23   

STIPENDIT    

Ähtärin kaupunki:  ylioppilas Riikka Lindholm 

Ähtärin koululaitoksen 100-vuotisjuhlarahasto, 
sisältäen seuraavat rahastot: 
Opetusneuvos Pekka Raskun stipendirahasto, Mesikit 
ry, Ähtärin Sähkö Oy:n stipendirahasto, Jyrki Puskan 
muistorahasto, Marja Strömmerin muistorahasto, Ilpo 
Larjan muistorahasto, nimismies Virrankosken muisto-
rahasto: ylioppilaat Aki Haikonen ja Jannika Mäenpää

Ähtärin Osuuspankin nuorisopalkinto:  
yo Juho Muhonen
Rotaryklubi, Ähtäri:  yo Eero Aittolampi
Lions Club Ähtäri:  yo Iida-Maria Mattinen
Lions Club Ouluvesi: yo Enni-Maaria Kantoniemi
Lions Club Töysä:  yo Otto Kaunismaa
Lions Club Töysä Ladyt: yo Iina Toivola 
Ähtäri Zoo: ylioppilaat Elisa Leino ja Taru Saarimäki
ITU-stipendit: yo Satu Martikainen, lisäksi 
Eero Lempinen, Tiia Vuorinen, Veera Hietakangas, 
Tuomas Autio
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry: 
yo Riikka Lindholm
Pro Mathematica – mitali ja kunniakirja: 
yo Aki Haikonen
Pro Scientia – mitali ja kunniakirja: yo Lauri Alho
Pro Musica -mitalit: ylioppilaat Enni-Maaria Kantoniemi, 
Juho Muhonen, Anne Rantamäki, Iina Toivola
Honkaniemen kirjakauppa: ylioppilaat Taru Saarimäki, 
Anne Rantamäki, Salla Raassina, Jaana Haavisto

Hauskanmaan lenkin kiertopalkinto Marianna Österlund
Ouluveden kiertopalkinto Tuomas Autio

Kampinmäeltä kajahtaa –kirja: kaikki ylioppilaat

Kaksoistutkinnon suorittajat ja  
aineopiskelijat lukuvuoden aikana: 
   

13D Alho Lauri
13D Kiiltomäki Tuulia
13D Kukkeenmäki Aleksi
13D Lepistö Heidi
13D Uurinmäki Mikko
13D Välilehto Viljami
14D Hyppönen Jesse
14D Koiramäki Juho
14D Laasala Amanda
14D Mäkinen Juulia
14D Nokelainen Karola
14D Rantakömi Sani
14D Riiho Kalle
14D Savola Henri
14D Seijari Johanna
14D Tenhunen Jussi
15D Kanervasalo Matias
15D Koivuluoma Juuso
15D Kulmala Justiina
15D Niemi Titta
15D Rannila Konsta
15D Rantakömi Nita
15D Syvänperä Noora   
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YLIOPPILASKIRJOITUSTEN TULOKSET   

Syksyn 2015 ylioppilaat

Lukion aikuislinjalta: Erkkilä Julia, Koivisto Severi
Kaksoistutkinto: Isomäki Jonna, Kivinummi Kimi
yhteensä 4 ylioppilasta

Kevään 2016 ylioppilaat

Aittolampi Eero, Haapaniemi Salla, Haavisto Jaana, Haikonen Aki, Hakkarainen Milla, Kantoniemi Enni-
Maaria, Kaunismaa Otto, Leino Elisa, Lindholm Riikka, Martikainen Satu, Mattinen Ida-Maria, Muhonen 
Juho, Mäenpää Jannika, Pakkala Jere, Raassina Salla, Rannila Kalle, Rantamäki Anne, Roth Roosa, 
Saarimäki Taru, Silvonen Riku, Suojansalo Ronja, Toivola Iina, Udd Suvi-Tuulikki, Vilponen Mikke, Virta 
Kati

Kaksoistutkinto: Alho Lauri, Kukkeenmäki Aleksi

yhteensä 27 ylioppilasta

Arvosanajakauma, 2016K
Koulu 1973, kokeet yhteensä

ÄHTÄRIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA
LUKUVUONNA 2015-2016

Oppiaine tai ryhmä   Kurssit:
     pakolliset syventävät soveltavat
_________________________________________________________________________
Äidinkieli ja kirjallisuus   6  5  5
Vieraat kielet:     
- perusopetuksen 1-6 lk:lta alkava kieli
A1 englanti    6  3  4
A2 toinen kotimainen kieli, ruotsi  6  3  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      9  
Matematiikka: 
- pitkä oppimäärä    10  3  2
- lyhyt oppimäärä    6  2  1
Tietotekniikka        6
Ympäristö- ja luonnontieteet:
- biologia    2  3  1
- maantieto    2  2  1 
- fysiikka    1  7  4
- kemia     1  4  2
Katsomusaineet:
- uskonto    3  2  1
- elämänkatsomus   3  2  
- filosofia    1  3  
Psykologia    1  4  1 
Historia     4  2 
Yhteiskuntaoppi    2  2  
Taideaineet:
- musiikki    1-2  4  4
- kuvataide + kuvataidelukio  1-2  4+6 
Liikunta + hiihtolukio   2  7  10
Terveystieto    1  2  
Oppilaanohjaus    1  1  4
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.

LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT  2016-2017   

Lukion opetussuunnitelman muuttuminen syksyllä 2016 tuo paljon muutoksia myös oppikirjalistaan. Ensi syksyn alkajat 
aloittavat uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot, kun jatkajat ja abit vielä käyvät nykyisen opetussuunnitelman mukai-
sesti opintonsa loppuun. Näin ollen kirjalistaan on tullut niin paljon muutoksia, että täydellinen kirjalista kannattaa tarkistaa 
Honkaniemien kirjakaupasta tai netistä Ähtärin kaupungin sivuilta.
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ILMOITUSASIAT   

Uusi lukuvuosi alkaa maanantaina 8.8.2016 klo 8:50. 
Oppilaskyyditykset alkavat samana päivänä. Tarkempia tietoja kyyditysjärjestelyistä antaa koulusihteeri Helena Sa-
lokangas puh. 044 550 1378. Kelan koulumatkatukeen liittyvissä asioissa auttaa koulusihteeri Marke Hirvilampi puh. 
040 653 0333.

Uusintakuulustelut ja korotukset    
Kesäkuun uusinta- ja korotuskokeet ovat maanantaina 13.6.2016. Tällöin voi suorittaa sekä 6. jakson että kevätluku-
kauden aikana rästiin jääneet uusinnat ja korottaa lukuvuoden aikana saatuja arvosanoja. Ilmoittautuminen Wilmassa 
viimeistään torstaina 9.6.2016 Kokeiden tulokset nähtävissä Wilmassa perjantaina 17.6.2016 iltapäivällä.

Yhteisvalinnan tulokset 
Alkajat otetaan lukioon yhteisvalinnan perusteella. Valintakirje postitetaan hakijoille 15.6.2016 ja valintatiedot jul-
kaistaan 16.6.2016. Valittujen tulee 23.6.2016 mennessä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostilla kansliaan ottavatko he 
vastaan tarjotun oppilaspaikan.

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

Syksyn 2016 ylioppilaskirjoitukset     
Yo-kokeisiin on ilmoittauduttava koulun toimistossa viimeistään 3.6.2016.

ma 12.9. Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä, Englanti 
ti 13.9. Kuullunymmärtäminen, toinen kotimainen kieli, A- ja B-Ruotsi  
ke 14.9. Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, espanja, venäjä
pe 16.9. Äidinkielen tekstitaidon koe
ma 19.9. Reaali uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ke 21.9. Vieras kieli, pitkä oppimäärä, Englanti
pe 23.9. Toinen kotimainen kieli, A- ja B-Ruotsi
ma 26.9. Äidinkielen esseekoe
ke 28.9. Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 30.9. Reaali psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 3.10.  Vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa, espanja, venäjä

Kevään 2017 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 maksuun sito-
vaksi. Jos kokelaalla on lukihäiriö, siitä on hankittava lausunto koulutuksen saaneelta erityisopettajalta, psykologilta tai 
lääkäriltä. Lausunto tulee toimittaa koululle jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Ähtärissä 4.6.2016

Vuosikertomustyöryhmä:
Anne Luodeslampi
Marke Hirvilampi
Opiskelijakunta

Paino: Kirjapaino Jalkanen Oy, Ähtäri

”STT:n lukiovertailussa ovat menestyneet parhaiten 
eteläpohjalainen Ähtärin lukio, espoolainen Etelä-Tapi-
olan lukio ja helsinkiläinen Ressun lukio. STT:n vertailu 
eroaa perinteisistä lukiovertailuista siten, että se ottaa 
huomioon myös oppilaiden lähtötason. Ähtärin lukiosta 
kirjoitti ylioppilaaksi tänä keväänä 27 opiskelijaa. Heidän 
sisäänpääsykeskiarvojensa keskiarvo oli 7,67 ja ylioppilas-
kokeiden pakollisten aineiden keskiarvo kouluarvosanaksi 
muutettuna oli 7,71. Vastaavasti Etelä-Tapiolan lukiossa 
lähtökeskiarvo oli 9,14 ja ylioppilastulosten keskiarvo 9,17. 
Etelä-Tapiolassa kevään ylioppilaita on 128. Ähtärin ja 
Etelä-Tapiolan lukiot olivat vertailun ainoat koulut, joissa 
opiskelijoiden keskiarvo nousi lukion aikana. Kolmanneksi 
sijoittuneessa Ressun lukiossa lähtökeskiarvo oli 9,09 ja 
ylioppilastulosten keskiarvo 8,94.

Ähtärin lukion rehtori Anne Luodeslampi arvelee, että 
koko on pienen lukion etu. Hän kertoo, että koulun opet-
tajilla on aikaa ja mahdollisuuksia tukea lukiolaisia hyvin 
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa.
– Opettaja oppii kolmen vuoden aikana tuntemaan opiske-
lijat hyvin, Luodeslampi sanoo.

STT:n lukiovertailua on nykymallilla tehty vuodesta 2012 
alkaen. Vertailussa on tyypillisesti noussut kärkeen paljon 
pieniä ja keskisuuria sekä ruotsinkielisiä lukioita.
STT:n vertailusta puuttuu kahdeksan lukiota, joiden lähtö-
keskiarvot puuttuivat aineistosta.

30.5.2016 STT”

Lukuvuoden viimeisellä 
viikolla saatiin vielä ilouutinen 
kun valtakunnallinen STT:n 
lukiovertailu julkistettiin. 
Ähtärin lukio oli tuossa vertailussa 
valtakunnan ykkönen.
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Lukiontie 1
63700 Ähtäri
040 668 2301 rehtori
040 653 0333 toimisto


