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Rehtorin terveiset – Lukuvuoden päättyessä 

Lukuvuosi 2017–2018 päättyy ja nyt olemme tässä. Ylioppilasjuhlassa. On kunnia olla 

täällä ja hetki muistella mennyttä sekä tuumailla tulevaa. Vuosi oli itselleni ja varmasti 
koko lukion väelle ikimuistoinen ja antoisa. Myös työntäyteinen ja raskaskin lukuvuo-

temme oli. Lukiomme olemassaolon oikeutusta ja suuntaa jouduimme pohtimaan ja ehkä 
pienen hetken olimme tuuliajollakin. Kaiken epävarmuuden ja huolen keskellä minusta 
tuntui kuitenkin siltä, että me löysimme itsemme, ilmeemme, identiteettimme ja syyn 

sille, miksi meidän on hyvä olla olemassa. Meistä tuli Pyhis.  

Pyhis on paikka, jossa on hyvä kasvaa ja olla. Pyhikseen on hyvä tulla. Pyhiksessä sinusta 

pidetään huolta. Pyhis on jotakin enemmän kuin pelkkä opiskelu- tai työpaikka. Pyhis on 
yhteisö. Näin ainakin minä ajattelen 

Tällä hetkellä meitä on täällä kirjoilla 66 opiskelijaa, 19 opettajaa ja 6 muuhun henkilö-

kuntaan kuuluvaa. Lisäksi Pyhäselän lukion aikuislinjalla Pyhäselän vankilassa on lukuvuo-
den aikana opiskellut 12 opiskelijaa. Kohta 15 abiturienttia julistetaan ylioppilaiksi ja ke-

säkuussa julkaistaan uusien opiskelijoiden lista. Opiskelijat vaihtuvat, mutta lukio jatkaa 
eloaan. En vielä tiedä, paljonko meitä on syksyllä, mutta toivon, että vähintään yhtä paljon 
kuin nyt. 

Muistan kun olimme syksyllä lukion aulassa ja pidin aloituspuhetta opiskelijoille. Puhuin 
oppimisen ilosta ja aidosta innostuksesta. Olin itse varsin innostunut. Kyselin abeilta, mi-

ten syksyn kirjoituksiin oli valmistauduttu. Oliko kesällä muistettu lukea? Oliko kakkosilla 
suunnitelmat selvillä? Olihan kursseja valittu ahkerasti? Ykkösiltä kyselin, miltä tuntui tulla 
meille. Kuinka moni oli tullut kouluun vapaaehtoisesti? Olisiko joku halunnut kenties jo-

honkin muuhun opinahjoon? Vastaukseksi sain joitakin lyhyitä kommentteja. Jotkut vielä 
tutkailivat puhelintaan, josko vastaus löytyisi sieltä. Abit tuntuivat valmistautuneen melko 

rennosti tuleviin koitoksiin, kakkoset miettivät jaksaisivatko opiskella ja ykköset olivat 
vielä hieman ujoja. En täysin vakuuttunut siitä, että meillä olisi jokin yhteinen tavoite ja 

päämäärä. Enkä vakuuttunut muutaman viikon opiskelun jälkeenkään. Oma innostunei-
suutenikin meinasi joskus laantua. Toisinaan varmasti aiheestakin mietin, miksi lukiolai-
semme ovat täällä. 

Minun on rehellisesti myönnettävä, että opiskelun ja myös opettamisen ilo oli välillä ka-
teissa. Lukion kakkosille kävin kahdesti muistuttamassa työrauhasta oppitunneilla ja jos-

kus minut valtasi epäusko siitä, onko meille paikka lukioiden joukossa. Miksi ylläpitää lu-
kiota, jos opiskelu ei aidosti kiinnosta? Lukioomme oli liian vähän tulijoita ja lukiotamme 
uhkasi lakkautus. Kuljin pää painuksissa lukion ja yläkoulun väliä. Tuli kuulemistilaisuus 

lukion tulevaisuudesta, palopuheita, opiskelijoiden viestejä, yleisönosastokirjoituksia, yh-
teisiä tapahtumia, piparkakkutaloja, Studia-messut, lukion uusi ilme, kuvia sosiaalisessa 

mediassa, menestystä kisoissa ja tuokioita opiskelijoiden kanssa. Tuli hymyjä, hyvän päi-
vän toivotuksia, hyviä oppitunteja ja tunne siitä, että olimme jonkin oleellisen ääressä. 
Jostain ihan yllättäen löytyi opiskelijoiden into sisustaa sekä kehittää lukiomme viihtyi-

syyttä. Jostain löytyi aitoa tahtoa tehdä yhdessä asioita. Pieniä ja isompiakin tekoja, joilla 
oli suuri merkitys. Monesti olin ihan liikuttuneen iloinen siitä, mitä kaikkea meillä tapahtuu. 

Pyhis oli sittenkin napannut palan minun sydämestäni. Tämä oli paikka, jonka eteen olin 
valmis tekemään töitä. Tällä paikalla oli tarkoitus, merkitys ja tehtävä. Meidän tehtä-
vämme on tavoitella sivistystä, kasvua ihmisenä sekä valmiuksia selviytyä tulevaisuu-

desta. Ja se vaatii töitä.  

Juuri työnteossa piilee tunnetusti yksi menestyksen avaimista. Tänään olemme täällä siksi, 

että työllämme olemme saavuttaneet jotakin. Kun työnsä tekee hyvin ja löytää aidon in-
nostuksen, syntyy yleensä myös hyviä tuloksia. Tänään tulokset ovat näkyvissä todistuk-
sissa. Lähes kaikki toiminta lukiossa tähtää siihen, että ylioppilasjuhlapäivänä saa painaa 

valkoisen lakin päähänsä. Tänä vuonna Pyhäselän lukion ylioppilaita on 15. Tavattoman 
ylpeä olen teistä kaikista. Onnittelen teitä sekä huoltajia koko sydämestäni. On juhlan 



5 

aika. Olette menestyneet opinnoissanne juhlan arvoisesti. Vertailu ei ole koskaan ollut 

lukiossamme keskiössä, vaan jokainen ainutlaatuinen ylioppilas on. Tuloksia tärkeämpää 
minulle on se, millaisia ihmisiä teistä on tullut. Olkaa ylpeitä saavutuksistanne ja siitä mitä 

olette. Säilyttäkää uteliaisuutenne ja halunne oppia. Vähän paremman teette maailmasta 
- siinä pieni toiveeni. Muistakaa myös käydä kertomassa tai viestitelkää, mihin polkunne 

on johtanut lukion jälkeen. Ja jotta muistaisitte meidät, annamme teille muiston, jonka 
toivomme näkyvän maailman turuilla ja toreilla  Tunnustakaa väriä ja kantakaa pai-
taanne ylpeydellä! 

Hyvää kesää! 

 

Hammaslahdessa 2. päivänä kesäkuuta 2018 

Jari Lemmetty 

rehtori  
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Faktaa 

 

 Rehtori Jari Lemmetty 

 Apulaisrehtori Pekka Vienonen 

 Vastuuopettaja Tuomo Riekkinen 

 Koulu on perustettu 1.5.1962 

 Lukio aloitti toimintansa 1.9.1970 

 Koulurakennus valmistui 1966 

 Koulun omistaja oli 1.8.1974 alkaen Pyhäselän kunta 

ja 1.1.2009 Joensuun kaupunki 

 

Toiminta-ajatus 

Pyhäselän lukio on hyvän yleissivistyksen tarjoava oppi-
laitos, jonka tavoitteena on kasvattaa jatko-opintoihin val-

mis, sosiaalinen ja oma-aloitteinen ihminen. 
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Opettajat 

Lemmetty Jari  LITM, rehtori, poikien liikunta 

Eskelinen Juha  KM, MO, lehtori, musiikki 

Honkanen Seija  FM, ruotsi ja venäjä 

Karttunen Marika TM, psykologia, uskonto ja elämänkatsomustieto,  

Virkavapaa 1.8.2017 -  31.7.2018.  

Sijainen: Venla Lyytikäinen 

Kervinen Jenni KM, lehtori, opinto-ohjaus ja avo, 

   Sijainen: Aatu Mustonen 

Kiiski Mikko  lehtori, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi 

Laitinen Minna  FM, englanti  

Lemmetty Heli LITM, lehtori, tyttöjen liikunta 

Myller Minna   FM, biologia, maantieto, terveystieto, 

Äitiyslomalla 31.3.2018.  

Sijainen: Maija Karppinen 

Myller Tommi  FM, matematiikka ja kemia 

Mänty Dennis  lehtori, poikien liikunta 

Pyykkö Henna  FM, äidinkieli ja kirjallisuus 

Riekkinen Tuomo FM, tietotekniikka, lukion vastuuopettaja 

Sillanpää Sakari TaM, kuvataide 

Vienonen Pekka FM, matematiikka ja fysiikka 

Vuomajoki Kirsi TM, sivutoiminen tuntiopettaja, ort. uskonto 

 

Muu henkilöstö 

Koulusihteeri    Airi Kakkonen  

Laitoshuoltaja   Pirjo Lemettinen-Puhakka 

Vahtimestari    Ari Kastinen  

Kiinteistönhoitaja   Vesa Eronen 

Kouluterveydenhoitaja  Anne Kurkinen 

Koululääkäri    Marja-Liisa Kellokumpu 

Koulupsykologi   Jari Saksa 
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Oppilasluettelo 2.6.2018 

 

1A ryhmänohjaaja Mikko Kiiski 

Ahonen Väinö   Joensuu   Koljonen Minja   Joensuu 

Asikainen Ada   Joensuu  Laasonen Oona   Joensuu 
Holopainen Eetu   Joensuu  Malinen Teemu   Joensuu 
Kalpio Mikko   Joensuu  Piirainen Oona   Joensuu 

Karhu Eemeli   Joensuu  Silvennoinen Juha  Rääkkylä 
Karjalainen Tatu   Joensuu  Tahvanainen Mikael Joensuu 

Karvonen Juho   Joensuu   
yht. 13 opiskelijaa 
 

 

2A ryhmänohjaaja Henna Pyykkö 

Airaksinen Aleksi  Joensuu  Nuutinen Jutta  Joensuu 
Eronen Jesse  Joensuu  Nuutinen Kati  Joensuu 
Halonen Petteri  Joensuu  Pelkonen Veera  Joensuu 

Hassinen Oona  Joensuu  Pennanen Valtteri  Joensuu 
Herranen Jenna  Joensuu  Sallinen Kukka-Maaria Rääkkylä 

Juntunen Asko  Joensuu  Schmidt Inkeri  Joensuu 
Kekkonen Sini  Joensuu  Simonen Marja  Joensuu 
Koljonen Susa  Joensuu  Suvanto Eetu  Joensuu 

Kontkanen Nuutti  Joensuu  Tikkanen Noora  Joensuu 
Kukkonen Noora  Joensuu  Turunen Emilia  Joensuu 

Laurimo Touko  Rääkkylä  Törrönen Maria  Joensuu 
Lindström Kia  Joensuu  Välimäki Hiski  Joensuu 

Makkonen Mika  Rääkkylä  Nuutinen Anna-Greta Joensuu 
yht. 26 opiskelijaa 
 

 

3A ryhmänohjaaja Pekka Vienonen 

Asikainen Saara  Joensuu  Pakarinen Jaro  Joensuu 
Björn Joonas   Joensuu  Pelkonen Peppi  Joensuu 
Karhu Aleksi   Joensuu  Pennanen Petri  Joensuu 

Kettunen Mikael  Joensuu  Pennanen Ville  Joensuu 
Laasonen Anni  Joensuu  Ruotsalainen Atte  Joensuu 

Makkonen Janne  Joensuu  Suvanto Reko  Joensuu 
Makkonen Topi  Joensuu  Tanskanen Katariina Kitee  
Matikainen Teppo  Joensuu  Tolvanen Essi  Joensuu 

Myller Alisa   Joensuu  Vesterinen Reima  Joensuu 
Nuutinen Jenni  Joensuu  Wilen Nikke   Joensuu 

Ovaskainen Joonas  Joensuu   
yht. 21 opiskelijaa 
 

Aikuislukio, ryhmänohjaaja Jari Lemmetty  12 opiskelijaa 
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tutortoiminta 2017 – 2018 

Tutortoiminnan tarkoituksena on, että tutoropiskelijat ohjaavat ja neuvovat uusia opiske-

lijoita opintoihin ja muuhun elämään liittyvissä asioissa. Yhdessä opettajien ja opiskelija-
kunnan kanssa he rakentavat lukiolaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Lukiomme tuto-

rit ovat ottaneet tämän tehtävän vastaan aktiivisesti ja innokkaasti ja edistäneet omalla 
toiminnallaan lukiomme hyvää henkeä. 

Lukuvuoden aikana tutortoiminta on näkynyt lukiomme arjessa monin eri tavoin. Luku-

vuoden alkaessa elokuussa tutorit ottivat vastaan 1. vuosikurssin opiskelijat ja tutustutti-
vat heidät tiloihimme, käytäntöihimme ja arkeemme. Hyvänä esimerkkinä tästä oli läsnä-

olo opon tunneilla ja tuki kurssivalintoja tehtäessä. Tutorit pitivät myös huolen siitä, että 
1. vuosikurssin opiskelijat saivat vahvistettua keskinäistä ryhmähenkeään sekä paik-
kaansa lukioyhteisössämme. Elokuussa tutorit järjestivät sekä ykkösten kasteen että ryh-

mäytymispäivän, johon kuului keilaamista Cosmicissa sekä yhteinen ruokailu Raxissa. 

Tutoreilla on ollut lukuvuoden aikana myös oma tärkeä tehtävänsä lukiomme rekrytoin-

nissa. Pyhis-paitaiset tutorit ottivat vastaan Pyhäselän koulun 9.-luokkalaiset sekä jalkau-
tuivat esittelemään lukiotamme myös Pielisjoen ja Rääkkylän kouluille. Toukokuussa tu-
torit myös järjestivät pihapelituokion tuleville ykkösille. Ohjelmassa oli norsupalloa, mölk-

kyä, krokettia ja tervapataa. Pihapelien jälkeen grillimestarimme paistoi kaikille makkaraa. 

Tämän vuoden tutorit ovat toimineet niin esimerkillisesti ja innostuneesti, että suurin osa 

heistä jatkaa toimintaansa myös tulevana lukuvuonna. Suunnitelmissamme on tulevien 
tutoreiden kouluttamista sekä tutortoiminnan vakiinnuttamista näkyvämmäksi osaksi lu-
kiomme toimintaa ja arkea. Pohdimme myös, millainen on hyvä tutor, ja esille nousi muun 

muassa seuraavia ominaisuuksia: helposti lähestyttävä, rohkenee auttaa, ei jätä yksin, 
edistää yhteishenkeä, on vastuullinen, edustaa omaa lukiotaan, on aktiivinen ja sitoutunut 

toimintaan, huomioi ja välittää. Nämä ovat hyviä tavoitteita kenelle tahansa yhteisös-
sämme toimivalle. Tutoreilla on kuitenkin tärkeä tehtävä toimia auttajina, neuvojina ja 

tukijoina erityisesti uusille opiskelijoillemme. Tämän toteutuminen näyttää lukiomme tu-
levaisuudessa oikein hyvältä ja valoisalta. 

Henna Pyykkö 
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Opiskelijakunnan toiminta 2017 – 2018 

Lukiolaki määrittää opiskelijakunnan tehtäväksi opiskelijoiden yhteistoiminnan ja koulu-

työn edistämisen. Opiskelijakunnan hallituksen jäseniä on osallistunut Water-opiskelija-
kuntafestivaaliin Kuopiossa. Watereilla on saatu eväitä kokousten johtamisesta talouden 

hoitoon, tapahtumien järjestämiseen ja lukiodemokratian rakentamiseen asti. Yhteistyö 
Suomen lukiolaisten liiton sekä nuorisovaltuuston kanssa on jatkunut.  

Yhteiskuntavaikuttamiseen tutustuttiin likeltä, kun Pyhäselän lukio oli lakkautusuhan alla 

syksyllä 2017. Opiskelijakunta osallistui kokonaisuudessaan kaupungin järjestämään kuu-
lemistilaisuuteen, jossa kuultiin kuntalaisten mielipiteitä Pyhäselän lukion jatkosta. Opis-

kelijakunnan hallitus lähetti kirjallisen kannanoton kaupungille Pyhäselän lukion säilymi-
sen puolesta. Lisäksi opiskelijat kirjoittivat kaupunginvaltuutetuille henkilökohtaisen kir-
jeen, jossa pyrittiin tuomaan ilmi lukiomme vahvuuksia.  

Tutoreiden kanssa yhteistyössä järjestettiin ykkösten ryhmäytymispäivä. Myöhemmin 
syksyllä ryhmäytymistä jatkettiin koko koulun voimin Kalliojärven luontopolulla. Syksyn 

vanhempainillassa tarjoiltiin kahvia ja mokkapaloja innokkaille ja aktiivisille vanhemmille. 
Joulukuussa järjestettiin joulukalenteri. Opiskelijakunnan hallituksen jäseniä oli mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa Suomi 100 -tapahtumaa muiden kaupungin lukioiden 

kanssa.  

Syyslukukauden huipentumana hallitus masinoi syysluku-

kauden päättäjäistapahtuman, jossa ohjelmassa oli mm. tal-
vitriathlon, glögi- ja piparkakkutarjoilu sekä kahden pipar-
kakkutalon rakennus. Toinen piparkakkutaloista lahjoitettiin 

naapurin päiväkodille, toinen syötiin itse. 

Kevät aloitettiin ulkoilutapahtuman merkeissä, kun kauniissa 

talvisäässä laskettiin mäkeä ja paistettiin makkaraa. Pääsiäi-
sen ohjelmassa oli pääsiäismunajahti, ja vappuna sai munk-

kia ja simaa itse askarreltua naamaria vastaan. Hallitus vir-
kistäytyi huhtikuussa biljardin ja keilailun parissa. Jälkipelit 
pelattiin Raxissa.  

 

Opiskelijakunta on lukuvuoden aikana 

ollut aktiivisesti mukana Liikkuva opis-
kelu -hankkeessa. Lukiolle on hankittu 
erilaisia liikuntavälineitä, joiden avulla 

on pyritty lisäämään opiskelupäiviin 
liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia. 

Lisäksi Pyhäselän lukio teki yhteis-
työssä Joensuun lyseon lukion ja Jo-
ensuun yhteiskoulun lukion kanssa tu-

tustumisvierailun Savonlinnan lyseon 
lukiolle, jossa päästiin tutustumaan 

savonlinnalaisten Liikkuva opiskelu -
hankkeeseen. 
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Lukion ilmeen uudistamiseksi opiskelijakunta on hyvällä menestyksellä saattanut lukion 

aulan sisustusta uuteen uskoon. Aulaan hankittiin muun muassa uudet verhot, sohva, 
säkkituoleja, torkkupeittoja ja sohvatyynyjä. Toinen biljardipöytäkin saatiin yläkoululta. 

 

Opiskelijakunnalle kerättiin varoja myymällä keksejä ja karkkeja. Lisäksi lukion aulassa 
on pyöritetty limuautomaattia. Valitettavasti kahvikoneesta jouduttiin luopumaan vähäi-

sen myyntimäärän takia. 

Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluivat tänä vuonna Touko Laurimo (puheenjohtaja), 

Valtteri Pennanen (sihteeri), Ada Asikainen (taloudenhoitaja), Eetu Holopainen (keittiö-
vastaava), Teemu Malinen (keittiövastaava), Mikko Kalpio (tiedotus- ja mediavastaava), 
Juho Karvonen (AV-vastaava), Juha Silvennoinen, Sampo Välimäki, Essi Tolvanen, Saara 

Asikainen, Noora Tikkanen (tapahtumavastaava).  
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Pyhäselän lukion kohtalonhetket syksyllä 2017 

Pyhäselän lukion työtä on varjostanut monesti päättäjien kova into ”säästää”. Syksyllä 

2017 tuo into sai Joensuun kaupungin johdon esittämään, ettei lukioomme enää saisi ottaa 
uusia opiskelijoita. Käytännössä se olisi tarkoittanut lukion lakkauttamista muutaman vuo-

den kuluessa. Hyvinvointilautakunta piti kuulemistilaisuuden Hammaslahdessa lokakuun 
lopussa. Tapahtumaan saapui sankoin joukoin sekä kyläläisiä että lukiolaisia. Tilaisuus sai 
merkittävän käänteen, kun hyvinvointilautakunta esitti lakkauttamisen sijaan lukiolle sel-

keämpää profiilia. Ehdotettujen suuntautumisvaihtoehtojen joukossa oli yrittäjyyslinja, 
josta otimme hanakasti kiinni. 

Saimme mukavasti paikallisissa tiedotusväli-
neissä palstatilaa ajatuksillemme. Kunta-
päättäjiä lobbasimme järjestelmällisesti. Aja-

tuksena oli, ettei kukaan kaupunginvaltuu-
tettu saa painaa äänestysnappia tietämättä 

lukiostamme paikkansapitäviä asiatietoja. 
Soitimme puhelun puhelun jälkeen, kirjoi-
timme sähköpostia niin valtuutetuille kuin 

kansanedustajille. Vastaanotto oli kirjavaa. 
Jotkut kyselivät, ”pitääkö meidän sitten hom-

mata teille tietokoneita”. Eli keskustasta näh-
tynä lukio sijaitsi todella maaseudulla. Toi-
saalta monet syttyivät nopeasti yrittäjyyslu-

kioajatukselle.  

Ratkaisevaa oli Hyvinvointilautakunnan 

myönteinen suhtautuminen asiaan alun pe-
rin. Siellä saatu puoltava päätös johti kau-

punginhallituksen vastaavaan päätökseen. 
Tässä vaiheessa myös Karelia Ammattikorkeakoulu ilmoitti halukkuudestaan yhteistyöhön 
väyläopintoja ajatellen, mikäli myönteinen päätös poliittisella puolella syntyy. 

18.12. olimme kaupungintalolla valtuuston istuntoa seuraamassa. Esityslistalla ollut ”Py-
häselän lukion lakkauttaminen” nosti paikalla olleissa vilunväreitä. Ennen äänestystä pi-

dettiin monia puheenvuoroja. Vain kaksi oli selkeästi lukion jatkamista vastaan, raha-
syistä. Monet näkivät aluelukion virkistävänä vaihtoehtona, jopa viimeisenä vaihtoehtona. 

Äänestystuloksen kehittymistä seurasimme 

silmä tarkkana. Viimein selvisi, että lu-
kiomme sai jatkoajan äänin 57-2! Eli saimme 

todella vankan kannatuksen uudelle, yrittä-
jyysprofiloituneelle lukiollemme. Pyhäselän 
lukiolle. 

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

Mikko Kiiski 
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Lukion uusi ilme 

Lukiolle luotiin yhtenäinen värimaailma ja logo. Vallitsevina väreinä ma-

genta, valkoinen ja musta. Uuden logon myötä Pyhäselän lukion kutsu-

manimi ”Pyhis’” sai virallisen aseman. Värimaailman suunnittelusta ja 

graafisen ilmeen toteutuksesta vastasi markkinointijohtaja Juha Halo-

nen, Punamusta Oy.  

 

Uuden ilmeen lanseerausta varten tuotettiin markkinointimateriaaliksi huppareita ja T-

paitoja, esitteitä ja tarroja. 

FB-sivut (https://www.facebook.com/pyhaselanlukio.jns.fi/) uudistettiin vastaamaan lu-

kiomme uutta ilmettä. Pyhäselän lukiolle perustettiin myös oma YouTube –kanava. 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/Pyhis-Facebook  

 http://bit.ly/Pyhis-YouTube 

 

Instagram – sisällöstä (https://www.instagram.com/pyhis/) vastaa opiskelijakunta 

 
http://bit.ly/Pyhis-Instagram 

Värimaailmaa ja ilmeen raikastusta jatkettiin keväällä opiskelijoiden aloitteesta sisusta-

malla aulaa. Verhot vaihtuivat ja uusi sohva, tyynyjä ja säkkituoleja ilmestyi opiskelijoiden 

iloksi. Samalla päätettiin maalata pöydät ja tuolit Pyhiksen uutta värimaailmaa mukaile-

viksi. 

 

  

https://www.facebook.com/pyhaselanlukio.jns.fi/
http://bit.ly/Pyhis-Facebook
http://bit.ly/Pyhis-YouTube
https://www.instagram.com/pyhis/
http://bit.ly/Pyhis-Instagram
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Pyhäselän lukiossa tapahtui 

4Tieteen kisat 

Matemaattisten aineiden opettajien lii-
ton jokavuotisissa luonnontiedekilpai-

luissa lukiomme menestyi maakunnalli-
sesti erinomaisesti. MAOL Pohjois-Kar-
jala palkitsee Scifest –messujen yhtey-

dessä parhaat pohjoiskarjalalaiset ja 
Pyhäselän lukion opiskelijat Touko Lau-

rimo ja Valtteri Pennanen kävivät mui-
den menestyneiden kanssa  pokkaa-
massa ansaitsemansa palkinnot Joen-

suu Areenan päälavalla 18.5.2018. 

Palkinnot jakoi tänä vuonna MAOL P-K:n 

varapuheenjohtaja, Pyhäselän lukion 
matematiikan ja fysiikan opettaja Pekka 
Vienonen. 

 

 

 

Kalliojärven retki  

Syyskuussa 21.9. lukiolaiset retkeilivät 

Kalliojärvellä. Ohjelmaan sisältyi nuoti-
olla jutustelua, nokipannukahvia, ret-

kieväitä ja suomalaisen luonnon ihailua. 
Opiskelijat ottivat luontoaiheisia tunnel-

makuvia, joita jaettiin instagramiin. 

Opiskelijakunta palkitsi tykätyimpien ku-
vien ottajat yllätyspalkinnoin. 
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Koko lukion voimin Studia-messuille ja Heurekaan 

Pyhäselän lukio toteutti marraskuun lopussa koko lukion yhteisen reissun Helsinkiin Stu-
dia-messuille ja Heurekaan. Matkaan aamuvarhaisella kohti Helsinkiä lähti 53 opiskelijaa, 

kolme opettajaa, opo ja rehtori.  

Studia-messut ovat Suomen suurimmat koulutusmessut. Studiassa useat kymmenet yli-

opistot ja ammattikorkeakoulut, sekä muut opinahjot ja yritykset kertovat nuorille koulu-
tusmahdollisuuksista Suomessa ja Euroopassa. 

Messujen monipuolinen tarjonta antoi varmasti jokaiselle jotain. Messuilla oli mahdollista 

tutustua esimerkiksi puolustusvoimiin koulutus- ja työpaikkana. Puolustusvoimien pis-
teellä oli mahdollista päästä kokeilemaan helikopteri- ja hävittäjälentämistä simulaatto-

reiden avulla. Eri oppilaitokset olivat tuoneet paikalle parhaat rekrytoijansa, erityisen mie-
lenkiintoista oli kuulla Tampereen ammattikorkeakoulun rekrytoijan oma kertomus opis-
kelijasta, osa-aikaiseksi työntekijäksi opintojen ohella ja valmistuttuaan työllistyminen 

oman ”amiskorkean” rekrytiimissä. Vaikka matkaa tehtiin Helsinkiin saakka, oli monelle 
tärkein vierailupiste oman kaupungin Karelia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopis-

ton esittelypiste. 

Tutustuttuamme laajaan koulutustarjontaan oli aika siirtyä kevyen, mutta oikein mielen-
kiintoisen oppimisen pariin Heurekassa. Heurekan vahvasti fysiikkapainotteinen tarjonta 

on valtavan monipuolinen ja antaa kaiken ikäisille jotain. Oli erittäin mukava seurata, 
kuinka mielenkiinnolla ja asiantuntemuksella opiskelijat tutustuivat erilaisiin fysikaalisiin 

ilmiöihin, sekä teoriaan niiden taustalla. Led-valoilla varustettujen joulukorttien askarte-
lupisteelle jonotettiin tekemään omaa välkkyvää ja vilkkuvaa korttia. Puistattavan toden 
tuntuiseen tartuntatautien maailmaan pääsi tutustumaan kujalla, jossa oli tietoiskuja tau-

deista ja joiden leviämistä demonstroitiin kaiuttimista kuuluvin niiskutuksin ja yskähdyk-
sin. Luettuasi ebolasta, kuultuasi aivastuksen ja tuntiessasi sumutetun pärskähdyksen 

kasvoilla teki mieli päästä nopeasti pesulle. 

Vaikka päivä oli todella pitkä ja perille koululle saavuttiin 18 tuntia lähtemisen jälkeen, 
jaksoi osa oppilaista kiitellä kivasta reissusta. Hienoa Pyhäselän lukion opiskelijat ja kiitos 

mukavasta päivästä. Kiitos myös Jarille, Mikolle, Tommille ja Pekalle osallistamisesta reis-
suun. Muutama opiskelija sanoi löytäneensä tulevaisuuden opiskelupaikkansa ja moni sai 

uusia ideoita jatko-opintopohdinnan tueksi. Reissu oli onnistunut! 

Aatu Mustonen, Opinto-ohjaaja 
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Syyskauden päätös ja piparkakkutalot 

Jo perinteeksi muodostunut piparitalojen leivontapäivä toteutettiin tänä vuonna niin, että 
jokainen opiskelija liimasi vähintään yhden palan yhteisiin taloihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäinen talo rakentui traditionaaliseksi piparkakkutaloksi muodon perinteitä kunni-
oittaen. Kaunis piparitalo luovutettiin Pyhäselän päiväkotiin tuomaan jouluiloa. 

 

Toisesta luomuksesta muotoutui yllättäen futuristis-surrealistinen asumus, joka syötiin 
opiskelijoiden aloitteesta vähin äänin. Tapahtumasta julkaistiin video lukion Youtube –ka-

navalle. 

 

Vappunaamarit 

Opiskelijakunnan vappuohjelmaan 
kuuluivat perinteisesti ilmapallot, 

serpentiini, sima ja munkit.  

Tämän vuoden erikoisuutena oli, 

että simaa ja munkkia sai vasta as-
karreltuaan itselleen vappunaama-
rin. 
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Yrittäjyyskasvatus osaksi opetussuunnitelmaa 

Pyhäselän lukion opetussuunnitelmaan lisättiin uusia yrittäjyysopintoja. Lukioomme tulee 
ensi lukuvuodesta yrittäjyyspainotus. Uudessa opetussuunnitelmassa yrittäjyydellä on sel-

keä rooli. Erityisesti yrittäjämäisen asenteen löytäminen on siinä hyvin esillä. 

Tavoitteena lukion kursseilla on vahvis-

taa opiskelijan tahtoa ja taitoa toimia 
aktiivisena kansalaisena. Pyrimme li-
säämään työn, työelämän ja yrittäjyy-

den tuntemusta. Aloitteellisuus, yrittä-
jämäinen toiminta, yhteistyö, verkos-

toituminen, vastuullisuus ja tietoperus-
teinen kriittisyys yrittäjyydestä ovat 
keskeisessä asemassa lukiomme kurs-

seilla. Aktiivinen kansalaisuus ja työ-
elämä tulevat myös tutuiksi esimerkiksi 

tapahtumien järjestämisen myötä. 

 

 

Karelia AMK ja Pyhis yhdessä Scifest-messuilla 

Pyhisläiset pääsivät osallistumaan Karelia AMK:n tapahtumantuottajaopiskelijoiden työpa-

joihin Scifest-messuille. Samassa yhteydessä tuotettiin luontodokumentin hengessä Py-
hiksen esittelyvideo. 

Scifest-messuilla opiskelijat työskentelivät mm. monikameraohjauksessa ja erilaisissa 

osallistavissa työpajoissa. 
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Vaellusretki Patvinsuolle 22.-23.5.2018 

Eräretkeilyyn ja luonnossa selviytymistaitoihin opiskelijat pääsivät tutustumaan yön yli 
kestäneellä vaellusretkellä. 
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Penkkarit 

Valmistelut 

Kevään 2018 abiturientit valmistautuivat 
penkinpainajaisiin suunnittelemalla ja as-

kartelemalla iskulauseita ja kuvia bande-
rolleihin.  

Paikallislehden valokuvaajakin kävi ihmet-

telemässä iskulauseita lukiollamme. 

 

Abivallan Julistus 

Lukiossa otettiin käyttöön ”Abiaika” ja ju-
listettiin abivalta alkaneeksi. 
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AbiShow 

Aamupäivällä lukiossa päästiin seuraamaan ja nauttimaan korkeatasoista Abishowta. Naa-
purikoulujen ja päiväkodin lapset saivat mahansa täyteen makeisia. 

 

 

 

Penkkariajelu 

Penkkaripäivä huipentui perinteiseen penkkariajeluun Joensuun torin ympäristössä. 
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Vanhojen tanssit 

Toisen vuosikurssin opiskelijat tanssivat Vanhojen tansseja perinteisin menoin 16.2.2018  
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Lukion tuntijaot 

Uusi opetussuunnitelma 
 

PAKOLLISET 

KURSSIT 

SYVENTÄVÄT 

KURSSIT 

Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 

Kielet 
  

A-kieli (EN) 6 2 

B-kieli (RU) 5 2 

muut kielet B2 ja B3 (SA, RA, VE) 
 

8+8 

Matematiikka 
  

yhteinen 1 
 

lyhyt oppimäärä 5 2 

pitkä oppimäärä 9 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet 
  

biologia 2 3 

maantiede 1 3 

fysiikka 1 6 

kemia 1 4 

Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet   

Uskonto tai elämänkatsomustieto 2 4 

filosofia 2 2 

psykologia 1 4 

Historia 3 3 

Yhteiskuntaoppi 3 1 

Taito ja taideaineet 5 
 

liikunta 2 3 

musiikki 1-2 2 

kuvataide 1-2 2 

Terveystieto 1 2 

Opinto-ohjaus 2 
 

Teemaopinnot 
 

3 

______________________________________ ____________ ____________ 

Pakolliset kurssit 47 - 51 
 

Syventävät kurssit 
 

vähintään 10 

---------------------------------------------------- --------------- --------------- 

YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 
 

75 KURSSIA 
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Vanha opetussuunnitelma 
 

PAKOLLISET 

KURSSIT 

SYVENTÄVÄT 

KURSSIT 

Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 

Kielet 
  

A-kieli (EN) 6 2 

B-kieli (RU) 5 2 

muut kielet B2 ja B3 (SA, RA, VE) 
 

16 

Matematiikka 
  

lyhyt oppimäärä 6 2 

pitkä oppimäärä 10 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet 
  

biologia 2 3 

maantieto 2 2 

fysiikka 1 7 

kemia 1 4 

Uskonto tai elämänkatsomustieto 2 4 

filosofia 2 2 

psykologia 1 4 

Historia 4 2 

Yhteiskuntaoppi 2 2 

Taito ja taideaineet 5 
 

liikunta 2 3 

musiikki 1-2 3 

kuvataide 1-2 3 

Terveystieto 1 2 

Opinto-ohjaus 1 1 

______________________________________ ____________ ____________ 

Pakolliset kurssit 47 - 51 
 

Syventävät kurssit 
 

vähintään 10 

--------------------------------------------------- ----------------- ----------------- 

YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 
 

75 KURSSIA 
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Tuntijako, Aikuislinja 
 

PAKOLLISET 

KURSSIT 

SYVENTÄVÄT 

KURSSIT 

Äidinkieli ja kirjallisuus 5 4 

Kielet 
  

A-kieli (EN) 6 2 

B-kieli (RU) 5 2 

muut kielet B2 ja B3 (SA, RA, VE) 
 

6 

Matematiikka 
  

lyhyt oppimäärä 6 2 

pitkä oppimäärä 10 3 

Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet 
  

Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 4 

Historia 3 3 

Yhteiskuntaoppi 1 3 

Filosofia 1 3 

Luonnontieteelliset aineet 
  

fysiikka 1 7 

kemia 1 4 

biologia 2 3 

maantiede 1 3 

psykologia 
 

5 

terveystieto 
 

3 

Muita lukion tehtävään kuuluvia 

aineita ja aihekokonaisuuksia 

  

------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- 

YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 44 KURSSIA 
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Tapahtumakalenteri  

(poimintoja kuluneeta lukuvuodelta) 

  

21.9.2017 Ryhmäytymisretki Kalliojärvelle 

13.10.2017 Ykkösten keilailuretki 

24.10.2017 Vanhempainilta 

1.11.2017 Kuulemistilaisuus Pyhäselän lukion lakkauttamisesta 

28.11.2017 Lukion retki Helsinkiin Studia-messuille ja Heurekaan 

5.12.2017 Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilaiden lakitus 

20.12.2017 Opiskelijakunnan teemapäivä, talviurheilua ja piparitalot 

15.1.2018 Kaupunginorkesterin konsertti lukion ykkösille 

23.1.2018 Vanhempainilta ysiluokkalaisten vanhemmille (rekrypäivä) 

15.2.2018 Penkkarit 

16.2.2018 Vanhojen tanssit 

1.3.2018 Ensiapukoulutusta henkilökunnalle 

22.3.2018 Ensiapukoulutusta henkilökunnalle 

30.4.2018 Opiskelijakunnan teemapäivä, vappunaamarit 

17.5.2018 Tapahtumakurssi Scifest-messuilla harjoittelemassa 

22.-23.5.2018 Vaellusretki  

1.6.2018 Opiskelijakunnan teemapäivä, pihapelit, maalausta 

2.6.2018 Keväät ylioppilaiden lakkiaisjuhla 
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Käytössä olleet oppikirjat 

Äidinkieli   Uusi ops: Särmä ja tehtävävihkot kursseihin 1-9, Otava 

    Abit: Ylioppilastekstejä 2017, SKS. 
Englanti A,B   Uusi ops: Insights, Otava 

Vanha ops: Open Road, Otava 
Ruotsi A,B   Uusi ops: Precis 1-5, SanomaPro 

Vanha ops: Galleri, Otava, Abiruotsi, Otava 

Venäjä   Uusi ops: Ponjatno, FinnLectura 
    Vanha ops: Mozno, Otava 

Matematiikka, pitkä Uusi ops: Juuri, Otava 
Vanha ops: Pyramidi, Tammi,  
YO Pitkä matematiikka, SanomaPro 

Matematiikka, lyhyt Uusi ops: Huippu, Otava 
Vanha ops: Variaabeli, Otava, Summa 8, Edita      

Fysiikka    Uusi ops: Fysiikka, SanomaPro 
Vanha ops: Physica, SanomaPro     

Kemia    Uusi ja vanha ops: Mooli, Otava 

    Abi kemia, Otava 
Biologia   Uusi ja vanha ops: BIOS, SanomaPro 

    YO Biologia, SanomaPro 
Maantieto   Uusi ja vanha ops: GEOS, SanomaPro 
Historia   Uusi ops: Kaikkien aikojen historia, EDITA 

Vanha ops: AIKAKIRJA-sarja, Edita 
Eepos, Suomen historian vaiheet esihistoriasta autonomian ai-

kaan, WSOY 
Uskonto, evl   Uusi ja vanha ops: Uusi Arkki, EDITA 

Uskonto, ort   Ortodoksinen Raamattutieto, Gummerus 
Elämänkatsomustieto  Lukion elämänkatsomustieto, Edita 
Psykologia   Uusi ops: Motiivi, SanomaPro 

Vanha ops: Mielen maailma, SanomaPro, 
    Sosiaalipsykologia, WSOY 

Terveystieto   Uusi ja vanha ops: Terve!, SanomaPro   
Filosofia   Uusi ops: Minerva, Edita 

Vanha ops: Filosofian Odysseia ja Etiikan Odysseia, Edita 

Yhteiskuntaoppi  Uusi ops: Kanta, EDITA 
    Jokaisen Eurooppa, SanomaPro 
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Stipendein palkitut opiskelijat 

SYKSY 2017 

 
 

KEVÄT 2018 
 Pyhäselän lukion stipendi parhaiten menestyneelle ylioppilaalle: 

o Katariina Tanskanen 

 Pyhäselän lukion stipendi parhaalle äidinkielen kirjoittajalle: 
o Jenni Nuutinen 

 Sverigekontakt i Finland rf:n kirjastipendi parhaalle ruotsin kielen kirjoittaneelle yli-
oppilaalle: 

o  Katariina Tanskanen 

 Pyhäselän lukion stipendi parhaalle kielen kirjoittajalle: 
o  Reima Vesterinen 

 Pyhäselän lukion stipendi parhaalle yhteiskunnallis-humanististen reaaliaineiden kir-
joittajalle: 

o Aleksi Karhu 

 Pyhäselän lukion stipendi parhaalle luonnontieteellisen reaalin kirjoittajalle: 
o Jenni Nuutinen 

 Pohjola-Nordenin stipendi hyvästä ruotsin kielen opiskelusta: 
o  Essi Tolvanen 

 Pyhäselän lukion stipendi ansiokkaasta toiminnasta opiskelijakunnassa: 

o Touko Laurimo 

 Kuvataiteen stipendi (Helios Oy) harrastuneisuudesta kuvataiteessa: 

o  Minja Koljonen 

 Pyhäselän lukion stipendi esimerkillisestä koulun käymisestä: 

o  Ville Pennanen  

 OmaSp:n stipendi parhaasta keskiarvosta: 
o  Jenni Nuutinen 
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Ylioppilaat 

 

 

Syksyn 2017 ylioppilaat 

Lintunen Janissa 

Rutanen Pasi 

 

Kevään 2018 ylioppilaat 

Asikainen Saara 

Björn Joonas 

Karhu Aleksi 

Kettunen Mikael 

Matikainen Teppo 

Nuutinen Jenni 

Pakarinen Jaro 

Pennanen Petri 

Pennanen Ville 

Ruotsalainen Atte 

Suvanto Reko 

Tanskanen Katariina 

Tolvanen Essi 

Vesterinen Reima 

Wilén Nikke 
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Tuleva lukuvuosi 

 

Uusinta- ja yleinen tenttipäivä 

Viidennen jakson uusintapäivä ja yleinen tenttipäivä ti 12.6.2018 klo 9 - 12 

Ilmoittautuminen viimeistään pe 8.6.2018 klo 15  

 

Lukuvuosi 2018 – 2019 
 

Syyslukukausi 2018 

Koulu alkaa   to    9.8.2018     

Syysloma, viikko 42   ma - pe      15. - 19.10.2018     

Itsenäisyyspäivä   to   6.12.2018     

Syyslukukausi päättyy   pe   21.12.2018   

  

Kevätlukukausi 2019 

Koulu alkaa   ma   7.1.2019     

Talviloma, viikko 10   ma - pe   4. - 8.3.2019     

Pääsiäinen   pe - ma   19.4. - 22.4.2019     

Vappupäivä   ke   1.5.2019     

Helatorstai   to   30.5.2019    

Koulu päättyy   la   1.6.2019   

 

  



30 

Syksyn 2018 ylioppilaskirjoitukset 

Ilmoittautuminen 5.6.2018 klo 12 mennessä lukion kansliaan kirjallisesti 

Koemaksu  Joensuun kaupunki laskuttaa  

   Perusmaksu 14 € 

   Koekohtainen maksu 28 € 

Koepaikka  Pyhäselän lukio 

ma 17.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 

ke 19.9. 

vieras kieli, pitkä oppimäärä 

englanti 
ranska 
espanja 

saksa 
venäjä 

pe 21.9. 
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto 

ma 24.9. 

vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
englanti 

ranska 
espanja 

saksa 
venäjä 
italia 

portugali 
latina 

saame 

ti 25.9. 
äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 

to 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

pe 28.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

ma 1.10. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) 

ke 3.10. saamen äidinkielen koe 

 
Digitaalisessa kielikokeessa kuullun ymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen. 

lähde: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2018-koepaivat 
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