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Rehtorin terveiset  

Kaikki virtaa, ei mikään pysy paikallaan! 

Antiikin kreikkalainen filosofi Herakleitos efesolainen puki 

ajatuksen jatkuvasta muutoksesta sanoiksi jo 2500 vuotta 
sitten. Hänen mukaansa emme voi astua kahta kertaa sa-

maan virtaan. Sillä jos niin teemme, kertojen välillä on 

muuttunut niin virta kuin virtaan astuja! Mitä ihmettä 

tämä oikein tarkoittaa? Herakleitoksen mukaan alati 

muuttuva maailma ei koskaan tule vastaamme toista ker-
taa samanlaisena. Etkä sinä itse ole koskaan myöhemmin 

samanlainen kuin nyt olet. Kaikki kokemukset ja oppimasi 

muuttavat sinua jatkuvasti. Et ole sama ihminen vuoden 

päästä, kuin mitä nyt olet! 

Kun olen seurannut teidän lukiolaisten elämää vuoden 

verran, Herakleitos on mielestäni enemmän kuin oikeassa. 
Muutoksen ja oppimisen virta ovat todellakin muokanneet sinua ihmisenä. Vuodet 

lukiolaisena antavat eväitä syvälliseen yleissivistykseen, ympäröivän maailman ym-

märtämiseen ja oman maailmankuvan muodostamiseen. Lukiokoulutuksen tavoit-

teena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ih-

misiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelä-
män, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tar-

peellisia tietoja ja taitoja. 

Lukion työvuodessa tämä kaikki on ollut sinun ulottuvillasi. Opettajat ovat tehneet 

osuutensa, jotta voit kehittää itseäsi ja osaamistasi. Viime kädessä vastuu opinnoissa 

etenemiseen on ollut omissa käsissäsi. Siihen haluamme myös sinua ohjata. Että 
sinun omat siivet kantaisivat sitten kun on aika siirtyä jatko-opintoihin ja elämässä 

eteenpäin. Lukio on ihmisen parasta aikaa. Pyhäselän lukion omaleimaisuutta ovat 

olleet yhteisöllisyys ja yrittäjyys. Nämä kaksi tekijää ovat kannatelleet meitä tämän 

lukuvuoden. 

Pienessä lukiossa koko lukion opiskelijakunta tuntee hyvin toinen toisensa. Myös 
opettajat tuntevat opiskelijansa ja ovat valmiita tekemään osuutensa, jotta sinä voit 

kehittää itseäsi. Siitä yhteisöllisyydessä on kysymys. Pidetään huolta toisistamme! 

Yritteliäisyys, sinnikkyys ja pitkäjänteisyys ovat paitsi yrittäjyyskasvatuksen ele-

menttejä myös positiivisen pedagogiikan perusraaka-ainetta. Niille on taatusti elä-

mässäsi käyttöä, vaikka sinusta ei sanatarkasti ajatellen kirjaimellisesti yrittäjää tu-

lisikaan. 

Kun lukuvuosi alkaa olla päätöksessään, ei voi kuin hämmästellä miten paljon tapah-

tumia siihen onkaan sisältynyt. Niistä kerrotaan lisää tämän vuosikertomuksen si-

vuilla sanoin ja kuvin. Vaikka lukiolaisen vuosi on varmasti ollut monta kertaa arkisen 

puurtamisen sävyttämä, on siihen sisältynyt kuitenkin paljon toimintaa myös luok-

kahuoneen ulkopuolella. 

Kaiken tämän perusteella uskallan väittää, että et ole enää se sama ihminen, joka 

olit syksyllä 2018 lukuvuotta aloittaessamme! Pentti Saarikosken suomennos alussa 

esitetystä Herakleitoksen väittämästä kuuluu näin: Samaan virtaan astumme em-

mekä astu, me emmekä me. Oletko samaa mieltä? 

Kiitän kaikkia lukiolaisia lämpimästi kuluneesta lukuvuodesta ja toivotan hyvää kesää 
sekä menestystä elämääsi! 

Antti Ikonen 

rehtori  
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Faktaa 

 Rehtori Antti Ikonen 

 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 oppilai-

tos, jonka tavoitteena on kasvattaa jatko-opintoihin val-
mis, sosiaalinen ja oma-aloitteinen ihminen. 

 

Opiskelu 

Pyhäselän lukio on pieni ja ihmisläheinen koulu. Pienemmät 

opiskeluryhmät mahdollistavat helpomman ja mukavamman 

tavan oppia. Tiimioppiminen ja opiskeluiden toiminnallistami-
nen ovat tavoitteitamme, joita toteutamme opetuksessamme 

opiskelumenetelmien ja kurssitarjontamme kautta. 

Tarjoamme teoriaopintoja tasapainottamaan paljon myös eri-

laisia taito- ja taideaineiden kursseja, niin liikunnassa, musii-

kissa ja kuvataiteessa kuin myös käsityössä ja kotitaloudessa. 

Yrittäjyys ja työelämäyhteydet ovat meille tärkeitä teemoja, 
joiden kautta opiskelija pystyy jo lukioaikana hankkimaan tär-

keitä yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Pyhäselän lukiolla on myös 

oma erityistehtäväalueensa. Lukion aikuislinja antaa lukio-ope-

tusta Pyhäselän vankilassa. 
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Opettajat 

Ikonen Antti   KM,HM, rehtori 

Eskelinen Juha   KM, MO, lehtori, musiikki 
    Virkavapaa: 

    Sijainen: Sanna-Mari Savolainen 

Hiltunen Janne  LITM, poikien liikunta 

Honkanen Seija   FM, ruotsi ja venäjä 

Karttunen Marika  TM, psykologia, uskonto ja elämänkatsomustieto,  
Kervinen Jenni  KM, opinto-ohjaus ja avo, 

    Sijainen: Aatu Mustonen 

Kiiski Mikko   FM, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi, yrittäjyys 

Laitinen Minna   FM, englanti  

Lemmetty Heli  LITM, lehtori, tyttöjen liikunta 
Lemmetty Jari  LITM, poikien liikunta 

Myller Minna   FM, biologia, maantieto, terveystieto, 

Myller Tommi  FM, matematiikka ja kemia 

Pyykkö Henna  FM, äidinkieli ja kirjallisuus 

Riekkinen Tuomo  FM, tietotekniikka, lukion vastuuopettaja 

Sillanpää Sakari  TaM, kuvataide 
Vienonen Pekka  FM, apulaisrehtori, matematiikka ja fysiikka 

 

Muu henkilöstö 

Koulusihteeri   Airi Kakkonen  
Laitoshuoltaja   Tiina Moilanen 

Vahtimestari   Ari Kastinen  

Kiinteistönhoitaja   Vesa Eronen 

Kouluterveydenhoitaja  Anne Kurkinen 

Koululääkäri   Marja-Liisa Kellokumpu 

Koulupsykologi   Anne Piitulainen 
Kuraattori   Marianne Rönkkö 
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Oppilasluettelo 1.6.2019 

1A ryhmänohjaaja Pekka Vienonen 

Antikainen Voitto  Joensuu  Kukkonen Nea  Joensuu 
Autti Visa   Joensuu  Lintunen Iina  Joensuu 

Eronen Antti   Joensuu  Mononen Roope  Joensuu 

Hatakka Oskari   Joensuu   Pelkonen Pessi  Joensuu 

Hietanen Janina   Joensuu   Phoenix Olivia  Joensuu 

Hirvonen Eetu   Joensuu   Savolainen Tommi  Joensuu 
Hyvärinen Anni   Joensuu  Tahvanainen Emma Joensuu 

Kempas Joel   Liperi   Tarvainen Niklas   Joensuu 

Koskinen Emma   Joensuu   Tikka Laura   Rääkkylä 

Koukku Tanja   Joensuu   Tolvanen Satu  Joensuu 

Kouvalainen Kalle   Joensuu   Turunen Iida   Joensuu 
Valkonen Tino  Joensuu 

yht. 23 opiskelijaa 

 

2A 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  Karvonen Juho   Joensuu 

yht. 12 opiskelijaa 
 

3A 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 

Koljonen Susa  Joensuu  Simonen Marja  Joensuu 

Kontkanen Nuutti  Joensuu  Suvanto Eetu  Joensuu 
Kukkonen Noora  Joensuu  Tikkanen Noora  Joensuu 

Laurimo Touko  Rääkkylä  Turunen Emilia  Joensuu 

Lindström Kia  Joensuu  Törrönen Maria  Joensuu 

Makkonen Mika  Rääkkylä  Välimäki Hiski  Joensuu 

Nuutinen Anna-Greta Joensuu 

yht. 25 opiskelijaa 
 

Aikuislukio, ryhmänohjaaja Jari Lemmetty  11 opiskelijaa 
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Tutortoiminta 2018 – 2019 

 

Tutortoiminnan tarkoituksena on, että tutoropiskelijat ohjaavat ja neuvovat uusia 

opiskelijoita opintoihin ja muuhun elämään liittyvissä asioissa. Yhdessä opettajien ja 
opiskelijakunnan kanssa he rakentavat lukiolaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. 

Lukiomme tutorit, joista merkittävä osa on jatkanut tutortoimintaa jatkokurssilaisina, 

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. Lu-
kuvuoden alkaessa elokuussa jo viime lukuvuonna toimintansa aloittaneet tutorit ot-

tivat vastaan 1. vuosikurssin opiskelijat ja tutustuttivat heidät tiloihimme, käytän-

töihimme ja arkeemme. Hyvänä esimerkkinä tästä oli läsnäolo opon tunneilla ja tuki 

kurssivalintoja tehtäessä. Tutorit pitivät myös huolen siitä, että 1. vuosikurssin opis-

kelijat saivat vahvistettua keskinäistä ryhmähenkeään sekä paikkaansa lukioyhtei-
sössämme. Elokuussa tutorit järjestivät ykkösillemme muun muassa ryhmäytymis-

päivän, johon kuului keilaamista Cosmicissa sekä yhteinen ruokailu Raxissa.  

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

toinnissa. Pyhis-paitaiset tutorit ottivat vastaan Pyhäselän koulun 9.-luokkalaiset rek-

rypäivänä sekä jalkautuivat esittelemään lukiotamme myös kantakaupunkiin sekä 

Rääkkylään. 

Olemme pohtineet kuluneen vuoden aikana, 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 aktii-

vinen ja sitoutunut toimintaan, huomioi ja välittää. Nämä ovat hyviä tavoitteita ke-

nelle tahansa yhteisössämme toimivalle. Tutoreilla on kuitenkin tärkeä tehtävä toimia 
auttajina, neuvojina ja tukijoina erityisesti uusille opiskelijoillemme. Tämän toteutu-

minen näyttää lukiomme tulevaisuudessa oikein hyvältä ja valoisalta. 

Henna Pyykkö 
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Opiskelijakunnan hallitus 2018 – 2019 

 

 

Teemu Malinen,   puheenjohtaja 

Juho Karvonen,   varapuheenjohtaja 

Mikko Kalpio,  sihteeri 

Eetu Holopainen,   rahastonhoitaja 

Ada Asikainen,   rahastonhoitaja 

Emma Koskinen,   viestintävastaava 

Iina Lintunen,   tapahtumavastaava 

Anni Hyvärinen,   keittiövastaava 

Iida Turunen,   keittiövastaava 

Emma Tahvanainen,  PR–vastaava 

*** 

Touko Laurimo 

Valtteri Pennanen 

Noora Tikkanen 
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Pyhäselän lukiossa tapahtui 

4.9. Kalliojärven kierros  

Syyskuussa lukiolaiset retkeilivät perinteisesti Kallio-
järvellä. Ohjelmaan sisältyi nuotiolla jutustelua, noki-

pannukahvia, retkieväitä ja suomalaisen luonnon ihai-

lua. Opiskelijat ottivat luontoaiheisia tunnelmakuvia, 

joita jaettiin instagramiin. 

Opiskelijakunta palkitsi tykätyimpien kuvien ottajat 
yllätyspalkinnoin. 

 

 

6.9. Opiskelijakunnan yleiskokous  

Yleiskokouksessa valittiin uusi hallitus. Kokouksen jälkeen Suomen lukiolaisten liitto 

esitteli toimintaansa. 
   

        



 

9 

24.10. Pyhiksen perhepäivä ja opiskelijoiden aamiaisbrunssi  

Pyhäselän lukion opiskelijoiden perheenjäsenet kutsuttiin tutustumaan lukio-opiske-

luun Pyhiksessä. Ovet olivat avoinna yleisölle klo 12:00 alkaen. 

Luvassa oli monipuolinen kattaus Pyhiksen huippuosaajien esityksiä, oppitunteja, 

sähköisen yo-kokeen testausta, infoa jatko-opiskelusta, yrittäjyysopinnoista ym. 

 

"Huomenta Pyhis" – yhteinen aamiaisbrunssi 

Opiskelijat ja henkilökunta valmistautuvat superpäivään Pyhiksen yhteisellä aamu-
palalla klo 9:30.  

Sanomalehti Karjalainen 
toimitti aamun lehdet 

kaikkien luettaviksi. 

 

 

31.10. Ykkösten ”kaste” 

Opiskelijakunta järjesti lukion uusille opiskelijoille hauskoja seuraleikkejä. 
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2.11. Tutorit veivät ykköset keilaamaan 

Ryhmäytymisperinteeksi on jo muodostunut yhteinen hohtokeilausperjantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-3.11. Tapahtumakurssi osallistui musiikkifestivaalin järjestämiseen 

Ilosaarirockistaan tunnetussa Joensuussa on suotavaa, että tapahtumanjärjestämis-

kurssilla opiskelijat pääsevät osallistumaan ja seuraamaan, millaista on oikean mu-

siikkitapahtuman tuottaminen. Tällä kertaa yrittäjyyskurssilaiset olivat mukana ra-
kentamassa Kerubin Eventsin kanssa metallikansan omaa Unholy Winter Fest mu-

siikkitapahtumaa Joensuun Areenalle. 
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12.11. Karjalainen uutisoi Pyhiksen yrittäjyysopiskelusta 

 

 

 

4.-5.12. Pyhisläisiä Sortavalassa 

Joukko Pyhäselän lukiolaisia kävi tutus-

tumassa Sortavalaan opettaja Seija 

Honkasen johdolla. Paikan päällä opis-

kelijat osallistuivat yhdessä venäläisten 
kanssa työpajoihin, joissa käsiteltiin 

mm. nuorten median käyttöä. Retkeen 

sisältyi myös kaupunkikierros. 
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5.12. Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilaiden lakitus 

Suomen itsenäisyys ja myön-

teinen suhtautuminen maan-
puolustustyöhön on Pyhäselän 

lukiolle sydämen asia. Aamu 

alkoi lipunnostolla ja ohjel-

maan kuului perinteinen Suo-

men veteraaniliiton Vapauden 
viesti, jonka opiskelijakunnan 

istuva puheenjohtaja Touko 

Laurimo luovutti seuraajalleen 

Teemu Maliselle.  

 

Tilaisuudessa lausuttiin Helvi 
Juvosen runo ”Kalliopohja” ja 

lakitettiin ylioppilaaksi Joonas 

Ovaskainen. Musiikista vastasi 

Pyhäselän koulun kuoro musii-

kinopettaja Sanna-Mari Savo-
laisen johdolla. 

 

 

 

20.12. Syyskauden päätös ja piparkakkutalot 

Monenkirjavia piparitaloja leivottiin taas syyslukukauden päätteeksi. 
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11.1. Tutustumispäivä kaupungin ysiluokkalaisille 

Joensuun keskustan alueen kouluilta järjestettiin linja-autokuljetus ysiluokkalaisille 

tutustumaan Pyhäselän lukioon. 

Oppilaanohjaaja Aatu Mustonen tarjoili Pyhis-munkkeja ja kertoi samalla, miksi kan-

nattaa valita Pyhäselän lukio. 

 

 

16.3. Lunta Ilosaaressa – Pyhis mukana järjestelyissä 

Yrittäjyysopiskelijamme olivat toteuttamassa päivätapahtumaa, jossa tarjoiltiin keväistä ulkoilma-
kivaa koko perheelle. Ohjelmassa oli muun muassa jääkaruselli, poniajelua, avantouintia ja kaik-
kea muuta. Tapahtuman järjestelyistä vastasi Kerubi ja sen toteutuksessa oli mukana Joensuun 
kaupunki sekä runsaasti erialojen opiskelijoita, yhdistyksiä ja yksityisiä toimijoita. 
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20.3. Opiskelijakunnan talviliikuntapäivä 

Opiskelijakunnan organisoimaa talvilii-

kuntapäivää vietettiin laskiaisen hen-
gessä. Mäenlaskun jäl-

keen maittoi laskiais-

pulla ja kuuma kaakao. 

 

 

 

 

27.3.-30.3. Euroscola –matka 

Pyhäselän lukion edustusto oli Strasbourgissa Euroopan parlamentin järjestämässä Euroscola-tapaa-
misessa, jossa eurooppalaiset nuoret käsittelevät EU:n ajankohtaisia kysymyksiä. Matkanjohtajana oli 
opettaja Mikko Kiiski. 
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Oskari Hatakka ja Kalle Kouvalainen välittivät Pyhiksen terveiset koko Euroopalle! 

”Hello our European friends!  

My name is Kalle and my name is Oskari. We come from Pyhäselkä, Eastern Fin-

land. Our school is very small, only about sixty students, but great achievements 

start from small actions.  

We made our way here through never ending woods and over thousands of frozen 

lakes. The recent UN report reveals that Finland is the happiest country in the 

world. We think that the happiness fluctuates partly from our beautiful nature. We 

hope that today we come up with ideas and solutions so that also our children can 

have a good and healthy environment to live in.  

It’s a good day to make tomorrow a better day!” 
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Euroscola-matka (Joel Kempas) 

Keskiviikko 27.3.2019 

Lähdettiin matkaan kohti Euroscolaa. Matka alkoi Joensuusta isäpuoleni vei minut ja Kallen Joensuun 
lentokentälle, jossa tapasimme muut matkalle lähtijät. Joensuusta lennettiin Helsinkiin ja odottelimme 
siellä seuraavaa lentoa reilu pari tuntia. Helsingistä lennettiin Munichiin. Munichin lentokentällä syötiin, 
katseltiin paikkoja ja etsittiin seuraavan lennon terminaali. Munichista lennettiin Luxembourgiin, jossa 
Jaana Bahrevar otti meidät vastaan. Me menimme bussilla ja raitiovaunulla hänen luokseen ja hän tuli 
itse omalla autollaan. Olimme yötä Jaanan luona. Kun olimme Jaanan asunnolla majoittauduimme 
sinne ja sitten lähdettiin kaupungille missä kierrettiin joku reitti mikä meni toisen maailmansodan muis-
tomerkkejä pitkin ja käytiin syömässä Pizza Hutissa. Tämän jälkeen mentiin takaisin Jaanan luokse ja 
käytiin katsomassa siinä lähettyvillä paikkoja ja ruvettiin nukkumaan. 

Torstai 28.3.2019 

Heräsimme, söimme aamupalan ja lähdimme vierailemaan ympäristöministeriöön. Siellä meille ker-
rottiin Luxembourgista vähän. Sen jälkeen lähdimme luotijunalla kohti Strasbourgia. Juna kulki par-
haimmillaan 320km/h. Strasbourgissa me kävimme syömässä mcdonaldsissa ja tämän jälkeen men-
tiin bussilla meidän hotelliin. Majoittauduimme sinne ja lähdimme katsomaan vanhaa kaupunkia. Tällä 
reissulla söimme ja olimme takaisin hotellilla noin ilta yhdeksän aikaan. Osa porukasta taisi käydä 
vielä lähi kaupassa ja lopulta ruvettiin nukkumaan. 

Perjantai 29.3.2019 

Aamu koitti ja söimme aamupalan hotel-
lilla joka oli mielestäni tosi hyvä, mutta osa 
tuli sinne vähän myöhässä ja meinattiin 
myöhästyä Euroscolasta mutta meidän 
onneksi siellä oli ruuhkaa ja nekin olivat ai-
kataulusta myöhässä. Meidät jaettiin ryh-
miin siellä ja kaikki meni hyvin. Kuunte-
limme luennon, äänestimme, söimme 
suunniteltiin ryhmässä syönnin jälkeen 
meidän aihettamme. Jouduimme lähte-
mään sieltä aikaisemmin pois, että ker-
keiäsimme junaan, siinä meinasi olla on-
gelmia mutta kaikki järjestyi. Olisi ollut kiin-
nostavaa olla loppuun asti siellä. Takaisin 
Luxembourgiin lähdettiin ja Juna matkalla 
osa nukkui. Luxembourgissa me me-
nimme takaisin Jaanan luokse ja söimme 
siellä ja teille iltapuuhat, menimme aikai-
seen nukkumaan, koska seuraavana aa-
muna herätys oli jo klo 4. 

Lauantai 30.3.2019 

Heräsimme klo 4. Söimme aamupalan ja menimme taksilla lentokentälle. Lentokentällä jotkut ostivat 
tuliaisia ja jotain muuta pientä. Lennettin Munichiin, jossa kiertelimme lentokentällä yli 4 tuntia, söimme 
ja ostelimme tuliaisia. Sieltä lennettiin Helsinkiin jossa meidän piti mennä suoraan seuraavaan termi-
naaliin 

kiireellä, koska meillä oli vain puolituntia aikaa lentojen välissä. Lennettiin Joensuuhun, siellä minulla 
oli vastassa äitini, pikkusiskoni ja tyttöystäväni. Siitä suuntasin kotiin ja matka päättyi siihen 
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7.5. Teknologia-teemakurssin retki yliopistolle 

Joka toinen vuosi järjestettävällä TE02-teemakurssilla opiskelijat vierailevat Itä-Suo-

men yliopiston LUMA-keskuksella ja tutustuvat lisättyyn todellisuuteen ja Sm4rtLab-
virtuaalilaboratorioon. Tämä vuonna LUMA-keskuksen laboratoriossa päästiin häm-

mästelemään seisovia aaltoja, mittailemaan puristusvoimaa, sekä tutkimaan värejä 

ja valon taittumista. Mikroskooppi ja hiekkalaatikko olivat yleisön suosikkeja. 

Hiekkalaatikko oli nimensä mukaisesti laatikko, jossa oli hiekkaa. Hiekan päälle pro-

jisoitui videotykiltä reaaliaikaisesti pinnanmuotoja mukaillen värit ja korkeuskäyrät. 
Kun asetti käden hiekkalaatikon ylle, alkoi käden alapuolella vesisade. Virtuaalinen 

veden valuminen toi mieleen lapsuuden patoleikit, mutta nyt kädet ja vaatteen py-

syivät kuivina. 

 

11.5. Visio – Lukiolaisten ratkaisuseminaari  

Lukiolaisten ratkaisuseminaarissa 250 lukio-
laista kerääntyivät päättäjien kanssa yhteen 

löytämään ratkaisuja yhteiskuntamme isoihin 

kysymyksiin – oli kyse sitten koulutuksesta, työ-

elämästä tai ilmastonmuutoksesta. Ohjelmassa 

muun muassa luodaan lukiolaisten visio, kuul-
laan monipuolisista tavoista vaikuttaa sekä 

haastetaan nuoria kansanedustajia modernissa 

paneelissa. 

Pyhäselän lukiota paikalla oli edustamassa opis-

kelijat Emma Koskinen, Teemu Malinen ja 
Emma Tahvanainen. 

 

 

21.5. Pyhis kaupungissa! -teemapäivä 

Kaikki lukiolaiset viettivät koulupäivän Joensuussa kauniissa kevätsäässä. Päivän oh-

jelmaan kuului aamiainen Ilosaaressa, ohjattu aamujumppa ja ryhmissä jalkautumi-
nen kaupungin sykkeeseen suorittamaan annettuja tehtäviä. Tehtäviin vastaaminen 

toteutettiin digitaalisesti peda.net-alustalle. Päivän annista laadittiin koosteita näy-

tille lukion fb-sivulle kaiken kansan iloksi. 
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24.-25.5. Vaellusretki Patvinsuolle  

Eräretkeilyyn ja luonnossa selviytymistaitoihin opiskelijat pääsivät tutustumaan pe-

rinteisellä yön yli kestäneellä Pyhiksen luontoliikuntaleirillä. 
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Penkkarit 

Valmistelut 

Kevään 2019 abiturientit valmistautuivat penkinpainajai-
siin suunnittelemalla ja askartelemalla iskulauseita ja ku-

via banderolleihin. 

 

Abi Show 

Aamupäivällä 14.2.2019 lukiossa päästiin seuraa-
maan ja nauttimaan korkeatasoista Abishowta. Ylä-

koulun ja päiväkodin lapsetkin saivat mahansa täy-

teen makeisia. Show’n juonnosta vastasi iki-ihana 

Barbie. 
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Vanhojen tanssit 

Toisen vuosikurssin opiskelijat tanssivat Vanhojen tansseja perinteisin menoin 

15.2.2019  
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Lukion tuntijaot 

 
 

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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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  

4.9.2018 Ryhmäytymisretki Kalliojärvelle 

6.10.2018 Opiskelijakunnan yleiskokous 

24.10.2018 Aamiaisbrunssi ja perhepäivä 

31.10.2018 Ykkösten kaste 

2.11.2018 Ykkösten keilailupäivä 

4.-5.12.2018 Lukiolaisia Sortavalassa 

5.12.2018 Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilaiden lakitus 

20.12.2018 Syyslukukauden päätöspäivä 

11.1.2019 Rekrytapahtuma kaupungin 9. luokkalaisille 

14.2.2019 Penkkaripäivä 

15.2.2019 Vanhojentanssit 

20.3.2019 Opiskelijakunnan talviliikuntapäivä 

27.–30.3.2019 Euroscola–matka Ranskaan ja Luxemburgiin 

8.4.2019 Viinapiru-elokuva ja päihdekasvatusta 

18.4.2019 Kätkettyjen suklaamunien etsintä 

26.4.2019 Poistumisharjoitus 

21.5.2019 Lukiopäivä kaupungilla 

24.–25.5.2019 Luontoliikuntaleiri Patvinsuolla 

1.6.2019 Ylioppilasjuhla 
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Käytössä olleet oppikirjat 

Äidinkieli   Särmä ja tehtävävihot kursseihin 1-9, Otava 

    ÄLY - Äidinkielen yo-kirjoitusten sähköinen oppimisympä-
ristö 

 

Englanti A,B   Insights, Otava 

 

Ruotsi A,B   Precis 1-7, SanomaPro 
 

Venäjä   Ponjatno, FinnLectura 

 

Matematiikka, pitkä Juuri, Otava 

YO Pitkä matematiikka, SanomaPro 
 

Matematiikka, lyhyt Huippu, Otava 

 

Fysiikka    Fysiikka, SanomaPro 

 

Kemia    Mooli, Otava 
    Abi kemia, Otava 

 

Biologia   BIOS, SanomaPro 

    YO Biologia, SanomaPro 

 
Maantieto   GEOS, SanomaPro 

 

Historia   Kaikkien aikojen historia, EDITA 

Eepos, Suomen historian vaiheet esihistoriasta autonomian 

aikaan, WSOY 
 

Uskonto, evl   Uusi Arkki, EDITA 

 

Uskonto, ort   Ortodoksinen Raamattutieto, Gummerus 

 
Elämänkatsomustieto  Lukion elämänkatsomustieto, Edita 

 

Psykologia   Motiivi, SanomaPro 

 

Terveystieto   Terve!, SanomaPro   

 
Filosofia   Minerva, Edita 

 

Yhteiskuntaoppi  Kanta, EDITA 

    Jokaisen Eurooppa, SanomaPro 
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Stipendein palkitut opiskelijat 

SYKSY 2018 

 
 Syyslukukaudella ei jaettu stipendejä 

 

 

KEVÄT 2019 

 
 Pyhäselän lukion stipendi parhaiten menestyneelle ylioppilaalle 

o Asko Juntunen 

 Pyhäselän lukion stipendi parhaalle äidinkielen kirjoittajalle 

o Dzmitry Tsiakuchau 

 Pyhäselän lukion stipendi parhaalle vieraan kielen kirjoittajalle 
o  Dzmitry Tsiakuchau 

 Pyhäselän lukion stipendi parhaalle yhteiskunnallis-humanististen reaaliaineiden 

kirjoittajalle 

o Hiski Välimäki 

 Pyhäselän lukion stipendi parhaalle luonnontieteellisen reaaliaineen kirjoittajalle 

o Asko Juntunen 

 OmaSp:n stipendi parhaasta keskiarvosta 

o Iida Turunen 

 Pyhäselän lukion stipendi ansiokkaasta toiminnasta opiskelijakunnassa 

o Teemu Malinen ja Mikko Kalpio 

 Pyhäselän lukion stipendi esimerkillisestä opiskelusta 
o Juha Silvennoinen 

 Kuvataiteen stipendi (Helios Oy) 

o Eetu Hirvonen 

 Pohjola Nordenin kirjastipendi hyvästä ruotsin kielen opiskelusta 

o Oona Piirainen 
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Ylioppilaat 

 

 

Syksyn 2018 ylioppilaat 

Ovaskainen Joonas 

 

Kevään 2019 ylioppilaat 

Airaksinen Aleksi 

Eronen Jesse 

Herranen Jenna 

Juntunen Asko 

Koljonen Susa 

Kontkanen Nuutti 

Kukkonen Noora 

Laasonen Anni 

Laurimo Touko 

Lindström Kia 

Makkonen Janne 

Myller Alisa 

Nuutinen Kati  

Pelkonen Peppi 

Pelkonen Veera 

Pennanen Valtteri 

Sallinen Kukka-Maaria 

Schmidt Inkeri 

Simonen Marja 

Tsiakuchau Dzmitry 

Törrönen Maria 

Välimäki Hiski 

 

Todistuskansiot kevään ylioppilaille lahjoitti 

Pyhäselän Yrittäjät ry.  
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Tuleva lukuvuosi 

Pyhäselän lukion 50-vuotisjuhlavuosi 

 

Uusinta- ja yleinen tenttipäivä 

Viidennen jakson uusintapäivä ja yleinen tenttipäivä ke 12.6. klo 8:05 

Ilmoittautuminen viimeistään 10.6. 

 

Lukuvuosi 2019 – 2020  

 

Syyslukukausi 2019 

Koulu alkaa tiistaina   13.8. 

Syysloma vk 42,    14.–18.10. 

Itsenäisyyspäivä    6.12. 

Syyslukukausi päättyy   21.12. 

 

Kevätlukukausi 2020 

Koulu alkaa torstaina   2.1. 

Talviloma vk 10,    2.–6.3. 

Pääsiäinen     10.–13.4. 

Vappupäivä    1.5. 

Helatorstai     21.5. 

Koulu päättyy    30.5. 
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Syksyn 2019 ylioppilaskirjoitukset 

Ilmoittautuminen 5.6.2019 klo 12 mennessä lukion kansliaan kirjallisesti 

Koemaksu  Joensuun kaupunki laskuttaa  

   Perusmaksu 14 € 

   Koekohtainen maksu 28 € 

Koepaikka  Pyhäselän lukio 

ma 16.9. 

vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
englanti 
ranska 
espanja 
saksa 
venäjä 
italia 
portugali 
latina 
saame 

ke 18.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 

pe 20.9. 

vieras kieli, pitkä oppimäärä 
englanti 
ranska 
espanja 
saksa 
venäjä 

ma 23.9. saamen äidinkielen koe 

ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

pe 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ti 1.10. 
äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 

to 3.10. 
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maan-
tiede, terveystieto 

 
lähde: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2019-koepaivat 
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