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TYÖAJAT
Lukuvuonna 2021–2022 työpäiviä oli 188.
Syyslukukausi oli 11.8.–22.12.2021 ja kevätlukukausi 10.1.–4.6.2022.
Syysloma oli 25.–31.10.2021 ja talviloma 21.–27.2.2022. Lukuvuosi koostui viidestä jaksosta.
Jokainen jakso päättyi lukiossa koeviikkoon.
Koulun päivittäinen työaika sĳoittui pääsääntöisesti kello 8.50–14.45 välille.
Säkylän yhteiskoulussa ja Säkylän seudun lukiossa käytetään 75 minuutin oppitunteja,
joita on päivässä pääsääntöisesti neljä, lukiossa tarvittaessa viisi.
Ruokailu järjestetään porrastetusti 11.00–12.00 välisenä aikana.
Ruokailuvuorot vaihtelevat luokka-asteittain jaksojen mukaan.

Kannen kuva Viljamari Laine, 20A

Säkylän seudun lukio
2021-2022
henkilökunta
OPETTAJAT
Elsilä Aino, kuvataide (virkavapaalla 10.1.2022–)
Hiissa Laura, suomen kieli ja kirjallisuus, uskonto
Hirvikorpi Anne, ruotsi
Kantanen Terhi, biologia
Kaunisto Mari, kemia
Laine Eetu, englanti
Maunula Teemu, rehtori
Metsämäki Pasi, liikunta (virkavapaalla 1.12.2021–29.5.2022)
Miettinen Tuomas, uskonto, psykologia (1.8.2021–1.12.2021)
Mikkola Niina, opinto-ohjaaja
Mäkelä Aleksi, matematiikka ja tietotekniikka
Naire-Koivisto Laura, maantiede
Niittymaa Elisa, suomen kieli ja kirjallisuus
Sainio Ulla-Maĳa, englanti ja saksa
Salmi Mia, liikunta ja terveystieto (1.12.2021–29.5.2022)
Seppälä Sari, liikunta ja terveystieto
Seppälä Tuomas, musiikki
Sillanpää Ilkka, matematiikka ja fysiikka
Sirviö Anssi, yhteiskuntaoppi, historia, filosofia
Sundholm Päivi, kuvataide (10.1.2022–)
Tolvanen Laura, matematiikka, fysiikka ja kemia
Toppila Sanna, uskonto (virkavapaalla 11.8.–1.12.2021)
Yli-Antola Outi, matematiikka (virkavapaalla)

Iiris Ventelä, 21B

KOULUTERVEYDENHOITO JA OPPILASHUOLTO
Koululääkäri: Setälä Jenni
Kouluhammaslääkärit: Saaristo Outi, Loan Ylinen
Kouluterveydenhoitaja: Helminen Tarja
Koulukuraattori: Mansikka Eĳa
Etsivä nuorisotyöntekĳä: Alho Piia
Psykologi: Heinonen Santeri
Koulunuorisotyöntekĳä: Tella Katri (syyslukukausi)
MUU HENKILÖKUNTA
Hallintopalvelusihteeri: Tättäläinen Mari
Ruokapalvelupäällikkö: Salonen Katariina
Suurtalouskokki: Korjansalo Virva
Dieettikokki: Lehtoranta Elvi
Ruokapalvelutyöntekĳät: Aaltonen Puangphaka, Kukkonen Raĳa, Partanen Minna
Kiinteistönhoitaja: Mäkinen Jari
Siivouspäällikkö: Soppa Pirjo
Siistĳät: Huhtala Sirkka, Vähätalo Soile

Rehtorin tervehdys
Aloittaessani kirjoittamaan tätä tekstiä palasin ajatuksissani viime kevääseen. Mieleeni palasi muistot ja
toiveet siitä, että kunpa seuraava lukuvuosi olisi “tavallinen” kouluvuosi. No ei ole ollut.
Tämä lukuvuosi on ollut melkoinen vuoristorata ja uusia asioita ja haasteita on tullut eteen jatkuvalla
syötöllä. Otetaan pieni katsaus siihen mitä tämä vuosi on pitänyt sisällään rehtorin näkökulmasta.
Syyslukukauden keskeinen painopiste oli lukiossa aloittavan yrittäjyyden ja liiketalouden
opintokokonaisuuden valmistelu, markkinointi, kouluvierailut ja itsenäisyyspäivään huipentuva
opintokokonaisuuden esittely. Toinen syksyn keskeinen teema oli päivittäisen arjen pyörittäminen
koronan keskellä. Koronan vaikutus kouluarkeen oli tänä vuonna mielestäni huomattavasti suurempi,
kuin viime vuonna lisääntyneiden poissaolojen ja sĳaisjärjestelyiden takia.
Joululomien jälkeen koronatilanne ryöpsähti sitten Säkylässäkin melko pahaksi ja maaliskuun alkuun asti
tilanne oli yläkoulun ja lukion puolella kohtalaisen hektinen. Kaikesta kuitenkin selvittiin ja suurin kiitos
siitä, kuuluu uskomattoman hienoille opettajillemme ja toimistosihteerillemme Marille, jotka osoittivat
jälleen suurta yhteisöllisyyttä ja kykyä joustavuuteen mitä vaikeimmissakin tilanteissa.
Kevään suurin myllerrys kouluissamme on aiheutunut Ukrainan sodasta. Konfliktin seurauksena
Säkylään on muuttanut verrattain lyhyessä ajassa suuri joukko sotaa paenneita ihmisiä ja se on vaatinut
myös meiltä melkoista mukautumista vallitsevaan tilanteeseen. Aloitimme maaliskuussa perusopetukseen
valmistavan koulutuksen antamisen yhteiskoulussa ja käytännössä tämä tarkoitti uuden koulutuslinjan
luomista täysin tyhjästä. Hommaa on riittänyt niin opetuksen, kuin hallinnon parissa kiitettäviä määriä.
Kaiken tämän muutoksen keskellä me olemme kuitenkin selvinneet näistä koettelemuksista.
Ympärillämme olevan maailman epävarmuus ja alati muuttuvat tilanteet ovat tulleet viime aikoina osaksi
päivittäistä arkea. Mielestäni keskeisimmät arvot, joiden avulla näistä haasteista selvitään ovat
ystävällisyys muita kohtaan ja päättäväisyys jota voidaan jopa kutsua sisuksi.
Niiden avulla pääsee elämässä yllättävän pitkälle.
Toivotan kaikille valmistuville ylioppilaille ja peruskoulunsa päättäville yhdeksäsluokkalaisille tuhannesti
onnea ja menestystä.
Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille.
Teemu Maunula rehtori
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Kertomus eräästä opettajasta
Minulla on aina ollut äidinkielessä mieleenpainuvia opettajia. En kuitenkaan ajatellut, että minusta olisi
sellaiseen työhön, mietin saksan ja venäjän opintoja, hoitoalaa ja suomea. Rakastin kirjallisuutta, olin
hyvä kieliopissa, pidin vähän pilkuistakin. Ehkä minussa nuorena oli kielipoliisinkin vikaa. Aika pian se
karisi ja opin, että pilkku, niin tärkeä kuin se onkin, on vain pieni tahra paperilla. Paljon tärkeämpää on
oppia ilmaisemaan itseään, suhtautumaan kriittisesti lukemaansa ja kuluttamaan kulttuuria. Opiskelin
Turun yliopistossa suomen kieltä, kotimaista kirjallisuutta, Suomen historiaa, kulttuurihistoriaa,
erityispedagogiikkaa, puheoppia ja uskontotiedettä. Myöhemmin olen huvikseni opiskellut yleistä
teologiaa.
Opetin Loimaalla äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin virassa, kun Säkylän seudun lukiossa tuli
äidinkielen vanhemman lehtorin virka auki vuonna 1991. Muistin Säkylästä kalastajat, joilta haettiin
lapsuuteni juhliin herkkuja. Muistin kauniin kimmeltävän järven, sinisenä kukkivat tuoksuvat sireenit
Rantatien varrelta ja Lada-kaupan torin vieressä. Ajattelin Säkylästä hyvää ja päätin hakea sinne.
Hämmästyksekseni minut valittiin ja vasta silloin ymmärsin, kuinka suuret saappaat minulla oli
täytettävänä. Edeltäjäni äidinkielen lehtori Tuulikki Mattila oli legenda, joka oli ollut mukana lukion
alkuvuosista asti. Hän oli koulun sielu ja säkyläläisen kulttuurielämän tärkeä vaikuttaja. Olin koko
lukion historiassa toinen äidinkielen lehtori.
Kymmenen rehtoria, tuhansia oppilaita, puolitoistatuhatta ylioppilasta, kasapäin esseitä, lukemattomia
opetussuunnitelmia. Kymmenet suvivirret on veisattu, Maammelaulut laulettu, kevätkirkot koettu,
ikimuistoisissa penkkareissa ja tyylikkäissä vanhaintansseissa olen saanut olla mukana, Berliiniä koluttu
moneen kertaan. Niistä on äidinkielenopettaja tehty.
Mikä on ollut tässä työssä parasta? Ei se, että Säkylän seudun lukio on keikkunut valtakunnallisessa
lukiovertailussa parhaana vuonna sĳalla 7. Ei sekään, että jonakin keväänä äidinkieleen tuli kahdeksan
ällää.
Parhaita hetkiä tässä työssä on ollut esimerkiksi se, kun eräänä keväänä sain yllätyskutsun lakkĳuhliin.
Nuori kertoi, että olin ollut ainoa, joka oli huomannut hänen pahan olonsa ja kysynyt, mitä kuuluu, kun
hänen elämässään oli ollut musta hetki. Toinen tärkeä kohtaaminen tapahtui Alepan kassalla.

Puheviestinnän kurssilla äidinkielen luokassa toukokuussa 2022.

Entinen oppilas kertoi riemuissaan päässeensä toimittajaopintoihin, kun oli tehnyt pääsykokeessa
niin kuin äidinkielen tunneilla oli aina tehty. Moni koulumme kasvatti on lähtenyt opiskelemaan
äidinkieltä. Olen saanut olla opettamassa kolmea tytärtäni ja seuraamassa heidän kasvuvuosiaan.
Nämä ovat olleet opettajantyön huippuhetkiä. Tuntuu siltä, että on saanut olla auttamassa jotakuta
kohti unelmiaan.
Tekniikan muutos on ollut opettajavuosinani hämmästyttävä, mutta siitä on tarpeetonta kirjoittaa
tässä yhteydessä. Opettajan työssä tärkein on aina puhuva pää ja silmän tasolta kohtaaminen. Ne
toimivat silloinkin, kun Wilma kaatuu, yhteydet Otavaan pätkivät tai Abittiin ei voi ladata tiedostoja.
Maailmankuulut opettajat vannovat liitutaulun nimiin, koska olennaista on oppia ajattelemaan.
Siihen olen työssäni pyrkinyt.
Sillä ihmisen kohtaaminen on tekniikkaa tärkeämpää ja ihmisen näkeminen pulpetin takaa merkitsee.
Katkeransuloiset kyyneleet, kun magna jää pisteen päähän, opiskelupaikka kymmenyksen päähän.
Tai kun kirjoitukset eivät menneet läpi ja oma nimi ei löydykään hyväksyttyjen listoista. Silloin
opettajan työ on tukea ja kannustaa, etsiä uusia ratkaisuja ja nähdä vaihtoehtoja.
Entä nyt? En enää opeta ranskalaista viivaa ja referaattia. Haikeus ja kiitollisuus täyttävät mielen.
Osa minusta jää Rantatielle luokkaan 203. Siellä on naurettu ja joskus itketty, torkuttu takapenkissä,
väännetty analyysejä, opetettu puolipistettä, pilkkua ja pistettä. Siellä olen löytänyt itseni opettajana.
Joskus joku on kai oppinutkin jotakin.
Voin lähteä ruskaretkelle tai viipyä viikkoja interaililla, lukea kirjoja keskellä päivää, mennä viron ja
saksan kertauskurssille, siivota pappilan vintin rauhassa, järjestää valokuvat ja postimerkit ja
kirjoittaa isoäitini Fannyn tarinan. Ehkä ensin alan kuitenkin harrastaa tietokonepelejä.
Kiitos kaikille opiskelĳoille, kollegoille ja muulle kouluväelle! Hyvää kesää kaikille!
Elisa Niittymaa
Kuvataidekurssien satoa
Oman ilmaisun kehittämisen
ohella lukion kuvataiteen
kursseilla tutustutaan
taidehistoriaan ja suuriin
taiteilĳoihin. Viereisissä
teoksissa opiskelĳat ovat
ottaneet itseään
puhuttelevan taideteoksen
lähempään tarkasteluun ja
tehneet niistä omat versiot.

Reeli Lahtelaa, 20B kiehtoi
Picasson "Itkevä nainen" .
Mielenkiintoinen tulos syntyi,
kun maalaus toteutettiinkin
pointillismin tyylillä.

Emma Jokelaa, 20A inspiroi
barokin ja rokokoon vahva ja
sävykäs tyyli (yllä).
Suvi Rantala, 20B puolestaan
valitsi tutkittavakseen Jan
Vermeerin kuuluisan
maalauksen "Tyttö ja
helmikorvakoru"
(vasemmalla).

OPPILASHUOLTO
Koulukuraattori
Koulukuraattori on ollut tänä vuonna tavattavissa koululla viitenä päivänä viikossa. Kuraattorin
perustehtäviin kuuluu yksilötapaamiset oppilaiden kanssa, linkkinä toimiminen kodin ja koulun väliselle
yhteistyölle ja yhdessä toimiminen oppilaan ja mahdollisen tuki-/viranomaisverkoston kanssa sekä
yhteisöllinen oppilashuoltotyö. Palaverit koulujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettiin
suurimmaksi osin edelleen etäyhteyksin, mutta onneksi työ oppilaiden kanssa onnistui tänä vuonna jo
lähitapaamisina. Kuraattori on kiinteä osa koulun yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää, joka kokoontuu
säännöllisesti.
Lukuvuoden aikana olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa oppilaiden ryhmäytymisiä,
ollut mukana huoltajailloissa ja opiskellut itselleni työn ohella seksuaalineuvojan pätevyyden. Koronaaika on vielä tänä vuonna estänyt monien tapahtumien järjestämisen, mutta toivottavasti ensi vuonna
pääsemme taas täyteen vauhtiin!
Koulukuraattori Eĳa Mansikka

Etsivä nuorisotyöntekĳä
Säkylässä lukukausi 2021-2022 oli koronan takia vielä poikkeuksellisen hiljainen. Ryhmäytymiset,
tapahtumat ja jalkautumiset siirtyivät muutamaa tapahtumaa lukuun ottamatta kerta toisensa jälkeen
tulevaisuuteen. Onneksi oma toimistoni sĳaitsee kuitenkin koululla, joten nuoria on tullut tavattua
arkisin ihan työympäristössä. Nuokkarilla on myös törmäilty muutamien tyyppien kanssa. Työnkuva on
ollut laaja tänäkin vuonna, sisältäen tapaamisia nuorten kanssa, viranomaisyhteistyötä ja työn
’räätälöintiä’ nuorilähtöisesti nuoren elämäntilanteen tarpeisiin. Yksikään päivä ei ole ollut samanlainen.
On ollut mukava huomata miten vuosi vuodelta yhteiskoulun ysit osaavat hyödyntää itsenäisesti etsivän
palveluita.
Erilainen ja raskas opiskeluvuosi onneksi pystyttiin päättämään ilman maskeja ja onkin ollut ilo nähdä
hymyileviä, maskittomia kasvoja kevätkuukaudet. Toivottelen kaikille suloista suvea ja eritoten yseille
onnea tuleviin opiskeluihin!
Etsivä nuorisotyöntekĳä Piia Alho
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen
piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille (Nuorisolaki 1285/2016).

KOULUTERVEYDENHUOLTO 2021-2022
Kouluterveydenhuoltoa toteutettiin kansanterveyslain sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja oli yläkoululla tiistaita lukuun ottamatta kaikkina muina arkipäivinä.
Terveydenhoitajan puhelinaika oli klo 8.00–9.00. Vastaanotto ilman ajanvarausta toteutui päivittäin klo
11.00–11.30. Lääkärin kouluterveydenhuollon palvelut toteutuivat suunnitellusti.
Koronaviruksen poikkeusolon takia kouluterveydenhoitaja osallistui oman työnsä ohessa
tartunnanjäljitykseen ja koronarokotusten joukkotapahtumiin sekä kouluikäisten ja opiskelĳoiden
rokotustapahtumiin.
Kouluterveydenhoito on osa oppilashuoltoa, joten terveydenhoitaja osallistui kutsuttaessa aina
mahdollisuuksien mukaan koulun yhteisöllisiin ja yksilöllisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin.

Lukuvuoden tapahtumia
Abit tuumasivat syyslukukauden alussa,
että kouluarki kaipaa piristystä.
Niinpä he järjestivät yhteisen
raitapaitapäivän perjantaina 3.9.
Ja koko lukion opiskelĳa- ja opettajakuntaa
kehotettiin osallistumaan!

Lukion ykköset viettivät aikaa
yhdessä ryhmäytyen ja uusia
tuttavuuksia solmien.

Intti tutuksi
Maanpuolustuskoulutus
eli MPK järjesti
"Intti tutuksi"-kurssin
lukiolaisille 23.-24.8.2021
Oripään lentokentällä, ja
sinne osallistui myös
lukiolaisia koulustamme.
Kurssin tavoitteena oli
varusmiespalvelukseen ja
varusmiehen arkeen
tutustuminen.

Kurssin keskeinen sisältö oli:
johtamisen perusteet, suunnistaminen,
majoittuminen puolĳoukkueteltassa,
ruoanvalmistus retkikeittimellä
ja ensiavun antaminen maastossa.
Lähdimme koululta bussilla 23.8. Oripään
lentokentälle. Siellä saimme ensin ruokaa,
jonka jälkeen oli vuorossa varustaminen ja
kurssin avaus.

Kurssin avauksen jälkeen meille
pidettiin oppitunteja
varusmiespalveluksesta
ja varusmiehen arjesta sekä johtamisen
perusteista. Niiden jälkeen oli vielä
oppitunti ensiavusta ja sen antamisesta.
Opettelimme esimerkiksi kiristys- ja
ensisiteen käyttöä. Harjoittelimme
myös, miten puolĳoukkueteltta
kootaan, opettelimme ruoan
valmistamista retkikeittimellä,
kompassin käyttöä ja kartan lukemista,
sekä polttopuiden tekemistä ja
kamiinan sytyttämistä.

Illalla söimme iltapalaa,
jaoimme jokaiselle
teltalle kipinävuorot
yön ajaksi ja menimme
nukkumaan.
Seuraavana päivänä
herätys oli aamulla
kuudelta, jonka jälkeen
syötiin aamupalaa.
Aamupalan jälkeen
ohjelmassa oli
johtamisen tehtävärata,
jossa meidät jaettiin
ryhmiin. Ryhmien
kanssa suunnistimme
rasteja lentokentän
ympäristössä ja teimme
niissä olevia erilaisia
tehtäviä.

Kun kaikki ryhmät olivat
suorittaneet radan, alettiin
purkamaan telttoja joissa
olimme nukkuneet. Sitten
valmistettiin vielä ruokaa
retkikeittimellä ja täytettiin
palautekysely MPK:lle Intti
tutuksi-kurssista. Lopuksi oli
vuorossa varusteiden luovutus,
jossa palautimme kurssin alussa
saamamme varusteet takaisin ja
kävimme läpi kurssin palautteet.
Varusteiden palauttamisen ja
palautteiden läpikäynnin jälkeen
palasimme takaisin koululle.
Iiris Ventelä

Lokakuun loiston hetket
4. lokakuuta vietettiin koko lukion
yhteistä liikuntailtapäivää
leikkimielisesti kisaillen ja liikkuen
Katinhännän kentällä. Voiton vei tällä
kertaa 19A eli abit!
Lokakuun alussa Abit juhlivat myös
nopsaan hupenevia päiviään lukiossa
pukeutuen faĳateemalla.

Ennen kuin oli aika lähteä
syysloman viettoon
puhaltamaan hetkeksi, oli
Wanhojen tanssien aika.
Vuoden 2021 wanhojen aika
koitti vihdoin, kun moneen
kertaan siirretyt tanssit
saatiin lopulta tansittua
menestyksekkäästi.
Lokakuun 22. jalka nousi
kevyesti ja kauniit puvut
kahisivat, kun koulun
vanhimmat näyttivät, miten
se tehdään!

Itsenäisyyspäivää juhlittiin koko
koulun voimin perinteisin menoin.
Päivä alkoi juhlallisesti ulkona
lipunnostolla joulukuun hämärässä
ja myöhemmin kokoonnuttiin
yhteiseen juhlaan, jossa syksyn
uudet ylioppilaat lakitettiin.
Juhlapuhujana toimi Säkylän
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pertti Huitu.

PENKK

ARIT
2022

Abien viimeistä päivää
vietettiin 10. helmikuuta.
He vapautuivat 12-vuotisesta
urakastaan ja alkoivat
valmistautua edessä
häämöttäviin
ylioppilaskirjoituksiin.

Wanhat 2022
Säkylän seudun lukion Wanhojen tanssit vuosimallia
2022 kokoonnuttiin juhlimaan 29. huhtikuuta. Tuolloin
tanssilattialla tanssahtelivat koulumme upeat
kakkosluokkalaiset, jotka nyt abien lähdettyä saivat
kunnian olla koulun vanhimpia.
On hienoa, että olemme saaneet järjestää tanssit tänä
ihanana aurinkoisena keväänä ja vapun aikaan.
Jouduimme siirtämään tansseja helmikuulta, mutta
mielestäni se ei ollut lainkaan huono asia. Kevät on
ilon aikaa, kun ilmat lämpenevät, luonto herää ja kesän
odotus alkaa. Uurastus on viimein ohi ja saamme
nauttia olostamme huomion keskipisteenä. Tansseja
järjestäessä saimme ottaa vastuuta ja käyttää omaa
luovuutta. On ollut ilo suunnitella ja harjoitella tansseja
tällaisen mahtavan porukan kanssa. Uskon, että
olemme lähentyneet ja oppineet toisistamme enemmän
tänä aikana ja tulemme varmasti tulevaisuudessakin.
En malta odottaa, mitä tuleva abivuosi tuo tullessaan.

Wanhojen päivä on askel lähemmäs abivuotta,
mutta se on myös askel lähemmäs aikuisuutta.
Olemme aikuisuuden kynnyksellä, ja osa meistä
onkin jo täysi-ikäisiä. Vaikka tulevat jatkoopinnot, tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet
innostavat meitä, saattavat ne myös vaikuttaa
hieman pelottavilta. Olemme kuitenkin
toiveikkaita ja odottavaisia.
Tuleva vuosi tulkoon olemaan meidän valtakautemme, jonka aikana
selviämme kursseista, ylioppilaskirjoituksista ja vietämme mahtavan viimeisen vuoden.
Kiitos kaikille kanssa tanssĳoille kuluneesta ajasta. Tämä päivä jää varmasti muistoihimme ja
voimme muistella sitä, kun olemme kulkemassa omia polkujamme. Tulemme varmasti luomaan uusia
hyviä muistoja myös abivuonna. Haluamme kiittää opettajia, vanhempia, sukulaisia ja kavereitamme, sekä
kaikkia, jotka ovat auttaneet mahdollistamaan tämän ikimuistoisen illan. Kiitos!
Emma Jokela, 20A

Säkylän seudun lukion opiskelĳakunnan vuosikertomus 2021-2022
Ensimmäisen jakson aikana uusi opiskelĳakunnan hallitus järjestäytyi ja aloitti toimintansa.
Liikuntailtapäivä Katinhännän kentällä pidettiin ensimmäisen jakson päätteeksi. Alkusyksystä pidettiin
myös sääntömääräinen syyskokous.
Opiskelĳakunta järjesti yhdessä yhteiskoulun kanssa itsenäisyyspäivän juhlaohjelman. Joulukuussa
koulun henkilökuntaa muistettiin pienillä joululahjoilla.
Me lukion kakkoset pääsimme järjestämään huhtikuussa wanhojen tanssit.
Toukokuussa oli paljon ohjelmaa. Menimme Huikee-kiipeilypuistoon Poriin. Intti-tutuksi kurssi
järjestettiin toukokuussa ja pidettiin myös sääntömääräinen kevätkokous. Jatkoimme kioskin pitämistä
yhdessä yläkoulun oppilaskunnan kanssa. Järjestimme myös lähikaupoilla Punaisen Ristin Ukrainan
keräyksen.
Hallitus on kokoontunut aina tarpeen mukaan.
Puheenjohtaja: Sanni Rannanmäki
Sihteeri: Emma Ketola
Rahastonhoitaja: Emmi Virtanen
Muut jäsenet: Nea Lehti, Niko Mikola ja Eetu Salmi
Köydenvetoa Katinhännän liikuntapäivässä.
Muuta toimintaa
Jaksojen päätteeksi lukiolaisille on tarjoiltu liikuntaa ja kulttuuria. Ensimmäisen jakson päätteksi liikuttiin
yhdessä Katinhännässä, ja toisen jakson lopuksi abiturientit kävivät Kauttualla elokuvissa.
Muutakin hauskaa on järjestetty. Joulukuussa haastettiin opiskelĳoiden mielikuvitusta, kun reppujen sĳaan
piti kirjoille ja muille opiskelutarvikkeille keksiä mikä tahansa muu kuljetuskeino. Reppujen tilalla nähtiin
mm. kottikärryt, lasten rekka-auto ja maitotonkka.
Helmikuussa kirjailĳa Roope Lipasti (oikealla)
vieraili kertomassa kirjailĳan työstä ja luovasta
työprosessistaan. Oli mielenkiintoista saada
kuulla, kuinka kirjan idea muotoutuu eri
vaiheiden kautta lopulta oikeaksi teokseksi.
Maaliskuussa Porin Rakastajat-teatteri tarjoili
meille kulttuuria VOOSH!-näytelmän
muodossa. Näyttelĳä Henri Välikangas vangitsi
koulukiusatun nuoren arkea vaikuttavassa
esityksessään. Saman teeman parissa pyöri
huhtikuussa kouluun saapunut yhden miehen
näytelmä, jonka pääroolissa oli näyttelĳä Akseli
Kouki.
Arkea piristämään on järjestetty myös pukeutumisen teemapäiviä. On pukeuduttu jouluteeman mukaan,
mukaviin pyjamiin ja myös koodattu pukeutumista värien avulla. Vapaa vai varattu, vaiko kenties säätöä?
Kerro se vaatteillasi!
Lukion Ambassador-ryhmä oli aktiivinen Eurooppa-päivän kunniaksi, ja he järjestivät aiheen mukaisen
visan opiskelĳakunnalle. Parhaat saivat palkinnoksi suun makeaksi. Lisäksi koko viikon ajan opiskelĳat
sivistivät koko koulua info-tv:n kautta kokoamillaan faktoilla Euroopasta.

Lukiolaisten kiipeilypäivä
Seikkailupuisto Huikeessa Porissa
Toukokuun 10. päivä
Säkylän seudun lukion
ensimmäisen ja toisen
vuoden opiskelĳat
viettivät päivää
kiipeillen Porin
Yyterissä Huikeeseikkailupuistossa.

Alkuun opiskelĳat söivät pitsapalat ja
banaanit, jonka jälkeen puiston työntekĳät
opastivat miten valjaita käytetään.

Puistossa oli monenlaisia ratoja aloitteleville ja
harjaantuneemmille kiipeilĳöille.
Kaiken kaikkiaan päivä oli hauska ja moni
oppilas ylitti itsensä!
Iiris Ventelä, 21B

Satakunnan päässälaskukilpailut
Meidän koulumme osallistui Satakunnan
päässälaskukilpailuun. Ensin pitkän matematiikan
oppilaille pidettiin alkukarsinnat koululla, joista
matematiikan opettajamme Ilkka Sillanpää ilmoitti
kisojen järjestäjille 2 parasta tulosta. Luokaltamme
parhaat tulokset saivat Eetu Salmi ja Joakim Salminen
ja he pääsivätkin finaaleihin jotka järjestettiin
Olkiluodon vierailukeskuksessa. Finaalien yhteydessä
he pääsivät myös tutustumaan Olkiluodon toimintaan
ja vierailukeskuksen esittelyyn.
Itse finaalit menivät hyvin, tarkkoja sĳoituksia ei
tiedetä, mutta Joakim pääsi ainakin viiden parhaan
joukkoon, sillä hän oli kahden muun nuoren kanssa
kisaamassa kolmannesta sĳasta jatkokierroksella.
Mahdollisuus kisata oli mahtava ja on hienoa nähdä,
että vaikka koulumme on aika pieni, niin meillä on
silti yhtä hyvät mahdollisuudet osallistua kaikkeen.
Eetu Salmi,21B ja Joakim Salminen, 21A

Olkiluodon vierailukeskuksen näyttelyssä pääsi
polkemaan pyörällä, joka tuotti sähköä eri laitteille.

Toukokuun piristyksenä saimme nauttia Poppilan hätävara-orkesterin iloisesta menosta.

Syksyn2021ja kevään 2022ylioppilastutkinto
Lukuvuonna 2021 - 2022 Säkylän seudun lukiosta valmistui yhteensä 45 ylioppilasta, joista kaksi
valmistui syksyllä ja 43 keväällä. Kaikki opiskelĳat suorittivat tutkintonsa hajautetusti, joka
tarkoittaa, että tutkinto suoritetaan kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.Valitun oppiaineen
ylioppilaskokeeseen voi osallistua aikaisintaan siinä vaiheessa, kun kyseisen oppiaineen pakolliset
kurssit on suoritettu. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää ensin lukion päättötodistukseen
vaadittavan lukion oppimäärän suorittamista. Seuraavissa taulukoissa on syksyn 2021 ja kevään
2022 ylioppilaskirjoituksissa saavutetut arvosanat.

YLIOPPILASKIRJOITUSTEN TULOKSETSYKSY2021
Kaikki kokelaat yhteensä
A. PAKOLLISETAINEET
Äidinkieli
Ruotsi, keskipitkä
Biologia
Englanti, pitkä
Filosofia
Maantiede
Historia
Matematiikka, pitkä
Matematiikka, lyhyt
Psykologia
Saksa, lyhyt
Terveystieto
Yhteiskuntaoppi
Pakollisten aineiden
arvosanojen summa
B. YLIMÄÄRÄISET AINEET
Ruotsi, keskipitkä
Biologia
Filosofia
Historia
Kemia
Matematiikka, lyhyt
Psykologia
Saksa,lyhyt
Yhteiskuntaoppi
Ylimääräisten aineiden
arvosanojen summa
Yhteensä

L

E

M

2
1

2
4
7

3
3

C
3
2
1
2
2

B

A

1
2
3

I

1
4

1
3

2
1

1
3
2

2
1

1

1
1

YHT.
4,00
5,20
4,73
3,67
4,00
4,00
3,00
4,67
4,56
3,67
5,00
3,00
4,50

1

1
2

1

1

2
2

4

19

11

17

14

1

6

4,29

L

E
1

M
2

C

B

A
1

I

1

1

0

YHT.
4,50
3,50
6,00
4,00
3,00
3,50
4,00
4,36
4,29
4,16

6

4,25

1
1
1
1

1

2
1
5

1
4
4
11

5

24

22

3
3
1

1
2
4

9

6

2
6

26

20
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Lukiodiplomi - taitajan taidonnäyte
Perinteisesti lukiokoulutus takaa opiskelĳalleen hyvän yleistiedon tason eri tieteenaloilla.
Ylioppilaskirjoituksissa mitataan osaamisen tasoa reaaliaineissa, matemaattisissa päättelyissä sekä kielen
sujuvuudessa ja kielikorvan tarkkuudessa. Aivan yhtä tärkeitä kokonaisvaltaisen sivistyksen kehitykselle
ovat taito- ja taideaineet, joita on mahdollista opiskella lukiossa syventyen perusteellisesti mieleiseensä
aineeseen. Lukiodiplomi onkin erinomainen väylä osoittaa omaa harrastuneisuuttaan ja osaamistaan
valitsemassaan ainekokonaisuudessa. Jatko-opintoja tarjoavat tahot huomioivat suoritetut lukiodiplomit
ja arvostavat monipuolista osaamista. Valtakunnallisesti lukiodiplomeita on suoritettavissa kahdeksasta
eri taito- ja taideaineen kokonaisuudesta, ja niistä kolmea on mahdollista suorittaa myös meidän
lukiossamme Säkylässä.
Liikunnan lukiodiplomikurssi 2021-2022
Liikunnan lukiodiplomi edellyttää opiskelĳalta vähintään viiden lukion liikuntakurssin suorittamista,
liikuntakykyisyyden testauksen Move -liikuntakykyisyystestein, taitonäyttöä oman lajin erityisosaamisesta
tai harrastuneisuuden osoittamista liikuntapäiväkirjaa pitämällä ja seuraamalla omien liikuntatavoitteiden
toteutumista. Tämän lisäksi opiskelĳan tulee laatia tutkielma omasta liikuntasuhteestaan ja liikunnan
monitahoisesta merkityksestä yhteiskunnassa. Lisäksi liikunnanopettaja arvioi opiskelĳan sosiaaliset
taidot ja yhteistyötaidot. Tämän lisäksi opiskelĳa kokoaa portfolion lukiovuosiensa aikaisista
liikuntakursseistaan/-harrastuksistaan sekä kokemuksistaan liikunnan lukiodiplomin suorittamisesta.
Lukuvuonna 2021-2022 liikunnan lukiodiplomin suorittivat seuraavat 4 opiskelĳaa: Heikki Kotiranta
(erityisosaamisen näyttö jääkiekossa), Akseli Kumpuvuori (erityisosaamisen näyttö salibandyssä), Niko
Mikola (harrastuneisuuden osoittaminen liikunnassa) ja Vilma Reunanen (harrastuneisuuden
osoittaminen liikunnassa).
Musiikin lukiodiplomikurssi 2021-2022
Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin
suorittaminen. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja
musiikillisesta erityisosaamisesta. Koulun ulkopuolinen musiikin harrastustoiminta voi näkyä ja kuulua
musiikin lukiodiplomin näytetöissä. Koulun ulkopuoliset musiikkisuoritukset eivät kuitenkaan
sellaisinaan vielä riitä musiikin lukiodiplomisuoritukseksi, sillä musiikin lukiodiplomin lähtökohtana ovat
lukionmusiikinopetuksen tavoitteet ja sisällöt. Musiikin lukiodiplomi on näytesalkku. Sen perustana on
opiskelĳan koko lukioaikainen musiikinopiskelu. Lukiodiplomi voi olla näytesalkku lukio-opintojen
osana toteutetusta musiikkiprojektista tai se voi olla näytesalkku lukioaikaisesta musiikkitoiminnasta.
Lisäksi diplomiin kuuluu musiikillinen elämäkerta. Tänä lukuvuonna musiikin lukiodiplomin suoritti yksi
opiskelĳa. Kaarina Meriläisen diplomi ”Don’t focus too much on your dreams” sisältää säveltämistä,
sanoittamista, sovittamista sekä hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Työhön
kuuluvan musiikkivideon Kaarina teki osana kuvataiteen diplomiaan.

Kuvataiteen lukiodiplomin "Suoja"-tehtävä sai Roope Silénin luomaan suojelevan
fantasiasoturin hahmon aavesusineen. Teos on toteutettu digitaalisesti piirtäen.

Kuvataiteen lukiodiplomikurssi 2021–2022
Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän kuvataiteen lukiokurssin
suorittaminen. Opetushallitus julkaisee vuosittain kuvataiteen lukiodiplomia varten kuusi erilaista
tehtävää, joista opiskelĳa valitsee yhden itseään eniten kiinnostavan. Kuvataiteen lukiodiplomi
suoritetaan yhden kurssin puitteissa, eli noin 40 tunnin aikana. Diplomi koostuu teoksesta ja
portfoliosta, joista molemmat vaikuttavat samanarvoisesti kokonaisarvosanaan. Tänä lukuvuonna
kuvataiteen lukiodiplomin suoritti kaiken kaikkiaan seitsemän opiskelĳaa. Tehtävä "Abstrakti" vei
tutkimaan abstraktia taidetta, ja tätä tehtävänantoa lähtivät toteuttamaan Andrea Abel ja Anna Pihlava.
Roope Silén valitsi itselleen "Suoja"-tehtävän,
kun taasen "Kädet" puhuttelivat
tehtävänannollaan Juuso Toivasta, Ella
Kaisajokea, Kaarina Meriläistä sekä Venla
Muhosta. Lopputuloksena kurssilla syntyi hyvin
erilaisia ja omakohtaisia teoksia ja
teoskokonaisuuksia. Kaarina Meriläinen myös
yhdisti kunnianhimoisesti kahden eri aineen
lukiodiplomin suorituksen
musiikkivideotaideteoksessaan "Spilling over".
Viereinen Ella Kaisajoen digitaalinen taideteos
"Aallokossa" kuvastaa pulassa olevaa ihmistä,
jonka käsi havittelee väärää ratkaisua. Sellaista
helppoa ratkaisua, jolla saa helpotettua tilannetta
hetkellisesti. Asioiden käsitteleminen on joskus
meille vaikeaa, ja pienikin helpotus on silti
helpotus pahan paikan tullen, vaikkei se olisikaan
se paras ratkaisu.

Anna Pihlavan teospari "Ilmatar" (vas.) ja
"Pikkusielu" (alla) kertovat taipaleesta
epätäydellisyyden hyväksymiseen. Omat
epätäydellisyytensä voi nähdä eri tavoin, kun
luopuu liiasta itsekriittisyydestä ja näkee
asioita uudessa valossa.

YLIOPPILASKIRJOITUSTEN TULOKSET KEVÄT 2022
Kaikki kokelaat yhteensä
A. PAKOLLISETAINEET
Äidinkieli
Ruotsi, keskipitkä
Biologia
Englanti, pitkä
Englanti, lyhyt
Fysiikka
Historia
Matematiikka, pitkä
Matematiikka, lyhyt
Psykologia
Terveystieto
Yhteiskuntaoppi
Pakollisten aineiden
arvosanojen summa
B. YLIMÄÄRÄISET AINEET
Ruotsi, keskipitkä
Biologia
Englanti, pitkä
Fysiikka
Maantiede
Historia
Kemia
Matematiikka, pitkä
Matematiikka, lyhyt
Psykologia
Uskonto
Yhteiskuntaoppi
Ylimääräisten aineiden
arvosanojen summa
Yhteensä

L
2
1
2

E
9
1
5

M
12
7
4

C
9
5
10
2

1
3
2

1
3
2
1

4
2
2

B
10
1
6
1
1
1
1

A
2
1
4

I

2

1
1
1

1
1
31

34

22

10

2

M
2

C
1

B

A

I

1

1

2
2

1
2

1

2
4

2
1

1
1
2

5

21

L

E

3
1

1
2
1

1

1

11

9

3

2

YHT.
4,67
4,00
4,67
4,17
3,00
4,33
4,71
5,00
3,83
3,67
6,00
5,00
4,35

1

1

1
2
1

YHT.
4,50
4,73
2,00
3,94
3,00
3,67
5,50
4,50
4,38
3,75
3,00
5,00
4,30

1

1
1

1

4

9

1
1
10

9

30

41

45

31

13

4

4,32

M

B

A

I

1

C
1
1

YHT.
5,67
3,78

1

2

6

0

0

4,25

Kaikki kokelaat, uusi tutkintorakenne
Koe
L
E
Maantiede
1
1
Terveystieto
1
Aineiden arvosanojen
summa
2
1
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Lukuvuoden 2021 - 2022 aikana Säkylän seudun lukiosta valmistuneet ylioppilaat
Abel Andrea
Alho Joel
Elo Saana
Eskola Heikki
Hakanen Erik
Hakanperä Johanna
Heikkilä Viivi
Heino Jaakko
Hiltunen Jere
Hosike Josefiina
Hämäläinen Jessica
Kaisajoki Ella
Kavander Laura
Kotajärvi Iida
Kotiranta Heikki
Kulmala Elmiina

Kumpuvuori Akseli
Lahti Riku
Laitinen Mira
Lehikoinen Anni
Lehti Nea
Levander Ellen
Lindh Annina
Linnemäki Lauri
Meriläinen Kaarina
Mikola Niko
Muhonen Venla
Mäkilä Mikko
Pelkonen Voitto
Pihlava Anna
Pihlavirta Lotta

Reunanen Vilma
Salmi Milla
Salomaa Mea
Sankari Oona
Silén Roope
Silvola Taru
Simula Frans
Tamminen Tessa
Teinilä Tuomo
Toivanen Juuso
Uusitalo Juho
Vahekoski Arto
Valkama Urho
Väärälä Oona
Yski Oona

Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaneen ylioppilaan Andrea Abelin taideteos
"Tuhmist toonist värvideni // wannabe abstract portrait" esittää hänen
ihailemaansa taiteilĳaa abstraktein vivahtein. Teos on akryylimaalaus.

SLL stipendit 2022
Köyliö-seura
Säkylän kunta
Anni Lehikoinen
Lions Club, Säkylä
Mea Salomaa
Tessa Tamminen
Lions Club, Yläne
Oona Sankari
Lions Club, Köyliö
Ella Kaisajoki
Niko Mikola
Taru Silvola
Juuso Toivanen
Euran Rotaryklubi
Voitto Pelkonen
Säkylän opintorahastoyhdistys ry
Saana Elo
Johanna Hakanperä
Mira Laitinen
Nea Lehti
Vilma Reunanen
Oona Väärälä
Säkylän opintorahastoyhdistys ry Sisustipendi
Elmiina Kulmala
Ala-Satakunnan osuuspankki
Jessica Hämäläinen
Ellen Levander
Annina Lindh
Säkylä-seura
Anna Pihlava
Köyliön kappeliseurakunta
Juuso Toivanen
Johan Fredrik ja Emilia Andellin stipendirahasto

Ella Kaisajoki
Niko Mikola
Köyliön maa- ja kotitalousnaiset
Niko Mikola
Pohjola-Norden e-kirjapalkinto
Jessica Hämäläinen
Sverigekontakt i Finland rf ruotsin kielen
kirjapalkinto
Oona Sankari
Svenska Kulturfonden i Björneborg
Andrea Abel
Laura Kavander
Anni Lehikoinen
Säkylän kirjan kirjalahja
Ella Kaisajoki
Anni Lehikoinen
Säkylän kuvataideharrastajat
Kaarina Meriläinen
Liikunnan Fair Play -palkinto
Voitto Pelkonen
Tessa Tamminen
Euran ympäristöseuran stipendi (biologia)
Anni Lehikoinen
Kirsti Varhon Cantus Juvenalis -musiikkistipendi
Anni Lehikoinen
Ellen Levander
Long Play hitaan journalismin yhdistyksen
verkkojulkaisun vuosikerta
Juuso Toivanen
Kemia-lehden vuosikerta
Mikael Bergius
Milla Kavander
Joonatan Nevalainen

Laura Kavander

Joakim Salminen

Milla Salmi

Heidi Tuomola

Säkylän seudun lukion ja yhteyskoulun tuki ry. jakoi stipendejä koulukuvauksen tuostosta lukiolaisille.

ILMOITUSASIAT
Lukuvuosi 2022–2023 alkaa keskiviikkona 10. elokuuta klo 8.50.
Hylättyjen arvosanojen suoritus on perjantaina 3.6.2022.
Yhteisvalinnassa lukioon otettujen nimet julkaistaan 16.6.2022. Kouluun valittujen on
otettava opiskelupaikka vastaan 30.6.2022 mennessä ja esitettävä peruskoulun
päättötodistus lukion toimistoon.
Koulun toimisto on suljettu 1. - 31.7.2022.
Rehtori Teemu Maunula

Emilia Karjalainen, 21A

Ripsissäni ovat kiinnittyneinä tuhannet tähdet,
Kuu on aina matkassani,
Aurinko loistaa sydämmessäni
Ja maapallon kaikki meret virtaavat suonissani.
Minä en tunnista omaa suuruttani, omaa kauneuttani ,
Sitä pyhyyttä joka minussa ja meissä kaikissa on.
Tuntematon

Yllä oleva runo on poiminta Anna Pihlavan kuvataiteen lukiodiplomin
portfoliosta.
Vesivärimaalauksen on maalannut Fiona Kaikkonen, 21A.

