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Lukuvuosikatsaus 2019-2020 
 

Kankaanpään Yhteislyseo, Honkajoen lukio ja Sataedu Kankaanpää toimivat        
yhteistyössä, jonka tuloksena alueen nuorilla on mahdollisuus opiskella        
laaja-alaisesti ja hankkia vahva kelpoisuus jatko-opintoihin. Oppilaitoksemme       
henkilökunta on kokenutta, työstään innostunutta ja kokeilunhaluista. Voikin sanoa,         
että Kankaanpään Yhteislyseo on kehityksen kärjessä sekä opetusteknologian        
hyödyntämisessä että uusien pedagogisten menetelmien kokeilussa. Ensi vuoden        
alussa Honkajoen kunta liittyy Kankaanpään kaupunkiin, oppilaitokset ovat toimineet         
tuloksellisesti yhdessä jo kymmenen vuotta. 

Tämä lukuvuosi on ollut erittäin poikkeuksellinen. Tänä keväänä ylioppilaskirjoituksiin         
osallistuville ilmoitettiin yhtäkkiä, että osa kokeiden aikataulusta muuttuu.        
Valmistuvien ylioppilaiden pääsykokeet ja osin valintakriteeritkin muuttivat siitä, mihin         
he olivat valmistautuneet. Myös päivittäinen koulutyö Suomen kouluissa muuttui         
17.3.2020 etätyöskentelyksi. Lukion osalta etäopiskelu jatkui lukukauden loppuun        
asti. Oma kokemukseni sekä opiskelijoilta ja opettajilta saamani palaute osoittavat,          
että haastavassa tilanteessa onnistuimme varsin hyvin. Kankaanpään       
yhteislyseossa ja Honkajoen lukiossa opiskelu jatkui lukujärjestyksen mukaisesti ja         
kaikki oppitunnit pidettiin etäyhteyttä käyttäen.  

Tänä keväänä otettiin todellinen digiloikka koko maassa. Meidän oppilaitoksemme oli          
jo aiemmin valmistautunut niin hyvin sähköisten työkalujen käyttöön, että loikka          
onnistui ilman suuria hankaluuksia. Ehkä muillakin kuin allekirjoittaneella        
ensimmäiset loikkayritykset menivät yliastutuiksi tai jäivät kovin lyhyiksi. Opiskelijat         
suhtautuivat asiaan kuitenkin hyvin ymmärtäväisesti. Etäopintojen edistyessä       
työkalujen käyttö tuli sujuvammaksi ja lopulta loikka ylsi jo riittävän pitkälle. Vaikka            
valmiudet olivat hyvät, ei työskentely aina ollut helppoa. Huoli omasta ja läheisten            
terveydestä painoi jokaista. Etäopiskelu ja etäopetus osoittautuivat myös        
kuormittaviksi, varmasti kaikki etätyötä tehneet ovat tämän työläyden havainneet.         
Nyt lukukauden päättyessä voimme kaikki huokaista. Etäopiskelu ja muukin opiskelu          
jäävät vähäksi aikaa ja voimme nauttia alkavasta kesästä. 

Tulevaisuus on aina epävarmaa, mutta erityisesti tänä keväänä koimme selvästi, että           
tuleva on hämärän peitossa. Emme tiedä, miten maailmanlaajuinen epidemia         
etenee. Jatketaanko ensi lukuvuonnakin etätyötä? Jos jatketaan, niin muuttuvatko         
toimintatavat? Luotan siihen, että tämän kevään kokemusten perusteella voimme         
kehittää toimintatapoja yhä sujuvimmiksi. Jos etätyötä on pakko jatkaa, se sujuu           
nykyistä paremmin. On myös luultavaa, että voimme siirtyä ainakin osittaiseen          
lähiopetukseen, jolloin etä- ja lähijaksot vuorottelisivat. Pitää myös uskoa siihen, että           
aikaa myöden tähänkin sairauteen saadaan kehitettyä toimiva rokote ja voimme          
palata tavalliseen arkeen. Aivan samanlainen maailma ei kuitenkaan enää ole.          
Vaikka kulunut kevät on ollut monella tavalla ikävä, ei kaikki koettu silti ole ollut              
pahasta. Olemme huomanneet, mitä hyvää ja kaunista löytyy aivan läheltä kotipihaa.           
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Osaamme nyt arvostaa enemmän luontoa ja perheiden yhteinen aika on lisääntynyt.           
Toivottavasti osaamme pitää kiinni näistä tärkeistä asioista myös tulevaisuudessa. 

Kuluvaan lukuvuoteen kuului monia perinteisiä tilaisuuksia, kuten itsenäisyysjuhla,        
lentopallokarnevaalit ja vanhaintanssit. Lisäksi opiskelijamme osallistuivat lukuisille       
opintoretkille ja -vierailuille. En edes yritä koota niitä yhteen listaan, niin monta            
erilaista tapahtumaa ja retkeä kouluvuoteemme mahtui. Kiitos kaikille juhlien,         
tapahtumien ja retkien järjestelyihin osallistuneille sekä juhlissamme esiintyneille. 

Marraskuussa 2019 vahvistettiin uudet lukion opetussuunnitelman perusteet, niiden        
pohjalta opettajakunta on laatinut ehdotuksen Kankaanpään Yhteislyseon ja        
Honkajoen lukion oppiaineiden suunnitelmista. Uudessa opetussuunnitelmassa      
pyritään laajempiin oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin. Myös oppiaineen sisällä        
tavoitteena ovat nykyistä laajemmat kokonaisuudet. Mielestäni tämä uudistus on         
oikeaan osunut, sillä kurssimuotoisessa lukiossa opiskeltavat asiat helposti        
sirpaloituvat. 

Viime vuonna käytöönotettu Koski-tietokanta on teettänyt oppilaitoksilla kovasti työtä.         
Kyseiseen tietokantaan kerätään jatkossa kaikki tiedot jokaisen oppijan koulupolusta         
yksittäisestä opintosuorituksesta aina suoritettuihin tutkintoihin asti. Myös       
oppilaitosten valtionosuudet määräytyvät Koski-tietokannan tilastojen pohjalta. Tänä       
keväänä ylioppilaskokelaat näkivät kyseisestä tietokannasta omat koevastauksensa       
ja niiden arvioinnin Opetushallituksen palvelun Oma Opintopolku välityksellä.        
Työläydestä huolimatta kehityssuunta on erinomainen. Nyt ylioppilaslautakunnan       
arviointikin on paljon avoimempaa. 

Kuten edellä totesin, etäopiskeluun siirryttäessä oppilaitoksemme oli varsin hyvin         
valmistautunut. Niin opettajien kuin opiskelijoidenkin välineet ja taitotaso olivat         
riittävän hyvällä tasolla. Opiskelijat ja opettajat, teidän asenteenne ja hyvä          
yhteistyönne takasi erinomaisen lopputuloksen myös etäopinnoissa, kiitos!       
Oppilaitoksemme on edelleen kehityksen kärjessä. 

Toivotan hyvää kesälomaa kaikille opiskelijoille sekä Yhteislyseon henkilökunnalle.        
Loman alkaessa toivon, että te nuoret muistaisitte hauskanpidon lisäksi myös          
turvallisuuden. Te olette niin monille tärkeitä. Pitäkää hauskaa, mutta älkää tuhlatko           
aikaanne joutavanpäiväiseen kohellukseen. 

 

Jukka-Tapio Laine, rehtori 
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Lukuvuoden tutorit 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa: Mikael Leppämäki, Jani Huhtanen, Laura Vuori, Julia Niiniharju, Roope Huttula,  
Soile Kiuru, Karoliina Koskensalo (Kuvasta puuttuu Joonatan Leppämäki). 
Ohjaava opettaja: Johanna Kurunmäki 
 

Opiskelijakunnan toimintakatsaus 2019-2020 

Kuvassa: Sara Männistö, Roope Huttula, Soile Kiuru, Karoliina Koskensalo.  
Ohjaava opettaja: Kaisa Törmä 

 
Lukuvuosi sekä uusi hallituskausi alkoi kesäloman jälkeen syksyllä 2019.         
Opiskelijakunnan hallituksen toimihenkilötehtävät jaettiin seuraavasti: puheenjohtaja      
Roope Huttula, varapuheenjohtaja Karoliina Koskensalo, sihteeri Sara Männistö        
sekä rahastonhoitaja Soile Kiuru. Hallituksen loput edustuspaikat täyttivät luokkien         
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puheenjohtajat ja sihteerit. Hallituksen kokouksia on järjestetty säännöllisesti noin         
kerran kuukaudessa. 
 
Opiskelijakunnan hallituksen toiminta on keskittynyt Liiku:n (Liikkuva koulu)        
hankkeeseen. Hankkeen myötä saaduilla määrärahoilla hallitus edisti muun muassa         
biljardipöydän hankintaa. Biljardipöydän suosion myötä hallitus päätti järjestää myös         
biljarditurnauksen keväällä 2020. Opiskelijakunta järjesti koko koulun       
sählyturnauksen yhdessä liikunnan lehtori Johanna Kurunmäen kanssa ja hankki         
turnauksen palkinnot. 
 
Opiskelijakunta osallistui myös Suomen lukiolaisten liiton Water-festivaaleille       
Turussa 2019. Kyseiseen tapahtumaan lähti kolme edustajaa: Aleksi Välimäki,         
Roope Huttula ja Taneli Heinänen. Hallitus maksoi tapahtuman kulut. Hallitus tuki           
saksalaisen ystävyyskoulun opiskelijoiden vierailua koululla osallistumalla retkibussin       
matkakustannuksiin. Koulun henkilökunnalle on myös järjestetty muistamisia.  
 
Hallitus on ottanut aktiivisesti kantaa myös opiskelijoiden aloitteisiin koulutoimen ja          
ilmapiirin parantamiseksi. Työskentelytapoihin on koetettu löytää parannuksia       
etenkin koronasta johtuneen etätyöskentelyn aikana. Tällä opiskelijakunta       
toiminnalla on onnistuttu kuulemaan ja käsittelemään opiskelijoiden ajatuksia, sekä         
ylläpitämään mukavaa opiskeluilmapiiriä erilaisten aktivoivien toimien avulla.       
Opiskelijakunnan ohjaava opettaja on Kaisa Törmä 
 
Roope Huttula, opiskelijakunnan puheenjohtaja 
 
 

Ykkösluokkalaisten ryhmäytymispäivä Hakoniemessä 
 
Uudet ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat taas saapuneet lukioon. Kaikki on uutta           
näille tulokkaille, joten jännitystä on vääjäämättä ilmassa. Jotta uusien opiskelijoiden          
olisi helpompi tutustua toisiinsa, Kankaanpään Yhteislyseon tutorit pitivät heille         
ryhmäytysiltapäivän Hakoniemen leirikeskuksessa keskiviikkona 28.8. Päivä alkoi       
ryhmäytykseen osallistuvilla normaalisti lukujärjestyksen mukaan, mutta toiselta       
oppitunnilta päästiin syömään jo kello 11.00. Puolen tunnin kuluttua noustiinkin jo           
bussiin ja suunnattiin kohti Hakoniemeä. 
 
Perille päästyään kaikki ekaluokkalaiset jaettiin neljään ryhmään, jotka he saivat          
nimetä itse. Sen jälkeen heidät ohjattiin kiertämään tutorien pitämiä rasteja eri           
puolilla leirialuetta. Luvassa oli kaikenlaista ohjelmaa: leikkejä, joukkuepelejä,        
haasteita ja kisailua. Jokaisella rastilla viivyttiin noin puoli tuntia, minkä jälkeen           
päärakennuksen ruokalassa tarjoiltiin pullaa ja mehua. 
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Lopuksi tutorit ja ekaluokkalaiset kokoontuivat Hakoniemen nurmikentälle yhteiseen        
loppuleikkiin, joka huipentui uusien opiskelijoiden lukiokasteeseen: jokainen kastoi        
vuorollaan päänsä vesiämpäriin. Tutorit saivat myös osansa kasteesta, kun loput          
vedet päätyivät heidän päälleen. Rasteilla parhaiten menestynyt ryhmä palkittiin         
muumitikkareilla, minkä jälkeen noustiin takaisin bussiin ja palattiin koululle kello 15. 
 
 

Abien suoretki 28.-29.8.2019 
 
Maastoretkelle lähti tänä vuonna 11 luonnontiedelinjan opiskelijaa biologian opettaja         
Anne Kalliomäen ja kemian opettaja Johanna Rantamäen johdolla. Retkemme alkoi          
aamuvarhain lukion parkkipaikalta, ja ensimmäisenä suuntasimme kohti       
Vatajankoskea, jossa ensimmäinen ryhmä otti vesinäytteen Karvianjoesta       
myöhempiä tutkimuksia varten. Toinen ryhmä otti näytteen Honkajoen        
jätevedenpuhdistamon jälkeen Karvianjoesta, minkä jälkeen suuntasimme kohti       
Honkajoki Oy:tä, joka on Suomen johtava eläinperäisten sivutuotteiden käsittelijä ja          
jalostaja.  
 
Siellä meille kerrottiin, miten lihantuotannon yhteydessä syntyneistä orgaanisista        
sivutuotteista valmistetaan tuotteita eri teollisuudenaloille, kuten lannoite- ja        
polttoaineteollisuuteen. Halukkaat pääsivät tutustumaan myös siihen, miten näiden        
sivutuotteiden käsittely käytännössä tapahtuu teollisuushallin puolella.      
Tutustumiskierroksen jälkeen menimme Honkajoen lukiolle syömään ja siitä        
kolmas tutkijaryhmä suuntasi ottamaan vesinäytettä erään sillan alta sillä välin, kun           
muut menivät tekemään jäkäläkartoitusta honkajokelaiseen metsään.      
Jäkäläkartoituksen avulla selvitimme ilman laatua ja saasteiden vaikutuksia        
metsän puiden rungoilla kasvaviin jäkäliin.  
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Tämän jälkeen oli vuorossa    
tutustuminen Isojoen  
Sahaan. Perusteellisen  
esittelykierroksen aikana  
opimme paljon uutta   
metsäteollisuudesta ja  
siitä, miten puuta   
käsitellään erilaisia  
käyttötarkoituksia varten.  
Sen jälkeen ajoimme   
Isojoen Hanhikeitaan  
suolle, jossa rehtori   
Jukka-Tapio Laine johdatti   
meitä läpi paikoittain melko    
vaikeakulkuisen suon.  
Vaikka kesä oli ollut melko kuiva, onnistuivat muutamat silti kastelemaan itsensä           
suolla kulkiessaan. Suolla jokainen ryhmä otti turvenäytteen jatkotutkimuksia varten         
ja teki kasvillisuuskartoituksen sekä neljäs ryhmä otti oman vesinäytteensä.  
 

 

Sää oli helteisen lämmin, mikä toi omat haasteensa suolla tarpomiseen.  

Hyvin onnistuneen retken jälkeen paistoimme makkaraa ja maissia ja jatkoimme          
matkaa kohti Kangasjärven leirintäaluetta, jossa majoituimme muutaman hengen        
mökeissä seuraavaan aamuun asti. Illan kuluessa saunoimme, uimme ja nautimme          
pimenevästä syysillasta. Aamulla söimme hyvän aamupalan, siivosimme mökit ja         
lähdimme bongaamaan metsäpeuroja. Metsäpeura-aitauksen luona opas kertoi       
meille metsäpeurojen historiasta ja meneillään olevasta metsäpeurojen       
palauttamisprosessista Isojoen alueelle. Meillä kävi tuuri, sillä saimme nähdä hirvaan          
eli urospeuran, vaatimen eli naaraspeuran sekä vasan. Lähdimme vielä kiertämään          
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peura-aitausta, mutta emme enää nähneet enempää peuroja. Se ei kuitenkaan          
haitannut, sillä saimme nauttia luonnosta ja sen rauhasta. Seuraavaksi jatkoimme          
kohti Lauhanvuoren näkötornia, jossa Johanna auttoi meitä mittaamaan        
putoamiskiihtyvyttä. Tulokset laskettuamme menimme syömään Honkajoen lukiolle,       
josta matkamme jatkui kohti kotia.  
 
Teksti: Marika Ojakoski, 3B 
Kuvat: Visa Virtanen, 3B 
 
 

Kulttuurimatka Tampereelle 29.8.2019 
 
Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion toisen vuoden uskonnon opiskelijat         
tekivät perinteisen päiväretkensä Tampereelle viime viikon torstaina 29.8.        
Ohjelmassa oli vierailuja Tampereen eri seurakunnissa.  
 
Päiväretki alkoi tutustumalla Tampereen islamilaisen yhdyskunnan      
rukoushuoneeseen. Opiskelijoiden oppaana toimi yhdistyksen puheenjohtaja      
Mustafa Kara, joka kertoi lyhyesti yhdistyksen historiasta ja omasta taustastaan sekä           
islamista. Kertoessaan islamista puheenjohtaja Kara vertaili kristinuskoa ja islamia         
paljon keskenään. Opiskelijat saivat lopuksi esittää mieltä askarruttavia        
kysymyksiään. Etenkin islamin pukeutumissäännöt sekä suhtautuminen      
homoseksuaalisuuteen herätti keskustelua.  

 

Toisena retkikohteena oli Tampereen ortodoksinen kirkko. Opiskelijoiden opas, Juho         
Varpukoski, kertoi kirkon historiasta tuomalla esille muun muassa kirkon         
120-vuotisjuhlan. Myös sisällissodan jäljet näkyivät yhä muun muassa ammutussa         
Kristuksessa eli Kristuksen ikonissa, jossa oli luodinreikiä ja kranaatinsirpaleiden         
tekemiä jälkiä. Kirkossa oli muutakin nähtävää kuten alttarihuone, jota opiskelijat          
saivat kurkistaa. Varpukoski toi näytille myös ortodoksisessa kirkossa käytettävät         
kasteastian sekä vihkikruunut.  
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Ennen kotiinpaluuta opiskelijat vierailivat vielä Tampereen tuomiokirkossa, joka on         
täynnä taidetta ja symboliikkaa. Eniten huomiota saivat Hugo Simbergin Kuoleman          
puutarha sekä Haavoittunut enkeli -taideteokset. 
 
Teksti ja kuvat: Laura Vuori 2B 
 

 
 
Nuku ulkona -yö 31.8.2019 
 
Nuku yö ulkona -tapahtuma aktivoi lukion kakkosluokkalaisia. Suomen Latu järjesti          
neljännen kerran Nuku yö ulkona -tapahtuman 31.8.2019. Tarkoituksena oli haastaa          
koko Suomi nukkumaan kyseinen yö ulkona esimerkiksi teltassa, laavulla tai vaikka           
kuusen alla. 
 
Kankaanpäässä tapahtuma pidettiin viidentienristeyksessä Metsähotellissa.     
Kankaanpään Yhteislyseon toisen vuoden opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua        
tapahtuman järjestämiseen teemaopintojen Geopark-kurssin yhteydessä. He pitivät       
viidentienristeyksessä erilaisia rasteja, kuten pulmatehtäviä, joita kaikenikäiset       
koittivat ratkaista. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus jäädä tapahtumaan yöksi. 
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Teksti ja kuva: Soile Kiuru, 2A 
 

Lukiolaisia varuskunnassa 
 
Viidentoista lukiolaisen joukko lähti perjantaina 13.9. tutustumaan Niinisalon        
varuskuntaan viikonlopuksi. Kyseessä oli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen     
järjestämä Lukiolaisten tutustuminen puolustusvoimiin -kurssi. Kurssille osallistui       
ensisijaisesti Kankaanpään Yhteislyseon kolmannen ja toisen vuoden opiskelijoita.  
 
Kurssin ohessa opiskelijat viettivät kaksi yötä varuskunnassa ja osallistuivat         
monipuoliseen toimintaan viikonlopun aikana. Ensimmäinen yö vietettiin kasarmilla,        
toinen maastossa puolijoukkueteltoissa.  
 
Lukiolaiset kokoontuivat Niinisalon sotilaskodin pihassa, jossa kurssin varajohtaja        
Joni Huovinen otti heidät vastaan ja johdatti varusteiden noutoon. Jokainen opiskelija           
sai esimerkiksi varusmiehen maastopukuun kuuluvat vaatteet sekä kenttäpullon.        
Varusteiden noudon yhteydessä myös kurssinjohtaja Susanna Liesko esitteli itsensä         
lukiolaisille. Kurssin sisältö ohjelmista aikatauluihin oli hänen käsialaansa.        
Kurssinjohtaja Lieskon ja varajohtaja Huovisen lisäksi opiskelijoiden kouluttajina        
toimivat Juha Heinikorpi sekä Aapo Jalo.  
 
Perjantain ohjelmaan kuului muun muassa vierailu Niinisalon sotilaskotiin sekä parin          
tunnin iltaluento laista ja puolustusvoimien toiminnasta. Hiljaisuus alkoi kasarmilla         
iltakymmeneltä, mitä ennen lukiolaisille tarjottiin iltapala, ja he saivat vielä tehdä           
iltatoimensa.  
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Kuva: Satu Junnila 

Lauantaiaamuna herätys soi kuudelta. Aamiainen maistui lukiolaisille varsin hyvin         
vartin mittaisen aamulenkin jälkeen. Aamupäivän ohjelma koostui       
suunnistuskoulutuksesta sekä perusyksikön, taistelijan varustuksen ja kaluston       
esittelystä. Lukiolaisetkin saivat kokeilla ylleen yhteensä noin 20-kiloisia liivejä ja          
reppuja. Aseita opiskelijat eivät saaneet käsitellä. Lounaan jälkeen siirryttiin pyörillä          
maastoon, jossa harjoiteltiin alkusammutusta eri tavoilla. Opiskelijat saivat        
sammuttaa pieniä tulipaloja sammutuspeitteellä sekä vaahtosammuttimella. Eräällä       
pisteellä harjoiteltiin myös palavan ihmisen sammuttamista harjoitusnuken avulla.        
Harjoitusta tuli seuraamaan kouluttajien lisäksi myös koulutuspäällikkö Hannu        
Lammintausta.  
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Kuva: Mikael Leppämäki 

 

Lauantai-ilta ja -yö vietettiin myös maastossa. Lukiolaiset saivat itse pystyttää kaksi           
puolijoukkuetelttaa, joissa he yöpyivät. Muuten illan ohjelmaan kuului esimerkiksi         
trangian käytön harjoittelua sekä ensiaputaitojen kertausta. Ruokailu maastossa ja         
kenttäpakista syöminen varuskuntaravintolan sijaan oli monelle uusi kokemus. Uusia         
taitoja opittiin sateisen yön läpi, kun lukiolaisten tehtävänä oli vuorotellen pitää teltat            
lämpiminä kamiinoiden avulla. 
 
Teksti: Soile Kiuru 2A ja Laura Vuori 2B 
 

 

Kuva: Mikael Leppämäki 

 
 
EU-virkamies lukiovierailulla 
 
Kankaanpäässä vieraillut Euroopan komission virkamies Jari Haapala yllätti osan         
Kankaanpään Yhteislyseon toisen vuoden opiskelijoista keskiviikkona 30.10. Ruotsin        
tunnin sijaan opiskelijat pääsivät Euroopan unionia käsittelevälle luennolle. Haapala         
oli saapunut lukiolle EU:n Back to School -hankkeen myötä. 
 
Hanke on koko EU:n laajuinen, ja sen tarkoituksena on saada EU-virkamiehet           
vierailemaan entisissä kouluissaan kertoen työstään. Myöskin Kankaanpään       
Yhteislyseosta valmistunut Haapala kertoi opiskelijoille, millaista hänen työnsä on         
sekä miten hän päätyi Kankaanpäästä Brysseliin nykyiseen työhönsä. Samalla         
opiskelijat saivat tietoa EU:sta muun muassa tietokilpailun muodossa. 
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Vaikka luento pidettiinkin ruotsin tunnilla, Haapala totesi naurahtaen, että tuskin          
pystyisi pitämään esitelmänsä ruotsiksi. Hänen mukaansa se kuitenkin onnistuisi         
esimerkiksi ranskaksi, jota hän käyttää paljon työssään. Haapala korostikin kielten          
opiskelun merkitystä. Haapala kertoi myös EU:n tarjoamista       
opiskelumahdollisuuksista ulkomailla. Opiskelijoiden mukaan luento oli opettavainen,       
ja se antoi hyvin tietoa siitä, millaista työ EU:ssa voisi olla. 
 
Myös Haapalan mainitsemat ulkomaan opiskelumahdollisuudet kiinnostivat.      
Haapalaa kehuttiin myös esiintyjänä, sillä hän piti luennon rennosti ja osasi ottaa            
yleisönsä huomioon. Opiskelijoille hyvän mielen takasi vielä tuliaisena tuotu         
belgialainen suklaa sekä Haapalan kutsu vastavierailulle Brysseliin. 

 
Teksti: Soile Kiuru 2A ja Laura Vuori 2B, kuva: Soile Kiuru 2A 
 
 

Lukiolaisten tiedeopiskelu 

CERNissä 27. - 29.11.2019 
 

Ryhmä Kankaanpään Yhteislyseon fysiikan    

opiskelijoita kävi tutustumassa hiukkasfysiikan    

tutkimuksiin CERNissä. CERN on Geneven     

kaupungissa, Ranskan ja Sveitsin rajalla sijaitseva      

fysiikan tutkimuskeskus. Kankaanpään   

Yhteislyseosta matkalle osallistuivat abiturientit    
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Eero Hirvinen, Matias Kokko, Marika Ojakoski, Arimo Raininko, Visa Virtanen ja Juhani            

Vuorenmaa sekä fysiikan ja matematiikan opettaja Jarkko Raukola. Mukana oli opiskelijoita           

myös Liedon, Vammalan ja Väinö Linnan lukioista. 

Kyseessä oli tiedeopetushanke, jonka tarkoituksena     

oli antaa haasteita luonnontieteistä kiinnostuneille     

nuorille. Maailman suurimmassa hiukkasfysiikan    

tutkimuskeskuksessa opiskelijat pääsivät   

tutustumaan tutkimuskeskukseen sekä   

kuuntelemaan luentoja. Matka antoi paljon tietoa      

tutkijan ammatista erittäin kansainvälisessä    

ympäristössä. 

 

Ensimmäisenä päivänä opiskelijat saivat laajan     

yleiskuvan CERNistä, kun he näkivät muun      

muassa CERNin ensimmäisen kiihdyttimen,    

pääsivät rakentamaan sumukammiota ja    

tutustumaan konepajaan. Toisena päivänä    

vuorossa olivat luennot CERNin    

tietojenkäsittelystä, antimateriaohjelmasta sekä   

hiukkaskiihdyttimistä ja hiukkasfysiikan   

tulevaisuuden haasteista. 

Luentojen jälkeen päästiin tutustumaan kahdelle koeasemalle, jotka ovat osa         

maailmankuulua 27 kilometrin mittaista LHC-hiukkaskiihdytintä. Asiat siis käsiteltiin ensin         

teoriassa ja sitten mentiin katsomaan, miten ne tapahtuvat käytännössä. Viimeisenä päivänä           

päästiin kuuntelemaan luentoa, joka käsitteli hiukkasfysiikaa teoreetikon näkökulmasta sekä         

tutustumaan Cloud-kokeeseen. 

Kolme päivää kestäneen matkan aikana opiskelijat ehtivät tutustua myös esimerkiksi          

Genevessä sijaitsevaan YK:n Euroopan päämajaan. Iltaisin oli aikaa tutustua myös Geneven           

kaupunkiin.  
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Teksti: Marika Ojakoski Kuvat: Visa Virtanen 

 

Lentopallokarnevaali 21.12.2018 

 

Kankaanpään Yhteislyseon luokat kilpailivat parhaasta ryhmähengestä, asuista ja        
tietenkin lentopallomestaruudesta perinteisissä lentopallokarnevaaleissa 21.12.2018.     
Voittajaksi selviytyi 1A. Tiukan kisa-aamupäivän päätteeksi 1A hävisi kuitenkin         
opettajien joukkueelle. Pelien jälkeen nautittiin joulupuuro ja vietettiin tunnelmallinen         
joulujuhla, jonka järjestelyistä vastasivat 1A ja 1B. 
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Auf geht’s! - lukiolaisia ulkomailla 
 
Viime vuonna viikkoa ennen syyslomaa Kankaanpään Yhteislyseon parkkipaikalle        
kokoontui ryhmä toisen vuoden opiskelijoita sekä kaksi valvovaa opettajaa         
matkatavaroineen. Kyseessä oli lukion kansainvälisyyskurssi, jonka opiskelijat       
lähtivät valvojiensa kanssa Itävaltaan tutustumaan Erz der Alpen -alueeseen, joka on           
yksi Geopark-verkoston kohteista. Itävallan lisäksi opiskelijat pääsivät matkustamaan        
myös vastavierailulle Saksaan tapaamaan lukion ystävyyskoulun opiskelijoita. 
 
Matkaan lähdettiin innokkaina 10.10. torstaiaamupäivällä, mutta myös pientä        
jännitystä oli ilmassa. Olihan kyseessä monen opiskelijan ensimmäinen        
ulkomaanmatka ilman omaa perhettä. Innostus kuitenkin vei voiton, kun moni iloitsi           
jo oman saksalaisparin jälleennäkemisestä. Osa ystävyyskoulun opiskelijoista       
nimittäin kävi Suomen-vierailulla Kankaanpäässä huhti-toukokuun vaihteessa.      
Tällöin saksalaisopiskelijat majoittuivat suomalaisopiskelijoiden luona, ja heistä       
muodostuikin varsin tiivis porukka. Ennen jälleennäkemistä vuorossa kuitenkin oli         
viikonloppu Erz der Alpen -Geoparkin maisemissa. 
 
Kansainvälisyyskurssin opiskelijat sekä heidän valvojansa saapuivat vasta yöllä        
idylliseen Werfen-nimiseen kaupunkiin, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä         
Salzburgista. Werfenin maisemat olivat iloinen yllätys väsyneille matkalaisille, ja he          
ihailivatkin vuorista ympäristöä koko matkan hostellille. Yön nukuttuaan ohjelmassa         
oli muun muassa vierailu Hohenwerfenin linnassa sekä Eisriesenwelt-jääluolassa.        
Opiskelijoille esiteltiin myös KinderUnia eli niin sanottua lasten yliopistoa, jossa          
8-12-vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan ympäristön tutkimiseen yliopiston       
opettajien ohjaamina. 
 
Lauantai 12.10. oli lähtöpäivä, ja suuntana oli Saksa. Ennen lähtöään opiskelijat           
pääsivät vielä tutustumaan Erz der Alpen -Geopark-alueeseen Bischofshofenissa,        
joka sijaitsee lyhyen junamatkan päässä Werfenistä. Kyseisen Geopark-alueen        
ympärillä on monia historiallisia malmikaivoksia. Aluksi opiskelijat pääsivät        
ihailemaan metsäistä vesiputousta. Muun muassa malmikaivoksista opiskelijat       
oppivat lisää vierailukeskuksessa, joka sijaitsee tunnettun mäkihyppymäen       
tuntumassa. 
 
Illalla saksalaiset isäntäperheet olivat suomalaisia vastassa Reichertshofenin       
rautatieasemalla. Jälleennäkemisen riemua oli ilmassa, ja monet saivatkin viettää         
illan isäntäperheissään leväten. Koko päivän matkustus kuitenkin niin sanotusti otti          
veronsa. Opiskelijat saivat viettää myös sunnuntain isäntäperheissään ennen kuin         
saksalainen arki alkoi. Suomalaiset opiskelijat pääsivät tutustumaan paikalliseen        
koulujärjestelmään Hallertau Gymnasium -nimisessä koulussa Wolnzachissa, joka       
sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Münchenistä. 
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Matkaan kuitenkin mahtui paljon muutakin kuin vain opiskelua, sillä joka päivä tehtiin            
monenlaisia retkiä lähikaupunkeihin. Opiskelijat esimerkiksi tapasivat Wolnzachin       
pormestari Jens Macholdin sekä vierailivat Saksan humalamuseossa. Tämän lisäksi         
myös saksalaiset opiskelijat järjestivät iltaisin toimintaa kuten keilausta ja retken          
Müncheniin. Viimeisenä iltana pidettiin vielä läksiäisjuhlat. Kotimatkaan lähdettiin        
perjantaina 18.10. haikein, mutta myös toiveikkain tunnelmin, sillä monet ehtivät jo           
sopia parinsa kanssa uudesta jälleennäkemisestä. Yksi lukion kurssi ei siis tarjonnut           
vain uusia taitoja ja kokemuksia vaan myös ystäviä. 
 
 
 

 
Werfenissä tapasimme Kauhajoen lukion opiskelijat ja opettajat hostellin edustalla.  
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Ensimmäisenä aamuna Werfenissä opiskelijoille esiteltiin lasten yliopistoa, jonka teemana oli 
ympäristön tutkiminen ja sen suojelu. 
 

 
Opiskelijat tutustuivat Hohenwerfenin linnaan selostuksen kera 
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Werfen-kaupunki ylempää kuvattuna 
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Matkalla vuorella sijaitsevalle jääluolalle ehti ihastella maisemia

 
 

 
Ennen Saksaan lähtöä opiskelijat saivat vielä ihastella Erz der Alpen 
-Geopark-alueeseen kuuluvaa vesiputousta Bischofshofenissa 



23 

Lisää viihtyvyyttä! 

Koulun viihtyvyyttä parannettiin tänä vuonna hankkimalla kauan kaivattu biljardipöytä 
sekä joihinkin luokkiin istuimiksi jumppapalloja. Valinnaisliikunnassa tutustuttiin 
toisenlaisiin palloihin eli pelattiin kuplafutista!  
 
 

 
 
Luokissa voi myös kokeilla erilaisia istumistapoja. 
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Vanhojen tanssit 14.2.2020 

Kankaanpään Yhteislyseon toisen vuoden opiskelijat juhlistivat upeasti siirtymistään        
lukiomme senioreiksi perinteisten Vanhojen tanssien merkeissä 14.2.2020.       
Opiskelijat olivat harjoitelleet lehtori Johanna Kurunmäen johdolla koko kolmannen         
jakson ajan ja lopputulos oli hienoa katseltavaa. 
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Meidän lukio on Liikkuva opiskelupaikka  

 
Perusasteella aiemmin toiminut Liikkuva koulu-hanke laajeni viime syksystä 2.         
asteelle Liikkuva opiskelupaikka- muodossa ja me Kankaanpään Yhteislyseossa        
liityimme heti mukaan. Hankeanomuksemme hyväksyttiin ja saimme mukavan        
avustuksen, jonka avulla olemme voineet lisätä liikkuumismahdollisuuksia       
monellakin tapaa. Koulun välinevarastoa on päivitetty ja uusia välineitä hankittu,          
muutamaan luokkaan ostettiin jumppapallot istuimiksi, liikuntapäiviä on pidetty,        
välitunti- ja taukojumppiin on kovasti kannustettu jne. Suosituin hankinta oli varmasti           
biljardipöytä, jonka saimme käyttöömme tammikuun alusta. Opiskelijoiden       
biljarditurnaus saatiin hyvään vauhtiin kunnes korona-aika harmillisesti keskeytti sen.         
Onneksi hankkeemme jatkuu vielä ensi lukuvuoden. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saksalaisvieraita Kankaanpäässä 
 
Seuraavaksi on luvassa Nora-Nea Päivikkeen (1B) blogiteksti, jonka aiheena on          

saksalaisopiskelijoiden vierailu koulussamme: 

 

Aion kertoa teille nyt epätavallisesta viikostani. Pääsin pulkkailemaan, kävin         

avannossa, pelasin lasersotaa ja kävin Suomenlinnassa, ja mikä parasta! Kaikki          

tämä koulun ajalla! Kankaanpään yhteislyseon ystävyyslukiosta Wolnzachista saapui        

13 oppilasta ja kaksi opettajaa vieraiksemme. Vierailu oli osa kansainvälisyyskurssia. 



26 

  

Tiistaina lähdimme hakemaan saksalaiset vieraamme. Tavattuemme heidät       

lähdimme yhdessä tallustamaan kohtia yliopistoa, sillä vatsamme kurnivat nälästä.         

Lounaan jälkeen tutustuimme Suomenlinnaan. Suomen sää ei näyttänyt parasta         

puoltaan meille. Koko puolentoista tunnin ajan satoi vettä ja tuuli niin, että me kaikki              

olimme läpimärkiä. Oppaamme ei ollut sokerista tehty, häntä sade ja tuuli eivät            

haitanneet. Matkalla Kankaanpäähän bussi oli täynnä iloista ja innokasta         

puheensorinaa, kun opettelimme toistemme kieliä.  

Keskiviikkona tutustuimme toisiimme paremmin. Opettelimme toistemme nimet ja        

pelasimme erilaisia pelejä. Vaihtoparimme olivat teettäneet meille lahjaksi hupparit,         

joiden selkäpuolella luki kaikki parit. Teimme pienissä ryhmissä ryhmätöitä, joiden          

aiheina oli esimerkiksi vapaa-ajan viettotavat, ruokatottumukset ja kuinka koulumme         

eroavat toisistaan. Iltapäivällä saksalaiset vierailivat kaupungintalolla Johanna       

Luotolinnan opastamana ja me muut jäimme oppitunnille. Päätimme pitää yhteisen          

elokuvaillan koulun jälkeen.  

Torstai oli tapahtumarikas päivä. Kankaanpään yhteislyseo ja Jämin Geopark-alue         

tekevät yhteistyötä, joten halusimme viedä vieraamme sinne. Jämillä olimme         

pulkkamäessä ja monet meistä alkoivat pelaamaan lumisotaa. Kiipesimme myös         

näköalatorniin ja ihastelimme maisemia. Vaelsimme kolmen kilometrin pituisen        

matkan Uhrilähteelle. Saksalaiset innostuivat lähteestä, ja jotkut jopa täyttivät         

juomapullonsa sen vedellä. Seuraavaksi oli vuorossa bussimatka kohti Hakoniemeä.         

Osa vieraistamme oli ensi kertaa saunassa, ja he olivat hieman järkyttyneitä           

saunakulttuuristamme. Heidän  

mielestään saunassa oli liian    

kuuma ja heitimme liikaa löylyä.     

Avanto oli saksalaispoikien   

suosiossa. He viettivät   

saunassa muutaman minuutin,   

kunnes lähtivät uudestaan   

avantoon. Saunomisen jälkeen   

paistoimme makkaraa.  
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Perjantaiaamuna saksalaiset vierailivat Pohjanlinnan koululla ja me suomalaiset        

jäimme tunneillemme. Perjantai oli Pori päivä. Porissa vierailimme Yyterin rannalla,          

jota vieraamme kehuivat kauniiksi. Selvitimme lasersodassa, kumpi ryhmä on         

parempi. Ylpeänä voin kertoa, että me suomalaiset voitimme. Illalla järjestimme          

yhteiset läksiäisjuhlat, jossa kisailimme leikkimielisissä olympialaisissa Suomi-Saksa       

pareina.  

Lauantaina isäntäperheet järjestivät ohjelmaa. Esimerkiksi me lähdimme Julian        

kanssa shoppailemaan Poriin hänen toiveestaan.  

Sunnuntai oli jäähyväisten aika. Muutamalla vierähti kyyneleitä, kun halasimme ja          

hyvästelimme toisemme.  

- Oli mukavaa tutustua uusiin ihmisiin eri maasta, ja viettää viikko heidän kanssaan.             

Viikko oli mielenkiintoinen hauskoine ohjelmineen. Suomalainen ruoka oli hyvää, ja          

mämmi oli parempaa kuin mitä odotin, kertoi vaihtoparini Julia Geisel.  
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Abin ajatuksia koronakeväästä  
 

2020 abin verestävin silmin  

 

Kukapa olisi vielä uudenvuoden raketteja ampuessa arvannut, että kalenterivuodesta         

2020 kehittyisi vitsauksien vuosi? Jo aikaisemmin syyskuussa alkaneet Australian         

puskapalot jatkoivat tuhotöitänsä monen kuukauden ajan. Lisäksi tänä vuonna on          

ollut muitakin tuhoisia luonnonkatastrofeja, kuten tulvia ja maanjäristyksiä. Iranilainen         

kenraali Qassem Suleimani tapettiin tammikuun toisena ja maailma täyttyi         

kolmannen maailmansodan pelosta. Tammikuun lopussa Britannian ero Euroopan        

unionista lopulta toteutui. Moni varmaankin oli sitä mieltä, että mikään ei enää tänä             

vuonna voisi yllättää. Mitä enää voisi tapahtua? Törmäisikö suunnaton asteroidi          

Maahan? Saattaisiko Iku-Turso nousta Helsingin edustalle ja upottaa koko         

pääkaupunkimme Itämeren aaltoihin? Purkautuisiko Yellowstonen supertulivuori ja       

pimentäisi taivaan tuhkallaan? Ehei, vaan näiden uhkien sijaan me kohtasimme          

koronapandemian.  

 

Koronavirus laittoi maailman sekaisin. Kouluja on suljettu ja monet ovat etätöissä.           

Uutisista voi jatkuvasti seurata kuolinlukujen kasvua ja eri maiden toimia tässä           

kriisissä. Yrityksiä on mennyt konkurssiin ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet          

kortistoon. Abin näkökulmasta korona ei suoranaisesti muuttanut paljoakaan elämää,         

koska olimme jo käytännössä kokonaan kotona opiskelemassa ylioppilaskokeisiin.        

Ylioppilaslautakunta kuitenkin pääsi yllättämään kokelaat pahemman kerran       

muuttamalla liian lyhyellä aikataululla kokeiden päivämääriä. Itse onneksi säästyin         

tuolta kurimukselta, mutta tuntui silti pahalta nähdä kanssaopiskelijoiden silmistä         

hohkaavan tuskan liekit. Seuraavaksi vuorossa olivat korkeakoulujen pääsykokeet,        

jotka sähköistettiin, jaettiin eri osuuksiin ja osittain korvattiin todistusvalinnalla. Jo          

arvaamattomilla vesillä seilannut vuoden 2020 abiturienttien laiva kohtasikin Ahdin         

valtakunnan, mikä koitui todennäköisesti monen pääsykokeeseen luottaneen       

opiskelijan kohtaloksi. Tämän kaiken lisäksi useat opiskelijat ovat menettäneet         

kesätyönsä, mikä on edelleen lisännyt heidän ahdinkoaan.  
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Haluan kuitenkin tarjota lohtua näissä vaikeissa ajoissa. Ei pidä heittäytyä täysin           

masentuneeksi, vaan katsoa kohti tulevaa, vaikka sekin näyttää kauhean nurjalta.          

Albus Dumbledoren sanoin: "Happiness can be found, even in the darkest of times, if              

one only remembers to turn on the light.” Jos tämäkään ei vielä nostattanut             

mielialaasi, voit kuunnella antidootiksi Franzl Langin jodlausta. Takaan, ettet voi olla           

hymyilemättä edes pientä hetkeä. Välillä on niin hirveää, ettei jaksa uskoa           

huomiseen, mutta vielä me tästäkin selviämme. Maailmanloppu tuskin tulee tänä          

vuonna, vaikka moni seikka siihen viittaakin.  

 

Rasmus Ojala - opiskelijanplanttu 

 
 
 

Ekaluokkalaisten runoja koronasta ja etäopetuksesta 
 

Ylistys koronalle 
ja suljetuille kouluille. 
Ylistys etäopiskelulle 
ja koneella sählänneille. 
Ylistys etäkokeille 
ja lunttausmahdollisuuksille. 
Ylistys läpipääsylle 
ja työttömälle kesälomalle. 
Ylistys siis kaikelle koronan 
aiheuttamalle. 
 

Kun vapaus koittaa 
ei sun tarvitse enää soittaa. 
Voit ystävän tavata 
ja ketä tahansa halata. 
Vaikka korona ahdistaa, 
voimme silti rakastaa. 
Lopulta korona kaikkoaa 
yhdessä siitä sitten riemuitaan. 
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Hiipi korona Kankaanpäähän, 

jäi opiskelu tärkeä jäähän, 

nyt yksin kotona istun, 

vastaanotan koronan iskun, 

sopii säähän kuin säähän. 

Oi korona oi korona, 

kiitos pidemmistä aamuista, 

sosiaalisesta eristäymisestä,  

kiitos koronakiloista 

ja köyhästä kesälomasta. 

Voi tämä kevät. 
 
Mikään ei toimi, 
netti ei toimi, 
kamera ei toimi, 
prezit ei toimi, 
osaisko joku tän, 
näättekste tän nyt, 
mikähän täs netis on, 
kuuluuko mun äänet, 
huhuu. 
 
Etäopetus ei vaan toimi. 
 
Ja nyt sitte hei muistakaa laittaa 
kamera ja mikki päälle. 

 

 

Hän, joka sanoo,  
että yksi mies ei muuta maailmaa,  
ei ole koskaan syönyt huonoa lepakkoa. 

Astun polulle 
Korona tervehtii 
urheilu loikkii vastaan. 
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Lukiodiplomit 2019 - 2020 
 
 
Kuvataiteen lukiodiplomi: 
 
Olga-Emilia Uusitalo 3B 
 
 
Liikunnan lukiodiplomi:  
 

Tänä lukuvuonna liikunnan lukiodiplomin suoritti neljä opiskelijaa.  

Eero Hirvinen 3B  

Veeti Lehtinen 3B 

Wilhelmiina Myllykoski 3B  

Arttu Uusitalo 3B 

 

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan fyysisestä       
toimintakyvystä (liikuntakykyisyys), liikuntatiedoista (liikunnan tutkielma),     
harrastuneisuudesta tai erityisosaamisesta sekä yhteistyötaidoista. Lisäksi      
arviointikohteina ovat opiskelijan taito pohtia jonkun urheilulajin ja yleensä liikunnan          
merkitystä elämässään sekä taito analysoida omia liikunnan oppimisprosessejaan        
lukiokoulutuksen aikana. Lukiodiplomin suorittaminen antaa lisäpisteitä useita       
liikunta-, terveys- ja kasvatusalan jatko-opintoja varten. 
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Stipendit 
 
Heinänen Taneli 3A Oppilaskunta 
Hirvinen Eero 3B LC Kankaanpää 
Katajisto Arttu 3A Kankaanpään Yrittäjät 
Löytökorpi Sara 3B Pohjola-Norden e-kirja 

Kankaanpään Yhteislyseo 
Lähteenmäki Joonas 3A Kankaanpään Seurakunta 

Länsi-Suomen Osuuspankki 
Svenska Kulturfonden 

Myllykoski Wilhelmiina 3B Parkanon Säästöpankkisäätiö 
Myllymäki Salla 3B LC Kankaanpää 
Mäkelä Henna 3B Parkanon Säästöpankkisäätiö 
Nurminen Maaria 3B Zonta-naiset 
Ojakoski Marika 3B Vuokko-Apteekki 

Svenska Kulturfonden 
Vatajankosken Sähkö Oy 

Ojala Rasmus 3A Svenska Kulturfonden 
Kankaanpään Yhteislyseo  

Saloniemi Konsta 3A Jämijärven kunta 
Santahuhta Pilvi 3A Sverigekontakt i Finland kirja 
Siltakorpi Sami 3A Kankaanpään Seutu 
Törmälä Helena 3A LC Kankaanpää 
Uusitalo Arttu 3B Duodecim 
Uusitalo Olga-Emilia 3B Kankaanpään Taideyhdistys 
Virtanen Visa 3B Oppilaskunta 

Vatajankosken Sähkö Oy 
Keskusapteekki 

Yildirim Damla 3A Oppilaskunta 
 
Huttula Roope 2A Promeco Group Kankaanpää 
 
Lehtinen Tuomas 1A luokkastipendi 
Niemensivu Olli 1B luokkastipendi 
Niiniharju Julia 2A luokkastipendi 
Pakkala Sanniina 2B luokkastipendi 
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Tiedotuksia 
 
Uusintakuulustelu on tiistaina 2.6. klo 12-14. 
Korotuskuulustelu on torstaina 4.6. klo 12-14.  
 
Molempiin ilmoittaudutaan google forms -lomakkeella. Linkki siihen tulee Wilmaan. 
 
 
Syyslukukausi alkaa torstaina 13.8.2020. 
 
Ylioppilasjuhlat järjestetään 29.8.2020, mikäli tilanne sallii juhlat. 
 
Joululoma alkaa tiistaina 22.12. joulujuhlan jälkeen. 
 
 
 
Syksyn ylioppilaskirjoituspäivät: 
 
ma 14.9. kemia, terveystieto 
ke 16.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti 
to 17.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede 
pe 18.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe 

suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe 
ma 21.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ti 22.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
to 24.9. filosofia, biologia 
pe 25.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
ma 28.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (espanja, ranska, saksa, venäjä) 
ti 29.9. psykologia, historia, fysiikka 
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