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Kuluvasta lukuvuodesta on jäljellä enää muutama päivä. 
Lukiossa viimeisetkin päivät ovat vielä tiukkaa opiskelua, 
koulussamme viimeisen viikon aikatauluttavat arviointiviikon 
kokeet. Kokeiden jälkeen opiskelijat voivat hengähtää hetken 
ja nauttia tulevasta kesästä. Lukio-opiskelijalle kesäloma ei 
tarkoita pelkkää lomailua ja akkujen lataamista, vaan todella 
moni koulumme opiskelija on päässyt kesätöihin. Syyskuun 
puolivälissä alkaa syksyn ylioppilaskirjoitukset, joissa kaikki 
ensi lukuvuoden abimme aloittavat kirjoitusurakkansa.

Päätimme viime lukuvuoden hyvinkin poikkeuksellisissa olo-
suhteissa. Kun viime keväänä saimme ylioppilaskirjoitukset 
kirjoitettua, siirryimme hyvin lyhyellä viiveellä etäopetukseen, 
joka jatkui koko kevätlukukauden loppuun saakka. Syynä etä-
opetukseen oli luonnollisesti korona. Tästä johtuen lukuvuo-
den avaus 12.8.2020 oli miellyttävä, sillä saimme aloittaa 
koulutyömme lähiopetuksessa. Olemme eläneet koko luku-
vuoden ajan koronauhan alla ja seuranneet eri viranomais-
ten ohjeistuksia koronaan liittyen. Onneksi saimme opiskella 
koko lukuvuoden ajan lähiopetuksessa ja pysyimme terveinä.

Koronan takia jouduimme kuitenkin perumaan tai supista-
maan monta lukuvuoteen kuuluvaa tapahtumaa. Ulkomaille 
suuntautuvat kurssit päätettiin perua jo viime keväänä. Toi-
veissamme oli, että olisimme päässeet reissaamaan koti-
maan kohteisiin loppukeväästä, mutta tämäkin jäi haaveeksi.

29.8.2021 vietimme edelliseltä keväältä peruuntuneita yli-
oppilasjuhlia hieman erilaisella kaavalla kuin normaalisti. 
Kevään 2020 ylioppilaamme saivat ylioppilaslakin, ylioppi-
lastodistukset ja lukion päättötodistukset 30.5.2020, mutta 

varsinainen juhla jäi tuolloin pitämättä. Erityisen koskettava 
hetki oli perinteinen ylioppilaiden ruusujen vienti sankaripat-
saalle. Mieleenpainuvaa oli myös vaihtaa ylioppilaiden kanssa 
kuulumisia. Todella moni oli aloittanut opintonsa, ja monella 
oli opiskelupaikka odottamassa armeijasta kotiutumisen jäl-
keen. Perinteisesti Jalasjärven lukion ylioppilaat ovat saaneet 
jatko-opintopaikkoja valtakunnallista keskiarvoa paremmin, 
eikä viime kevään ylioppilaat tehneet poikkeusta.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkoivat 14.9.2020 ja päättyivät 
29.9.2020. Syksyn kirjoituksien jälkeen jätimme jäähyväiset 
kirjoituspaikallemme, koulukeskuksen niin sanotulle van-
halle salille. Kirjoitusten jälkeen osassa koulukeskusta alkoi 
remonttityöt. koulukeskuksen remontti ei juurikaan vaikuta 
lukion koulutyöhön. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkoivat 
16.3.2021, ja kirjoitukset suoritettiin lukiomme kahdessa luo-
kassa. Kevään kirjoitukset päättyivät 31.3.2021. Ensi syksyn 
osalta on vielä mietinnässä, missä kirjoitukset toteutetaan.

Joulukuussa juhlimme Suomen itsenäisyyspäivää ja kahta 
uutta ylioppilastamme. Juhla oli lämminhenkinen, vaikka 
tiukat rajoitukset estivätkin lukion opiskelijoiden osallistumi-
sen juhlaan.

Helmikuussa abit päättivät lukio-opiskelunsa ja siirtyivät 
perinteisten penkinpainajaisten jälkeen lukulomalle. Lukio-
rytmiimme kuuluu, että penkinpainajaisten jälkeen toisen 
vuosikurssin opiskelijat siirtyvät lukion vanhimmiksi vanho-
jentanssien myötä. Tammikuun loppupuolella teimme kui-
tenkin yhteisen päätöksen ja siirsimme vanhojentanssien 
esitysajankohtaa toukokuulle. Siirrolla pyrimme siihen, että 

Rehtorin katsaus 
lukuvuoteen 2020-21

Rehtori Hannu Mäkynen
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voisimme kutsua huoltajat seuraamaan vanhojen tanssiesi-
tystä livenä. Lopulta järjestimme vanhojentanssit 7.5.2021, 
ja opiskelijat saivat kutsua läheisimpiään seuraamaan esityk-
siä. Vanhojentansseja pystyi katsomaan myös suorana lähe-
tyksenä, mikä mahdollisti suuremman yleisön.

Kuluvana lukuvuotena opettajat ovat viimeistelleet uutta ope-
tussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön 1.8.2021 tuleville 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Toisen ja kolmannen 
vuosikurssin opiskelijamme jatkavat opintojaan voimassa 
olevan opetussuunnitelman mukaisesti, eli lukiossamme on 
tulevana lukuvuotena käytössä kaksi eri opetussuunnitelmaa. 

Yhtenä pääteemana uudessa opetussuunnitelmassa on opis-
kelijoiden hyvinvointi, jonka eteen teemme joka hetki töitä. 
Lukio-opiskelu vaatii opiskelijoilta suunnitelmallisuutta, pit-
käjänteisyyttä ja sitoutumista. Koulupäivät voivat olla kah-
deksan tunnin mittaisia, ja kotona odottaa vielä seuraavan 
päivän oppiaineisiin liittyvät kotitehtävät. Tavoitteenamme on 
tarjota opiskelijoillemme turvallinen, huomioiva ja viihtyisä 
opiskeluympäristö, joka mahdollistaa unelmien ja tavoittei-
den saavuttamisen.

Vaikka korona-aika onkin ollut läsnä jokaisessa koulupäi-
vässä, on siitä seurannut jotain hyvääkin. Viime kevään etä-
opetusjakso laajensi ja syvensi opiskelijoiden käsitystä sekä 
kokemusta oppimisesta. Verkossa tapahtuva opetus tarjoaa 
paljon uusia virikkeitä oppimiseen ja mahdollisuuden hyödyn-
tää erilaisia, itselle sopivia oppimismenetelmiä. 

Ennen kesälomaa lukuvuotemme kruunaa ylioppilasjuhlam-
me. 5.6.2021 lakitamme 25 uutta ylioppilasta. Kuten jo mo-
neen kertaan olen maininnut, lukiovuosi oli poikkeuksellinen. 
Suoriuduitte kuitenkin urakastanne mallikkaasti. Lämpimät 
onnittelut kaikille kevään ylioppilaillemme lukiourakan suo-
rittamisen johdosta!

Suuri kiitos kuuluu myös opettajillemme, jotka ovat puskeneet 
erittäin määrätietoisesti poikkeuksellisen lukuvuoden läpi. On 
ollut suuri ilo seurata opiskelijoitamme, jotka ovat opiskelija-
kunnan johdolla pystyneet ylläpitämään ja luomaan yhteishen-
keämme ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kiitokset ansaitsee 
myös koulusihteeri Hannele Lähdesmäki, jolla on aina aikaa 
auttaa niin opiskelijoita kuin opettajiakin. Lämmin kiitos kulu-
neesta lukuvuodesta koulukeskuksen henkilökunnalle!

Jalasjärvellä 5.6.2020 
HANNU MÄKYNEN

rehtori
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Monella tavalla poikkeuksellinen vuosi alkoi Jalasjärven lu-
kion kohdalla yllättävän perinteisesti. Koronan uhkaamalta 
etäopetukselta vältyttiin, ja kesäloman jälkeen pääsimme 
näkemään kavereitamme kasvotusten kouluun, kuitenkin 
maskien kera.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenistö uudistui lokakuussa, 
kun innokkaista ykkösistä valittiin tuoreiksi edustajiksi hal-
litukseen Hanna, Luukas ja Sohvi. Lukuvuoden alku meni 
viikoittaisissa aarteenetsinnöissä, joissa jaoimme Jallun 
opiskelijoille terveellisiä välipaloja erilaisten aktiviteettien 
välityksellä. Lisäksi hallitus on herätellyt liittotanssi- ja pilk-
kitanssiperinteitä takaisin eloon lukiossamme, suurella suo-
siolla. Perinteenä jatkunutta köydenvetoa on saatu todistaa 
useasti Jallun käytävillä, ja ykkösillä tuntuu olevan vahva 
johtoasema tässä ylenpalttisessa lajissa.

Joulun puurojuhlassa saimme vuoden tauon jälkeen nähdä 
ykkösten poikien tanssin, joka sujui sutsisatsin tahtiin tont-
tulakit päässä. Ylpeänä voin siis todeta tämän perinteen he-
ränneen jälleen henkiin. Koronaviruksen takia puurojuhlan 
jatkot jouduttiin kuitenkin perumaan, joten Jallun väki siirtyi 
joululoman viettoon letkajenkan siivittämänä. 

Lomalta palattuamme kouluun arki jatkui perinteisesti, edel-
leen lähiopetuksessa. Jallulaiset pääsivät viettämään yhteis-
tä pulkkamäkipäivää ja syömään laskiaispullia. Kävimme 
myös opiskelijakunnan hallituksen kanssa pitämässä yläas-
telaisille esittelytunteja lukiostamme. Lisäksi kakkoset piti-
vät abeille potkiaiset poliisi ja rosvo -teemalla, ja penkkarit 
onnistuttiin järjestämään lähes perinteisen kaavan mukaan. 
Voisinpa sanoa samaa wanhojentansseista. Koronarajoitus-
ten tiukentuessa kakkoset tulivat yhdessä rehtorin kanssa 
siihen lopputulokseen, että tanssit siirretään toukokuulle. 
Perinteisistä wanhoista tuli siis kevättanssiaiset, joiden ylei-

sömäärästä jouduttiin tinkimään turvallisuussyistä. Saamme 
kuitenkin olla onnellisia, että pääsimme tanssimaan wanhoja 
lähes perinteisen mallin mukaan!

Lukuvuosi on jälleen eletty jatkuvassa pelossa etäopetukseen 
joutumisesta ja epätoivossa lukioajan tärkeimpien tapah-
tumien toteutumisesta. Tiiviinä ja tsemppaavana yhteisönä 
olemme kuitenkin selvinneet vastoinkäymisistä. Teemapäi-
vät, yhteiset elokuvanäytökset ja laskiaispullat ovat piristä-
neet pienen ja pippurisen lukiomme väkeä ympäri vuoden. 
Tällaisina poikkeusaikoina on todella rikkaus käydä koulua 
kokoluokaltaan pienemmässä lukiossa.

SOFIA YLI-KIVISTÖ
puheenjohtaja

Opiskelijakunnan hallituksen terveiset

Oppilaskunnan hallituksen vaihto
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Syyslukukausi  12.8.-18.12.2020 työpäiviä 90

Kevätlukukausi  7.1.-5.6.2021 työpäiviä 99

Syysloma   12.-16.10.2020

Talviloma   1.-5.3.2021

Päivittäinen työaika 8.00-15.50

    Oppitunnin pituus on ollut 45 min.

UUSI LUKUVUOSI ALKAA TIISTAINA 10.8.2021 KLO 9.00. 
Kouluun yhteisvalinnan kautta pyrkineet saavat päätöksen postitse kesäkuun 17. 
päivän jälkeen.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava kesäkuun 5. päivään mennessä.

Syksyn kirjoituspäivät ovat nähtävillä koulun kotisivuilta ja ylioppilastutkintolauta-
kunnan nettisivuilta. 

Työaika

Ilmoitusasiat



PUUROJUHLA



PULKKAMÄKIPÄIVÄ
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Arvoisa juhlaväki, rehtori, koulusihteeri, opettajat, muu hen-
kilökunta, perheenjäsenet sekä me valmistuneet! Tänään on 
meille suuri juhlapäivä, sillä saimme vihdoin, kolmen vuoden 
uurastuksen jälkeen, painaa päähän valkolakin valmistumi-
sen merkiksi. Hyvät toverit, me teimme sen!. Olemme ansain-
neet juhlamme.

Muistan, kun kolme vuotta taaksepäin kävelin ensimmäistä 
kertaa lukion ovista sisään, uutena ykkösenä. Minulla oli si-
sällä sellainen ristiriitainen tunne, ei oikein tiennyt, mitä pi-
täisi ajatella, vähän samoin kuin nytkin. Oli toisaalta iloinen, 
että oli päässyt yläasteelta ja tiesi, että nyt se opiskelu tulee 
olemaan ihan erilaista. Vapauden mukana kasvaa kuitenkin 
myös vastuu. Minä muistan, että itsellä oli sellainen epätie-
toinen olo tulevasta, kun ei oikein tiennyt, miten kaikki asiat 
tulisi hoitaa. Miten esimerkiksi kurssit tulisi valita ja mistä 
ihmeestä tietää, että mitä pitää valita. Siitä tuli sitten vä-
hän semmoinen pelkokin, mitä jos ei otakaan jotain tärkeää 
kurssia, niin meneekö lukioura ihan pilalle ja tulevaisuuden 
suunnitelmat uusiksi. Oli sellainen olo, että nyt kukaan ei 
pidä huolta tai katso perään ja että on ihan oman onnensa 
nojassa. 

Aika nopeasti nuo pelot kuitenkin osoittautuivat ihan perät-
tömiksi, sillä huomasi, että täällä lukiossa oikeasti pidetään 
toisistamme huolta. Ensinnäkin tämä Jallun henkilökunta on 
ihan uskomaton. Meidän opettajat, opo, koulusihteeri ja rehto-
ri olivat aina kiinnostuneita meidän asioistamme. Meidän on-
gelmamme olivat myös heidän ongelmiaan, ja ne pyrittiin aina 
ratkaisemaan. Aina kun oli mielen päällä jotain, niin siitä pys-

tyi kertomaan, eikä se ikinä jäänyt huomiotta. Se onkin tämän 
meidän pienen lukiomme varmasti paras puoli, että me kaik-
ki täällä tunnemme toisemme. Me emme ole opettajille vain 
oppilaita, eivätkä opettajat ole meille vain opettajia. Se saa 
mielestäni tuntemaan itsensä ainutlaatuiseksi ja erityiseksi. 
Ei ole vain oppilas muiden joukossa vaan on oma yksilönsä.

Toinen asia, joka sai Jallun lukioon turvallisen ilmapiirin, olivat 
nämä kaverit. Meidän ikäryhmä tuli alusta asti hyvin toimeen 
keskenään. Meillä on ollut läpi lukion sellainen hyvä ilmapiiri, 
ja kaikki ovat olleet toistensa kavereita. Vuosien varrella tämä 
porukka on vain hitsautunut enemmän yhteen, ja tuntuu, että 
kaikki voivat täällä olla omia itsejään. Näistä kavereista on 
tullut veljiä ja siskoja, mistä mielestäni kielii hyvin se, että 
vaikka välillä tulee riideltyä ja kinattua, niin niistä päästään 
aina yli ja voidaan jatkaa eteenpäin. Yksi asia, jota Jallusta 
tuleekin eniten ikävä, on tämä koko koulun yhteishenki. Ja 
minä toivon, että tästä hyvästä yhteishengestä tulevat pitä-
mään kiinni niin opettajat kuin tulevat jallulaiset jatkossakin.

Mieleenpainuvimpia muistoja tästä vuosien varrelta on var-
masti ollut kaikenlaiset reissut, joita on koulusta tehty, ja tie-
tysti siellä sattuneet kommellukset. Ekalla luokalla meillä oli 
vaihtoreissu, ja päästiin tutustumaan Saksaan. Saksan pääs-
sä meidän porukasta yhtenä päivänä puolet jäi asemalle, kun 
se meidän metromme oli niin tupaten täynnä porukkaa, ettei 
sinne mahtunut edes juoksemalla. Ja sitä ennen kerittiin hu-
kata yksi jäsen meidän seurueestamme Mäkkäriin. No, mat-
kailu avartaa. Toinen ikimuistoinen reissu oli kolmosen alus-
sa, kun oltiin vaelluskurssilla Seitsemisessä. Ensimmäisenä

Ylioppilaan puhe
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vaelluspäivänä Kati kuumotteli meitä vanhalla kummitusta-
rinalla. Ja myöhemmin yöllä meidän jännityksenhaluinen po-
rukkamme tietysti lähti koettamaan onnea, jos olisi sattunut 
tämä kyseinen aave löytymään. Meidän harmiksemme ei sitä 
kuitenkaan nähty. 

Tähän kolmeen vuoteen on mahtunut siis paljon hyvää mutta 
myös pahaa: niin iloja ja suruja kuin itkua ja nauruakin. Nämä 
eivät ole olleet meille mitkään ihan helpot kolme vuotta, sillä 
tästä meidän valkolakkisten rivistämme puuttuu tänään yksi 
tyttö. Tämä meidän porukka ei ole sama eikä kokonainen il-
man Heiniä. Meillä on kuitenkin useita rakkaita yhteisiä muis-
toja, joiden kautta Heini on tänään läsnä. 

Näihin vuosiin on mahtunut myös korona, joka on ollut vah-
vasti läsnä meidän opinnoissamme kakkosluokan keväästä 
asti. Tuolloin jouduimme etäkouluun, mikä oli kaikille uusi 
tilanne ja mikä vaati jokaiselta, niin opettajilta kuin oppilail-
takin, kovaa panostusta ja mukautumista. Kellonympärys 
kotona oman koneen näyttöä tuijottaen, samalla kun pihalla 
paistaa aurinko ja lämpömittari lähentelee hellerajoja. Eihän 
se helppoa ollut, mutta siitäkin selvittiin. Kakkosvuonna ko-
rona esti meiltä myös odotetun koulureissun Puolaan. Ennen 
viime joululomaa korona vei meiltä myös perinteiset puuro-
juhlien jatkot. Ei muuten tuntunut joululomalle pääsy samalta 
ilman puurojen jatkoja. Kaiken kukkuraksi korona sotki myös 
meidän penkkaripäivämme. Risteilyä ei tullut, ja perinteiset 
penkkariajelut ja karkkien heittelykin kiellettiin. No neuvok-
kaita kun me nyt olemme,  niin vaihdettiin kuorma-autot ja 
traktorit pakettiautoihin, joilla sitten kierrettiin ympäri Jalas-
järveä. Tietenkin heittämättä yhtäkään karkkia tai ahtamatta 
pakettiautoja täyteen abeja! 

Jännitys koronasta oli mukana myös kirjoituksissa. Onneksi 
väki kuitenkin pysyi terveenä, ja saimme kirjoitukset maaliin. 
Meidän valmistuneiden kannalta lukiomme oli onnekkaassa 
asemassa, sillä saimme pitäytyä lähiopetuksessa koko kol-
mosvuoden ennen kirjoituksia.

Iso kiitos kaikesta Jalasjärven lukion ammattitaitoiselle hen-
kilökunnalle, joka mahdollisti meidän lukiouramme! Kiitos 
ja kunnia lukiovuosien onnistumisesta kuuluu meidän opet-
tajille, jotka mahdollistivat meidän oppimisemme ja pär-
jäämisemme kokeissa! Kiitos Hannu-rehtorille lukkareiden 
fiksailusta	ja	Jallun	johtamisesta!	Kiitos	myös	meidän	koulu-
sihteerillemme Hannelelle, joka huolehti ja järjesteli meidän 
asioitamme niin, että kaikki oli mahdollista hoitaa! Kiitos 
Arja-opolle meidän valmentamisesta tulevaisuutta varten! 
Kiitos meidän ryhmänohjaajillemme Hannulle ja Tahvikselle 
meidän huolehtimisesta koko lukion ajan! Kiitos vanhemmil-
le tuesta ja rakkaudesta, jotka ovat saaneet uskomaan ja 
luottamaan itseensä! Ja kiitos rakkaat valmistuneet! Tässä 
kohtaan me olemme tulleet risteykseen meidän elämässäm-
me, ja tässä kohtaa meidän polkumme haarautuvat. Me läh-
demme kaikki omiin suuntiin ja toteuttamaan omia unelmia. 
Hyvät ystävät, olkaa rohkeita ja älkääkä pelätkö haasteita, 
vaikka se edessä oleva polku ei aina olisikaan niin selkeä.
Kuten tuossa jo aiemmin sanoin, sisällä on taas semmoinen 
ristiriita. Tulevaisuus ja muutos siintävät edessä.

MATIAS VENTELÄ
ylioppilas
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Vuosi oli 2001. Tarja Halonen oli tuore presidentti, ja minä 
jaoin postia ja mainoksia koulunkäynnin ohella ja kuuntelin 
“pomppumetallia”. Olin viettänyt edellisen kevään pitkillä 
preppauskursseilla Ilmajoen opistolla, yrittäen varmistaa että 
se simpuran ruotsi menisi läpi. Olen yhä ja edelleen niin kovin 
pahoillani lukion ruotsinopettajalleni Merville – jos olisin lait-
tanut edes kymmenyksen siitä vaivasta, mitä laitoin oppimi-
sen välttämiseen varsinaiseen oppimiseen, puhuisin varmas-
ti sujuvaa ruotsia nykyisessä työssäni, jossa se on vaatimus.

Pidin valmistujaisissa ylioppilaspuheen, joka ei ollut pitkä. 
Puheessa kiitin opettajiani, joita tänään tässä salissa edel-
leen istuu. Jollain tavalla kohtuuttomalta kuitenkin tuntuu se, 
etteivät Raine, Jaana, Juhani tai Hanna suostu ikääntymään 
samaa tahtia kanssani. Etenkin Juhanissa on jotain todella 
mätää. Onko kukaan tarkastanut, että onko koulukuvissa 
ihan samannäköinen liikunnanopettaja myös vuonna -81?

Takaisin vuoteen 2001. Syksyllä aloittaisin työharjoittelun 
Hirvijärven koululla koulunkäyntiavustajana ja näkisin, mi-
ten koko maailma järkkyy, kun kaksi lentokonetta osuivat 
torneihin Yhdysvalloissa. Edessä oli armeija, muutto am-
mattikorkeakouluopintoihin Mikkeliin, festariura, pakomat-
ka Oseaniaan, pelibaarin perustaminen Jyväskylään, toinen 
pakomatka Oseaniaan, maitojuna Jalasjärvelle, elokuvateat-
teritoiminnan aloittaminen kotipitäjässä, satoja hankkeita, 
säätöjä ja pari elokuvaprojektia. Ja yhtäkkiä sitä huomaa ole-
vansa 39 -vuotias.

Seuraava 20 vuotta tulee teillekin olemaan uskomattoman 
mielenkiintoinen. Se tulee olemaan täynnä kamppailua ra-
han ja ajan kanssa, onnistumisia ja epäonnistumisia, asioi-
den kohtaamista ja taakse jättämistä.

Tänään lakit päähänsä laittava ikäluokka on kokenut ihan 
poikkeuksellisen lukion loppupuolikkaan: väliin on jäänyt 
monia hauskuuksia, joita aiemmat ikäluokat ovat voineet 
pitää itsestään selvinä, perinteisistä vanhantansseista la-
kitukseen tai tavallisiin penkkareihin ja abiristeilyyn. Tämä 
on teidän ikäluokkanne kokemus, ja voitte itse 20 vuoden 
päästä kertoa vielä syntymättömille abiturienteille: “Meillä 
se vasta olikin pas#aa”.

Kun olin itse asemassanne, en tiennyt, mikä musta tulee iso-
na. Ajoittain huomaan punnitsevani sitä edelleen, eikä minul-
la oikein vieläkään ole siitä kokonaista mielikuvaa: kaikki me 
tuntemamme keski-ikäiset teemme kuin tekin – parhaamme. 
Kadehdin sitä tietä, joka teillä on edessänne, koska se on kai-
kesta haastavuudestaan huolimatta ihmisen parasta aikaa.

Muistakaa kuitenkin, että tämä kotipesä, josta monet teistä 
lentävät piakkoin pois, on täällä aina teitä varten. Parasta, mitä 
ihminen voi tehdä, on lentää pois kotipesästä, mutta kuten it-
sekin sain todeta moneen otteeseen, kotia parempaa ei ole.

Lausun loppuun teille sanat Samuli Putron kappaleesta “Elä-
mä on juhla”.

Siitä kun sain lakin päähäni 
on 20 vuotta
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Samuli Putro: Elämä on juhla

Muhkuraisen sängyn kautta 
Lipui lantioiden lautta 
Reittiä epätasaista voi nuoren parin onnea 
Lapsi syntyi vihdoinkin tuo täyttymysten heijastin 
Elämä on juhla

Lapsuus nyt se ainoa kuin naarmu polvitaipeessa 
Vain puhallus ja pois se on  
Saapuu nuoruus levoton 
Kuinka joka solulla voi kannatella kipua 
Elämä on juhla

Valkolakki märkänä kun juoksee kädet ylhäällä 
Ja huutaa ”Helou vapaus!” Niin tähän suora leikkaus 
Lasket muuttolaatikon ja naapurusto hahmoton 
Elämä on juhla

Voi luoja kuinka kaunis olet, rakastunut juuri eilen 
Ihmeellisen hehkuva te kohtasitte kadulla 
Kaksi eroon joutunutta planeettaa niin kauas mutta 
Elämä on juhla

Opintojen loppusilaus 
Häät ja suuren kakun leikkaus 
Riisi kirkonportailla ja kuukausien riitoja 
Pettymysten kihlarengas vyöryy ylämäkeenkin, kas 
Elämä on juhla

Muhkuraisen sängyn kautta 
Lipui lantioiden lautta 
Reittiä epätasaista voi itkeä myös onnesta 
Pappi kastoi esikoisen 
Paremmin nyt laittaa voi en 
Elämä on juhla

Sitten seuraa otos julma 
Keski-ikään tulokulma näyttää liian jyrkältä 
Ja sut voi ylipyyhkäistä 
On tulokkaiden karsina ja sopimukset katkolla 
Elämä on juhla

Katse siirtyy kauemmas 
Näet lapsenlapses otteissa tuttua päättäväisyyttä 
On jouluaatto yhdessä 
Avaat kaksi pakettia ja katsot muita aikuisia 
Elämä on juhla

Nyt vanhuus vierii sillalla kuin kolikko tai tupakka 
Ja sanotaan et kuolema on kauppamies ja taitava 
Kun sitten poistuu varmistin pois henkäys viimeisin 
Elämä on juhla

Onnea, parhaat ylioppilaat!

MIKKO JOKIPII

Jalasjärven lukion ylioppilasjuhlassa 5.6.2021  
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Tämä päivä on nyt teidän. Tämä päivä olkoot täynnä iloa ja 
riemua, onnistumisen tunnetta ja tavoitteiden täyttymisen 
juhlaa. Olette kaikki saavuttaneet elämässänne yhden virs-
tanpylvään ja suljette kuvainnollisesti lukiomme oven viimeis-
tä kertaa kiinni. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, 
että olette nyt ja tulette aina olemaan Jalasjärven lukiossa 
opiskelleita lukiolaisia, jallulaisia. Tulette aina olemaan osa 
lukiotamme ja sen perinteitä.

Minulla on ollut perinteenä ja tapana puhua aina juurista ja 
siivistä. En tee poikkeusta tälläkään kertaa. Jos yhtään ar-
vaan oikein, niin uskon monen teistä miettineen viime aikoi-
na koulupolkuanne sieltä alakoulusta aina tähän hetkeen ja 
päivään saakka. Koulupolkunne aikana olette saaneet tutus-
tua erilaisiin ihmisiin, olette kokeneet hetkiä, jolloin suupielet 
ovat olleet ylöspäin, mutta varmasti myös niitä murheellisem-
piakin päiviä. Tämä kaikki kuuluu elämään, kasvamiseen ja 
oppimiseen. Osa teidän juuristanne on kasvanut erilaisten 
yksittäisten hetkien, tilanteiden ja kohtaamisten kautta. Ne 
juuret ovat tiukasti maassa, niitä ei kukaan voi kitkeä pois. 
Ne ovat aina osa sinua. Ole aina ylpeä juuristasi ja kasva-
ta niitä lisää niin paljon, että voit aina ottaa selkä suorassa 
vastaan kaiken sen, mitä elämä sinulle antaa ja mitä se on 
sinua varten suunnitellut.

Hyvät vanhemmat!

Vanhempana uskallan arvata myös teidän tuntemuksianne 
ja ajatuksianne. Aika vuodesta 2002 tähän päivään on kulu-
nut nopeasti. Juuri äskenhän lapsenne opetteli kävelemään, 
kertoi ensimmäisten, hapuilevien sanojensa kautta, että 
hänellä on nyt asiaa, opetteli lukemaan ja laskemaan, myö-

hästyi sovituista kotiintuloajoista, istui syliin ja kertoi kaiken, 
mitä päivän aikana oli tapahtunut. Nyt lapsenne saa yliop-
pilaslakin. Myös jokaiseen vanhemmuuteen kuuluu erilaisia 
päiviä, ja usein erilaiset yksityiskohdat ponnahtavat mieleen 
yhtäkkiä ja vievät vuosien taakse. Lasten kasvaessa kohti ai-
kuisuutta vastuun laatu muuttuu, mutta se ei koskaan lopu. 
Vanhempina tehtävämme on edelleenkin tukea ja kannustaa 
lastamme, kuunnella ja keskustella, tarjota erilaisia vaihtoeh-
toja ja näkemyksiä. Hyvät lakitettavien ylioppilaiden vanhem-
mat, tämä päivä on ehdottomasti myös teidän juhlapäivänne. 
Nauttikaa jokaisesta hetkestä!

Hyvät ylioppilaskokelaat!

Minulla on ollut rehtorina kunnia jutella henkilökohtaisesti 
kaikkien teidän kanssanne. Viimeiset kahdenkeskiset kes-
kustelumme kävimme silloin, kun kysyitte minulta puhelimitse 
ylioppilaskirjoitusten lopullisia tuloksia. Se tunne, jolloin saa 
olla ilouutisen välittäjänä, on sanoinkuvaamaton. On mahta-
vaa jakaa tuo ilo, onnitella ja olla pieneltä osalta mukana teil-
le ja teidän läheisillenne niin tärkeässä hetkessä. Tällaisena 
hetkenä on aina helppoa elää ilossa mukana, nauttia toisen 
onnesta. Kyseinen päivä näyttää toisinaan minulle myös sen 
synkemmän puolen, kun joudun kertomaan toiveikkaalle abi-
turientille, että tällä kertaa suoritus ei riittänyt tavoitteeseen. 
Näissä tilanteissa on vaikea löytää niitä lohdun sanoja ja sel-
laisia neuvoja, joilla jaksaa elää juuri sillä hetkellä. Me kaik-
ki epäonnistumme toisinaan ja koemme pettymyksiä, mutta 
sekin on osa elämää. Tärkeää elämässä on kuitenkin oppia 
ymmärtämään pettymysten ja epäonnistumisten syyt. Tämän 
jälkeen tulee taas uusia tilaisuuksia, uusia mahdollisuuksia. 
Niihin pitää aina tarttua.

Arvoisat ylioppilaskokelaat!
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Palaan vielä lyhyesti kahdenkeskisiin keskusteluihimme. 
Pääosiltaanhan ne ovat koskeneet opiskelua ja jatko-opinto-
ja, mutta kyllä me olemme puhuneet paljon muustakin. Kaik-
kien keskustelujen sisältöä en ihan tarkalleen muista mutta 
jokaisen keskustelun tunnelman muistan. Jos minun pitäisi 
kuvata kahdenkeskisiä kohtaamisiamme kahdella sanal-
la, kuvaisin niitä sanoilla avoimuus ja luottamus. Jokainen 
teistä on erilainen, jokainen teistä on ainutlaatuinen, mutta 
siltikin keskustelumme ovat rakentuneet näiden kahden sa-
nan ympärille, avoimuus ja luottamus. Opettajana ja rehto-
rina koen, että avoimuuden ja luottamuksen ollessa läsnä 
olemme saavuttaneet jotain sellaista, mitä ei välttämättä lue 
opetussuunnitelmassa. 

Näihin viimeisiin hetkiin opettajana ja opiskelijana kuuluu tie-
tenkin iloa mutta myös haikeutta. Yhteinen matkamme on nyt 
kuljettu loppuun, ja teidän on aika katsoa maailmaanne kor-
keammalta korokkeelta, josta näkee kauemmas ja laajem-
min. Te olette kaikki upeita ja järkeviä nuoria aikuisia. Siksi 
päästämmekin teidät luottavaisin mielin toteuttamaan unel-
mianne ja haaveitanne, kokemaan onnen ja ilon hetkiä mutta 
myös niitä tummempiakin värejä. Juuresi ovat kasvaneet näi-
den vuosien aikana tiukasti omaan maaperääsi, nyt pääset 
kokeilemaan ja vahvistamaan siipiäsi, jotka kuljettavat sinua 
kohti itsenäisyyttä. Anna siipien kantaa, tee itsestäsi juuri it-
sesi näköinen, luota siihen, että sinä osaat ja onnistut, mutta 
ole myös valmis tekemään töitä sen eteen, sillä usein se mat-

ka on lopulta yhtä tärkeä kuin päämäärä. Ole avoin tulevai-
suudelle, luota itseesi, luota juuriisi, luota siipiisi. 

Nyt pääsemme juhlamme kohokohtaan, ylioppilaiskokelai-
den lakitukseen ja ylioppilaaksi julistamiseen. Tänään juhlim-
me 25 lukiolaisemme ylioppilaaksipääsyä. Pöydällä, missä 
ylioppilaslakit vielä tällä hetkellä ovat, on yhteensä 26 lak-
kia. Pöydälle jäävällä lakilla ja ruusulla haluamme kunnioit-
taa Heini Hongiston muistoa. Heini oli lukiomme opiskelija, 
ja hän olisi ollut tänään lakitettavien ylioppilaiden joukossa. 
Suruksemme Heini menehtyi auto-onnettomuudessa syys-
loman alussa, lokakuussa vuonna 2019. Heini kuitenkin on 
aina muistoissamme ja on osa nyt lakitettavaa ikäluokkaa.

HANNU MÄKYNEN
rehtori

Jalasjärven lukion ylioppilasjuhlassa 5.6.2021  
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4.12.2020 ja 5.6.2021

Stipendien lahjoittajat
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
Jalasjärven Kokoomusnaiset ry
Jalasjärven lukio oppilaskuntastipendi
Jalasjärven lukion juhlastipendi
Jalasjärven lukion rahasto  
Jalasjärven lukion stipendirahasto
Jalasjärven luonnonsuojeluyhdistys Luhurikka
Jalasjärven Rotaryklubi
Jalasjärven Rotarynaiset
Keskustan Kurikan kunnallisjärjestö
Kurikan kulttuuritoimi
LC-Jalasjärvi
Parkanon Säästöpankkisäätiö
Riemuylioppilaat 1971
Samuli Koivusaaren ja Juho Ritolan muistotili

Kirja-, lehti-, ja lahjakortti-tuotepalkinnot
JP Kunnallissanomat 
Kemia-lehden toimituskunta ja yhteistyötahot
Long Play
LähiTapiola, Metsänomistajat ja MTK-säätiö
Pohjola-Norden
Tellervo Peltosen muistorahasto/ Etelä-Pohjanmaan äikänopeyhdistys 

Opettajakunnan päätöksellä nimetyt stipendien ja palkintojen saajat

YLIOPPILAAT: Roosa Kattelus, Milla Kauppila, Amanda Korhonen, Roope Korhonen, Akseli Loukkola, 
Emilia Mäki, Eetu Pantti, Sara Pentinmäki, Ella Ritola, Matias Ventelä ja Sohvi Vuorinen (syksy 2020) 

1.-2.	VUOSIKURSSI:	Elias	Haikola,	Sohvi	Hiljanen,	Julia	Lehtinen,	Sofianna	Massinen,	
Topi Rajamäki, Emilia Ranta-Kuivila, Aino Räisänen, Hilda Saarela, Venla Saarela, 
Sanja	Silvonen,	Laura	Tukio	ja	Sofia	Yli-Kivistö.

OPETTAJAKUNNAN PÄÄTÖKSELLÄ NIMETYT STIPENDIT

Stipendit ja palkinnot
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SYKSYN YLIOPPILAS-
JUHLA
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Ja sä vaan lähdet käveleen 

jätät Jallun Sirkuksen

Mä kun luulin ettet ilman mua

pärjäis huomiseen 

En kai tuntenut sua vielä sittenkään.

Ja tuskin vielä mietit

mitä me yhdess koettiin

kun mä uskoin niinkuin hölmö vain

classroomin tehtäviin

kuinka yo-tärpit sulle antaisin?

Kato mitä sä teit

Sä jätit vain paljon muistoja

Opiskeltiin yhdessä ussaa-a

psykaa,	filosofiaa

Voi korona mitä teit 

ei koskaan päästy Gdanskin reissulle

Etänä meetin kautta jatkettiin

nyt vain jäljet pelottaa…

En varmaan tehnyt tarpeeksi

Mut toivon kuitenkin

Että  kerrata sä jaksaisit

yltää huipputuloksiin

Voi kun yo-juhlat pitää saataisiin!

Kato mitä sä teit

sä jätit vain astioita

enää vain likaisia mukeja 

abikämpän altaaseen 

abi älä nyt mee

voisimme kaiken alkaa uudelleen

tänne jään mä, Hannun kanssa ikkunaan

teille vilkuttelemaan…

Abeille
(Ressu Redford: Kato mitä sä teit)
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Suuri nuorisoamme koskettava muutos on oppivelvollisuu-
den pidentyminen 18 ikävuoteen. Tavoitteena on turvata 
jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa tarvittava 
osaaminen ja sivistys sekä edistää nuorten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia kehittää itseään tarpeidensa ja kiinnostuk-
sen kohteidensa mukaisesti. Laajennus astuu voimaan vuon-
na 2021 ikäluokka kerrallaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että oppilaiden on peruskoulun jälkeen hakeuduttava toisen 
asteen opintoihin.

Lukiossa syksyllä 2021 aloittavat nuoret saavat maksuttoman 
koulutuksen. Uudistus takaa lukion opiskelijalle maksuttoman 
opetuksen, jossa opintojaksoja voi suorittaa rajattomasti. Kir-
jat ja oppimateriaalit, koulumatkat, kouluruokailu sekä ylioppi-
lastutkinnon viisi suoritettavaa koetta uusintoineen ovat mak-
suttomia. Opiskelija saa käyttöönsä myös tietokoneen.

Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen on edistyttävä opis-
kelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
Opinto-ohjauksessa opiskelija tekee itselleen tavoitteellisia 
koulutussuunnitelmia ja urapolkuja. Suunnitelmia päivitetään 
säännöllisesti. Koulutuksen järjestäjä seuraa opintojen edisty-
mistä ja niiden määrää. Opiskelijalle tarjotaan tukitoimia, jotka 
mahdollistavat opinnoissa etenemisen. Lukiossa on mahdolli-
suus saada myös erityisopetusta tukiopetuksen lisäksi.

Pandemian myötä lukio-opiskelussa vahvistuivat teknologia 
ja etäopetus. Webinaarit ja etäyhteydet opetuksineen tulivat 
jäädäkseen. Muutamia vuosia aikaisemmin kokeet ja ylioppi-
lastutkinto muuttuivat kokonaan digitaalisiksi. 

Ennen kuin lukion opetussuunnitelma vuodelta 2016 saatiin 
kunnolla vauhtiin, uusi lukion opetussuunnitelma sai alkun-
sa. Uuteen suunnitelmaan sisältyy laaja-alainen osaaminen 
ja opintoihin tulevat opintojaksot nykyisten kurssien sijaan. 
Opiskelijoille tarjotaan jatkossa kattavampaa ja pitkäkestoi-
sempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea. Uudistuvas-
sa lukiossa rakennetaan enemmän yhteyksiä ympäröivään 

maailmaan: korkeakouluihin, työelämään ja yrittäjyyteen 
sekä kansainvälisyyteen. Uusi opetussuunnitelma otetaan 
käyttöön porrastetusti alkaen syksyllä 2021.

Ylioppilastutkinto uudistuu keväällä 2022. Kirjoitettavia tut-
kintoaineita tulee viisi nykyisen neljän sijaan, ja aineiden pa-
kollisuus/ylimääräisyys poistuu. Uusi tutkintorakenne antaa 
mahdollisuuden valita tutkintoaineita joustavammin. Korkea-
koulujen jatko-opiskelijoista on keväästä 2020 alkaen valittu 
noin puolet todistusvalinnalla eli tutkinnon arvosanojen piste-
ytyksellä. Ylioppilastutkinnon merkitys valintaperusteena on 
kasvanut. Pääsykoe säilyy jatko-opintoihin hakiessa jatkossa-
kin.

Kelan opintotuen ehdot lukiolaisille muuttuvat osittain ke-
sällä 2021. Muutos tapahtuu opiskelijalle ystävällisempään 
suuntaan.

Suomalaisella ylioppilastutkinnolla on vahvat perinteet jo 
1850-luvulta Turun Akatemiasta saakka. Tutkintoa ja lu-
kio-opintoja on päivitetty ja uudistettu. Tämä takaa yhdenver-
taisen kohtelun lukioissa, ylioppilastutkinnossa ja tutkintojen 
arvosanojen hyödyntämisen opiskelijavalinnoissa. Kulunei-
den 160 vuoden aikana lukiosta ja ylioppilastutkinnosta on 
tullut kansallinen instituutio. Se on keskeinen osa suoma-
laista koulutusjärjestelmää. Sellaisena se tulee pysymään 
edelleen. Muutoksia lukioon ja koulutusjärjestelmäämme 
tulee jatkossakin. Muutosten suunta ja voimakkuus vaihte-
levat osana kulloistakin aikakautta ja arvoperustaa. Tärkeää 
on, että muutos huomioi opiskelijan kokonaisuutena, joista 
opiskelu ja opinnot ovat yksi osa. Olemme menossa yhä yksi-
löllisempään suuntaan.

ARJA MÄKYNEN
opo

Ajankohtaisia muutoksia 
lukio-opinnoissa
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Liikkuva opiskelu hanke jatkui Jallulla lukuvuonna 2020–
2021. Korona-aika vaikeutti hieman hankkeen etenemistä, 
sillä suunniteltuja yhteisöllisiä liikuntatapahtumia, teemapäi-
viä ja välituntiskaboja jouduttiin siirtämään ja supistamaan 
tai perumaan kokonaan. Koronarajoituksin onnistuimme 
kuitenkin järjestämään yhteisöllisyyttä tukevaa ryhmäyttävää 
liikunnallista toimintaa puurojuhlan ja penkkareiden oheen. 
Myös yhteistyö Jalasjärven Movementin ja Hanna Härkösen 
kanssa jatkui liikunnallisin tuokioin.

Liikuntatutortoiminnasta päätettiin luopua ja tavoite oppilai-
toksen arjen aktivoimisesta integroitiin osaksi jo aktiivista 
toimintaa järjestävän ja vankat perinteet omaavan opiske-
lijakunnanhallituksen toimintaa. Uusille OPKH:n jäsenille 
järjestettiin syksyllä koulutusta oppilaitoksen toiminnallisen 
oppimisympäristön kehittämisen tueksi. Nuorten pelivuoro 
vanhassa salissa jatkui syksyn ajan, ja uutena juttuna nuoret 
varasivat vuoroja paikalliselta biljardihuoneelta. OPKH tarjosi 
lukiolaisille mahdollisuuden pelata biljardia viikoittain mak-
sutta. Nuoret toivoivat vielä höntsäpelivuoroa liikuntasaliin 
sekä kuntosalivuoroa, ja haimme keväällä kaupungilta nuo-
rille omat vuorot ensi lukukaudeksi. Päätökset salivuoroista 
ilmoitetaan myöhemmin, joten saamme vielä jännittää tätä. 
OPKH järjesti lukukauden aikana ex tempore -tyyppisiä vä-
lituntiskaboja, kuten luokkien välistä köydenvetoa. Tämän 
lisäksi välitunneilla muun muassa etsittiin aarteita ja tanssit-
tiin. Loppukevääksi lukiolle saatiin lainaan myös Nintendo Wii 

ja Sport -pelit Kurikan kirjastolta. Nuoret tekivät myös pienen 
välinetilauksen, joka sisälsi pari palloa höntsäpelailua varten 
sekä tasapainotyynyt aktiivista istumista ja tekemistä varten.

Kurikan kaupunki otti kuluneella lukukaudella käyttöön nuo-
ria aktivoivan etujärjestelmän nimeltä Nuorisopassi. Syk-
syn aikana siihen lisättiin kaikki palvelun käyttöön ottavat 
peruskoululaiset ja kevätkaudella toisen asteen opiskelijat. 
Nuorisopassin kautta lukiolaiset voivat tällä hetkellä käydä 
uimassa ilmaiseksi ja heille on alennushinnat Kinon ja Move-
mentin palveluihin. Nuorisopassin etuja haetaan koko ajan, 
ja kunnan yhdistykset, järjestöt ja yritykset voivat tarjota nuo-
rille koska vain lisää etuja. Etuja haetaan pääsääntöisesti 
liikuntaan ja kulttuuriin, mutta myös esimerkiksi kauneuden-
hoitoon ja ravintoon liittyviä etuja on toivottu. Jos sinulle tulee 
jotain ajatuksia siitä, mitä etuja haluaisit paikkakunnallasi 
käyttöösi, ole rohkeasti yhteydessä Maijaan.

Aurinkoista ja liikuttavaa kesää kaikille!

MAIJA KETO

Liikkuva Jallu
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RETKIKURSSI
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Kevät 2020 oli varmasti jokaiselle rankkaa aikaa. Sitä se oli 
erityisesti meille lukiolaisille. Etäkoulu järisytti meidän arkeam-
me niin pahasti, että koko kesäloma vierähti murehtiessa mah-
dollista etäopetuksen jatkumista seuraavanakin lukuvuonna. 
Tuona kesänä moni opiskelija jäi koronatilanteen vuoksi jopa 
ilman kesätöitä ja vapaa-ajankin viettäminen oli rajoittunutta.

Emme olisi ikinä uskoneet, että pulpettiin palaaminen syk-
syllä voisi olla niin ihanaa, kuin se tuolloin oli. Onneksemme 
Jalasjärven lukio jatkoi lähiopetuksessa koko lukuvuoden 
2020 - 2021, vaikka koko ajan jouduimme elämään varpail-
lamme etäopetukseen siirtymisen suhteen. Lähiopetukses-
sa pyrimme ahkerasti noudattamaan maskisuosituksia ja 
hyvää käsihygieniaa.

Syksyn toiveikkuus hiipui viimeistään joulukuussa, kun syk-
syn ylioppilaiden juhla ja puurojuhlan perinteiset jatkot perut-
tiin pahentuneen koronatilanteen takia. Siitä alkoi alamäki. 
Joululoman jälkeen kakkosluokkalaiset jatkoivat odottavin 
mielin wanhojentanssiharjoituksia, mutta uskoamme heiken-
si ainainen “päivä kerrallaan eläminen”, eli pelko tanssien 
siirtämisestä tai peruuttamisesta. Pelkäsimme myös wan-
hojen mahdollisia poikkeusjärjestelyitä, kuten striimaamista 
ilman yleisöä. Samaan aikaan abit kärsivät poikkeuksellisista 
penkkareista ja abiristeilyn peruuntumisesta. Lopulta wanho-
jentanssitkin päätettiin siirtää toukokuulle ja pääsimme tans-
sahtelemaan edes poikkeusjärjestelyin.

Hiihtoloman aikoihin koronatilanne Suomessa oli erittäin 
huono, ja moni lukio siirtyikin helmikuussa etäopetukseen, 
joka jatkui jonkin aikaa. Onneksi meillä jatkui lähiopetus 

loman jälkeenkin. Stressi ja turhautuneisuus jatkuivat kui-
tenkin oppilaidemme keskuudessa koko loppukevään, sillä 
mieltämme painoi moni asia. Maskien jatkuva käyttö aiheutti 
aknea, väsyneisyyttä ja happivajetta, lukiolaisten perinteiset 
yhteishenkeä kohottavat vapaa-ajan tapahtumat vähenivät 
huomattavasti, ja monilla vapaa-ajan harrastaminen vaikeu-
tui, kun esimerkiksi joukkuelajit jäivät tauolle. Suomessa ja 
ulkomailla reissaaminen oli mahdotonta, joten ykkösten Sak-
san vaihtoa ei tänä lukuvuonna voitu toteuttaa ollenkaan, 
eikä myöskään kakkosten ulkomaanmatkaa, jota varten oli 
jo rahaakin kerätty. Abit joutuivat pelkäämään kirjoitustensa 
siirtämistä sekä ylioppilasjuhliensa kohtaloa.

Kaikesta huolimatta olemme todella kiitollisia, että saimme 
nauttia lähiopetuksesta koko lukuvuoden. Toivommekin har-
taasti, että ensi lukuvuonna saamme jatkaa opiskelua näin. 
Jaksamme uskoa, että koronatilanne paranisi kesäloman ai-
kana ja seuraava lukuvuosi olisi jo normaali niin vapaa-ajan 
kuin koulunkin osalta, eikä meidän tarvitsisi viettää enää abi-
vuottamme koronan rajoittamina. 

ELLA JOKIPII
TYYNE HULKKO

KATRI OJANIEMI

Koronavuosi lukiolaisten silmin
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2020
10.-11.8.  Opettajien suunnittelupäivät
12.8.  Uusi lukuvuosi alkaa
20.8.  Valokuvaus
24.8.  Lukiolaisliiton esittely 1. vsk:lle 
5.-6.9.  Retkikurssilaiset Seitsemisen kansallispuistossa
3.9.  Kasino-elokuva Jalasjärven Kinolla
7.9.  Abi-info kirjoituksista 
14.9.  YO-kirjoitus reaaliaineiden koe: KE ja TE 
15.9.  Kutsunnat Kurikan seurakuntakeskuksessa
16.9.  YO-kirjoitus vieras kieli, pitkä oppimäärä
16.-22.9.  1. jakson arviointiviikko
17.9.  YO-kirjoitus YH JA GE
18.9.  YO-kirjoitus äidinkieli, lukutaidon koe
21.9.  YO-kirjoitus toinen kotimainen kieli, keskipitkä oppimäärä
22.9.  YO-kirjoitus matematiikka
23.9.  2. jakso alkaa
24.9.  YO-kirjoitus reaaliaineiden koe: BI 
25.9.  YO-kirjoitus äidinkieli, kirjoitustaidon koe
28.9.  YO-kirjoitus vieras kieli, lyhyt oppimäärä 
29.9.  YO-kirjoitus HI 
5.10.  Johtokunnan kokous
6.10.  Oppilaskunnan yleiskokous ja uusien ehdokkaiden ”grillaus”
  Opettajien Veso-puolikas
7.10.  Uusintakuulustelu, hylätyt kurssit
12.-16.10. Syysloma 
28.10.  Syksyllä valmistuvien abien kurssit oltava valmiina
4.-10.11.  2. jakson arviointiviikko
11.11.  3. jakso alkaa
  Hyvinvointituokiot vuosikurssittain / Liikkuva opiskelu
17.11.  Opettajien kokous
23.11.  Ilmoittautuminen kevään 2021 ylioppilaskirjoituksiin
24.11.  Uusintakuulustelu, hylätyt kurssit
27.11.  Black Friday / Oppilaskunta
4.12.  Juhlapukupäivä / Oppilaskunta
  Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla uudessa salissa
12.-17.12. 3. jakson arviointiviikko
18.12.   Syyslukukausi päättyy
 
  JOULULOMA  20.12.2020- 6.1.2021

Toimintakalenteri
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2021
7.1.  Kevätlukukausi ja 4. jakso alkaa
14.1.  Uusintakuulustelu, hylätyt kurssit
20.-21.1.  Opinlakeusmessut Seinäjoella virtuaalisena
21.1.  Uusintakuulustelu, hyväksytyt kurssit 
4.2.  ÄI14-kurssin tekemän elokuvan ”Paha raja” esitys Jalasjärven kinolla
12.2.  Abien suoritusmerkintä-kaavakkeet palautettava kansliaan
12.-22.2.  4. jakson arviointiviikko
18.2.  Penkinpainajaiset
23.2.  5. jakso alkaa 
  Pulkkamäkipäivä /Opiskelijakunta
1.-5.3.  Talviloma
15.3.  Uusintakuulustelu, hylätyt kurssit
16.3.  YO-kirjoitus Äidinkieli, lukutaidon koe
19.3.  YO-kirjoitus Äidinkieli, kirjoitustaidon koe
22.3.  YO-kirjoitus vieras kieli, pitkä oppimäärä EN ja VE
23.3.  YO-kirjoitus matematiikka, lyhyt oppimäärä
24.3.  YO-kirjoitus matematiikka, pitkä oppimäärä
25.3.  YO-kirjoitus Reaaliaineiden koe: BI ja PS
26.3.  YO-kirjoitus Reaaliaineiden koe: FY ja HI 
29.3.  YO-kirjoitus ruotsi, keskipitkä oppimäärä
30.3.  YO-kirjoitus Reaaliaineiden koe: GE ja YH
31.3.  YO-kirjoitus Reaaliaineiden koe: KE ja TE
14.-20.4.  5. jakson arviointiviikko
21.4.  6. jakso alkaa
  Abien kurssit oltava valmiina
4.5.  Uusintakuulustelu, hylätyt kurssit
6.5.  Yo-info kirjoituksista
7.5.  Vanhojen päivä
17.-20.5.  TO3-kurssin (2.vsk) opintomatka kotimaassa peruuntui
18.5.  Yo-tulokset julkaistaan lukioille
24.5.  Ilmoittautuminen syksyn 2021 ylioppilaskirjoituksiin, tutkinnon aloittavat
28.5.-3.6. 6. jakson arviointiviikko
4.6.  Piknik / Oppilaskunta
  Elokuva Kinolla / Oppilaskunta
5.6.  Lukion kevät- ja ylioppilasjuhla
  Vuoden 1971 Jalasjärven yhteiskoulun ylioppilaiden kutsu jouduttiin perumaan vallitsevan   
   pandemiatilanteen vuoksi
  Ilmoittautuminen syksyn 2021 ylioppilaskirjoituksiin, korottajat täydentäjät
14.6.  Uusintakuulustelut hylätyt kurssit sekä hyväksytyt 
17.6.  Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan
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KESÄ KESKELLÄ 
TALVEA
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PENKKARIT
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WANHAT 2021
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KUVA: Noora Kannonlahti photography



Jalasjärven lukio
www.kurikka.fi/jalasjarvenlukio


