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Kuluvasta lukuvuodesta on jäljellä enää muutama

päivä. Viimeinen viikko menee lähes kokonaan arvi-

ontijakson kokeiden parissa. Viimeisen kokonaisen

koulupäivän käytämme yhdessäoloon ilman opis-

kelua. Arviointiviikon jälkeen opiskelijoilla alkaa ke-

säloma, jolloin on aika rentoutua ja tehdä jotain aivan

muuta kuin opiskella. Totutusti usealla lukiomme

opiskelijalla kesäloma täyttyy kesätöistä. Tulevan

syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat syyskuun puo-

livälissä, ja valmistautuminen näihin alkaa jo kesällä.

Viimeisten kahden lukuvuoden aikana olemme

saaneet väistellä koronaa. Syyskuun alussa jouduim-

me siirtymään etäopetukseen. Ensimmäisen ja toisen

vuosikurssin opiskelijoilla etäopetusjakso oli lyhyempi

kuin abeilla, joiden etäopetusjakso ulottui aina syk-

syn ylioppilaskirjoitusten loppupuolelle saakka. On-

neksi korona ei pilannut yhdenkään abiturienttimme

kirjoituksia syksyllä. Myös kevään kirjoitukset sujui-

vat abiturienttiemme osalta ilman koronatartuntoja.

Korona näkyi kuitenkin opiskelijoiden arjessa. Vii-

mevuotiseen tapaan jouduimme perumaan kaikki

suunnitelmat ulkomaille suuntautuvien kurssin osalta

mutta onneksi pystyimme toteuttamaan edes koti-

maahan suuntautuvia opintomatkoja. 

Syksyn 2021 ylioppilaskirjoitukset alkoivat 13.9.2021

ja päättyivät 27.9.2021. Syksyn ylioppilaskokeet kir-

joitettiin koulukeskuksen uudessa liikuntasalissa. 

3.12.2021 juhlistimme Suomen itsenäisyyspäivää ja

kolmea uutta ylioppilastamme. Edellisestä itsenäi-

syyspäivästä poiketen meillä oli mahdollista kutsua

juhlaamme enemmän vieraita. 

Helmikuussa abit päättivät lukio-opiskelunsa ja siir-

tyivät perinteisten penkinpainajaisten jälkeen lukulo-

malle. Lukiorytmiimme kuuluu, että penkinpainajai-

sten jälkeen toisen vuosikurssin opiskelijat siirtyvät

lukion vanhimmiksi vanhojentanssien myötä. Tammi-

kuun loppupuolella teimme kuitenkin yhteisen pää-

töksen ja siirsimme vanhojentanssien esitysajankoh-

taa toukokuulle. Vanhojen tanssit tanssittiin

13.5.2022.
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Kuluvana lukuvuotena Jalasjärven lukiossa opetusta

on toteutettu kahden opetussuunnitelman pohjalta.

1.8.2021 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma.

Opetussuunnitelmauudistus koskee ensimmäisen vuo-

sikurssimme opiskelijoita, toisen ja kolmannen vuosi-

kurssin opiskelijat opiskelivat vanhan opetussuun-

nitelman mukaisesti. Samanlainen malli jatkuu myös

tulevana lukuvuotena.

Yhtenä huolenaiheena lukio-opiskelijoiden osalta on

heidän hyvinvointinsa ja jaksamisensa. Lukio-opiskelu

vaatii suunnitelmallisuutta ja opintojen aikataulut-

tamista. Aikaa pitäisi jäädä myös vapaa-ajan harras-

tuksiin ja omien akkujen lataamiseen. Opiskelijoiden

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen ja ke-

hittäminen lukio-opiskelujen osalta tulee olemaan

pääteemanamme tulevien lukuvuosien aikana.

Ennen pian alkavaa kesälomaa lukuvuotemme kruu-

naa ylioppilasjuhla, jota vietämme 4.6.2022. Saamme

lakittaa 36 uutta ylioppilasta. Viimeisiin vuosiin näh-

den olemme siirtymässä uuteen normaaliin, jossa on

onneksi paljon vanhoja, hyviä perinteitä mukana.

Tulevaan ylioppilasjuhlaamme osallistuu runsaslukui-

nen joukko vuosien 1970 - 1972 riemuylioppilaita.

Lämpimät ja sydämelliset onnittelut kaikille uusille

ylioppilaillemme!

Nöyrä kiitos kuuluu myös opettajillemme, jotka ovat

puskeneet erittäin määrätietoisesti tämänkin poik-

keuksellisen lukuvuoden läpi toteuttaen laadukasta o-

petusta kahden opetussuunnitelman kautta. Opiske-

lijakunta on taas ollut vahvasti mukana lukuvuotemme

arjessa erilaisine tempauksineen ja teemapäivineen.

Suuri kiitos opiskelijakunnan aktiivisille toimijoille!

Kiitokset ansaitsee luonnollisesti myös koulusihteerimme

Hannele Lähdesmäki, jolla on aina aikaa auttaa niin

opiskelijoita kuin opettajiakin. Lämmin kiitos kuluneesta

lukuvuodesta koulukeskuksen henkilökunnalle!

Jalasjärvellä 4.6.2022

 

Hannu Mäkynen

rehtori
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Vaikka koronavirus vaikutti monin tavoin elämäämme, Jalasjärven lukiossa vuosi aloitettiin

normaalisti, toki maskien kera. Syyskuussa jouduimme kuitenkin karanteeniin leviävän

koronaviruksen vuoksi mutta pääsimme pian takaisin koulun penkille.

Opiskelijakunnan hallituksen kokoonpano uudistui lokakuussa, kun meidän iloksemme

yllättävän moni opiskelija asettui ehdolle. Innokkaista ehdokkaista valittiin joukkoomme

Jaana, Vikki ja Jarkko. Toimintamme lähti käyntiin aarteenetsinnöillä, joissa piilotimme

herkkuja ympäri koulua opiskelijoille, sekä teemapäivillä, joista “ota mikä tahansa muu kuin

reppu” -päivä oli suuressa suosiossa. Lisäksi nuoriso-ohjaaja Siiri ja Liikkuva opiskelu -

hankekoordinaattori Mira aloittivat hyvinvointivälitunnit joka maanantai. Saimme syksyllä

järjestää myös viime vuoden puurojuhlien jatkot, jotka jouduttiin aiemmin siirtämään

koronaviruksen vuoksi. 

Joulukuussa pidimme hyvinvointilauantain, jossa kävimme Kinolla katsomassa elokuvan,

jonka jälkeen Mira järjesti toiminnallisen kisan. Joulun aikaan perinteisessä puurojuhlassa

näimme joka luokalta erilaista ohjelmaa sekä poikien tanssin. Saimme myös osan opettajista

osallistumaan Aliakseen, josta he veivät voiton. Saimme onneksemme tänä vuonna järjestää

puurojuhlan jatkot normaalisti, ja niiden kautta lähdimme joululoman viettoon.

Loman jälkeen korona oli nostanut päätään lukiossamme, ja jouduimme pian taas

etäkouluun. Pääsimme kuitenkin nopeasti takaisin lähiopetukseen, ja koulu jatkui normaalisti.

Kouluun päästyämme normaali arki jatkui, ja opiskelijakunnan hallitus järjesti perinteisen

pulkkamäkipäivän laskiaispullien kera. Kakkoset järjestivät abeille Hollywood-teemaiset

potkiaiset, ja penkkarit saatiin pitää lähes normaaliin tapaan. Wanhojentanssit päätettiin

kuitenkin siirtää toukokuulle koronatilanteen vuoksi, mikä oli jälkeenpäin miettien todella

hyvä päätös. Olemme hyvin kiitollisia, että tansseissa ei ollut yleisörajoituksia. Jouduimme

kuitenkin jättämään yleisön kanssa tanssimisen pois, mikä harmitti monia, mutta olemme

onnellisia siitä, että läheiset pääsivät kuitenkin paikalle.

Tämä lukuvuosi on ollut jälleen hankala koronaviruksen vuoksi, mutta onneksemme tilanne

alkaa vihdoin helpottaa. Sää alkaa lämmetä ja loma häämöttää, tämän myötä

opiskelijakunnan hallitus toivottaa kaikille rentouttavaa kesälomaa!

opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Hanna Viljanmaa
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REHTORI JA OPETTAJAT 

Hannu Mäkynen                     rehtori, liikunta, terveystieto

Helena Arohonka                   matematiikka, kemia, fysiikka

Marjo Haikola                         vararehtori, äidinkieli ja kirjallisuus

Hanna Heikkilä                       englanti 

Kati Hell                                   biologia, maantiede, opiskelijahuoltoryhmän opettajajäsen

Jaana Honkilahti                     ruotsi, saksa

Juhani Koivula                         liikunta 

Kirsi Koivulahti                       erityisopettaja

Arja Mäkynen                         opinto-ohjaus

Sari Neva                                 liikunta, terveystieto

Raine Rautanen                      musiikki 

       vs. Joose Tammelin        18.1.-11.2.2022                

       vs. Aliina Salmela           14.2.-4.6.2022                  

Sami Saarela                           tietotekniikka

Jaana Tahvanainen                uskonto, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto 

Soile Tuominen                      historia, yhteiskuntaoppi, oppilaskunnan ohjaava opettaja

Outi Vesavuori                       kuvataide

Hannu Vuolle                         matematiikka, fysiikka



MUU HENKILÖKUNTA

Hannele Lähdesmäki                toimistosihteeri

Marja-Leena Ala-Karvia          kouluterveydenhoitaja

Saija Valtonen                           kouluterveydenhoitaja

Ville Nisonen                             koulukuraattori 

Kati Kohtamäki                         psykososiaalinen ohjaaja syylukukauden

Virpi Vainionpää                       psykososiaalinen ohjaaja kevätlukukauden

Tapani Saarinen                        kiinteistönhoitaja

Jari-Pekka Talja                        kiinteistönhoitaja 

Aila Koivukoski                         ruokapalveluesimies 

Tiina Holkko                              puhtauspalveluesimies
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Ohjausryhmä 1A

Ryhmänohjaaja 

Kati Hell

Jyrä Lauri

Järvilehto Jaana

Kannonlahti Jeremi

Koivisto Milla

Koivula Annette

Kurikka Fanni

Leivonmäki Sara

Länsikallio Inga

Marttila Eliina

Mäntymäki Eemeli

Mäntyniemi Mirjam

Pystykoski Eeva

Yhteensä 12  opiskelijaa

Ohjausryhmä 1B

Ryhmänohjaaja 

Soile Tuominen

Niemelä Jarkko

Pentinmäki Susanne

Pihlaja Jemina

Puhakka Niko

Rantala Henni

Taivalmaa Anna

Valtonen Lauri

Vierikko Lauri

Viitala Milja

Ylihärsilä Vikki

Yli-Petäys Onni

Yhteensä 11 opiskelijaa
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Ohjausryhmä 2A

Ryhmänohjaaja 

Hanna Heikkilä

Alkula Juuso

Anttila Aaro

Haikola Elias

Hakala Joona

Heikkilä Noora

Heino Santeri

Hiljanen Sohvi

Honkilahti Joel

Kiviniemi Iisakki

Kivioja Nea

Kokko Leevi

Kuja-Perälä Miika

Kuusisto Emilia

Lehtimäki Iida

Lehtinen Emilia

Massinen Sofianna

Yhteensä 16 opiskelijaa

Ohjausryhmä 2B

Ryhmänohjaaja

Jaana Honkilahti

Kannonlahti Petra

Parkkari Elli

Rajamäki Topi

Ranta-Kuivila Emilia

Rantamäki Milla

Saarela Hilda

Silvonen Sanja

Suoranta Pinja

Takala Aapo

Tukio Laura

Ventelä Luukas

Viitala Jonne

Viitala Rosa

Viljanmaa Hanna

Virnala Erika

Vuorela Samuli

Yhteensä 16 opiskelijaa
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Ohjausryhmä 3A

Ryhmänohjaaja 

Helena Arohonka

Ala-Kasari Maria

Alanko Ilari

Alanko-Luopa Juha

Ala-Välkkilä Anna

Hakkola Vesa

Hulkko Tyyne

Hunnakko Venla

Jokipii Ella

Koistinen Reetta

Kytölä Amanda

Käkelä-Petäys Laura

Lehtinen Julia

Lähde Hetafiia

Marttila Katariina

Mustasaari Peetu

Mäkinen Jussi

Pentinmäki Tuomas

Salomäki Matias

Viinamäki Jaakko

Yhteensä 19 opiskelijaa

Ohjausryhmä 3B

Ryhmänohjaaja 

Marjo Haikola

Kukila Jussi

Makasyuk Anastasiya

Metsälä Tony

Niemelä Jesse

Ojaniemi Katri

Paloluoto Julia

Ruohoniemi Inari

Räisänen Aino

Saarela Venla

Salovaara Anni

Seppälä Viivi

Sillanpää Sofia

Siltala Kerttu

Sivula Sara

Suoranta Oona

Takala Aino

Tukeva Johanna

Valkkio Eveliina

Vuorinen Selma

Yli-Kivistö Sofia

Yritys Aapo

Yhteensä 21 opiskelijaa

Ohjausryhmä 4A

Ryhmänohjaaja 

Jaana Tahvanainen

Anttila Elias

Hakamäki Miia-Maria

Kuoppamäki Mirva



TYÖAIKA

Syyslukukausi 10.8.-21.12.2021 työpäiviä 92

Kevätlukukausi 10.1.-4.6.2022 työpäiviä 98

Syysloma  18.-22.10.2021

Talviloma  28.2.-4.3.2022

Päivittäinen työaika 8.00-15.50

 Oppitunnin pituus on ollut 45 min.
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ILMOITUSASIAT

Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 10.8.2022 klo 9.00. 

Kouluun yhteisvalinnan kautta pyrkineet saavat päätöksen

opintopolusta kesäkuun 16. päivän jälkeen.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava kesäkuun 5.

päivään mennessä.

Syksyn kirjoituspäivät ovat nähtävillä koulun kotisivuilta ja

ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta. 



Syksy 2021
 

Lehtinen Julia
Hakamäki Miia-Maria

Sievi Susanna

Ojaniemi Katri
Paloluoto Julia
Pentinmäki Tuomas
Ruohoniemi Inari
Räisänen Aino
Saarela Venla
Salomäki Matias
Salovaara Anni
Seppälä Viivi
Sillanpää Sofia
Siltala Kerttu
Sivula Sara
Suoranta Oona
Takala Aino
Tukeva Johanna
Valkkio Eveliina
Vuorinen Selma
Yli-Kivistö Sofia

Ala-Kasari Maria
Alanko Ilari

Alanko-Luopa Juha
Ala-Välkkilä Anna

Hakkola Vesa
Hulkko Tyyne

Hunnakko Venla
Jokipii Ella

Koistinen Reetta
Kukila Jussi

Kuoppamäki Mirva
Kytölä Amanda

Käkelä-Petäys Laura
Lähde Hetafiia

Makasyuk Anastasiya
Mustasaari Peetu

Mäkinen Jussi
Niemelä Jesse

Kevät 2022
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Arvoisa juhlaväki, rehtori, opettajat, riemuylioppilaat ja tuoreet ylioppilaat! Minulle on suuri kunnia seistä

tässä, valkolakki päässä, edustamassa tänään valmistuvaa ikäluokkaani. 

Juha Tapio laulaa kappaleessaan “Ohikiitävää” hetken värähtävästä ikävästä ja riemusta, ja tämän

kappaleen soidessa auton radiosta en voinut olla miettimättä lukioaikaa. Niin minulle kuin monelle

muullekin viimeiset kolme vuotta ovat olleet juurikin ikävän ja riemun värittämiä. Tämän päivän

luokittelen ehdottomasti niihin riemun hetkiin. Jokainen tänään lakin päähän painava nuori aikuinen saa

olla itsestään valtavan ylpeä ja kantaa uutta vappuhattuaan loistokkaasti. Minä tein sen, te teitte sen, me

teimme se. Tai kuten Katille jo penkkareissa komeasti lauloimme, “Kati kato me tehtiin tää”. 

Näihin kolmeen vuoteen on mahtunut varttumista, viisastumista, vaikeuksia ja valoa. Tähän alkusoinnuilla

sävytettyyn listaukseen olisi luonnollisesti sopinut myös eräs veellä alkava ja aahan loppuva

virvoitusjuoma. No, juomat vielä sikseen ja muistellaan vuoden 2019 syksyä, jolloin kurvasimme

mopoautoilla ja traktoreilla Jalasjärven lukion eli Jallun surullisenkuuluisan ahtaalle parkkipaikalle

ensimmäistä kertaa. Ykkösvuodesta ja sen poikien tanssiskandaalista sekä pakollisista filosofian kursseista

tuntuu olevan jo valtavan pitkä aika. Tuolloin meillä ei ollut vielä tietoakaan tulevasta koronakeväästä,

keväästä, joka vaikuttaisi meidän tuleviin vuosiimme enemmän kuin edes saatoimme kuvitella. Korona

tuntui varjostavan uurastustamme vähän väliä, vaikuttaen muun muassa arkeen, vanhojentansseihin ja

penkkareihin. Koronasta huolimatta olen sitä mieltä, että lukiokokemuksemme Jallussa oli elämämme

parasta aikaa. Mitä nyt pari ulkomaanreissua jouduttiin jättämään väliin ja kasvomaski piti muistaa kaivaa

repusta aamuisin. Meillä on paljon arvokkaita koronaan liittymättömiä muistoja lukiovuosiltamme, ja ne

tulevaisuudessa aina lukiosta puhuttaessa yhdistävät meitä. Hymy herkässä muistelemme lukiosta

esimerkiksi Hannan sähkökärpäslätkää, Marjon kanssa “hömpöttämistä” niin tunneilla kuin Oscarin arvoisen

elokuvamme kuvauksissa ja abikämpän tunnusomaista tuoksua, unohtamatta tietenkään kaikkia 

niitä kultaisia muistoja, joihin liittyy kylätaloja, kengillä liattuja pöytiä, Pää-äijien “Jallutyttö” 

sekä Viru-hotelli.

Ei tule unohtaa niitä, joille lukio saattoi olla pääasiassa henkilökohtaisten asioiden kanssa 

kamppailun aikaa. He ovat muiden lailla lakkinsa ansainneet, ja haluan muistuttaa heitä heidän 

vahvuudestaan ja kyvykkyydestään. Kaikesta me kaikki selvisimme tänne asti, ja 

tässä me olemme, läheistemme ympäröiminä. Hetki on yhtä taianomainen, kuin 

sen ysiluokan yhteishaussa kuvittelimme olevan.

16



En tiedä, kenen idea on ollut ajoittaa lukio-opiskelu nuoren vaikeimpien ikävuosien aikaan, tähän

aikuistumisen kynnykselle, mutta ihan hyvä näin. Sana “abi” voisi mielestäni olla lyhenne sanoista

“adult to be”, sillä koen abivuoden olleen se todellinen kasvun vuosi. Abivuosi myllersi, muokkasi

ja murjoi meitä. Kaikki viime aikojen elämänmuutokset, päätöksenteko, jännitys ja urakointi ovat

osaltaan valmistelleet meitä tulevaan. Tästähän se elämä vasta alkaa, nyt kun Jallu on siihen

meidät valmistellut. 

Tätä päivää me olemme kaikki odottaneet, tätä lakkia varten me kaikki ylioppilaat olemme

työskennelleet, tulevia juhlia olemme kaikki enemmän tai vähemmän valmistelleet ja tämän

hetken haikeuttakin olemme pelänneet. Toisaalta odotan jo innolla elämässäni alkavaa uutta

lukionjälkeistä lukua  mutta toisaalta olen edelleen enemmän tai vähemmän ymmälläni edelliseen

vuoteen mahtuneista koettelemuksista. Toivoisin, että lukio ei loppuisi vielä tähän, ei nyt, kun

tänne tekisi eniten mieli jäädä. Ei mene nimittäin kauaakaan, kun tämä lakki on jo unohdettu

talteen seuraavaa vappua varten, ja kaikki kasvot, jotka ennen kohtasit joka arkipäivä, ovat kaikki

täysin eri poluilla. Osa lähtee pian armeijaan, osan löytää tulevana syksynä jo jatko-opintojen

parista, jotkut lähtevät kauemmas maailmalle. Ihmissuhteita saattaa muuttua, muodostua,

katketa tai rakentua. Joukko erilaisia ihmisiä sisältää monta keskenään erilaista tarinaa, mutta se

on mielestäni vain rikkautta.

Tästä risteyksestä lähtee lukemattoman monta erilaista tietä, joiden määränpäänä voi olla joko

tunnettu tai tuntematon. Emme voi tietää, milloin tiellämme tulee vastaan ylä- tai alamäkiä,

töyssyjä tai mutkia, emmekä sitä, olemmeko edes oikealla tiellä. Toivonkin, että meidän polkum-

me kulkisivat vieretysten, risteäisivät välillä ja veisivät kulkijansa aina lähemmäs tämän unelmia.

Lopuksi tämä onnellinen ylioppilas haluaa kiittää erityisesti omia läheisiään matkallaan

saamastaan tuesta. Iso kiitos kaikkien meidän ylioppilaiden kotijoukoille ja muille läheisille, te

olette jaksaneet ja tukeneet meitä tavoin, joista emme välttämättä ole aina näkyvästi osanneet

osoittaa kiitollisuutta. Te olette osaltanne mahdollistaneet tämän hetken meille. 

Tämä päivä on vasta alussa, ja te saatte varmasti kuulla onnentoivotuksia vielä kyllästymiseenne

asti, mutta haluan silti itsekin toivottaa paljon onnea kaikille teille uusille ylioppilaille.

Muistetaanhan kaikki pitää se yritys kovana jatkossakin, niin voimme saavuttaa mitä vain.

Ella Jokipii
Ylioppilas
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       Arvoisat ylioppilaskokelaat!

Lukiourakkanne on nyt enää viimeistä sinettiä, päähän painettavaa ylioppilaslakkia, vaille valmis.

Tämä päivä on nyt teidän. Yksi merkkipaalu elämässänne on nyt saavutettu. Tämä merkkipaalu on

vaatinut teiltä kaikilta todella paljon työtä, suunnitelmallisuutta ja määrätietoisuutta. Tänään on se

päivä, kun suljette vertauskuvallisesti lukiomme oven viimeistä kertaa lukio-opiskelijoina 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. 

Olen onnellinen, että olemme voineet kutsua ylioppilasjuhlaanne normaalisti vieraita. Tässä suhteessa

olemme saaneet palata perinteisiin, joiden ei toivoisi koskaan katkeavan. Minulla on myös ollut

perinteenä ja tapana aina puhua koulunsa tai opiskelunsa päättäville nuorille juurista ja siivistä. En tee

poikkeusta tälläkään kertaa. 

Jalasjärvi ja Jalasjärven lukio ovat toimineet teille kaikille juurina ja kasvualustoina, joista on hyvä

ponnistaa kohti omaa tulevaisuutta, omanlaista elämää. Et ehkä juuri nyt täysin ymmärrä juuriesi

merkitystä, mutta sekin selviää ja kirkastuu aikanaan. Kasvuympäristömme ja juuremme kulkevat aina

mukanamme. Lukioaikana olette kokeneet erilaisia asioita yhdessä, niin opiskelu- kuin vapaa-

ajallannekin. Olette solmineet ystävyys- ja kaverisuhteita, joiden toivoisi kestävän läpi elämän.

Yhdessä olette kokeneet aurinkoisia hetkiä mutta kohdanneet myös varjoisia ja sateisia päiviä. Kaikki  

        nämä kokemukset kulkevat aina mukanasi, ovat muokanneet ja kasvattaneet sinua. Ole aina ylpeä 

           juuristasi ja kasvata niitä lisää niin paljon, että voit aina ottaa selkä suorassa vastaan kaiken sen, 

            mitä elämä sinulle antaa ja mitä se on sinua varten suunnitellut.

        Vuosien saatossa olet myös kasvattanut itsellesi siivet, juuri omannäköisesi, sellaiset siivet, jotka 

 kantavat sinua tulevaisuuteen. Nauti myötätuulista ja vauhdista, katsele välillä elämää korkeammal-

ta, lennä rohkeasti vastatuulta kohti, laskeudu välillä lepäämään ja nauttimaan auringonpaisteesta.

         Hyvät riemuylioppilaat!

           Kiitollisena katson riemuylioppilaidemme joukkoa ja valkolakkeja, jotka ovat nähneet vuosikym-

           meniä, elämän iloja ja suruja, arkea ja juhlaa. Vaikka olette saaneet ylioppilaslakkinne 1970-

           luvun alkupuolella, uskon teidän jakavan lakitettavien ylioppilaidemme kanssa sen riemun ja on-

         nistumisen tunteen, jota tunsitte silloin aikoinaan itse, kun odotitte saavanne painaa ylioppilasla- 

   kin päähänne. Maailma oli tuolloin luonnollisesti erilainen, mutta uskon tunneskaalan olleen kuiten-

kin samanlainen kuin tänään edessämme istuvilla, lukiourakkansa päättävillä ylioppilaskokelalla.
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Hyvät riemuylioppilaat!

Kiitollisena katson riemuylioppilaidemme joukkoa ja valkolakkeja, jotka ovat nähneet vuosikym-

meniä, elämän iloja ja suruja, arkea ja juhlaa. Vaikka olette saaneet ylioppilaslakkinne 1970-luvun

alkupuolella, uskon teidän jakavan lakitettavien ylioppilaidemme kanssa sen riemun ja onnistu-

misen tunteen, jota tunsitte silloin aikoinaan itse, kun odotitte saavanne painaa ylioppilaslakin

päähänne. Maailma oli tuolloin luonnollisesti erilainen, mutta uskon tunneskaalan olleen kuitenkin

samanlainen kuin tänään edessämme istuvilla, lukiourakkansa päättävillä ylioppilaskokelalla.

Hyvät vanhemmat!

Kun nyt katsot tänään ylioppilaslakin saavaa omaa lastasi, pyydän sinua muistelemaan yhteisiä

vuosianne taaksepäin. Viimeistään tässä vaiheessa tajuaa, että aika on mennyt nopeasti, lapsesta on

kasvanut nuori aikuinen. Muistat varmasti paljon yhteisiä hetkiä, matkoja, kommelluksia, riitoja,

kannustuksen ja lohdutuksen sanoja, kaikkia niitä asioita, joita elämään on mahtunut ja joita elä-

mä on tarjonnut. Vanhemmuus on elinikäinen, vastuullinen tehtävä, joka perustuu enemmän tai

vähemmän jatkuvalle oppimiselle. Aika ja elämä toimivat opettajina. Maailma ympärillämme muut-

tuu, mutta vanhemmuus ei muutu koskaan. Sanat ja teot voivat muuttua, mutta tunneside ja rakka-

us omaan lapseen säilyy aina. Olkaa tänäänkin ylpeitä lapsestanne, olkaa tänään ja tulevaisuudes-

sakin lapsellenne juuri sellainen tuki ja turva, jota hän milloinkin elämänsä vaiheessa tarvitsee.

Hyvät ylioppilaskokelaat!

Teidän ikäluokkaanne kuvaa määrätietoisuus, tavoitteellisuus ja avoimuus. Nämä asiat näky-

vät teidän monen kohdalla ylioppilastodistuksen arvosanoissa; ahkera ja suunnitelmallinen opis-

kelu palkitaan juuri tänään. 

Teidän lukiotaipaleenne on ollut erilaisempi, kuin sen olisi olettanut olevan. Liiankin tutuksi ov-

at tulleet sanat korona, karanteeni ja etäopetus. Syksyllä jouduitte opiskelemaan etäopetukses-

sa ennen kirjoituksia. Etäopetuspäätös oli kuitenkin suhteellisen helppo tehdä, koska arvioin tei-

dän hoitavan senkin ajan vastuullisesti. Näin myös tapahtui. Valmistautuminen ylioppilaskokei-

siin onnistui hyvin myös etäopetuksessa.

Osalla teistä on jo tuleva opiskelupaikka tiedossa, osalla ei. Me opettajat ja henkilökunta lähetäm-

me teidät jokaisen luottavaisina eteenpäin, toteuttamaan niitä kaikkia unelmia ja toiveita, joita teil-

lä jokaisella on. Joskus tavoitteen saavuttaa helpommin, toisinaan se vaatii enemmän työtä. Tällä i-

ällä saa jo todeta, että usein juuri vastoinkäymiset ja epäonnistumiset opettavat enemmän kuin

mikään muu. Vaikeakulkuiset polut vaativat keskittymistä, määrätietoisuutta, omien pelkojen ja

heikkouksien kohtaamista. Me kaikki joudumme kulkemaan välillä tallaisia polkuja pitkin. Tänäkin

keväänä moni abiturientti joutui kokemaan pettymyksen ja valkolakki jäi saavuttamatta. Tällais-

issa tilanteissa lohdutuksen sanat ja kannustavat lauseet tuntuvat ontoilta, mutta niiden sisäl-

tö ja tarkoitus kuitenkin kirkastuvat, kun aika kuluu. Olet tänäänkin yhtä upea ja tärkeä ihmi-

nen kuin ennenkin, luota itseesi, älä anna periksi. 
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Näihin viimeisiin hetkiin opettajana ja opiskelijana kuuluu tietenkin iloa mutta myös haikeutta.

Yhteinen matkamme on nyt kuljettu loppuun, ja teidän on aika katsoa maailmaanne korkeammalta

korokkeelta, josta näkee kauemmas ja laajemmin. Te olette kaikki upeita ja järkeviä nuoria aikuisia.

Siksi päästämmekin teidät luottavaisin mielin toteuttamaan unelmianne ja haaveitanne, kokemaan

onnen ja ilon hetkiä mutta myös niitä tummempiakin värejä. Juuresi ovat kasvaneet näiden vuosien

aikana tiukasti omaan maaperääsi, nyt pääset kokeilemaan ja vahvistamaan siipiäsi, jotka kuljettavat

sinua kohti itsenäisyyttä. Anna siipien kantaa, tee itsestäsi juuri itsesi näköinen, luota siihen, että sinä

osaat ja onnistut, mutta ole myös valmis tekemään töitä sen eteen, sillä usein se matka on lopulta yhtä

tärkeä kuin päämäärä. Ole avoin tulevaisuudelle, luota itseesi, luota juuriisi, luota siipiisi. 

Nyt pääsemme juhlamme kohokohtaan, ylioppilaiskokelaiden lakitukseen ja ylioppilaaksi julistami-

seen. Tänään juhlimme 36 lukiolaisemme ylioppilaaksi pääsyä.

rehtori 
Hannu Mäkynen       

Jalasjärven lukion ylioppilasjuhlassa 4.6.2022
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Keskustan Kurikan kunnallisjärjestö

Kurikan kulttuuritoimi

Lions Club Jalasjärvi

LC Liisat Jalasjärvi

Parkanon Säästöpankkisäätiö

Riemuylioppilaat 1972

Samuli Koivusaaren ja Juho Ritolan muistotili

Kirja-, lehti- ja lahjakortti-tuotepalkinnot
 

Jalasjärven lukio

JP Kunnallissanomat

Long Play

Pohjola-Norden

Kemia-lehden toimituskunta ja yhteistyötahot

Tellervo Peltosen muistorahasto/

Etelä-Pohjanmaan äikänopeyhdistys

Opettajakunnan päätöksellä nimetyt stipendien ja palkintojen saajat

Ylioppilaat: Tyyne Hulkko, Ella Jokipii, Reetta Koistinen, Mirva Kuoppamäki, Amanda
Kytölä, Tony Metsälä, Jesse Niemelä, Katri Ojaniemi, Aino Räisänen, Venla Saarela, Sofia
Sillanpää, Sara Sivula, Oona Suoranta, Aino Takala, Johanna Tukeva, Selma Vuorinen ja
Sofia Yli-Kivistö

1.-2. vsk. Noora Heikkilä, Milla Koivisto, Iida Lehtimäki, Jemina Pihlaja, Topi Rajamäki,
Emilia Ranta-Kuivila, Pinja Suoranta, Milja Viitala ja Onni Yli-Petäys

Jalasjärven Kokoomusnaiset ry

Jalasjärven lukio oppilaskuntastipendi

Jalasjärven lukion juhlastipendi

Jalasjärven lukion rahasto  

Jalasjärven lukion stipendirahasto

Jalasjärven luonnonsuojeluyhdistys Luhurikka

Jalasjärven Rotaryklubi

Jalasjärven Rotarynaiset

Stipendien lahjoittajat

OPETTAJAKUNNAN PÄÄTÖKSELLÄ NIMETYT STIPENDIT
4.6.2022
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Vuodesta 2020 alkaen on osana korkeakoulujen opiskelijavalintoja käytetty todistus-
valintaa. Noin puolet opiskelijoista valitaan yliopistoon ja  ammattikorkeakouluun suoraan
todistuksella. Todistusvalinnassa opiskelijalle annetaan pisteitä ylioppilastutkinnosta. Uu-
distuksen alkuperäinen ajatus oli helpottaa korkeakouluihin pääsyä ja sinne vaadittavaa
pääsykokeen luku-urakkaa. Toinen tavoite oli, että yhä useampi siirtyisi lukion jälkeen
mahdollisimman nopeasti jatko-opintoihin ilman välivuosia. Tavoite oli myös vähentää
hakijoiden riippuvuutta maksullisista valmennuskursseista. Valintatapa on herättänyt
paljon julkista keskustelua ja kritiikkiä.

Todistusvalinnassa kritiikkiä on saanut aikainen ylioppilastutkinnon ainevalinta. Pitkästä
matematiikasta saa valinnassa eniten pisteitä, ja yliopistoissa reaaliaineet on priorisoitu.
Myös ei-matemaattisilla aloilla pitkän matematiikan ja fysiikan painoarvo on suuri. Am-
mattikorkeakoulun todistusvalinnassa pisteytetään viisi tutkintoainetta. Pitkä matema-
tiikka on arvostettu sielläkin. Reaaliaineet ovat kaikki samanarvoisia aineen vaikeudesta
ja opintojen laajuudesta huolimatta.

Toinen kritiikin aihe on valinnan vaikutus lukiolaisten jaksamiseen. Asiantuntijoiden mu-
kaan uudistus saattaa lisätä onnistumisen paineita jo lukioon suuntautuvilla peruskou-
lulaisilla. Valintatapa tiivistää kisaa myös korkealle arvostettujen korkeakoulujen ja
linjojen opiskelupaikoista. Opiskelustressi ja ahdistus valinnoista ovat lisääntyneet todis-
tusvalinnan seurauksena.

Lukioon tullessaan opiskelijan on jo varhaisessa vaiheessa tiedettävä, mille alalle aikoo,
mitkä oppiaineet pisteytetään hänen alallaan ja millaiset tavoitteet opiskelijan on
asetettava tutkinnossa itselleen tullakseen valituksi todistuksella. Jos haluaa paikan, on
maksimoitava annettavat pisteet. Pääsyyn tarvittavat todistuspisteet vaihtelevat aloittain
ja oppilaitoksittain. Korkeimmat pisteet yliopistossa vaaditaan lääketieteeseen, oikeus-
tieteeseen ja psykologiaan. Näille aloille on todistusvalinnan maksimipistemäärästä
saatava yli 95%.

Ammattikorkeakoulussa todistuksella on haasteellisinta päästä ensihoitajaksi, toiminta-
terapeutiksi ja fysioterapeutiksi. Teknillisellä puolella todistusvalinnan kärkeä pitävät
maanmittausinsinööri ja rakennusarkkitehti. Monelle alalle ei kuitenkaan huippuar-
vosanoja tarvita. On myös muistettava, että tutkintoa voi täydentää ja aineita uusia
rajattomasti. Todistusvalinta suosii suuntansa varhaisessa vaiheessa tietäviä opiskelijoita,
jotka ovat sisäistäneet asian ja suhtautuvat siihen tunnollisesti.
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Saadakseen mahdollisimman hyvät lähtökohdat todistusvalintaan opiskelijat saat-

tavat opiskella korkeat pisteet tuottavia aineita. Parempi olisi, että lukiossa

pystyisi opiskelemaan itseään aidosti kiinnostavia aineita. On tärkeä muistaa, että

jatko-opintoihin on aina mahdollisuus päästä myös pääsykokeella - näyttämällä

osaamisensa.

Nykyinen korkeakoulujen opiskelijavalinta on selkeämpi kuin edellinen ja suju-

voittaa monen nuoren pääsyä korkeakouluun. Uudistuksella halutaan nopeuttaa

opintojen aloittamista, mutta se voi myös lisätä nuorten paineita ja keskeyt-

tämisiä. Emme tiedä, miten todistuksella valitut opiskelijat sitoutuvat opintoihinsa

ja pärjäävät niissä. Pääsykokeiden vähetessä opiskelijat eivät enää tarkalleen tie-

dä, mihin ovat hakemassa. Tämä voi lisätä keskeyttämisiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta tehdään parhaillaan tutkimusta todistus-

valinnan toimivuudesta ja kritiikkiä herättäneistä seikoista. Hankkeessa selvite-

tään valinnan vaikutuksia lukiolaisten ainevalintoihin, ylioppilaskirjoituksiin ja

ylioppilaskokeiden uusimiseen. Samalla arvioidaan eri valintakriteerien vaikutusta

valituksi tulemiselle sekä yhteyttä todistusvalinnalla valittujen opiskelijoiden

opintomenestykseen. Tutkimustulosten pohjalta annetaan ehdotus mahdollisista

todistusvalinnan muutoksista. Uudet todistusvalinnan pisteytykset tulevat

voimaan vuoden 2026 valinnoissa. Niistä tiedotetaan lisää vuoden 2023 aikana.

Jalasjärvellä 4.6.2022

 

Arja Mäkynen

opinto-ohjaaja

23



Ihmissuhdekurssilaiset 
(psykologian  

koulukohtainen kurssi) 
toiveruoan äärellä 

Kesärannassa

Kakkoset vierailulla 
Seinäjoen 

helluntaiseurakunnassa
 (Globaali 

kristinusko –kurssi)
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Ykkösten ja kakkosten
 yhteisellä Tampereen 

retkellä käytiin 
tutustumassa muun 

muassa ortodoksiseen 
kirkkoon.



Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen kirkon 

lähetystyöntekijäsisaret 
virtuaalisesti kylässä 

Jallussa

Uusia ystäviä

”Veljeyden valan”
 allekirjoitustilaisuus

Budapestin 
osallistujat ja 

paikalliset esiintyjät
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Helsingin
ekskursio

6.5 - 7.5.22
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Kuvataiteen ekskursio Helsinkiin 6.-7.5.2022

Pitkän talven ja alkutyön jälkeen opiskelijat surauttivat aikaisin aamulla Seinäjoen juna-asemalle, josta
juna jo lähti 7.37. Kaikki ennättivät junan kyytiin alkujännityksistä huolimatta. Evästelyt saivat alkaa!
Junassa kuului iloinen puheensorina, vaikkakin aikainen aamuherätys vei osaltaan veronsa.

Jäimme pois Tikkurilassa ja suuntasimme kohti Heurekan ”Katastrofien keskellä” -näyttelyä. Näyttelyn
teemana oli ihmisen elämä mullistuvassa maailmassa, jossa joka päivä tapahtuu valtavasti
luonnonilmiöitä, jotka vaikuttavat elämäämme. Tutustuimme samalla Heurekan perusnäyttelyihin, joissa
jokainen sai muun muassa tehdä oman rahansa, ja puunäyttelyssä tutustua laserilla polttamiseen
avaimenperää tehdessä. Oma ensimmäinen katastrofimme alkoi nostaa päätään, vaikka olimme olleet
tietoisia valtavien eväiden mukaan ottamisesta: nälkä, tuon jokaisen iänikuinen vaiva!

Meidän oli kuitenkin suunnitelmana viedä kamat hotelliin, mikä piti olla pikku juttu mutta osoittautuikin
esteradaksi katu- ja remonttitöiden viidakossa. Tämä taas osaltaan vei välipala- minuutteja. Kamat
kuitenkin saatiin vietyä hotelliin ja Amos Rexin ”Maanala”-näyttely ennätettiin katsoa ajallamme. Tässä
vaiheessa kun kello löi jo kaksi, ryhmä oli täynnä nälkäisiä naisia! Miehiä varoittaisin matkustamasta
näin nälkäisten naisten kanssa. Oijoimme suunnitelmia, ja yhdessä syöminen peruttiin tältä päivältä,
ehtisimme yhteistä aikaa viettää myöhemminkin. 

Huomattavasti miellyttävämpää seuraa olikin jo Jatulin yritysvierailulla. Opiskelijat epäilivät kovasti,
mihinkä heidät nyt ollaan tuuppaamassa, mutta taisi käydä niin, että ehdottomasti reissun parasta
antia oli Nina Jatulin yritykseen tutustuminen. Työpajassa opiskelijat saivat luoda omia koruja valmiista
osista. Aluksi ajatus saattoi tuntua haasteelliselta, mutta kaikki saivat yhteistyöllä upeita tuliaisia
kotiin. Samalla saimme kuulla yrityksen synnystä ja siitä, kuinka työ voi olla mukavaa, monipuolista ja
rakasta hersyvän ja työlleen rehellisen yrittäjän suusta.

Aurinko laski mailleen Helsingissä ja nousi entistäkin kiireisempänä. Perjantain kävelyt taisivat alkaa
tuntua jo osalla jaloissa, kun lauantaiaamuna kiirehdimme nykytaiteen museo Kiasmaan. Samalla
totesimme, etteivät Consit taida soveltua koko päivän kävelykengiksi. Kiasman Ars22 -näyttelyyn oli
koottu kansainvälisten nykytaiteilijoiden ajankohtaisia ja kiinnostavimpia teoksia. Tämän jälkeen
pyrimme Triplaan Pancho Villaan yhdessä syömään, mikä sekin epäonnistui pienen ravintolan ja punaisen
lihan loppumisen vuoksi. Huokasimme syvään ja pidimme hiljaisen hetken. Vatsat tulivat kuitenkin
täytettyä.

Kotimatkalle lähdettiin jalat loppuun kulutettuina. Jotta retki ei aivan päättyisi jännitysmomentin
puuttumiseen, oli yhden opiskelijan jäätävä jumiin junan vessaan. Aikamme yritettyämme ja junan seinien
elastisuuden huomattuamme saimme avun konduktööriltä, joka yleisavaimineen ja karatepotkuineen
pelasti neidon hädästä. Kenenkään ei ollut enää lupa mennä vessaan. Ja hyvät naurut siitä lopulta
saatiinkin. Seinäjoen juna-asemalta lähti hyvinkin iloista ja väsynyttä porukkaa kotiin. 
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Vaellus 
Seitsemisessä

 10.10.2021

Vaellus
 Kauhanevalla 

7.11.2021
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Ystävyyden voimaa ja 
jälleennäkemisen 
riemua!  

Kannattaa lukea työpaikan sähköpostia myös loma-aikaan. Voi päästä maailmalle edustamaan Kurikkaa ja
samalla ennen kaikkea Jalasjärven lukiota ja alueemme sivistysosastoa. Yksi EU:n rahoittamia projekteja on
Europe for Citizens –ohjelma, johon Kurikan kaupunki pääsi mukaan. Tähän projektiin, jossa osallistujia on
kaikista EU:n maista, kuuluu tapaamiset neljässä eri maassa. Ensimmäinen tapaaminen oli Espanjan
TSantiago de Compostelassa, jossa allekirjoitettiin ”Veljeyden vala”. Toinen tapaaminen pidettiin Maltalla,
jossa Kurikkaa edustivat kulttuurisihteeri Kimmo Niemi ja hallintopäällikkö Petri Lammassaari. Me, Jaana
Tahvanainen ja Hanna Heikkilä, pääsimme mukaan kolmanteen tapaamiseen Budapestiin, ja viimeiseen
tapaamiseen lähtee kaupunginjohtaja yhdessä Jaanan kanssa.

 Projektin teemana on European Voices Challenging Euroscepticism. Tapaamisien yhteydessä käsitellään
erilaisia ajankohtaisia Euroopan unionia koskevia teemoja, kuten maahanmuuttoa, pakolaisuutta,
demokratiaa ja kansalaisaktiivisuutta ja Ukranainan sodan vaikutuksia eri EU-maihin. Tavoitteena on EU-
suhteiden lähentyminen ja verkostojen luominen eri kaupunkien ja kuntien välille. Jo ensimmäisellä kerralla,
jolloin lähinnä tutustuttiin toisiimme, tarjoutui mahdollisuus yhteistyön aloittamiseen espanjalaisen Roisin
kaupungin musiikkikoulun kanssa. Viime tapaamisessa Budapestissa loimme yhteyksiä Viron, Latvian ja
Liettuan edustajien kanssa ja saimme kutsun osallistua syksyllä järjestettävään Erasmus+ -hankkeen
puitteissa järjestettävään 70 opiskelijan tapaamiseen Latviassa. Näin voimme tutustua siihen, kuinka
hallinnoidaan ja toteutetaan useamman maan yhteisprojekti.

EU mahdollista erilaisten ohjelmiensa kautta kansainvälisiä projekteja muun muassa kouluille.
Tulevaisuudessa toivomme, että mahdollisimman moni opettaja ja opiskelija pääsisi osallistumaan EU:n
rahoittamiin projekteihin. Alustavat yhteydet ovat jo olemassa kaikkiin EU-maihin, nyt puuttuvat enää ideat,
sinnikkyys ja aika hakemusten täyttämiseen. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin kansainvälisyyteen!

Jaana Tahvanainen ja Hanna Heikkilä
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2021
9.8. Opettajien suunnittelupäivä

10.8. Uusi lukuvuosi alkaa

18.8. Valokuvaus

20.8. Lukiolaisliiton esittely 1. vsk:lle 

31.8. Abi-info kirjoituksista 

13.9. YO-kirjoitus äidinkieli, lukutaidon koe

15.9. YO-kirjoitus reaaliaineiden koe: PS, HI, FY ja BI

17.9. YO-kirjoitus vieras kieli, pitkä oppimäärä

20.9. YO-kirjoitus toinen kotimainen kieli, keskipitkä oppimäärä

21.9. YO-kirjoitus matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

22.9. Kutsunnat Kurikan seurakuntakeskuksessa

23.9. YO-kirjoitus reaaliaineiden koe: KE, TE ja YH

23.-30.9.  1. periodin arviointiviikko

24.9. YO-kirjoitus äidinkieli, kirjoitustaidon koe

27.9. YO-kirjoitus vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

1.10. 2. periodi alkaa

 Nälkäpäiväkeräys lukiolla

2.-3.10. PS7-kurssin leiriviikonloppu Kesärannassa

6.10. Oppilaskunnan yleiskokous ja uusien ehdokkaiden  ”grillaus” 

10.10. Retkikurssilaiset päivän reissulla Seitsemisen kansallispuistossa

14.10. Uusintakuulustelu hylätyt opintojaksot/kurssit

 Syysloma 18.-22.10.

27.10. Vanhempainilta 1. vsk.

23.-30.11.  2. periodin arviointiviikko

1.12. 3. periodi alkaa

3.12. Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla (lukio ja yläaste)

 Juhlapukupäivä / Oppilaskunta

9.12. Täsmäpäivä 9. luokkalaisia tutustumassa lukioon 

11.12. Työpäiväluettelon mukainen koulupäivä

 Elokuva Kinolla/ Oppilaskunnan järjestämä

16.12. Lukion jouluruokailu 

21.12.  Syyslukukauden viimeinen koulupäivä 

 Joululoma 22.12.2021- 9.1.2022
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10.1. Kevätlukukausi alkaa

 Puhvi-koe 

1.2. Rehtorin abi-info kirjoittajille

2.-9.2. 3. periodin arviointiviikko

9.2. ÄI14-kurssin tekemän elokuvan esitys lukiolaisille Jalasjärven kinolla 

10.2. 4. periodi alkaa

 Penkinpainajaiset

23.2. Pulkkamäkipäivä /Oppilaskunta 

 Uusintakuulustelu hylätyt opintojaksot/kurssit

28.2.-4.3. Talviloma 9

15.3. YO-kirjoitus Äidinkieli, lukutaidon koe

17.3. YO-kirjoitus vieras kieli, lyhyt oppimäärä

18.3. YO-kirjoitus Äidinkieli, kirjoitustaidon koe

21.3. YO-kirjoitus vieras kieli, pitkä oppimäärä

23.3. YO-kirjoitus matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

25.3. YO-kirjoitus Reaaliaineiden koe:  YH, KE, GE ja TE

28.3. YO-kirjoitus ruotsi, keskipitkä oppimäärä

30.3. YO-kirjoitus Reaaliaineiden koe: PS, HI, FY ja BI

1.4. Historian ja uskonnon aineiden yhteinen retki lukiolaisille Tampereelle

2.-8.4. 4. periodin arviointiviikko

11.4. 5. periodi alkaa

20.4. Uusintakuulustelu hylätyt opintojaksot/kurssit

 Abien kurssit oltava valmiina

13.5. Vanhojen päivä 

24.5.-2.6.  5. periodin arviointiviikko

4.6. Lukion kevät- ja ylioppilasjuhla 

 Juhlaan kutsutaan vuoden 1970, 1971 ja 1972 Jalasjärven yhteiskoulun

 ylioppilaat

5.6. Ilmoittautuminen syksyn 2022 ylioppilaskirjoituksiin, korottajat ja 

 täydentäjät

13.6. Uusintakuulustelut, hylätyt opintojaksot/kurssit sekä 

16.6. Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan
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Jalasjärven lukio
www.kurikka.fi/jalasjarvenlukio


