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REHTORIN KATSAUS LUKUVUODESTA 2017 – 2018 

 

 
 

Suurin muutospaine lukion kehittämiseksi tulee ylioppilastutkinnon sähköistymisen kautta. Kokeet 

tehdään eri lailla ja niiden sisältö myös muuttuu. Sähköisiä kokeita varten on valmentauduttu tekemäl-

lä sähköisiä kurssikokeita.  Väinö Linnan lukion ensimmäiset sähköiset kokeet tehtiin keväällä 2017 

yhteiskuntaopissa, maantieteessä ja ranskan kielessä. Syksyllä 2017 sähköisiä kokeita ensimmäistä 

kertaa ruotsin kielessä, historiassa, terveystiedossa. Keväällä 2018 olivat vuorossa englannin kieli ja 

biologia. Ylioppilaskirjoituksissa Väinö Linnan lukio menestyi hyvin. Oppilaat saavuttivat hyvin ta-

voitteitaan ja valtakunnan tasolla pärjättiin vertailuissa muihin lukioihin. 

 

Eduskunnassa on parasta aikaa käsittelyssä uusi lukiolaki  ja –asetus. Tämän jälkeen muutetaan lakia 

ylioppilaskirjoituksista sekä tehdään vuodeksi 2021 uusi opetussuunnitelma. Haku-uudistus kolman-

nelle asteelle jatkuu, kun jatko-opintoihin pyrittäessä ylioppilastodistuksen painoarvo lisääntyy. Luki-

on kehittäminen jatkuu siis monella rintamalla. 

 

Väinö Linnan lukiossa pohdittiin opiskelijoiden kanssa lukion painotuksia. Opiskelijoiden, opettajien 

ja lukiotiimin käsittelyn jälkeen päädyttiin yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Lukiomme suunnitel-

laan ensi syksyn aikana kaksi yrittäjyyskurssia. Samalla muutamilla jo olemassa olevilla kursseilla 

painotetaan yrittäjyysnäkökulmaan. Parasta aikaa haetaan kumppanikoulua kansainväliseen Nordplus 

tai Erasmus+ verkostojen kautta. Tavoitteen on löytää kumppani syksyllä ja hakea rahoitusta talven 

aikana muutaman vuoden hankkeeseen, josta toivottavasti kasvaa pysyvää arjen yhteistyötä.  

 

 

Lukiovuoden aloitti 23 uutta opiskelijaa ja lukuvuodelle 2018-2019 tullee 22 opiskelijaa. Määräaikai-

sina opettajina lukuvuonna toimi opinto-ohjaajan Saija Huusko. Lukuvuosi päätettiin 02.06.2018 yli-

oppilasjuhliin. 

 

Lukuvuosi on ollut minulle mielenkiintoinen ja opettavainen. Kaikille koulun oppilaille, opiskelijoille 

ja henkilökunnalle lukuvuosi 2017-2018 oli ensimmäinen kokonainen lukuvuosi uudessa koulussa. 

Arki on alkanut sujua uusissa tiloissa ja uusilla välineillä. Vuosi on ollut muutosten vuosi ja kiitänkin 

kaikkia kärsivällisyydestä. Kiitän koulun väkeä ja koteja hyvästä yhteistyöstä vaiherikkaan lukuvuo-

den aikana.  

 

Toivotan rentouttavaa kesää kaikille! 

Marko Nevalainen 
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OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA 
 

 

Opettajat 

 

Opettajanhuoneen puhelinnumero: 040 335 4254 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.urjala.fi 

 

Alatalo Senni biologia ja maantieto 

Hakasuo Mari  liikunta 

Hovi-Koskinen Pia  englanti  

Huusko Saija  opinto-ohjaus 

Isoaho Seppo  kuvataide 

Kylä-Markula Seija  uskonto, psykologia, filosofia  

Lammi Harri  matematiikka ja kemia  

Lammi Suvi  historia ja yhteiskuntaoppi 

Lehtinen Kai  liikunta ja terveystieto 

Matilainen Mika  historia ja yhteiskuntaoppi  

Mattila Anniina kuvataide 

Morri Marja-Sisko  musiikki 

Muranen Aune  äidinkieli 

Nevalainen Marko rehtori, yhteiskuntaoppi 

Reponen Helvi  ranska 

Sivula Lauri   matematiikka ja fysiikka 

Touru Marja-Riitta  saksa 

Tuomi Tuire   ruotsi  

 

 

Henkilökunta ja puhelinnumerot 
 

Opinto-ohjaaja     Saija Huusko  040 335 4258 

Koulusihteeri      Sanna Lehtonen 040 335 4256 

Koulukuraattori      Essi Anttila  040 335 4277 

Lasten ja nuorten psykologia  Jenni Kilpinen 040 335 4346 

Terveydenhoitaja      Katja Koskinen 040 335 2008 

Kiinteistönhoitaja      Jukka Parkkila 040 335 4232 

Ruoka – siivouspalvelupäälikkö Päivi Lammi  040 335 4207  

mailto:etunimi.sukunimi@edu.urjala.fi
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YRITTÄJYYSKASVATUS 

Urjalan kunta on valinnut lukion toiseksi painopistealueeksi yrittäjyyden. Kevään aikana lukiotiimissä 

suunniteltiin tämän painopistealueen toteuttamista opetuksessa. Päätettiin liittää osia Taloudellisen 

tiedotustoimiston valmiista yrittäjyyskursseista osaksi eri oppiaineiden kursseja. Lisäksi rakennetaan 

kaksi erillistä yrittäjyyskurssia, joita tarjotaan vuorovuosina . Opinto-ohjauksen kurssin osana voi suo-

rittaa kaksi-kolme päivää kestävän  lukio-TETin.  My way-seminaarien järjestämistä jatketaan. Lisäk-

si opintoihin tulee Amazing business race –nimellä kulkeva päivä, jonka aikana opiskelijat kiertävät 

paikallisissa yrityksissä ja tekevät niiden toimialaan kuuluvia pieniä käytännön tehtäviä. 

Käytännön yrittäjyyttä ovat yhtenäiskoulussa ja lukiossa harjoittaneet saksan opiskelijat, jotka keräsi-

vät lukuvuoden aikana rahaa toukokuista leirikoulumatkaansa varten. Varoja kerättiin mm. myymällä 

koulussa aamupalaa kahtena aamuna viikossa, myymällä wc- ja talouspaperia sekä raakapakasteita, 

järjestämällä kahvituksia vanhempainiltoihin ja muihin koulun tilaisuuksiin. Lisäksi hoidettiin kahvi-

tus kahdessa isommassa tilaisuudessa: Urjalan Urheilijoiden päättäjäistilaisuudessa syksyllä ja EU:n 

Kasvun karavaani-kiertueella keväällä. Syksyllä järjestettiin kirpputori ja keväällä muotinäytös. Varo-

jen kerääminen aloitettiin jo edellisenä kesänä myymällä torilla leivonnaisia ja arpoja sekä järjestä-

mällä kiertoajelu Väinö Linnan reitillä. 

Syyskuun alussa Väinö Linnan lukion ykkös- ja kakkosvuosikurssit tekivät retken Turkuun, jonka 

yhteydessä vierailtiin myös Meyerin telakalla Pansiossa. Telakan esittelyn ohella opiskelijoille kerrot-

tiin mahdollisuudesta  kouluttautua laivanrakentajaksi  telakan omassa ammattikoulussa ja mahdolli-

suudesta päästä telakalle kesätöihin. 

Lokakuussa järjestettiin kuudennen kerran My way –seminaari, jossa graafinen suunnittelija Kalle 

Oja, julkaisupäällikkö Erkki Meriluoto ja asiakkuuspäällikkö, markkinointiviestinnän asiantuntija An-

namari Karjalainen kertoivat omasta ammattipolustaan. Kommenttipuheenvuoroja käytti koulumme 

entinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori Jarmo Lehtinen. 

Joulukuun alussa lukion kakkosvuosikurssilaiset vierailivat  Helsingissä mainostoimisto Kaski Agen-

cyssa, jossa heille kerrottiin mm. kielitaidon merkityksestä mainosalalla. 

Tänäkin vuonna lukion yrittäjyyskasvatuksesta vastaava opettaja on ohjannut myös tutoreita. Tutorei-

na on toiminut 4 lukion toisen vuosikurssin opiskelijaa. Tutorit ovat käyneet 9. luokan opinto-

ohjauksen tunneilla puhumassa lukio-opiskelusta. Samasta asiasta he ovat puhuneet myös  9. luokan 

yhteishakuvanhempainillassa ja koulutustorilla sekä lukion 1. vuosikurssin vanhempainillassa.Tutor-

toiminta jatkuu  ensi vuonna neljän uuden tutorin voimin.  

 

Marja-Riitta Touru 

Yrittäjyysvastaava 
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KANSAINVÄLISYYS 

Urjalan sivistyslautakunta on valinnut Väinö Linnan lukion toiseksi painopistealueeksi kansainväli-

syyden. Kevään aikana lukiotiimi pohti sen toteuttamistapoja lukiossa. Päätettiin hakea yhteistyökou-

lua Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien kautta. Yhteistyöprojekti aloitettaisiin syksyllä 2019. Ehdotuksia 

projektin aiheeksi saatiin myös opiskelijoilta. Aiheet voisivat mahdollisesti liittyä historiaan, kulttuu-

riin, hyvinvointiin, aktiiviseen kansalaisuuteen tai lukion toiseen painopistealueeseen yrittäjyyteen. 

Englanti 

Syyslukukauden alussa koulumme sai vieraita USA:sta, kun entinen vaihto-oppilaamme vuosien ta-

kaa, Michelle Novelle, saapui perheensä, viiden kouluikäisen poikansa kanssa Urjalaan silloisen isän-

täperheensä vieraaksi ja tutustui nyt uuteen kouluumme. Bostonin yliopistossa professorinakin työs-

kennellyt, kahden alan tohtoriksi väitellyt, Michelle saattoi kertoa meille monista amerikkalaiseen 

kouluelämään ja kulttuuriin liittyvistä asioista englanniksi.  

Myöhemmin syksyllä koulussamme vieraili myös entisen australialaisen vaihto-oppilaamme Krystyna 

Junosza-Stepowskan perhettä ja hänen siskonsa, opettajana Lontoossa työskentelevä Julia, toi vierai-

lulle kevätlukukauden alussa myös chileläisen miehensä ja australialaisen ystävättärensä, jolloin 

saimme uutta tietoutta toisesta kulttuurista. Samalla he saivat tavata koulussamme maanmiehensä 

Australiasta, kun helmikuussa olimme saaneet Urjalan Rotarien kautta kouluumme vuoden vaihto-

oppilaaksi nuoren miehen , Jackson Wykesin, Etelä- Australiasta. Jackson on kevätlukukaudella sijoit-

tunut 9-luokkalaisten pariin. Hän on vieraillut monissa eri luokissa ja naapurikuntien kouluissa ja 

opiskelee koulussamme vielä jouluun saakka.   

 

Ruotsi 

Syksyllä koulussamme vieraili suomalaissyntyinen, nykyisin ruotsalaisessa mediassa työskentelevä 

toimittaja Erkki Kuronen, joka kertoi Ruotsista ja ruotsalaisesta yhteiskunnasta koulumme 8- ja 9-

luokkalaisille sekä lukiolaisille. 

Kakkosvuosikurssin opiskelijat järjestivät perinteiseen tapaan Lucia-kulkueen. Luciana oli Laura Ok-

sanen. 

 

Ranska  

 

Ranskan ryhmän opiskelijat saivat annoksen Ranskan kulttuuri- ja yritystietoutta ravintola- päivänään 

kevätlukukaudella, kun kuulimme Urjalan naapurikunnasta kotoisin oleva yrittäjästä, joka oli siirtynyt 

liikemaailmaan Ranskassa ja laajentanut menestyksekkäästi yrityksiään Etelä-Ranskassa. Toukokuun 

lopulla käynnistettiin jälleen seuraavan vuoden Ranskan leirikouluprojektit. Matka suuntautuu enti-

seen tapaan Ranskan Rivieralle, Monacoon ja Italiaan ja siihen voivat halutessaan osallistua kaikki 

Urjalan yhtenäiskoulun ja Väinö Linnan lukion ranskan opiskelijat.  

   

Saksa 
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Toukokuussa Urjalan yhtenäiskoulun ja Väinö Linnan lukion saksan opiskelijat tekivät perinteisen 

leirikoulumatkan Müncheniin. Matkalla oli mukana 18 oppilasta ja opiskelijaa sekä neljä aikuista. 

Münchenin lisäksi ohjelmaan kuuluivat Füssen, Garmisch-Partenkirchen ja Ingolstadt. Münchenissä  

tutustuimme kaupungin ohella Deutsches Museumiin, Dachaun keskitysleiriin, Frauenkircheen, Al-

lianz-areenaan, BMW-museoon ja BMW-Weltiin sekä  Olympiastadioniin. Füssenissä vierailimme 

Neuschwansteinin ja Hohenschwangaun linnoissa sekä Johann-Jakob-Herkomer Realschulessa, jossa 

harjoittelimme  koulun oppilaiden kanssa stop-motion elokuvan tekoa.  Garmisch-Partenkirchenissä 

kävimme Saksan korkeimmalla vuorella Zugspitzellä ja Partnachklamm-rotkossa. Ingolstadtissa nau-

timme kiertokävelyn jälkeen  tiivistunnelmaisesta  jalkapallo-ottelusta. Vapaa-aikana kokeiltiin kieli-

taidon riittävyyttä mm. ruokailutilanteissa ja ostoksilla. 

   

    Kielten opettajat 

 

 

 

 

 

YLIOPPILASTUTKINNON SUORITTANEET 

 

Kevät 2018:  

 

Jonna Ajanko, Matias Hiljanen, Jouni Huhdanpää, Eero Ilvanka, Ella Jokinen, Juuso Kallio, Sofia 

Kallio, Joonas Kamppari, Heidi Kivistö, Kaisla Kosonen, Joel Kuljuntausta, Jonne Lustila, Salka 

 Mehtonen Magnúsdóttir, Henri Mäki-Tasku, Katja Nilsson, Milja Närvänen, Riku Paavilainen, Petri 

Palm, Ronja Riekkinen, Julia Räisänen, Joose Saari, Aleksi Saarimaa, Juho Salo, Riku Savikko, Juho 

Sulkonen, Tuomo Vanhakylä, Jarno Virtanen, Janne-Sakari Vuorenpää 

 

STIPENDIT JA PALKINNOT 

 

S t i p e n d i t 

 

Urjalan Säästöpankin Kulttuurisäätiö ry  150 € Ella Jokinen 

Urjalan Säästöpankin Kulttuurisäätiö ry  150 € Riku Paavilainen 

Someron Säästöpankki  150 € Julia Räisänen  

Urjalan Osuuspankki  100 € Tuomo Vanhakylä 

Urjalan Osuuspankki  100 € Juho Sulkonen 

Erkki Liikasen stipendirahasto 300€ Mikko Hirvonen 

Lions Club Urjala  100 € Sofia Kallio 

Lions Club Urjala Naistoimikunta 50 € Julia Räisänen 

Lions Club Urjala Naistoimikunta 50 € Juho Salo 

Lions Club Urjala Linnattaret 100 € Milja Närvänen  

Urjalan Rotaryklubi  200 € Ella Jokinen 

Urjalan Sanomat  100 € Sofia Kallio 

Väinö Linnan seura  50 € Julia Räisänen 

Väinö Linnan seura  50 € Ella Jokinen 
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Anna-Mari Auran stipendirahasto 100 € Joose Saari 

Urjalan Yhteiskoulun Naistoimikunta 100 € Jonna Ajanko 

Joht. Erik Lindqvistin muistorahasto   50 € Juho Salo 

Urjalan Yrittäjät  50€ Juuso Kallio 

Urjalan Yrittäjät  50€ Katja Nilsson 

Kiimankulman kääntäjätalo 100€ Salka Mehtonen 

Nuorisovaltuusto  50€ Sofia Kallio 

Riemu Ylioppilaat  130€  Tuomo Vanhakylä 

 

P a l k i n n o t 

 
 

Federation of Finnish British Societies – kirjapalkinto: Joel Kuljuntausta 
 

Sverigekontakt i Finland kirjapalkinto: Sofia Kallio 
 

Ranskan Instituutin kirjapalkinto: Juho Salo 

Ranskan Instituutin kirjapalkinto: Salka Mehtonen 

 
  

Pohjola-Nordenin kirjapalkinto: Ella Jokinen  
 

Goethe-instituuttin kirjapalkinto: Mikko Hirvonen 

Goethe-instituuttin kirjapalkinto: Laura Oksanen 

Goethe-instituuttin kirjapalkinto: Jenni Toivola 

Goethe-instituuttin kirjapalkinto: Senja Tallbacka 
 

Tampereen Ranska-Suomi yhdistyksen kirjapalkinto: Sofié Leikkilä 

Tampereen Ranska-Suomi yhdistyksen kirjapalkinto: Milla Kujansivu 

 

Pro Lingua – mitali   Sofia Kallio 

Pro Lingua – mitali   Juho Salo 

 

Urjalan Osuuspankki on perinteisesti lahjoittanut ylioppilaille todistuskansiot. 
 

Parhaat kiitokset palkinnon saaneiden ja koulun puolesta lahjoittajille! 
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TIEDOTUKSET 

 

Lukioon hakeminen tapahtuu yhteisvalinnan kautta. Oppilaaksi otetun tulee varmistaa lukiopaikkansa 

noudattamalla hyväksymiskirjeessä saamiasi ohjeita ja määräaikoja.  

 

Lukuvuoden 2017 – 2018 viimeinen uusintakuulustelu siirretään 2018–2019 lukuvuoden alkuun.  

 

 

 Opiskelijoiden mahdollisten lomamatkojen toivotaan tapahtuvan em. lomien aikana. 

 

 

OPISKELUN TUET 
 

 

Opintotuki 

 

Kelan opintotukikeskus myöntää opintotukea (=opintoraha, asumislisä ja/tai opintolainan valtiontaka-

us) oppilaitokseen hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle 

lukiolaiselle. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.  

Hakemuslomakkeita saa netistä, Kelan paikallistoimistosta ja oppilaitoksesta. Opintotuki voidaan 

myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Palauta täytetty kaavake liitteineen koulusih-

teerille sieltä edelleen lähetettäväksi Kelaan tarkistuksen jälkeen. Opintotuen myöntämisen perusteina 

ovat hakijan opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve. Opintojaan aloittavalle riittää oppilaitokseen 

hyväksyminen. Tämän jälkeen on edistyttävä opinnoissa.   
 

Muista ilmoittaa olosuhdemuutoksista välittömästi Kelaan (www.kela.fi/asiointi) tai lomakkeella 

OT15. Liikaa tai perusteetta maksetut tuet peritään takaisin. 
 

Lisätietoja 

www.kela.fi/opintotuki 

 

Koulumatkatuki 

 

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten (vähintään 7 yhdensuuntaista matkaa viikossa, 18 päivää 

kuukaudessa) koulumatkojen kustannukset. Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan 

asunnolta oppilaitokseen lyhintä reittiä mitaten (ei linja-automatka) vähintään 10 kilometriä. Koulu-

matkan kustannuksien on lisäksi oltava vähintään 54 euroa/kk. Tukea haetaan joka lukuvuosi uudes-

taan. Voit saada koulumatkatukea vain kalenterikuukaudelta, ja tästä johtuen tukeen oikeuttavan jak-

son tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 18 päivää ja kalenterikuukaudessa tulee olla tukeen oikeut-

tavia päiviä vähintään 18. Jos siis teet koulumatkan vain muutamana päivänä viikossa, et voi saada 

koulumatkatukea. 

 

Koulumatkatukihakemuskaavakkeita (KM1) ja Kelan infoa löytyy netistä www.kela.fi/opiskelijat ja 

oppilaitoksesta. 

 

Koulumatkatuki voidaan opiskelijan hakemuksesta myöntää oman matkustustavan perusteella, vaikka 

opiskelija käyttää tai voisi käyttää joukkoliikennettä, jos opiskelijan koulumatka tai matkustustapa 

vaihtuu useita kertoja lukuvuoden aikana. 

 

Koulumatkatuen oma matkustustapa tarkoittaa sitä, että koulumatkatuki maksetaan kuukausittain 

opiskelijan tilille. Jos tuki voidaan myöntää oman matkustustavan perusteella, opiskelija saa käyttää 
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koulumatkallaan mitä tahansa matkustustapaa. Mahdolliset joukkoliikenteen liput opiskelija ostaa 

tällöin normaaliin (opiskelija) hintaan.  

 

Koulumatkatuella tuetun matkalipun voi ostaa ensimmäisen kerran aikaisintaan 14 päivää ennen opin-

tojen alkua ja viimeisen kerran viimeistään 14 päivää ennen opintojen päättymistä. Ensimmäinen la-

tauskerta pitää tehdä Matkahuollossa ja seuraavat lataukset voi tehdä Matkahuollossa, Paunun linja-

autoissa tai R-kioskeilla. 

  

Lisätietoja 

www.kela.fi ja opiskelijan tuet palvelunumerosta 020 692 209 

 

 

 

YLIOPPILASTUTKINTOPÄIVÄT SYKSYLLÄ 2018 

 

 

Kuullunymmärtämiskokeet 

Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen. 

 

Kirjalliset kokeet 

ma 17.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, lukutaidon koe 

ke 19.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä  

pe 21.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 

maantiede, terveystieto 

ma 24.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

ti 25.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, kirjoitustaidon koe 

to 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

pe 28.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

ma 1.10. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) 

 

 

 

 

 


