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YLEISKATSAUS 
 

Pomarkun lukion lukuvuosi 2013-2014 on saatu onnellisesti päätökseen. Vuo-

teen ei sisälly suuria yllätyksiä. Oppilaita talossa oli edelleen noin sata, joka on 

hyvä luku.  YO-kokeiden tuloksissa ei ylletty viime kevään tasoon, mutta oltiin 

kuitenkin Satakunnan kärkipäässä. Toki tänäkin keväänä nähtiin kovia suorituk-

sia. 

 

Nuoruuteen kuuluu paljon muutakin kuin koulu, mutta aika ajoin vanha rehtori 

toivoisi, että paljon nykyistä useampi oppilas uhraisi aikaa koulun kotitöille. 

Osittain samoin voisi sanoa myös tuntitöistä – vielä lukiossakin muutamat oppi-

laat käyttävät oppituntinsa lähinnä oleiluun.  

 

Talven mittaan on puhuttu perusopetuksen Pisa-tutkimuksen tuloksista. Parhai-

ten menestyneitä maita yhdistää yksi tekijä, kaikki ovat tunnettuja sellaisesta 

työkulttuurista, joka länsimaista on kadonnut vuosia sitten – jos sitä koskaan on 

täällä ollutkaan. Nähtävästi kovia tuloksia saa aikaiseksi vain tekemällä niiden 

eteen kovasti työtä. 

 

Lisäpotkua työkuvioihin haetaan lukion käyttöön hankituilla 35 uudella oppilas-

tietokoneella. Tulevaisuuden kouluun kuuluu tietotekniikan laajempi käyttö, 

myös oppilaiden omia laitteita yritetään hyödyntää nykyistä enemmän. Valitetta-

vasti koneita ja uutta langatonta oppilasverkkoa ei saatu käyttöön vielä keväällä. 

 

Tulevat ykkösvuosikurssilaiset vastaavat jo osaan YO-koekysymyksistä tietoko-

neella. Kokeen sisältöihin ei tosin näytä olevan tulossa juurikaan muutoksia, eli 

tärkein muutos jäi puolitiehen ja tietokone on lähinnä kirjoituskone. Toivottavas-

ti koetta kehitetään saman tien vähän pidemmälle.  

 

Wilma-yhteysohjelma otettiin käyttöön syksyllä, ja ohjelman käyttöä on opeteltu 

koko vuosi. Jatkossa on luvassa uusia ominaisuuksia. Tunnuksia on kuitenkin 

aktivoimatta vielä suurella joukolla sekä oppilaita että vanhempia. Jotta ohjel-

masta saataisiin irti täysi hyöty, sen kautta pitäisi tavoittaa kaikki.  

 

Kaiken kaikkiaan rehtori voi olla moneen asiaan tyytyväinenkin. Lukiossa oli 

hyvä henki niin oppilaiden kuin henkilökunnan välillä. Matematiikan lehtori Ma-

ria Lehtonen palkittiin jopa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kannus-

tusstipendillä. Toivottavasti sama tekemisen meininki löytyy syksyllä yhä use-

amman oppilaan koulurepusta. 

 

Ensin nautitaan kuitenkin 2½ kuukauden kouluttomuudesta. Hyvää kesää. 

 

     Jussi Heervä 
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YLIOPPILASTUTKINNOT 2013-2014 

 

Lukuvuoden 2013-2014 aikana Pomarkun lukiosta valmistui 5.12.2013 yksi ja 

31.5.2014 33 ylioppilasta. Lämpimät onnittelut valkolakin saajille! 

 

 

 

LUKUVUODEN 2013-2014 KOULUPÄIVÄT JA LOMA-AJAT 

 

 Syyslukukausi alkoi maanantaina 12.8.2013 klo 9.30 

Syyslomaa vietettiin 21.10.2013 - 27.10.2013 

Syyslukukausi päättyi lauantaina 21.12.2013 

Joululomaa vietettiin 22.12.2012 - 6.1.2014 

Kevätlukukausi alkoi maanantaina 7.1.2014 

Talvilomaa vietettiin 17.2.2014 - 23.2.2014 

Pääsiäinen oli 18.4.2014 - 21.4.2014 

Vapunpäivä oli 1.5.2014 

Helatorstai oli 29.5.2014 

Kevätlukukausi päättyi lauantaina 31.5.2014 

 

 

 

VUOSIKURSSIEN OPPILASMÄÄRÄT JA RYHMÄOHJAAJAT 
 

I-vuosikurssi 30 oppilasta ryhmäohjaaja Ida Alanissi  

II-vuosikurssi 33 oppilasta ryhmäohjaaja Hanna Alarotu 

ABI-kurssi 38 oppilasta ryhmäohjaaja Pirjo-Liisa Uusitalo (sijai- 

  sena 12.8. - 30.11.2013 Mervi Peltonen)  

  

 

 

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 
 

Vanhempainiltoja pidettiin seuraavasti: 1-vuosikurssille 16.10. teemana oli tutus-

tuminen kouluun, opettajiin ja kurssimuotoiseen lukioon. 2-vuosikurssille 25.3. 

aiheena ylioppilaskirjoitusten aloittaminen sekä valmistautuminen ABI-vuoteen. 

3-vuosikurssille 14.11. jolloin käsiteltiin tarkemmin YO-kirjoituksia sekä jatko-

koulutusmahdollisuuksia. 

Peruskoulun 9-luokan vanhemmille 31.1. pidetyssä illassa aiheina olivat lukion 

esittely sekä ylioppilaan jatkokoulutusmahdollisuudet. 

Tiedotus koteihin ja oppilaille siirrettiin pääosin Wilmaan. Tavanomaisia tiedot-

teita ja tekstarikännykkää käytettiin vähenevässä määrin. 
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YHTEISET TILAISUUDET 

 

9.8. Opettajien suunnittelupäivä 

12.8. Lukuvuoden ensimmäinen työpäivä ja syyskirkko 

20.8. Lukiolaisten liiton infotilaisuus 1- ja 2-vuosikurssilaisille 

2. - 6.9. Syksyn YO-tentit abiturienteille 

9. - 27.9. Syksyn ylioppilaskirjoitukset 

3. - 5.10. Lukion Survival-kurssin vaellus 

4.10. Taksvärkki  

14.10. Koulukuvaus 

20.11. Vihreän lipun teemapäivä 

29.11. Oppilaskunnan teemapäivä 

5.12.       Itsenäisyystanssiaiset ja Vapauden viestikapulan luovutus  

5.12.        Syksyn ylioppilaiden lakkiaiset 

11.12.  Jouluruokailu 

21.12.           Joulujuhla 

7.1. Kevätlukukauden ensimmäinen työpäivä 

31.1. - 5.2. ABI-kurssin preliminäärikokeet 

7. - 12.2. Kevään YO-kokeiden tekstitaito ja kuuntelut 

13.2. Penkinpainajaiset 

14.2. Wanhojentanssit 

24.2. - 7.3. Abiturienttien YO-tentit 

5.3. Talviliikuntapäivä 

       10. - 24.3.      Kevään YO-kokeiden kirjalliset kokeet 

 25.4. Oppilaskuntien seppeleenlasku sankarihaudoille 

 30.4. Jalkapalloturnaus 

 28.5. Kansainvälisyysteemapäivä 

30.5. Ympäristön siivous ja koulukirkko 

31.5.  Kevätlukukauden päätös ja lakkiaiset 
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LUKION HENKILÖKUNTA 

 

Opettajat: 

Heervä Jussi, rehtori (2002) 

Ihalin Tarja, vararehtori, matematiikka, kemia, opinnonohjaus, survival 

(2000) 

Aappola Jenni-Maija (sijaisena Ida Alanissi), äidinkieli ja kirjallisuus 

(2007) 

Anttila Raimo, matematiikka, fysiikka (1991) 

Halls Anna, kuvataide, viestintätaito (2012) 

Korpunen Paula, kotitalous (2003)  

Lehtilä Jukka, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, filosofia (1983) 

Lehtonen Maria (sijaisena 1.9.2013 - 31.5.2014 Saara Alatalo), matema-

tiikka 

Nordenswan Outi, englanti (2006)  

Turja Antti, tietotekniikka (2007) 

Toivanen Teemu, musiikki, liikunta (2008) 

Toivola Heli, englanti ja saksa (2011) 

Uusitalo Pirjo-Liisa (sijaisena 12.8. - 30.11.2013 Mervi Peltonen), liikun-

ta, psykologia, terveystieto, opinnonohjaus (1977)  

Hanna Alarotu, ruotsi, saksa (2010) 

Välimaa Ari biologia, maantiede, survival (1992) 
  

  

Muu henkilökunta: 

Anne Rossi  Koulusihteeri (2009) 

Joonas Peltonen  koulunkäyntiohjaaja (2014) 

Eija Kemppainen   Siistijä (2006) 

Maria Koskinen  Siistijä (2010) 

Anita Syrjänen  Siistijä (2006) 

Seija Myllymäki  Emäntä (1977) 

Sanna Ruuska  Keittäjä (2009) 

Raija Lehtonen  Kouluterveydenhoitaja (1999) 

Hannu Wallenius  Talonmies (2008) 
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STIPENDIT JA PALKINNOT 

 

  

Stipendi / palkinto 

 

€ Saaja 

Oppilaskunnan stipendi puheenjoh-

tajalle 
 

30 Jaakko Aromaa 

Pomarkun Työväenyhdistys, histori-

aa ja yhteiskuntaoppia harrastavalle 

ylioppilaalle 
 

34 

 

Mikko Marttila 

Kokoomuksen Pomarkun paikallis-

osaston stipendi aktiiviselle yhteis-

ten asioiden hoitajalle 
 

50 

 

 

Jaakko Aromaa  

Koulun stipendirahastosta kevään 

ylioppilaalle 

 

50 

50 

50 

Niko Järvinen 

Kaisu Rossi 

Emmi Sorila 
 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Pomarkun osasto, kevään ylioppi-

laalle 
 

50 Sonja Granroth 

Lions Club Pomarkku, stipendi po-

markkulaiselle ylioppilaalle 
 

100 

 

Jaakko Aromaa 

Lions Club Siikainen, stipendi sii-

kaislaiselle ylioppilaalle 
 

70 Mari Juhala 

Pomarkun Yrittäjät ry, yritteliäälle 

pomarkkulaiselle ylioppilaalle 
 

100 Sonja Granroth 

Länsi-Suomen Osuuspankki 

Pomarkun konttori 
 

100 

 

Aapo Anttoora 

Svenska Kulturfunden i Björneborg, 

menestyksekkäälle ruotsin opiskeli-

jalle 
 

250 

 

Mari Juhala 

 

Pomarkun taksien stipendi tasa-

arvoisen liikkumisen edistämisestä 
 

100 Kaisu Rossi 

Hoitokulma Oy:n stipendi esteettö-

mien opiskelumahdollisuuksien 

eteen tehdystä työstä 

 

50 Kaisu Rossi 
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Pomarkun seurakunnan stipendit ke-

vään ylioppilaille 

 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
 

Aapo Anttoora 

Jaakko Aromaa 

Sonja Granroth 

Marika Isoviita 

Milla-Mari Kaunisto 

Mikko Marttila 

Satakunnan äidinkielen opettajat ry, 

Satakunnan paras äidinkielen YO-

kokeen tulos 
 

50 Mari Juhala 

Helsingin Sanomain Säätiön lahjoit-

tama Helsingin Sanomain vuosikerta 

tunnustuksena erinomaisesta äidin-

kielen taidosta 
 

 Miika Varjonmaa 

Stipendit luonnontieteiden harrastu-

neisuudesta 

Ulla Tuomisen säätiö 

Pomar Oy 

Pomar Oy 
 

 

 

200 

150 

150 

 

 

Tuomas Phuphusit 

Väinö Lähteenmäki 

Jarkko Peltonen 

Suomen tieteen saavutuksia -kirja 
 

 Mikko Marttila 

Sverigekontakt i Finland ry:n kirja 

ruotsi-suuntautuneille oppilaille hy-

västä menestyksestä ruotsin opin-

noissa 
 

 Mari Juhala 

Pohjola-Nordenin kirja ruotsin-

opinnoissa menestyneille opiskeli-

joille 
 

 Eveliina Leppänen 

Sini Lilja 

Janina Ylikahri 

Kuvataiteen lukiodiplomi 

 
 

 Milla-Mari Kaunisto 

Heidi Salmivalli 

Liikunnan lukiodiplomi  Aapo Anttoora 

Eetu Haapala 

Jere Koskinen 

Mika Myllykoski 

Jukka-Pekka Sillanpää 

Karoliina Sulkava 

Miika Varjonmaa 

 

Musiikin lukiodiplomi  Jaakko Aromaa 

Aleksi Nieminen 

Emilia Uusitalo 
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Lions Club Pomarkku on lahjoittanut koululle kevään ylioppilaiden valokuva-

suurennoksen. 

 

Länsi-Suomen Osuuspankki on lahjoittanut koululle kevään ylioppilaiden todis-

tuskansiot. 
 

 

 

 
 

 

TIEDOTUS HUOLTAJILLE JA OPISKELIJOILLE LUKION USKON-

NONOPETUKSESTA SEKÄ KOULUN ERI TILAISUUKSISTA 

 

Pomarkun lukiossa opiskelijat osallistuvat evankelisluterilaiseen uskonnonope-

tukseen. Kaikki opiskelijat osallistuvat lisäksi kahdesti vuodessa koulujumalan-

palvelukseen. Mikäli evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattoman opiskelijan 

huoltaja ei halua lapsensa osallistuvan edellä mainittuihin toimintoihin, hänen 

tulee ottaa yhteyttä rehtoriin. 

 

Lukion perinteiset juhlat eivät ole uskonnonvapauslain mukaan uskonnon har-

joittamista. Koulun lakisääteisten päivänavausten pitäjät on myös ohjeistettu pi-

dättäytymään hartauden harjoittamista edellyttävistä päivänavauksista. 

 

 

 

 

OPPILASKUNNAN HALLITUS 2013-2014 

 

Elias Ekholm, puheenjohtaja  

Sini Mahlamäki, sihteeri  

Lauri Niemensivu, rahastonhoitaja 

Roosa Marjaniemi, kahviautomaatinhoitaja 

Tuomas Phuphusit, kahviautomaatinhoitaja 

Antton Anttila, jäsen  

Valtteri Heikintalo, jäsen 

Jari-Petteri Joutsenlahti, jäsen  

Taneli Juhola, jäsen  

Emil Ordell, jäsen 

Valtteri Piittala, jäsen  

Oskari Vihavainen, jäsen 
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OPPILASKUNNAN VUOSIKATSAUS 

 

Syksyllä 2013 valittiin Pomarkun lukion oppilaskunnan hallitus. Hallitukseen 

valittiin 12 jäsentä, joista neljä olivat mukana jo edellisen kauden hallituksessa. 

Kokouksessa valittiin oppilaskunnalle myös puheenjohtaja, sihteeri ja rahaston-

hoitaja. Lukuloma ei tällä kertaa karsinut yhtäkään opkh:n jäsenistä pois, sillä 

hallitus koostui vain kahden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista. 

 

Oppilaskunta järjesti totuttuun tapaan teemapäiviä useamman tänäkin vuonna. 

Teemapäivinä useasti järjestettiin jonkin sortin turnaus eri lajien puitteissa, ja 

koulussa pelattiinkin niin jalkapalloa, kuin nuijapalloa. Oppilaskunta oli mukana 

auttamassa itsenäisyyspäiväntanssiaisten kanssa, vaikkakin päävastuu järjestämi-

sestä oli yläasteen oppilaskunnan kontolla. Olimme myös osallisina järjestämässä 

tulevaa kansainvälisyyspäivää yhdessä opettajien ja yläasteen opkh:n kanssa. Jär-

jestimme myöskin Suomen europarlamenttivaaleista varjovaalit. 

 

Järjestimme kokouksia noin kerran tai kaksi kuukaudessa. Pari vuotta sitten pe-

rustettu opkh:n Facebook-sivusto helpottaa ja nopeuttaa hyvin hallituksen välistä 

informointia kaikkien asioiden osalta. 

 

Oppilaskunnan luona vieraili Aleksi Ojanperä Suomen Lukiolaisten Liitosta. 

Hän oli meidän koulumme kummi, ja tutustui hallituksen jäseniin ja toimintaan 

paremmin. Herra Ojanperä oli varsin tyytyväinen hallituksen kokoon, ja toimi-

vuuteen ylipäätänsä. 

 

 

 

 

 

Elias Ekholm  

Pomarkun lukion oppilaskunnan puheenjohtaja 2012-2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

LUKUVUONNA 2013 -2014 KÄYTETYT OPPIKIRJAT 
 

Pomarkun lukio tarjoaa opiskelijoille pakollisten lukiokurssien kirjat maksutta 

käyttöön. 

Lista lukiossa käytetyistä oppikirjoista on koulun kotisivulla. 

 

Tulevan lukuvuoden oppikirjalista on nähtävillä koulun kotisivulla. 
 

 

 

 

TIEDOTUKSET 
 

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava kirjallisesti lukion kansliaan 

viimeistään keskiviikkona 4.6.2014 Koulun omilta oppilailta ei vaadita päättöto-

distusta. Lasku lähetetään kotiin. 

 

Lukuvuosi 2013-2014 alkaa 11.8.2014 klo 9.30. Uudet I-vuosikurssilaiset ko-

koontuvat koulun alapihalle (sateella yläaulaan), muut kotiluokkiin. 

 

Kesän uusintakuulustelu järjestetään elokuun toisella kouluviikolla. Kuu-

lusteluun ilmoittautuminen ensimmäisellä kouluviikolla. 

 

 

 

 

 

YHTEISHAKUOHJEET 9-LUOKKALAISILLE 

 

Pomarkun lukioon otettujen opiskelijoiden nimilista on koulun ulko-ovessa ja 

www-sivuilla 13.6.2013 Valituiksi tulleille lähetetään lukiosta opiskelupaikasta 

kertova kirje ohjeineen.  

 

Lukioon otettujen on varmistettava paikkansa toimittamalla vastaanottovah-

vistus ja päättötodistus koulun kansliaan viimeistään 27.6.2013 klo 15.00 men-

nessä. Alkuperäinen päättötodistus annetaan myöhemmin takaisin, jos mukaan 

liitetään myös jäljennös. 

 

Vapaaksi jääneet paikat täytetään lisähaulla tai rehtorin päätöksellä ennen lu-

kuvuoden alkua. Lukioomme otetaan uusia oppilaita myös II ja III vuosikurssille. 

Tällaiset oppilaat voivat ottaa yhteyden suoraan lukion rehtoriin. 
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 POMARKUN LUKION YHTEYSTIEDOT 

 

Osoite:   Lukiontie 5 

               29630 Pomarkku 

 

Puhelin:  kanslia 02-5505 667 

                 opettajainhuone 02-5505 675 

 

Internet:  http://edu.pomarkku.fi/lukio 

 

Wilma: http://wilmalukio.pomarkku.fi 

 

Rehtori:  Jussi Heervä 

Puhelin:  koulu 044-0940 792 

Email:  jussi.heerva@edu.pomarkku.fi 

 

Vararehtori: Tarja Ihalin 

Puhelin: (ei kesäloman aikana) 044-3498 489 

Email: (ei kesäloman aikana) tarja.ihalin@edu.pomarkku.fi 

 

Opinto-ohjaaja: Pirjo-Liisa Uusitalo 

Puhelin: (ei kesäloman aikana) koulu 02-5505 672 tai 5505-675 

Email:  (ei kesän aikana) pirjo-liisa.uusitalo@edu.pomarkku.fi 

 

 


