
KATSAUS LUKUVUOTEEN 2016-2017 

Arvoisa juhlayleisö; uudet, pian lakitettavat ylioppilaat sekä koko lukion väki. 

Kuinka nopeasti lukuvuosi onkaan taas vierähtänyt kevätjuhlaan. 

Olemme jo kolmena edellisenä vuonna viettäneet ylioppilasjuhlamme yhteydessä 

riemuylioppilasjuhlaa. Tänään se saa arvoistaan jatkoa. Vuoden 1967 26 ylioppilaasta ovat tänään 

läsnä: Tuulikki Airaksinen, Terho Eloranta, Pirkko Forss, Eero Halmekoski, Ella Kiesi, Aimo 

Lavia, Ulla Lehtinen-Nikkola, Aila Mielikäinen, Veijo Niinikoski, Pekka Rahkila, Reino Rossi, 

Pirkko Salmenniemi ja Antti Tonteri. 

Toivotan teidät riemuylioppilaat lämpimästi tervetulleeksi ylioppilasjuhlaamme!  

Vietämme Suomi 100 juhlavuotta. Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhla on sukupolvemme 

merkittävin juhlavuosi. Juhlavuoden tavoitteena on tarkastella mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa. 

Tähän hetkeen sopii tarkastella ylioppilastutkinnon yli 100 -vuotista taivalta, sen alkuhetkistä 

nykypäivään ja tulevaisuuteen. 

Suomalainen ylioppilastutkinto on saanut alkunsa yliopiston suullisista pääsykuulusteluista, joilla 

mitattiin kokelaiden latinan ja kristillisen opin perusteiden osaamista.  

 

Nykymuotoisten ylioppilaskirjoitusten alkuvuotena pidetään vuotta 1852, jolloin suullisten 

kuulusteluiden rinnalle otettiin käyttöön kirjalliset kokeet: äidinkielinen kirjoitus sekä käännös 

äidinkielestä vieraalle kielelle, joka oli yleensä latina.  

 

Naiset saivat osallistua ylioppilaskirjoituksiin vain erityisluvalla eikä heidän annettu käyttää 

ylioppilaslakkia. Heidän oli tyydyttävä ylioppilasjuhlissaan pelkkään lyyraan. 

 

Vuonna 1874 kirjalliset kokeet siirrettiin pääosin yliopistolta lukioille. Yliopiston sensorit kuitenkin 

laativat ja tarkastivat koekysymykset. Naisten osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin vapautettiin. 

Lukion oli järjestettävä valmistuville oppilailleen kirjallinen koe suomen ja ruotsin kielessä, 

vieraassa kielessä (saksa, ranska, venäjä tai latina) sekä matematiikassa.  

 

Vuonna 1901 otettiin lisäksi käyttöön erilliset pitkän ja lyhyen matematiikan kokeet. Läpäistyään 

kaikki kirjalliset kokeet oppilaat osallistuivat yliopiston järjestämiin suullisiin kuulusteluihin. Sekä 
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kirjallisissa että suullisissa kokeissa hyväksytyt saivat luvan kirjautua yliopiston opiskelijoiksi ja 

käyttää ylioppilaan arvonimeä.  

 

Suulliset kokeet lakkautettiin (1919). Vuoden 1921 ylioppilastutkintoasetuksessa tutkinnon 

järjestäminen siirrettiin kokonaan lukioiden vastuulle. Ylioppilastutkintoon kuului viisi pakollista 

koetta: äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja matematiikan rinnalle tuli reaalikoe, 

jolla mitattiin kokelaan tietoja luonnontieteellisissä aineissa (fysiikka, kemia, biologia ja maantieto) 

sekä historiassa ja uskonnossa. Yliopiston sijaan Ylioppilastutkintolautakunta vastasi kokeiden 

laatimisesta ja korjaamisesta.  

 

Sodan aikana järjestettiin rintamalla palvelleille nuorukaisille ns. sotilasylioppilaskirjoituksia. 

Vuosina 1940 ja 1942 tutkintoa ei lainkaan järjestetty, vaan silloin lukion viimeisen luokan oppilaat 

julistettiin ylioppilaiksi päästötodistuksen arvosanojen perusteella. 

 

Vuonna 1994 sallittiin tutkinnon suorittaminen hajautettuna, korkeintaan kolmena peräkkäisenä 

tutkintokertana. Tämä on sittemmin saanutkin suuren suosion, sillä 2/3 opiskelijoista suorittaa 

tutkintonsa hajautettuna. Myös tutkintorakennetta uudistettiin lisäämällä hiukan sen valinnaisuutta. 

Kokelaan oli kirjoitettava neljä pakollista koetta sekä valinnan mukaan ylimääräisiä kokeita 

(voimassa edelleen). Äidinkieli oli kaikille pakollinen, mutta loput kolme sai valita toisen 

kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaalin joukosta (voimassa edelleen). 

Uudistuksen yhteydessä keskustelua herätti etenkin se, että toisen kotimaisen kielen kokeen 

pakollisuus poistui. Vuonna 2006 vanha reaalikoe lakkautettiin ja jaettiin erillisiin ainereaaleihin, 

jotka sisältävät oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Kaikkien aikojen kirjoitettujen aineiden ennätys on 

keväältä 2015, kun erään helsinkiläisen lukion opiskelija kirjoitti 16 ainetta. 

Tutkinnon syksyllä 2016 alkanut sähköistäminen on jo meneillään. Uusia aineita tulee jatkuvasti 

mukaan. Viimeisenä matematiikka. Vuonna 2019 koko tutkinto toteutetaan tieto- ja 

viestintätekniikkaa hyödyntäen, eikä paperista ylioppilastutkintoa enää järjestetä. Meidän 

lukiossamme sähköiset kokeet järjestetään lukiorakennuksessa matematiikan luokassa, jossa on 20 

kirjoittajapaikkaa. Kokeet suoritetaan pääosin opiskelijoiden omilla koneilla. 

Nyt tutkinnon uudistamista suunnitellaan jälleen. Siitä halutaan entistä vaativampi. Tavoitteena on 

lisätä matematiikan ja toisen kotimaisen kielen suosiota. Toisaalta kokeita voisi jatkossa uusia 

nykyisen kahden kerran sijaan kolme kertaa. Kokeiden suoritusaika lyhenisi kuudesta tunnista 
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neljään. Kaksipäiväinen äidinkielen koe muuttuisi yksipäiväiseksi. Suullinen koe tulisi takaisin, 

kieliin, mutta aikaisintaan vuonna 2022. Nähtäväksi jää, mitkä esitetyistä uudistuksista tulevat 

toteutumaan. 

Miten kulunut lukuvuosi meni meidän lukiossamme? 

Päättynyt lukuvuosi oli täynnä toimintaa, viihdetaiteilija Uotista lainaten suorastaan ”täyttä törinää”. 

Tämä näkyi varsinkin painopistealueillamme kansainvälisyydessä, liikuntavalmennuksessa ja 

yrittäjyydessä.  

Lukiossamme pyörii kolme Erasmus+ -projektia, joista kaksi on suunnattu opiskelijoille, yksi 

opettajille. Opiskelijoille tarkoitetut projektit mahdollistavat 10 lukiolaisemme osallistumisen 

työpajaviikolle. Syyskuussa NZEB –tiedeprojektilaisemme olivat mukana työpajaviikolla Italian 

Viterbossa ja joulukuussa Hollannin Rotterdamissa. Lokakuussa Horizon -projektilaisemme olivat 

Saksan Bitterfeldissä ja nyt toukokuun alkupuolella Espanjan Carunassa.  

Helmikuussa Ranska –projektimme kutsui 31 Lycee Saint Joseph lukion opiskelijaa vierailulle 

lukiollemme viikon ajaksi. Huhtikuussa olimme isäntäkouluna 70 eurooppalaiselle NZEB –

projektilaiselle sekä heidän opettajilleen. Ranskan Angersin lukiosta oli kaksi opettajavierasta 

lukiossamme viikon ajan. 

Olemme myös vastaanottaneet muutaman tunnin vierailulle EduCluster Finlandin kautta tulleita 

opettajia sekä rehtoreita Intiasta ja Kiinasta kouluumme.   

 

Varainhankintaprojekti, joka on yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan, oli tuottoisa teidän 

opiskelijoiden aktiivisuuden ansiosta. Projektin tuotoilla katettiin osa kansainvälisyyden, 

liikuntavalmennuksen ja Wanhojen tanssien kustannuksista. Aktiivista otetta ovat vaatineet 

myös opiskelijoiden suunnittelemat ja toteuttamat koulun tapahtumat ja juhlat. Tuoreimpana n. 

viikko sitten järjestetty Ranska –konsertti.  

 

Kestosuosikkimme maastokurssi toteutettiin tänä keväänä jo 14. kerran. Teimme toteutuksen 

osalta sellaisen muutoksen, että jatkossa tälle teemaopintoihin kuuluvalle kurssille osallistuvat 

lukion ykköset.  

 

Tänään lauantaina valkolakin painaa päähänsä 26 714 uutta ylioppilasta. Uusista ylioppilaista 58% 

on naisia. Pienellä maalaislukiollamme on hyvät mahdollisuudet menestyä. Jokainen oppilas 



tunnetaan, opiskelun polulla saa henkilökohtaista ohjausta.  

 

Arvoisat abiturientit saatte pian kantaaksenne ylioppilastutkinnon merkit, 

ylioppilastutkintotodistuksen ja valkolakin. Saatte myös Joutsan lukion päättötodistuksen. Olette 

osa koulumme historiaa sekä sen katse tulevaisuuteen. Sillä tulevaisuutta varten me koulua teemme. 

Rehtorin ja opettajan työn hienous ja ainutkertaisuus on tehdä työtä paremman tulevaisuuden eteen. 

Siksi minun toiveeni on, että jaatte eteenpäin koulumme tarinaa. Nuoruuteen kuuluu heittäytyä 

tilanteeseen täysillä. Jos elämässä ryhtyy liikaa jarruttelemaan, niin sitä saa jarrutella 

loppuelämänsä. Välillä tulee kolhuja, mutta nekin kuuluvat elämään. Kolhuitta ei selviä kukaan, 

joka haluaa tehdä elämässä jotakin merkityksellistä. Siksi toivon, että otatte mukaanne seuraavan 

asenteen: uskalla olla oma itsesi ja elää hetkessä. 

Lopuksi kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja niitä tahoja, jotka ovat muistaneet nuoria 

stipendein ja kirjapalkinnoin. Antamanne tuki on erinomainen kannustin nuorille. Lopuksi 

kiitän opiskelijoita, opettajia, henkilökuntaa yhteistyöstä ja toivotan kaikille hyvää kesää. 

 
 Merja Heinäaho 
 Rehtori 


