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Rehtorin kirjoitus

Kulunutta lukuvuotta 2020-2021 voisi hyvin kuvailla muutoksien lukuvuotena. Ensi 
lukuvuonna oppivelvollisuus laajenee ja lukion 1. vuoden opiskelijat aloittavat opin-
tonsa siis oppivelvollisina uuden opetussuunnitelman mukaan, joka on saatu puristet-
tua sivistyslautakunnan hyväksymään muotoon. Opetussuunnitelman muuttumisen 
myötä uusiutuvat oppimateriaalit on saatu valittua, ja olihan tänä lukuvuonna joku 
koronakin huomioitavana. Koronatilanteen hallitseminen alueellisin päätöksin aiheutti 
poikkeuksellisen määrän opetusjärjestelyiden muutoksia rajoitusten tiukentuessa ja 
välillä löysentyessä. Joulukuun alusta huhtikuun loppuun seilattiin eri kokoonpanoilla 
etäopetuksen, hybridiopetuksen sekä lähiopetuksen välillä. Etäopetusjaksot sujuivat 
jo viime kevään jälkeen paremmin, vaikkakin ongelmatonta etäopetus ei koskaan ole. 
Hybridiopetus toi hieman lohtua kotosalla opiskeluun, ja voi sitä riemua, kun saimme 
palata pitkän ajan jälkeen täyteen lähiopetukseen. Uskon, ettei talostamme löydy yh-
tään henkilöä, joka ei tämän lukuvuoden jälkeen arvosta sydämessään sitä, että nä-
emme toisiamme ja saamme käydä lukiolla töissä ja opiskelemassa. Se, että olemme 
suhtautuneet vastuullisesti koronatilanteen hallintaan, on ollut merkityksellistä, sillä 
tartuntaketjuja ei ole päässyt syntymään! Yksittäisiä tautitapauksia on toki meilläkin 
ollut.

Kuluneen lukuvuoden aikana 15 opiskelijaa suoritti Turun ammattikorkeakoulun kans-
sa yhteistyössä tuotetun opintokokonaisuuden Yrittäjyyden perusteet (5 op). Saimme 
toteutettua kolme tähtivierailijan esitystä etäyhteyksin. Niistä viimeisimpänä keväällä 
Ville Niinistö kertoi yhteiskuntaopin opiskelijoille työstään meppinä.

Kevään ylioppilaskirjoitukset toteutettiin koronaturvallisesti, ja koronan vaikutus nä-
kyi selvästi myös lisääntyneenä korottajien määränä. Reaalin kirjoituspäiviä oli li-
sätty neljään ja matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kirjoitukset oli sijoitettu 
eri päiviin. Urakasta selvittiin kunnialla, vaikka kokelaille tämäkin kirjoituskerta oli 
varsinainen koettelemus. Vaikka, rakkaat valmistuvat, olettehan te jo tuohon koet-
telemukseen tottuneet, sillä nyt valmistuva ikäluokka ei ole osallistunut kirjoituksiin 
ilman koronarajoituksia ja erikoistoimia. Nostan hattua teille hienosta venymisestä ja 
keskittymisestä olennaiseen. Selvisitte hienosti! Kevätjuhla toteutetaan tänä vuonna 
siten, että lakitus striimataan koteihin katsottavaksi ja juhlasalissa ovat paikalla vain 
lakitettavat sekä opettajat.

Haluan kiittää koronanvuoden ja opetussuunnitelmatyön sekä tulevan toisen asteen 
maksuttomuuden ja oppivelvollisuuden laajentumisen ristipaineessa marinoitunutta 
henkilökuntaani jaksamisesta. Teette hyvää työtä isolla sydämellä! Opiskelijoita ha-

luan kiittää jaksamisen lisäksi sen sietämisestä, että muutokset ovat tulleet nopealla 
aikataululla ja olette joutuneet reagoimaan ripeästi muuttuviin järjestelyihin oikeas-
taan koko lukuvuoden ajan. Toivotan jokaiselle teistä oikein rentouttavaa kesää, olet-
te lomanne totisesti ansainneet.

 Raisiossa 5.6.2021

Juhki  

Koronalukuvuonna oli monenlaista ergono-
mista opiskelu-, työnteko- ja lepoasentoa. 
Mallia näyttävät rehtorin koirat Eeben, Tesla 
ja Kerttu.
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Ensimmäinen päivä lukiossa. Täysin uusi paikka, uusi rakennus ja uudet ihmiset, jois-
ta tunsin entuudestaan vain kourallisen. Kävelin lukiolle ja portaat ylös saliin, jonne 
alkavien oli tarkoitus mennä. Istuin alas ja katselin ympärilleni. Hetken salissa kuului 
puheensorinaa, ja opiskelijoita saapui paikalle vielä lisää  -   jotkut heistä yksin ja jot-
kut pienissä porukoissa. Muutaman minuutin odottelun jälkeen rehtori kertoi koulun 
käytännöistä ja toivotti meidät tervetulleiksi, minkä jälkeen meille esittelivät itsensä 
opettajat, tutorit ja oppilaskunnan hallitus. Tietoa tuli paljon, enkä ollut varma, muistai-
sinko kaikkea millään, joten yritin vain painaa tärkeimmät asiat mieleeni. Päivän aika-
na tutustuimme vielä ropoon ja luokkamme tutorit esittelivät lukiota vielä tarkemmin. 

Viikko kului nopeasti, ja tutustuin moniin uusiin ihmisiin ja sain uusia kavereita. Tutorit 
pitivät kuitenkin vielä ryhmäytymistunnin, jolla söimme jäätelöt ja pelasimme Kahoo-
tia. Roporyhmässäni on monta erilaista persoonaa, ja todellakin haluaisin tutustua 
kaikkiin vielä paremmin. Harmi, että koronan takia ryhmäytymistunnilla emme voi-
neet tehdä oikein mitään yhdessä, koska siinä olisi varmasti tullut juteltua enemmän 
toisten kanssa. Ryhmäytyminen kuitenkin jatkuu koko ajan, kun olemme samoilla 
tunneilla ja ruokailussa samaan aikaan, joten ehkä saan vielä lisää kavereita.

Viikko ryhmäytymisen jälkeen oppilaskunnan hallitus järjesti halukkaille valokuva-
suunnistusta, johon osallistuin muutaman kaverini kanssa. Löysimme lopulta kaikki 
rastit, ja itse ainakin pidin ideasta, koska samalla tutustuimme lukion sisätiloihin en-
tistä enemmän.

Lukio	on	ainakin	omalta	osaltani	alkanut	hyvin,	ja	minulla	on	positiivinen	fiilis	opetta-
jista, lukiokavereista ja lukio-opiskelusta ylipäätään. Raision lukiossa on mielestäni 
hyvä ilmapiiri ja siellä on kiva käydä, sillä koen, että voin olla rauhassa oma itseni ja 
toteuttaa suunnitelmiani vapaasti.

     

Emilia Uotila, 20D

Kokemuksia lukion alusta



10 11

Turun Kalevan kisoissa Silja Kosonen voitti uransa ensimmäisen aikuisten Suomen 
mestaruuden naisten moukarissa. Voittoheitto oli 68,40 m, ja se tuli kolmannella kier-
roksella. Hän on loistava esimerkki siitä, että kovalla työllä kaikki on mahdollista. 
17-vuotiaana suomenmestaruuden voitto on todella iso saavutus. 

-Nyt tuntuu hyvältä. Paikalla oli paljon sukua ja kavereita katsomassa, joten olen to-
della onnellinen, että onnistuin, Kosonen kertoi. Hän  tiesi, että Krista Tervon kanssa 
tulee kova kisa, mutta silti hän toivoi mestaruutta.

Koronakevät ei vaikuttanut harjoitteluun erityisesti, mutta henkisesti toki, kun kisoja 
siirrettiin ja peruttiin. Treenien kannalta kaikki meni kuitenkin hyvin ja varsin normaa-
listi. 

-Koronan takia ei ole mitään kansainvälisiä kisoja vuonna 2020, mutta jos kaikki me-
nee hyvin,  niin tarkoitus olisi kisata pienemmissä kisoissa vuonna 2021. Tavoitteena 
on myös lähteä Tokion olympialaisiin ja nuorten MM-kisoihin, jotka ovat Keniassa, 
Kosonen ennakoi.

Vaikka Raision lukio ei ole urheilulukio, Kosonen kertoi pystyvänsä yhdistämään ta-
voitteellisen urheilun ja lukio-opiskelun. Hän keskittyy erityisesti aineisiin, jotka kirjoit-
taa ylioppilaskirjoituksissa, ja muissa voi löysätä vähän. Kososella ei myöskään ole 
aamutreenejä, joten hän voi käydä  koulua päivisin ja iltaisin treenata.

Kosonen on huomannut, että urheilu tukee opiskelua ja urheilu tuo tasapainoa ar-
keen. - On helpottavaa, kun pääsee välillä johonkin ihan muuhun maailmaan. Se on  
rentouttavaa, Kosonen kuvaili.

Silja valmistuu suunnitellusti ylioppilaaksi keväällä 2021. Hän kiittää lukion rehtoria 
sekä kaikkia opettajia, jotka ovat kannustaneet ja tsempanneet häntä  -  joskus ihan 
paikan päällä. Opinto-ohjaaja Tuula Putkuri oli lämpimässä kesäillassa kisakatso-
mossa kannustamassa ja näkemässä voittoheiton.

- Erityisen suuri kiitos Juhki-rehtorille, että hän on mahdollistanut leireille pääsyt sekä 
muut lomat. On helpottanut, kun olen saanut tarvittaessa lomia. Rehtori on luottanut, 
että hoidan kouluhommat, Kosonen kiitteli. 

Koko Raision lukion väki toivottaa Siljalle onnea ja menestystä niin urheilun parissa 
kuin opiskeluissakin

Lämpimät onnittelut suomenmestari Silja Kososelle ja kaikkea hyvää tulevaan!

Ermina Hodzic, 19D

Raision lukion opiskelija Silja Kosonen voitti         
moukarin SM-kultaa 

Suomenmestari Silja Kosonen ja Ermina Hodzic, joka oli Kalevan 
kisoissa jäätelönmyyjänä.

Vuoden nuori urheilija on Silja Kosonen

Vuosittainen Suomen Urheilugaala järjestettiin torstaina 14.1. 2021 Helsingissä. Ko-
ronapandemian vuoksi tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa

Kososelle soitettiin tieto valinnasta jo ennen uutta vuotta, koska tänä vuonna gaalaan 
osallistuivat vain palkitut urheilijat.
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-Valinta oli yllätys. Takana on hyvä kausi mutta valintaa ei tehdä vain yleisurheilijosta 
vaan kaikista lajeista, joten siksi uutinen tuli yllätyksenä. Vasta gaalassa tajusi kun-
nolla, miten iso huomionosoitus tämä on, Kosonen kertoi.

Gaalaan saapumisaika oli tarkka, etteivät kaikki saavu samaan aikaan. Kososen tu-
loaika oli 19.35, ja klo 20.07 oli “time to shine” -hetki, joka alkoi esittelyvideolla. Siinä 
vuonna 2012 Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittu painija  Petra Olli kertoi Kososesta. 
Palkinnon saatuaan tämä moukarin naisten SM-kultaa voittanut raisiolainen piti kii-
tospuheen, jossa hän kiitti ensimmäisenä äitiä ja isää, sitten Raision kaupunkia, So-
meron Esa -urheiluseuraa, henkilökohtaista valmentajaa,  fysiikkavalmentajaa sekä  
manageria. 

Palkintokaappi on jo pullollaan, mutta Uuno-pokaali pääsee kunniapaikalle yli 200 
muun palkinnon joukkoon.

Mutta eivät jääneet palkinnot tähän. Varsinais-Suomen Urheilugaala juhlittiin 31.1. 
Turun Messukeskuksesta tehdyn lähetyksen kautta. Huippukautensa ansiosta Silja 
Kosonen valittiin vuoden 2020 parhaaksi varsinaissuomalaiseksi urheilijaksi. 

Onnittelut koko Raision lukion puolesta!

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja
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Raision lukion opiskelija Topias Jokinen on      
frisbeegolfin suomenmestari

Olen	harrastanut	frisbeegolfia	vuodesta	2015	eteenpäin.	Löysin	lajin	kunnolla	2015	
European Openista, jota olin katsomassa oikeastaan vähän vahingossa. Alun perin 
olimme lähteneet lomareissulle vanhempieni kanssa, ja meidän piti käydä Särkän-
niemessä huvittelemassa. Saavuttuamme hotellille näin Youtubessa mainoksen fris-
beegolfkisoista nimeltä European Open, joka on yksi maailman suurimmista ja joka 
pelataan vuosittain Nokialla. Sanoin äidille, että mennään mieluummin katsomaan 
kisaa ja jätetään huvipuisto. Siitä syttyi kipinä lajiin. 

Nykyään frisbeegolf on todella iso osa elämääni. Kesällä on jopa kahdeksan viikon-
loppua putkeen kisoja Suomessa ja muualla Euroopassa. 

Tänä	vuonna	voitimme	Turun	joukkueen	kanssa	joukkuefrisbeegolfin	SM-kultaa.	Tas-
kusta	löytyy	myös	joukkuefrisbeegolfin	SM-pronssi	ja	pari	frisbeegolfin	SM-pronssia.	

Minulla oli selässä rasitusmurtuma vuoden 2019 kaudella, ja se kesti koko vuoden. 
Vuonna 2020 pääsin vähän taas kisailemaan ja huomasin, että loukkaantuminen vain 
vahvisti uraani.

Topias Jokinen, 18 A
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Minna Nummenmaa on vuoden 2020                
psykologianopettaja

Psykologianopettajat PSOP ry on valinnut vuoden 2020 psykologianopettajaksi Rai-
sion lukion lehtori Minna Nummenmaan. Minna Nummenmaa toimii psykologian ja 
opinto-ohjauksen opettajana. 

Nummenmaa on aikaansaava ja monipuolinen psykologian ja opetuksen osaaja, jon-
ka aktiivisuus psykologian opettajien kentällä niin paikallisesti kuin koko Suomessa 
on auttanut monia opettajia kehittämään omaa opetustaan. Hänen työpanoksensa 
lukion 2021 alkavan opetussuunnitelman psykologian tekstien tuottamisessa osana 
Opetushallituksen työryhmää oli arvokas. Hän halusi tehdä uutta lukion opetussuun-
nitelmaa avoimuuden hengessä, mikä näkyi sekä opettajayhdistyksen Turun koulu-
tuspäivien työpajoissa että epävirallisten kommenttien pyytämisessä prosessin aika-
na monilta eri opettajilta ja muilta tahoilta.

Psykologianopettajan ja opinto-ohjaajan töiden lisäksi Minna on toiminut PSOPin hal-
lituksessa jäsensihteerinä sekä antanut aikaansa ja osaamistaan pisteytysohjeiden 
julkaisemisessa. Lisäksi hän on mukana tekemässä Studeon psykologian oppimate-
riaalisarjaa ja on aktiivinen auttaja sen käyttäjille esimerkiksi Facebook-ryhmässä.

Lisäksi Minna Nummenmaa on ohjannut useita pyskologian opetusharjoittelijoita ja 
näin jakanut omaa asiantuntijuuttaan tuleville opettajille.

Hänellä on ollut myös opiskelijana valiovastaaja muutama vuosi sitten. Valiovastaa-
jalla tarkoitetaan ylioppilaskokelasta, joka on sijouttunut pyskologian ainereaalissa 
koko Suomen parhaiden joukkoon.

Minna, henkilökohtaiset kiitokset avuliaisuudestasi ja salamannopeista vastauksista 
ja linkeistä sekä siitä, että sinulta voin kysyä aina myös niitä tyhmiä ja vielä tyhmem-
piä kysymyksiä. 

Lämpimät onnittelut koko työyhteisön puolesta Minna Nummenmaalle. 

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja

Minnan opetus motivoi perjantai-iltapäivälläkin

Lämpimät onnittelut minunkin puolestani Ralun omalle Piagetille. Valinta meni täysin 
nappiin ja oikealle henkilölle.Opettajana Minna on positiivinen ja rento, mutta tarpeen 
tullessa myös jämpti. Vaikka en ole ollut Minnan opetuksessa kuin 2.kurssia, niin Min-
na on kuitenkin osaamisellaan motivoinut minua jatkamaan opintoja. Takaraivossa on 
ajatus osallistua psykologian ylioppilaskokeisiin.
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Minnan tunneilla aika ei käy tylsäksi

Minna Nummenmaan psykologian tunnit ovat olleet kiehtovia. Ne ovat aina saaneet 
minut janoamaan lisää tietämystä ihmisen käyttäytymisestä, persoonallisuudesta, 
tunteista ja niiden säätelystä, hermoston toiminnasta ja melkeinpä mistä tahansa 
psykologiaan liittyvästä aiheesta. En usko, että kukaan muu opettaja osaisi opettaa 
psykologiaa niinkin intuitiivisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti kuin Raision lukion oma 
ja ihana Minna.

Lisäksi Nummenmaan opetusmetoditkin ovat mukavan virkistäviä ja vaihtelevia. Joil-
lakin tunneilla työskennellään ryhmissä, joskus taas pareittain ja silloin tällöin opiskel-
laan itsenäisesti. Perinteisen opiskelun lisäksi tunneilla saatetaan kokeilla pienimuo-
toisia “demoja” ja leikkejä psykologisista ilmiöistä sekä katsoa dokumentteja monista 
eri aiheista, kuten rakkaudesta ja aggressiosta. 

Opiskelijana voin todeta, että vaikkei psykologiasta erityisesti välittäisikään, niin Min-
nan tunneilla aika ei käy tylsäksi. Suosittelen siis lämpimästi opiskelemaan psykolo-
giaa Raision lukiossa vuoden 2020 psykologianopettajan seurassa!

Pinja Piitulainen, 18A

On tärkeää, että opettaja on mukava ja tulee toimeen opiskelijoiden kanssa, mutta 
vielä tärkeämpää on opetuksen laatu. Minnalla ei ole vain yhtä opetustapaa vaan 
hän pyrkii opettamaan monipuolisesti. Tämä on ollut mielestäni yksi syy, jonka ta-
kia haluan jatkaa psykologian kursseja. Minnalla on myös jokin erityinen taito tukea 
ja motivoida opiskelijoita.  Opiskelu ja tunneilla olo eivät maistu pakkopullalta, eivät 
edes perjantai-iltapäivällä.

 Ennen koronaa istuimme ryhmissä ja saimme pohtia erilaisia tehtäviä. Parasta oli 
se, että saimme ryhmätehtäviä ja pienenä motivaattorina olivat tietysti muumitikkarit. 
Näin kilpailuhenkisenä ihmisenä oli kiva aina joskus kisata muita ryhmiä vastaan ja 
katsoa, mitä onkaan jäänyt mieleen kurssilta.  Mieleeni on opettavasena työnä jäänyt 
2.kurssin kurssityö “Minun kehitykseni”. Oli hauska nauraa vedet silmissä, kun kotona 
keskustelimme, millainen vauva olen ollut ja millainen temperamentti minulla on ollut. 

Minna sanoi ensimmäisenä koulupäivänä: ” Ette mua voi välttää, koska olen lukion ai-
noa psykologianopettaja.” En tiedä ihmistä, joka haluaisi välttää noin hyväsydämisen 
ja ammattitaitoisen opettajan opetusta.

Ermina Hodzic, 19D

RBR-päivä   4.9.2020                                         
RBR-päivä vietettiin Martinsalissa luentoja kuunnellen, 
koska koronaviruksen takia emme voineet tänä vuonna 
järjestää perinteistä Raisio Business Race -päivää.

Ensimmäiseksi esiintyi Vill Sander, joka kertoi urastaan 
video- ja valokuvaajana. Saimme myös nähdä hänen te-
oksiaan, jotka olivat todella upeita.

Toisena meille esiintyi Raision lukion entinen opiskelija 
Miikka Evesti. Hän kertoi monivaiheisesta yrittäjäuras-
taan	sekä	hänen	nykyaikaisesta	NGS-finland-yritykses-
tä. Evesti kertoi myös vinkkejä, miten perustaa oma yri-
tys ja mitä siihen vaaditaan. 

Viimeiseksi meille esiintyi etänä Julia Thuren. Hän kertoi 
mielenkiintoisen oman tarinansa yrittäjänä. Thuren kertoi myös paljon hyviä vinkkejä 
työelämään ja opiskelijaelämään liittyen. Hänen puheensa oli hyvä ja mieleenpainu-
va.

RBR-päivä onnistui kaikin puolin. Uskon, että jokainen salissa oleva oppi jotakin uut-
ta.

Josefiina Telkki, 19E

Miikka Evesti
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Yrittäjyyttä oppimassa

Yrittäjyyskurssilla (YH6)  olemme keksineet 3-4 hengen ryhmissä yritysideoita, joita 
olemme pitkin vuotta kehittäneet. Olemme myös tutustuneet syvemmin siihen, mitä 
yrittäjyys on.

Syksyllä meillä oli 8.10-9.10.2020 24h-leiri. Yleensä leiri kestää kaksikymmentäneljä 
tuntia nimensä mukaisesti, mutta tämän vuoden leiri oli koronan takia valitettavasti 
a kuudentoista tunnin pituinen. Näiden tuntien aikana kehittelimme Elovenalle uutta 
ilmiötä, jossa siis piti suunnitella jokin uusi tapahtuma, tuotesarja tai yhteistyö jonkin 
toisen yrityksen kanssa. 

Aloitimme aamulla 8.10.20 puoli kymmeneltä infolla, jonka jälkeen jakauduimme ryh-
miin ja aloimme suunnittelemaan ideoitamme. Välillä meillä kävi yrittäjiä puhumassa 
omista yrittäjyyskokemuksistaan, mutta muuten kiersimme pisteillä koko päivän, jois-
sa hioimme ideoitamme loppuun. Lähdimme koululta kotiin yön ajaksi illalla klo. 22.00 
ja palasimme seuraavana päivänä 8 aikaan. 

9.10.20	meillä	oli	finaali,	jossa	saimme	tietää,	ketkä	voittivat	kilpailun	ideallaan.	Päi-
vämme päättyi vähän ennen kahtatoista, jolloin pääsimme kotiin.

Toisena tapahtumana meillä on ollut vierailu Turun ammattikorkeakoululla, jossa 
olimme  30.10. kuuntelemassa Elina Hiltunen luentoa tulevaisuudesta. Luento kesti 
kaksi tuntia ja sen aikana opimme paljon uutta.

Tässä vielä muutaman opiskelijan ajatuksia yrittäjyyskurssista:

“Yrittäjyyslinjalla olen oppinut  yrittäjyydestä monia hyödyllisiä asioita. Muu-
tenkin opiskelu on tuntunut mukavalta ja rennolta. Hauskinta on ollut kuiten-
kin yhteistyö ja kavereiden kanssa yritysidean kehittely”

“ Yrittäjyyslinja on ollut mukavaa vaihtelua normaalin kouluarjen keskellä. 
Olen saanut lisää tietoa ylipäätään yrittäjyydestä, ja kaikki tieto on jäänyt 
paremmin mieleen konkreettisen tekemisen avulla. Ja on ihan mahtavaa, että 
toisena vetäjänä on myös ammattikorkeakoulusta opettaja.”

Ellen Rantala 20B

Tässä kahden yrityksen logot

Pietro Berg

Otto Grönblom

Julia Haka

Joona Kuivalainen

Ossi Lumento

Valma Mannevuo 

Jenna Murto

Eemeli Nikula

Netta Nordblad

Antton Rakkolainen

Teijo Seikkula

Marius Suominen

Vili Vartiainen

Frans Vigren 

Roni Vuorela

Yrityslinjalta valmistuneet: 
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Työ, megatrendit ja tulevaisuus

Yrittäjyyskurssilaiset kävivät 30.10. kuuntelemassa Turun ammattikorkeakoulussa tu-
levaisuudentutkija Elina Hiltusta. Hän kertoi kaupungistumisen olevan yksi suurista 
megatrendeistä. Ennusteen mukaan vuonna 2030 maailmassa on arviolta 41 me-
gakaupunkia ja 3 miljardia ihmistä asuu slummeissa. Köyhyys on vähentynyt: Vuon-
na 1950 maailman väestöstä noin 72% oli köyhiä (alle 2 USD/päivä). Vuonna 2015 
köyhiä oli noin 10% maailman väestöstä.  Globalisaation uhkia ovat nationalismi ja 
populismi.

Tulevaisuuden taitoja ovat luovuus, yrittäjyys, teknologiaymmärrys, kommunikaatio-
taidot, medialukutaito, stressinhallinta, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, yhteis-
työtaidot, kulttuuriymmärrys, neuvottelutaidot ja informaatiouteliaisuus.

Pääsin seuraamaan Job shadowing -päivänä sosiologian professorin ammattia Tu-
run yliopistolle. Samaa ammattia tuli seuraamaan myös toinen opiskelija Ralusta. 
Päivä alkoi yliopiston Publicum-rakennuksen etuovilla klo 8.30. Rakennus oli moni-
mutkainen, mutta onneksi ehdin ajoissa paikalle. Job shadowing -päivän vastuuhen-
kilö saapui, ja astuimme rakennukseen sisälle. Vastuuhenkilön työhuone sijaitsee 
neljännessä kerroksessa, joten jouduimme kävelemään monet rappuset. Matka työ-
huoneelle oli sokkeloinen. 

Saavuttuamme työhuoneelle jätimme tavarat ja siirryimme viereiseen kokoustilaan. 
Aluksi keskustelimme yliopiston ja erityisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toi-
minnasta. Opin esimerkiksi tiedekunnan eri opettajista sekä heidän koulutustaus-
toistaan. Tämän keskusteluhetken jälkeen alkoi ensimmäinen työtehtävä. Seurasin 
Teamsin välityksellä käytävää erään hankkeen loppuraportointiin liittyvää kokousta. 
Kokouksessa käytiin läpi monia exceleitä loppuraportointia koskien. Kokous kesti noin 
1,5 tuntia, minkä jälkeen oli lounastauko. Söin omat evääni sosiologian taukotilassa. 

Lounaan jälkeen alkoi toinen työtehtävä. Pääsin seuraamaan pro gradu -seminaaria. 
Keitimme kahvia ja laitoimme keksit valmiiksi. Kaksi pro gradu -tutkielman kirjoittajaa 
saapui paikalle. Aluksi keskustelimme erään professorin, lehtorin ja tutkielmien kirjoit-
tajien kanssa heidän urapoluistaan. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla, kuinka montaa 
eri reittiä voi päätyä samaan paikkaan. He kertoivat myös sosiologiasta oppiaineena 
sekä mainitsivat, kuinka monipuolinen ja avartava koulutus se onkaan. Tämän jäl-
keen alkoi seminaari. Aluksi kirjoittajat kertoivat uusista muutoksista tutkielmiinsa. 
Sen jälkeen toinen kirjoittajista vertaisarvioi, ja lopuksi opettajat esittivät korjaus- ja 
muokkausehdotuksia. Ilmapiiri oli hyvin rento, ja oli hienoa nähdä, miten hyvin kirjoit-
tajat ottivat vastaan saamansa kritiikin.

Myös seminaari kesti noin 1,5 tuntia. Sen jälkeen siirryin takaisin vastuuhenkilön työ-
huoneeseen. Keskustelimme päivästä, ja kysyin tarvittavat kysymykset raportin laati-
mista varten. Lopuksi hän antoi neuvon: “Jos löytää elämässä jonkin kiinnostavan ju-
tun, siihen pitää pyrkiä ja laittaa kaikki peliin.” Tämän jälkeen lähdimme työhuoneesta 
ulko-ovia kohti. Otin muutaman kuvan, sanoimme heipat, ja lähdin autolle päin. Job 
shadowing -päivä oli minulle hyvin silmiä avaava kokemus, ja siitä jäi inspiroitunut olo. 

Sara Janger 19E

Job shadowing -päivä 29.4.
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Työelämään tutustuttiin hammaslääkäriase-
malla.

Yksi työpäivä kului Seurahuoneella Job shadowing -päivänä oltiin yliopistolla

Ermina Hodzicin Job shadowing -päivä oli 
Aunelan koulussa, jossa hän kävi alakoulua.

 
 
Joka vuosi Raision lukiolla on ollut tapana järjestää ensim-
mäisen ja toisen vuoden opiskelijoille yrittäjyysleiri, jossa 
nuoret saavat opetella ja hioa yrittäjyystaitojaan. Yrittäjyys-
leiri on suunnattu Raision lukiolaisille, mutta joka vuosi lei-
rillä on ollut mukana myös Turun klassillisen lukion ja Turun 
Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppilaita. 

Kyseinen leiri on kokonaan oppilaiden järjestämä. Leiriä 
yhdessä suunnittelevat tutorit ja leirikapteenit. Ihanat opet-
tajamme Tuula Putkuri, Janina Lönnroth ja Lotta Rauhala 
ovat totta kai leirin suunnittelussa pienenä apuna.  

Leiri perusajatuksena on leiriläisille annettuun haasteeseen vastaaminen. Haaste on 
vuosittain erilainen ja eri yrityksen keksimä. Tänä vuonna haasteen antajan toimi 
Raisio Oyj. Haaste, joka annettiin leiriläisille, oli suunnitella Elovena-ilmiö. Tämä ilmiö 
sai olla esimerkiksi tapahtuma, yhteistyö, tuote, tila tai tapa toimia. 

Leiri kestää 24 tuntia, jonka aikana leiriläiset vastaavat haasteeseen erilaisten rastien 
avulla. Leiriläiset kiertävät rasteja iltaan saakka, minkä jälkeen heillä on koko yö aikaa 
koota omaa esitelmää tai nukkua. Nukkuminen on kuitenkin todella harvinainen näky 
tällä leirillä. Tänä vuonna emme koronaepidemian takia 
kuitenkaan yöpyneet koululla. Lisäksi pesimme käsiä ja 
pidimme maskeja tai visiirejä koko leirin ajan. Jouduim-
me myös siirtämään leirin ajankohtaa myöhemmäksi 
kuin edellisinä vuosina.

24 tunnin jälkeen kaikki leiriläiset esittävät omat ideansa 
tuomaristolle, joka koostuu raisiolaisista yrittäjistä. Tuo-
mariston valitsema leirin voittaja saa haasteen antajan 
sponsoroiman palkinnon. Tänä vuonna leiripalkinnon 
vei ryhmä, jonka ideana oli hyväntekeväisyyskampanja 
yhteisen hyvän puolesta. Voittajia olivat toisen vuoden 
opiskelijat Nella, Emilia, Olli ja Laura. 

Jenna Murto, 18C ja Kaisa Nyman, 18E 

24h-leiri
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Ny24h-leirin palkintoillallinen

Ny24h-leirin kolme parasta ryhmää saivat palkinnokseen illallisen Pohjakulma ravin-
tolassa. Ravintola oli kaunis ja pystyi hyvin pitämään turvavälejä. 

Illallinen aloitettiin alkujuomilla, ja sitten saatiin alkuruoka. Sen jälkeen Raision Joki-
laakson Rotaryt kertoivat toiminnastaan. Pääruuan jälkeen esiintyi yksi jäsenistä ja 
hän kertoi rotaryjärjestökokemuksistaan ja  vaihdostaan Kanadassa. 

Jälkiruuan aikana Pohjakulman omistaja kertoi oman uratarinansa, ja sen, miten mut-
kien kautta hän oli päätynyt nykyiseen työhönsä. Hän sanoi olevansa todella tyyty-
väinen nykyiseen työhönsä.

Nella Tupila, 20E
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Tutor-toiminta lukuvuonna 2020-21

Tutorit ovat tänäkin lukuvuonna olleet 
aktiivisia. Toiminta alkoi jo kesälomalla, 
kun kesäkuussa tutorit ottivat vastaan 
alkavia. Paikalla olivat myös rehtori ja 
molemmat opinto-ohjaajat sekä rehtorin 
koira.  Tutorit olivat paikalla myös, kun al-
kavat saapuivat Raision lukioon elokuus-
sa ensimmäisenä koulupäivänä. 

Ryhmäytyspäivä peruuntui koronatilan-
teen vuoksi, mutta sen sijaan pidettiin ryhmäytymistunti, jolloin tutorit jakoivat jääte-
löt luokkiin, joissa nautittiin herkuista ryhmänohjaajan kanssa. Lisäksi tutorit vetivät 
muutamia ryhmäytymisleikkejä.

Marraskuussa kierrettiin Vaisaaressa esittelemässä 9.luokille lukiota. Tammikuussa 
tehtiin tutoreiden Tervetuloa Raluun -video, koska esittelyilta pidettiin etänä. 

Tuula Putkuri, opinto-ohjaaja

Raision lukion vanhempainyhdistyksen toiminta 
lukuvuonna 2020-21

 
Raision lukion vanhempainyhdistys on kokoontunut pääsääntöisesti etänä neljä ker-
taa lukuvuoden aikana.

Koronatilanteen vuoksi tämän lukuvuoden avustustoiminnan aikataulu on hieman 
muuttunut. Vanhojen tanssit siirrettiin syksyyn 2021, joten niihin kuuluvat kulut tulevat 
vasta ensi lukukuvoden puolella. 

Vanhempainyhdistys osallistuu taloudellisesti oppilaskunnan uuden huoneen kalus-
tamiseen. 

Vanhempainyhdistys on tukenut taloudellisesti oppilaskunnan toimintaa ja jakanut sti-
pendejä sekä syksyllä että keväällä valmistuneille ylioppilaille.

 

Katri Mikkola, Raision lukion vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
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Lukiolaisen ensimmäinen arviointiviikko

Huomenna alkaa arviointiviikko, ja ensimmäinen jakso on jo melkein ohi. Aika kuluu 
nopeammin kuin olin odottanut. Stressaan asiasta kuin asiasta, joten totta kai minun 
täytyy myös arviointiviikosta stressata. Tiedän kuitenkin pärjääväni, koska opiskelin 
kappaleet ennen seuraavaan aiheeseen menemistä -  ainakin useimmissa oppiai-
neissa.

Perjantaina oli ensimmäinen koe, mutta ennen sitä oli normaalisti koulua varttia vaille 
yhteen asti. Minulla oli terveystiedon koe. Se tehtiin paperilla, koska Abitti ei ole käy-
tössä ensimmäisessä jaksossa. Koe oli erilainen kuin yläasteella. Siinä sai itse valita 
pakollisen tehtävän lisäksi kaksi tehtävää neljästä vaihtoehdosta, mikä oli positiivinen 
yllätys.

Tulin juuri kotiin maanantain matematiikan kokeesta. Kokeen pakollinen preppaus 
alkoi kahdeksalta, ja kokeen tein puolessatoista tunnissa. Pääsin siis lounasta syö-
mään jo puoli yhdeltätoista. Oletin kokeessa olevan paljon enemmän soveltavaa, 
mutta tehtävät olivat suoraan kirjan perustehtävistä. Oli mukavaa, että sai taas valita 
B-osan tehtävistä itselle mieluisimmat.

Tiistaina pääsinkin tekemään henkilökohtaisen opetussuunnitelman eli HOPS:in. Sen 
tekeminen oli aika helppoa, koska tiesin jo kirjoittavani tietyt aineet ja sain kurssimää-
rästäkin ihan mukavan.

Keskiviikkona oli ensimmäinen kielen koe,  ja se oli ruotsista. Aamulla oli vapaaeh-
toinen preppaus, josta oli ainakin minulle hyötyä. Koe oli aika rento, ja se sisälsi suu-
rimmaksi osaksi monivalintaa ja aukkotäydennystehtäviä. Kotona tein vielä liikunnan 
itsearvioinnin.

Torstaina oli englannin koe, joka ei yläasteen kokeista juurikaan poikennut. Se oli 
rento ja sain sen nopeasti valmiiksi. 

Perjantai teimme äidinkielessä aineistopohjaisen kirjoitelman. Se oli mukavaa vaihte-
lua kokeiden keskelle. Onneksi teimme melkein samanlaisen harjoituksen aikaisem-
min, joten kirjoittaminen tuntui vähän helpommalta.

Maanantaina oli viimeinen koe, joka oli fysiikan koe. Onneksi osasin käyttää Maolia 
apuna muissakin kuin pelkissä kaavan kanssa laskemisissa. Koe ei ollut vaikea, mut-
ta siinä oli silti mietittävää.

Emilia Sundén 20D

Rennox-hyvinvointiryhmä

RennoX on toisen asteen opiskelijoille kehitetty ammatillisesti ohjattu hyvinvointiryh-
mä, jossa käsitellään stressin hallintaan, jännittämiseen ja itsetuntemukseen liittyviä 
teemoja. RennoX-ryhmän kulmakiviä ovat vertaisuus, toiminnallisuus ja seikkailukas-
vatuksessa käytettyjen menetelmien hyödyntäminen.  

Ryhmän tavoitteina on lisätä nuoren hyvinvointia, itsetuntemusta ja vahvistaa itsetun-
toa sekä antaa keinoja tunnistaa ja hallita stressiä ja jännittämistä, tarjota mahdolli-
suus vertaistukeen samassa tilanteessa olevien nuorten kanssa sekä tarjota toimin-
nallisuuden	kautta	keinoja	kokemusten	jakamiseen	ja	yhteiseen	reflektioon.	

Normaalisti ryhmä toimii Raisiossa kevätlukukaudella, mutta viime kevään poikke-
usolojen vuoksi ryhmä siirtyi pidettäväksi tähän lukuvuoteen. Tarkoitus oli toteuttaa 
kaikki RennoX-kerrat syksyn aikana peräkkäisinä torstai-iltapäivinä, mutta loppuvuo-
den koronatilanteen takia toteutus pätkittyi myös kevätlukukauden talvikuukausiin. 
Samasta syystä ryhmäläiset ovat nyt toisen vuoden opiskelijoita ensimmäisen vuo-
den sijaan.  
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Ryhmään valittiin  keväällä 2020  kuusi 
opiskelijaa ja halukkaat haastateltiin etu-
käteen. Haastatteluissa selvitettiin opis-
kelijan motivaatiota osallistua ryhmään, 
elämäntilannetta sekä mahdollisia toivei-
ta ja odotuksia ryhmän toiminnalle. Ryh-
mässä noudatettiin  annettuja hygienia- 
ja turvallisuusohjeita: Ryhmässä pyrittiin 
pitämään turvavälejä, huolehdittiin hygie-
niasta ja käytettiin aina tilanteen salliessa 
kasvomaskeja. Tapaamisiin sai tulla vain 
terveenä. 

Tapaamisissa oli  tarjolla välipala, joka 
on jo aikaisempina kurssikertoina todettu 
hyväksi tavaksi aloittaa: Syöminen ja yhdessä jutustelu on tärkeä yhteisöllinen hetki, 
joka	useimmiten	jatkui	ns.	fiilismittarilla	eli	kuulumiskierroksella	tai	mindfulness-tietoi-
suus- ja läsnäoloharjoituksella.  Ryhmäläisten omat toiveet ja odotukset pyrittiin huo-
mioimaan niin välipalojen kuin tapaamisten toiminnallisten osioiden toteutuksessakin 
( esim. pizzan valmistus, jooga ja tuleva keväisen luonnon nauttiminen). 

Vertaisuus oli myös tärkeä osa ryhmän toimintaa. Sen lisäksi että opiskelijat ovat 
samanikäisiä ja samantyyppisessä elämäntilanteessa, myös ohjaajien  roolia pyrit-
tiin häivyttämään, jolloin  me ryhmän "vetäjätkin" olimme kuin "samalla silmätasolla" 
osallistuen kaikkeen toimintaan ja  kertoen  esimerkiksi omista jännittämiseen liitty-
vistä tilanteista. Tapaamisille oli olemassa struktuuri ja runko, mutta se mahdollisti 
myös opiskelijoiden tarpeiden mukaisen muokkaamisen. 

Opiskelijoiden ja ohjaajien palautteita:

“Omasta mielestäni ryhmä toimi hyvin yhdessä ja kurssilaiset olivat sitoutunei-
ta  yhteisiin torstai-iltapäiviimme. Pandemian aiheuttama pätkittäisyyskään ei 
ollut ylitsepääsemätön este, vaan vain hidaste:) Toivon, että kurssilaiset saivat 
kipinän tutkailla enemmän omaa itseä ja ehkä löysivät joitain  itselle sopivia 
keinoja toimia haastavissa ja stressaavissa tilanteissa. Ainakin tämä pandemian 
aiheuttama kuormitus ja stressaavuus tuli hyvin konkreettisesti esille. ‘Olemme 
samassa veneessä’ oli kurssin motto, eli  ryhmä jakoi saman kokemuksen ja 
omaa kuormitusta päästiin ryhmässä sanoittamaan. On tärkeää kokea, ettei ole 
yksin ja että väsyminen, paineet ja erilaiset tunteet ovat meille kaikille yhteisiä. 
Vertaisuus  on voimaannuttavaa, ja menestyminenkin on joukkuelaji. “

“RennoX-kurssi on sellainen kurssi, jonka soisi olevan osa kaikkien lukio-
opintoja. Kurssilla on kiireetöntä aikaa keskustella asioista ja oppia oikeasti 
käytännön taitoja arjenhallintaan, stressin ja jännityksen lieventämiseen sekä 
rentoutumiseen. Kurssilla ei ole suorituspaineita eikä tavoitteita. Kurssilla 
tutkaillaan ja löydetään omia vahvuuksia, joista ammennetaan voimavaroja. 
Kurssin parasta antia on kuitenkin ryhmän vertaistuki. Vertaistuen antama 
voima on taianomaista. Kurssille osallistuja huomaa, ettei hän paini stressin 
ja jännittämisen kanssa yksin, vaan kuulee muidenkin kokemuksia, ja yhdessä 
ryhmäläiset löytävät ja jakavat keinoja näiden hallintaan. Vertaistuessa on voi-
maa! ”

“Mun mielestä tää Rennox-kurssi on ollu tosi ihana sellanen viikoittainen hen-
gähdyshetki missä on tosi mukava jutella kaikesta ja vaan rentoutua hyvässä 
seurassa. Tullut paljon hyviä vinkkejä kaikkeen esim stressinhallintaan ja ajan-
käyttöön liittyen ja sellasia oikeesti hyödyllisiä asioita mistä on ollut helppo 
ottaa kiinni ja soveltaa positiivisella vaikutuksella omaan elämään. ”

“Ryhmä auttoi todella paljon etäopetukseen liittyvän stressin käsittelyssä. Ryh-
mästä sai vertaistukea ja se auttoi todella paljon”

Vuokko (ohjaaja) ja Ermina Hodzic 19D
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Raision kirjasto tuli tutuksi 

Raision lukion ja Raision kirjaston välinen yhteistyö jatkui tänä lukuvuonna. Jokaisella 
äidinkielen ykköskurssilla käydään opettajan kanssa kirjastossa tutustumassa sen 
toimintaan ja palveluihin sekä lainataan kurssilla luettava romaani. 

Kirjaston ala-aulassa meitä oli vastassa viisi kirjaston työntekijää. Alkutervehdyksen 
jälkeen opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä pisteessä esiteltiin kir-
jaston historiaa, tiloja, palveluita ja ykköskurssiin liittyviä kaunokirjoja. Sen jälkeen 
Martinsalissa opittiin Vaski-sovelluksen käyttö näyttämällä sen toimintaa ja mahdolli-
suuksia. Kolmannessa pisteessä oli vuorossa e-aineiston lainaaminen. Lopuksi opis-
kelijat lainasivat nuorten elämästä kertovan romaanin tai jännitysromaanin, josta he 
tekivät kurssin aikana videoblogin.

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja

Oliver Närjänen, Amar Helez, Anni Laine ja Jenna Mäkinen etsivät luettavaa äidin-
kielen ykköskurssilla tehtävää kirjavlogia varten.

Puheviestintätaitojen syventäminen (ÄI7)

Äidinkielen puheviestintäkurssilla opiskellaan käytännön harjoituksin vuorovaikutus-
taitoja. Kurssilla opitut esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot antavat valmiudet myös 
osallistua  puheviestinnän päättökokeeseen.

Kurssin lopuksi opiskelijat kirjoittivat kurssin annista, opeista ja mieleenjääneistä ko-
kemuksista. Näistä jokainen piti lyhyen tilannepuheen arviointipäivän lopuksi. Tässä 
kooste opiskelijoiden palautteesta:

- Opin paremmaksi esiintyjäksi. Opin keinoja parantaa puheitani. Opin vuoro   
  vaikutustaitoja. 

- Opin näkemään puheviestinnän tärkeyden.

- Ei ollut pelkoa joutua naurunalaiseksi.

- Ryhmässä oli mukava tunnelma. Pienessä ryhmässä oppii tuntemaan hyvin    
  muut opiskelijat. 

- Ei jännitä enää niin paljon. 

- Nostin omaa itsevarmuuttani.

- Rikkinäinen puhelin kuuntelemisharjoituksena jäi mieleen.

- Taululle kirjoitetut plus- ja miinuskohdat vertaisarviointina olivat mukavia

- Kurssi oli kiva  -  paitsi hissipuhevideon näyttäminen kaikille.

- Työhaastattelu oli opettava ja jäi mieleen.

- Yllätyin väittelyn hauskuudesta. Väittelyt olivat avartavia ja opettavia. Niitä     
  olisi saanut olla enemmänkin.

- Hauskinta oli ryhmähenki ja tunneilla tehdyt harjoitukset.

- Kurssilla oli paljon harjoituksia, vähän teoriaa. Tekemällä oppii. 

- Onnistuin olemaan aina paikalla.

- Uskalsin mennä epämukavuusalueelleni ja oppia.

- Suosittelen kurssia kaikille. On ihan sama, tarvitsetko harjoitusta vai et. 
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Op2-kurssilla 16.12. abit saivat tietoa yliopistoaloista. Linjoilla olivat lääketiede, oike-
ustiede, luokanopettajakoulutus sekä kauppatieteet. Ralun alumnit Niko Ojala, Thea 
Lehtonen, Emmi Suro ja Roosa Topi olivat mukana esittelemässä omaa alaansa.

Yliopistoalojen esittely 16.12.- On ollut upea nähdä, miten olemme kaikki kehittyneet tämän kurssin aikana 
  na.”

Kiitos, kaikki puheviestintäkurssilaiset, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Opet-
taja oppii yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja

Frans Hihnala, Noel Jeromaa, Anu Laine, Valentin Vanhatalo, Suha Al-Musawi, Emma 
Polviander ja Joonas Karttunen väittelevät, ovatko elämäntavat yksityisasia.

Noora Mäntylä, Linnea Loukola, Suvi Ali-Keskikylä, Heikki Laakso, Nelli Hiippavuori, Jyri 
Heiskari, Sara Saari, Ossi Lumento, Eemeli Nikula, Veeti Eklund ja Pauli Korhonen  väittele-
vät, ovatko elämäntavat yksityisasia.
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Raision arkeologiaa tutuksi

Raison kaupungin arkeologi Jari Näränen oli keskiviikkona 14.4.2021 kertomassa 
Hi5-kurssilaisille Raision esihistoriasta ja arkeologiasta Suomessa ylipäätään. Vierai-
lu oli todella mielenkiintoinen ja sisälsi ihan uusinta tietoa Raision esihistoriasta. Osa 
opiskelijoista oli mukana etäyhteydellä ja suurin osa luokassa.

Opiskelijoiden palautteet kertovat paljon:

”Mielenkiintoista oli oppia lähellä olevista historiallisista kohteista, joiden 
ohitse kävelee  useasti huomaamatta.”

”Vierailu oli mielestäni kiva. Loppuun asti jaksoi kuunnella eikä tuntunut puu-
duttavalta, sillä puhuja kertoi aiheesta mielenkiintoisesti eikä liian monimut-
kaisesti.”

”Mielenkiintoista oli kertomus arkeologisista kaivauksista E18-tien varrella. 
Esitys oli kokonaisuudessaan hyvä.”

”Vierailu on melko mielenkiintoinen, vaikka alkuun se ei välttämättä siltä kuu-
lostanutkaan. Kerrottiin paljon Raision historiasta, joka oli mielenkiintoista, 
koska on aina mukava tietää oman kotikaupungin entisestä elämästä ja sitten 
vielä ehkä myöhemmin jopa itse nähdä jotain merkkejä samoista asioista.”

”Minusta vierailu oli hyvin kiinnostava ja helposti seurattava. Yleensä tulen 
väsyneeksi pitkistä esityksistä, mutta erilaiset löydöt Raisiosta pitivät kiinnos-
tusta yllä. Ei muutettavaa.”

”Vierailu oli mielestäni todella mielenkiintoinen ja opettava. Hyvä piristys 
koulupäivään ja vierailun jälkeen teki mieli tutkia lisää tietoa arkeologiasta.”

”Olin etänä vierailun ajan, mutta oli kiinnostavaa kuulla asioita, joista ei ol-
lut valmiiksi paljon tietoa. Minusta vierailu sujui yllättävän hyvin, vaikka osa 
oli etänä ja osa lähiopetuksessa, joten ei mitään muutettavaa.”

Lotta Rauhala. historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Populismia ja opiskelua

Vappuaattona 30.4.2021 tohtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta oli kertomassa 
opiskelijoille populismista politiikassa sekä ylipäätään opiskelusta yliopistossa. Po-
pulismin lisäksi puhuttiin maalittamisesta, Unkarin tilanteesta sekä kielten opiskelun 
tärkeydestä jatko-opintojen kannalta. Tilaisuus järjestettiin etäyhteydellä niin, että 
opiskelijat olivat jakaantuneet kahteen luokkaan ja Meet-ruutu oli näkyvissä videoty-
kin kautta valkokankaalla. Opettajat Janina Lönnroth ja Lotta Rauhala hoitivat teknii-
kan ja kysymykset. Palonen, opettajat sekä muutamat opiskelijat olivat pukeutuneet 
vappuisesti vapunaaton kunniaksi. 
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Hyvä englannin aine

Olli Puoskari kirjoitti englannin abikurssilla erinomaisen aineen, joka on ilo kaikkien 
lukea. Olkaa hyvä!

Tales from Dolten

It was starting to get dark, the journey to Orde was much longer than I had previously 
anticipated	so	I	would	soon	have	to	find	a	place	to	rest	for	the	night.	I	came	across	
this	large	house	that	resembled	an	inn.	Something	was	off,	though,	for	the	main	door	
to this building was completely shattered, leaving the large door frame completely 
open.	The	air	was	also	filled	with	this	feeling	of	wrongness	that	I	couldn't	explain	at	
the time. I also noticed that the few stones that were usually used to keep out un-
welcome	visitors,	were	seemingly	expelled	of	all	the	magical	energies	that	should've	
been there. Not wanting to keep walking in the hopes of a second building down the 
road, I decided to investigate the inn.

As I entered the inn, I could feel a wave of unexpected warmth surge forth from inside. 
I walked around the large lobby for a bit. For a couple of minutes it was completely 
silent, but suddenly I heard a deep voice say, "Welcome". I tensed up completely and 
turned towards the voice. I saw a person standing behind a counter so casually that  
it	seemed	like	he'd	always	been	there.	The	main	thing	that	threw	me	off	wasn't	the	
unusual calmness of this individual, but the fact that he was a Tabaxii. A Tabaxii is a 
race of humanoid cat-like people, and they are quite rare around these parts. I asked 
him what this place was and he answered very enthusiastically that this was his inn 
and	that	I'd	be	welcome	to	rest	up	on	my	journey	towards	Orde.	I	took	him	up	on	his	
offer	and	got	in	my	room.

Once I got into my room I started to think back on what the cat had said. I realised that 
he	had	mentioned	me	being	on	a	journey	to	Orde,	I	became	worried	since	I	hadn't	
told him that. Then, I started hearing odd wailing voices that warned me to stay away 
and to get out. Against my better judgement I decided to stay the night since I really 
didn't	want	to	wander	through	the	forest	at	night.	So	I	awaited	the	next	morning	with	
anxious thoughts.

Olli Puoskari, 18D

Svenska NU:n kautta Jasmin Lindberg oli ruotsin tunnilla 18.11. vieraana etänä ja kertoi 
Tukholmasta ja ruotsin kielen tärkeydestä hänen elämässään.

Päivi Abernethy kävi kertomassa RUA4-ryhmälle, millaisia valintoja hän on elämässään teh-
nyt. Hän on opiskellut mm. biologiaa Lundin ja biokemiaa Kööpenhaminan yliopistoissa sekä 
luonut kolme eri uraa useassakin maassa. Nyt hän on palannut Suomeen. Abernethyn viesti 
opiskelijoille oli, että aina kannattaa uskaltaa kokeilla ja tehdä virheitä, koska ne johtavat 
johonkin uuteen.

Rub18/rua9 fick besöka Kolmården i Sverige! Vi fick veta vad de olika djuren äter. Tack för 
ett virtuellt besök!

Svenska



42 43

Musiikki on rikkaus

 
Musiikki, tuo kaikkien elämässä tavalla tai 
toisella oleva asia. Melkein jokainen sitä 
kuuntelee ja samalla saa musiikista tukea 
opiskeluihin, keskittymiseen, tunteiden 
säätelyyn tai vaikka tsemppiä urheilusuo-
ritukseen.  Huolimatta tämän vuoden etä-
opiskelusta ja koronarajoitteista olemme 
vuoden aikana päässeet onneksi myös 
soittamaan ja laulamaan ja olleet osana 
koulumme juhlakulttuuria erilaisin musiik-
kiesityksin.

Erityisiä hetkiä opettajan näkökulmasta ovat musiikissa olleet bändikurssi, jota saim-
me poikkeusoloista huolimatta pitää lähiopetuksessa. Se oli sekä opettajalle että op-
pilaille merkityksellinen pysähdys etäarjessa. Saimme kokoontua pienellä porukalla 
yhteen ja soittaa sekä nauttia musiikin yhteisöllisestä merkityksestä ja yhdessä teke-
misestä. Bändikurssilta löytyivät esiintyjät myös itsenäisyys- ja joulujuhlaan.

Toinen mieleen jäänyt kurssi oli MU4  eli Musiikki viestii ja vaikuttaa. Valitsimme kurs-
sille aihepiirejä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssilla tehtiin mm. radio-ohjelmia, 
tutustuttiin musiikin hyvinvointivaikutuksiin ja saimme kuulla musiikkiterapeutti Minttu 
Kallion ajatuksia musiikkiterapeutin työstä.

MU3 eli Ovet auki musiikille -kurssilla tutustuimme opiskelijoiden toiveiden mukaan 
eri maiden musiikkikulttuuriin. Irlantilaista kansanmusiikkia soittaessa erilaisin ryt-
misoittimin ja tinapillillä ei voinut kuin hymyillä sitä, millainen rikkaus on tutustua maa-
ilman musiikkikulttuureihin.

Vaikka lukuvuosi on ollut oppiaineen kannalta haastava, on ollut ilo huomata ja saada 
palautetta siitä, että soittotehtävät ovat kuitenkin olleet kursseilla sitä parasta antia. 
Yhden melkein kokonaan etänä toteutetun kurssin palautteessa sanottiin, että kai-
kista kivointa oli, kun saatiin vielä olla koululla ja soittaa.  Toivottavasti tuleva vuosi 
saadaan  ns. normaaliolosuhteissa laulaa, soittaa ja musisoida, sillä se on tämän 
oppiaineen suola ja sokerit.

Kristiina Pietilä, musiikinopettaja

Bändikurssilaiset musisoivat

MU2-kurssi vieraili Sibeliusmuseossa 12.9.2020.
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Arkkitehtiopiskelijan vierailu 22.10. kuvataiteen 
luokassa

Opiskelen  Oulun yliopistossa arkkiteh-
tuuria  toista vuotta. Tulevan ammattini 
löysin vasta lukion toisena vuonna, jolloin 
aloin tietoisesti valmistautua arkkitehtuu-
rin alalle hakemiseen. Sitä ennen ark-
kitehtuuri oli ollut mielenkiinnon kohde, 
mutta ammattina arkkitehti oli ollut täysin 
vieras. Lukioaikaisista opinnoista oli ma-
tematiikan ja kuvataiteen osalta hyötyä 
pääsykokeissa, mutta itse jatko-opin-
noissani lähes mistään lukiossa opitusta 
ei ollut hyötyä. Tämä kuitenkin on meidän 
alamme piirteitä eikä päde samalla taval-
la muilla aloilla. Arkkitehtuurin opinnois-
sa ei uudelta opiskelijalta odoteta mitään 
muuta kuin taiteellista osaamista ja halua 
oppia; kaikki varsinainen tietotaito opete-
taan perusteellisesti alusta asti.

Arkkitehtuurin opiskelussa parasta mielestäni on pienet ryhmäkoot, kun jokaisessa 
yliopistossa aloittaa vain noin 50 uutta arkkaria vuosittain. Tämän vuoksi opetusta 
saa täysin henkilökohtaisesti: tarkastellaan opettajan kanssa juuri sinun työtäsi ja 
seurataan juuri sinun edistymistäsi. Toinen mainitsemisen arvoinen asia on kahtena 
ensimmäisenä vuonna meidän käytössämme olevat omat studiot, jotka helpottavat 
huomattavasti harjoitustöiden tekemistä. Pienten ryhmäkokojen ja yhteisten työsken-
telytilojen ansiosta arkkitehtuurin alalla on tyypillistä loistava yhteishenki heti ensim-
mäisistä viikoista lähtien.

Arkkitehtuurin opiskelu lukioon verrattu-
na on täysin erilaista: Tenttejä tai kokeita 
ei ole lähes lainkaan, puhumattakaan op-
pikirjoista. Näyttö perustuu suurempien 
harjoitustöiden tekoon, ja yhtä työtä saa-
tetaan tehdä koko lukukausi. Lukujärjes-
tys on olemassa, mutta sitä ei noudateta 
tarkasti. Esimerkiksi vaikka lukujärjestyk-
sessä olisi nykyarkkitehtuuria 4 tuntia, to-

dellisuudessa siitä ajasta opettajan kanssa saatat olla vain 5 minuuttia, jonka aikana 
ohjautat työtäsi. Muutoin opiskelu on itsenäistä työskentelyä ja tekemällä oppimista.

Kuvataiteen lukiodiplomit

Kuvataiteen lukiodiplomeja valmistui tänä vuonna yhteensä seitsemän. Suosituim-
maksi aiheeksi osoittautui  ”Eliöt, oliot”, jossa tehtävänä oli käsitellä ihmistä osana 
eliökuntaa ja ekosysteemiä. Toiseksi eniten kiinnosti aihe, jossa piti ideoida ja suunni-
tella teos tai tuote, jonka aiheena on puu. Näyttelyavajaiset lukion galleriassa pidettiin 
10. helmikuuta koronarajoitusten sallimissa puitteissa.

Diplomitodistuksen ylioppilastodistuksen liitteenä saavat Vera Dyrendahl-Nyblin, Otto 
Grönblom, Esra Halmetoja, Pauli Korhonen, Danial Mohammed, Pinja Piitulainen ja 
Jimi Rämö.

Sakari Sipilä, kuvataiteen opettaja

Tällä hetkellä voisi sanoa, että arkkitehtien työllistyminen on 100%, koska Suomessa 
on edelleen pulaa arkkitehdeista. Käytännössä jokainen valmistunut arkkitehti löytää 
työpaikan.

Lukiolaisia neuvoisin ennakkoluulottomasti tutkimaan erilaisia alavaihtoehtoja ja poh-
timaan omia vahvuuksia, harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita, koska erilaisia kou-
lutusmahdollisuuksia on äärettömän paljon, joista jokin on varmasti se, joka sopii juuri 
itselle, juuri niin kuin arkkitehtuuri minun kohdallani.

Jere Limnell, ylioppilas vuodelta 2018 

Näyttelyn avajaiset. Kuvassa Jim Rämö, Pinja Piitulainen, Otto Grönblom ja Esra Halmetoja
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Raision lukion ylioppilasjuhla 29.8.2020

Musiikkiesitys: Mä elän 

Rehtorin puhe 

Gaudeamus igitur 

Ylioppilaan puhe: Vuokko Hyvönen 

Musiikkiesitys: Hiljaisii heeroksii 

Maamme
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Lukutaitopäivä ja Read Hour 8.9.

Tiistaina 8.9. vietettiin YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää. Lasten ja nuorten säätiö 
kehotti yhdessä media- ja viestintäalan kanssa kaikkia suomalaisia pysähtymään lu-
kemaan yhden tunnin ajaksi tiistaina klo 14-15. Raision lukio osallistui tapahtumaan 
Instagramissa, jonne koulumme somevastaava Kirsi Kajala organisoi Read Hour -so-
mekampanjan. Opettajat ja opiskelijat lähettivät Instagramiin tarinoita eli stooreja kir-
jaharrastuksesta, kirjoista tai lukuhetkestä. Houkuttimena olivat oppilaskunnan spon-
soroimat kirjakaupan lahjakortit, jotka arvottiin osallistuneiden opiskelijoiden kesken. 
Voittajat olivat Ermina Hodzic, Viivi Hyttinen ja Nea Rosenberg.

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja
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Oma tulevaisuus voi muuttua monta kertaa, ja 
oma polku voi johtaa yllättäviinkin paikkoihin.

Opin, että vaikka urallaan ei pääse tekemään 
sitä, mitä haluaisi, muut mahdolliset työt avaa-
vat satoja uusia ovia.

Ei kannata murehtia liikaa omaa tulevaisuu-
den alaa. Elämä tuo sen tullessaan. 

Ole avoin ja tartu kaikkiin tilaisuuksiin, joita 
eteen tulee. 

Ei haittaa, vaikka elämän matkan varrella 
mokaa. Matkalla kasvaa ihmisenä ja voi tulla 
yllätyksiä  -  voi kohdata esimerkiksi rakkau-
den.

Vaikka maailmanrauha on utopistinen ajatus, sen eteen voi jokainen yksilönä 
tehdä jotakin. Riittävän hyvä on tarpeeksi. Siksi hän nukkuu yönsä työnsä puo-
lesta hyvin.

Kazakstan on kylmä valtio  Keski-Aasiassa.

Miten puhuja otti nuoret huomioon?

Annina Koivula-Olstad kertoi opiskeluajoistaan ja puhui urapolustaan ha-
vainnollisesti esimerkkien ja omien kokemusten kautta. 

Hän motivoi koittamaan kaikkea, eikä tarvitse olla huolissaan, jos ei vielä 
lukiolaisena tiedä omasta alastaan. 

Hän muistutti, että me nuoret voimme vaikuttaa tulevaisuuteen ja että monet 
valinnat vaikuttavat, mihin urapolullaan ja elämässään päätyy. Hän kannusti 
opiskelemaan ulkomailla ja hankkimaan kansainvälistä kokemusta. 

Koulutuksesta, oppimisesta ja kokemusten hankkimisesta puhuminen herätti 
varmasti ajatuksia jatko-opintojaan ja tulevaisuuttaan  pohtivissa nuorissa.

Konfliktien ehkäisy ja ratkaisu herättivät mielenkiintoa.

Koivula-Olstad puhui selkeästi, ja muutamat videot havainnollistivat ja toivat 
esitykseen vaihtelua.

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja

Peace is a question of will

19.11. tähtivieraana oli Annina Koivula-Olstad, joka toimii parhaillaan Aasia-osaston 
neuvonantajana	CMI:ssä.	Se	on	Martti	Ahtisaaren	perustama	suomalainen	konflik-
tinratkaisujärjestö,	 joka	 ratkaisee	 ja	 ehkäisee	 väkivaltaisia	 konflikteja	 epävirallisen	
neuvottelun ja vuoropuhelun avulla . Hän on virkavapaalla ulkoministeriöstä, jossa 
hän toimii ulkoasiansihteerinä vastaten Aasiaan littyvistä asioista. Annina toimi myös 
Suomen Astanan suurlähetystön kakkosvirkamiehenä ja Team Finland -koordinaatto-
rina. Ennen Keski-Aasian lakeuksia ja diplomaattiuraa hän toimi Kiina-asiantuntijana 
työskennellen mm. Suomen Pekingin suurlähetystössä sekä Kiinasta kirjoittavana 
toimittajana.

Tähtivieraan puhe striimattiin luokkiin, joissa roporyhmittäin seurattiin esitystä. Ryh-
mä 20D sai tehtäväkseen kirjoittaa, mitä Koivula-Olstadin puhe opetti ja miten puhuja 
kohdensi puheensa kohderyhmälleen eli nuorille.

Mitä 20D:n ryhmäläiset oppivat?

Opin ulkoministeriöstä ja CMI:n toiminnasta ja siitä, mikä se on. Hän mainitsi 
myös, miten tärkeää on tarttua mahdollisuuksiin, koska ei voi ikinä tietää, mi-
hin ne johtavat. 

Kannattaa pitää uravalinta avoinna ja monipuolisena ja tehdä asioita, joista 
pitää.

Uusia kieliä oppimalla voi päästä pitkälle.

Teemme itse tulevaisuutemme. 

Opin, että tulevaisuutta ei voi suunnitella kokonaan etukäteen, vaan asiat ta-
pahtuvat odottamatta. Erilaisiin mahdollisuuksiin kannattaa tarttua.
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Itsenäisyys- ja lakkiaisjuhla virtuaalisesti 
5.12.2020

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi  itsenäisyys- ja lakkiaisjuhla toteutetiin virtuaali-
sesti. Perjantaina klo 13 rehtori lähetti Wilma-viestin, jossa oli linkki juhlan videotal-
lenteeseen. 

Lämminhenkinen juhla alkoi Finlandia-hymnillä, jonka ensimmäisen vuoden opiskeli-
ja Oskari Suominen soitti kitaralla. Sen jälkeen lukion laulukurssilaiset lauloivat kou-
lun bändin säestämänä Nää maat -kappaleen. 

Vapauden viestikapulan vaihto jatkoi koulumme perinteitä. Ylimmän vuosiluokan abi-
turientti Aleksi Suro luki viestin ja parinsa Silja Kososen kanssa luovutti kapulan toi-
sen vuoden opiskelijoille Tommi Lehtihuhdalle ja Saara Jaloselle.

Rehtori Juha-Matti Salmela piti juhlapuheen, jonka hän aloitti muistelemalla omia 
varusmiesaikojaan ja silloisen sukeltajakurssin johtajan Veli-Petteri   sanoja:  “Muis-
takaa aina, keitä te olette, mistä te tulette ja mihin olette menossa. Siten pärjäätte 
elämässä.” Puheen puolessavälissä rehtori sanoi, että me ihmiset luomme ja raken-
namme sen, mitä nyt kutsumme tulevaisuudeksi. Lukiotaipaleen päättyessä nuoret 
ovat elämän uusien polkujen,  jatko-opintojen tai työnteon kynnyksellä.  “Meistä jokai-
nen on polku jonnekin /  mutta viisaus on siinä että ymmärtää ketä seurata pitkään / 
milloin kääntyä pois /  ja että ihmistä pitkin sä et ikinä voi itseesi matkustaa”, siteerasi 
Salmela Apulannan Valot pimeyksien reunoilla -kappaletta. Puheen jälkeen lukion 
laulukurssilaiset koulun bändin säestämänä lauloivat kyseisen laulun.

Sen jälkeen rehtori julisti uudet ylioppilaat, minkä jälkeen Eero Grönlund piti uuden 
ylioppilaan puheen.

Juhla päättyi Maamme-lauluun, jonka Vera Stenvall ja Netta Nordblad sekä kuoro 
lauloivat. 

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja
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Raision lukion esittelyilta etänä 14.1.2021

Raision lukion esittelyilta pidettiin etänä koronatilanteen vuoksi. Etäillan isäntänä toi-
mi apulaisrehtori Jussi Hietapakka, jonka alkutervehdysten jälkeen tutor-opiskelijat 
esittelivät videolla toimintaansa. Sen jälkeen opinto-ohjaaja haastatteli kahta alkavaa 
opiskelijaa, jotka kertoivat ensimmäisen vuoden opiskelukokemuksistaan Raision lu-
kiossa.

Aineenopettajien tervehdykset oli tehty etukäteen. Videotallenteella jokainen aine-
ryhmä esitteli vuorollaan omaa oppiainettaan ja opettajia valitsemastaan näkökul-
masta ja omalla persoonallaan.

Apulaisrehtori kertoi tarkemmin Raision lukiosta, sen erityispiirteistä, yrittäjyyslinjas-
ta, opiskelusta digitalisaation näkökulmasta  ja siitä, miten Ralu näkyy sosiaalisessa 
mediassa.

Lopuksi vanhemmat ja 9.luokkalaiset esittivät kysymyksiä Raision lukion toiminnasta 
ja opiskelusta.

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Janina 
Lönnroth kertoi Raision lukion yrittäjyyslin-
jasta.

Äidinkielenopettaja Liisa Linnainmaa 
aloitti oppiaineensa esittelyn kutsumalla 
luokkaansa.

Teemu Mäki esitteli liikunnan opiskelua. Kuvataideopettaja Sakari Sipilä esitteli omaa 
oppiainettaan.

Musiikinopettaja Kristiina Pietilä kertoi mu-
siikin opiskelusta.

Apulaisrehtori ja matematiikanopettaja Jussi 
Hietapakka kertoi matemaattisten aineiden 
opiskelusta.

Englannin ja ruotsin opettaja Kirsi Kajala 
esitteli kielten opiskelua.

Myös Elina Koivu, Jaana Hyövelä ja Kati 
Kuparinen opettavat vieraita kieliä.

Anssi Määttänen edusti reaaliaineiden 
opettajia ja esitteli yhtä omista oppiaineis-
taan eli biologiaa.
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Kuntavaalikeskustelu Raision lukiolla 23.4.2021

Raision lukion yhteiskuntaopin opiske-
lijat pääsivät kuuntelemaan kuntavaali-
keskustelua Raision lukion juhlasalissa. 
Näin käynnistyi vaalikevät ja -kesä, joka 
huipentuu vaalipäivään 13.6.Tilaisuuden 
juonsivat ansiokkaasti  koulumme ensim-
mäisen vuoden opiskelijat Ellen Rantala 
ja Frida Sipi. Primus motorina toimi yh-
teiskuntaopin ja historian opettaja Janina 
Lönnroth. 

Keskusteluun osallistui viisi kuntavaalieh-
dokasta: perussuomalaisten Evert Grön-
blom, kokoomuksen Linnea Sundén, kes-
kustan Mari Ahola, vihreiden Ella Mylly ja 
SDP:n Aleksi Suro. Grönblom ja Sundén 
ovat Raision lukion entisiä opiskelijoita ja 
Suro on tämän kevään abiturientti.

Ehdokkaat saivat kertoa kuntavaaliteemansa. Grönblom haluaa olla nuorten äänitor-
vena kehittämässä Raisiosta kaupunkia, jossa on hyvä kasvaa. Sundénin kärjessä 
ovat nuorten hyvinvointi ja ympäristö. Ahola kaipaa vähemmän puhetta ja enemmän 
tekoja, ja hänen mottonsa onkin: “Tekemällä asiat paranevat.” Mylly pyrkii edistämään 
parempia päihdepalveluita ja koulutusta. Suro on ehdolla, jotta voi ajaa nuorten etua 
ja keskittyä hyvien peruspalveluiden ja kouluverkon kehittämiseen. Kaikki korostivat, 
miten tähdellistä  on kuulla nuoria päätöksenteossa.

Ehdokkaiden puoleen valintaan ovat eniten vaikuttaneet kasvatus ja perheen arvot. 
Omalla tahdolla ja mielipiteilläkin on ollut sijansa.

Raision vahvuutena ehdokkaat näkivät lähiluonnon, hyvät palvelut ja laajan koulu-
verkoston. Myös sijainti sai kehuja: Raisio on pieni suuri kaupunki ison kaupungin 
vieressä.

Raisio nähtiin kymmenen vuoden kuluttua menestyvänä Turun kehyskaupunkina, 
jonka asukasluku kasvaa ja kouluverkko uudistuu.

-Raisio voisi rakentaa itsestään saaristokaupunkia, jossa olisi vierasvenesatama pal-
veluineen. Raision houkuttelevuutta lisäisi myös lähiluonnon tuominen vahvemmin 
esille, visioi keskustan Ahola. 

Juontajat kevensivät keskustelua huu-
morilla. Ehdokkaat saivat pohtia, kumpi 
oli ensin: muna vai kana? Visainen kysy-
mys sai kirjavia vastauksia.

Ei vaalikeskustelua ilman velkateemaa. 
Ehdokkaat kirjoittivat paperille, mikä on 
Raision kaupungin konsernivelka sekä 
mikä on Suomen valtion velka ja ehdok-
kaiden oma osuus siitä. Aihe kirvoittikin 
poliittisen keskustelun eri näkökantoi-
neen. Vihreiden Mylly ei ollut huolissaan 
lisävelan otosta ja painotti palveluiden 
turvaamista, kun taas perussuomalais-
ten Grönblom varoitti ylettömästä vel-
kaantumisesta.

Mielipidekysymyksiin vastattiin nostamal-
la punaista (eri mieltä) tai vihreää korttia (samaa mieltä). Kaikki olivat vihreänä koulu-
jen avaamisesta ja oppivelvollisuuden pidentämisestä . Raision tunnelihanke herätti 
osassa ehdokkaista hieman epäröintiä.

Lopuksi yleisö esitti kysymyksiä koronapassista, maakuntavaalien tulosta, raitiotiestä 
sekä luku- ja kirjoitustaidon merkityksestä.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat Vili-Vertti Salo ja Vikke Vähäkylä kuvasivat keskus-
telua inspiroivaksi. Heidän mielestään oli mielenkiintoista kuunnella nuorten puolue-
edustajien kantoja. Salo on Kustavin nuorisovaltuuston puheenjohtajana kiinnostu-
nut politiikasta, joten tilaisuutta oli hauska kuunnella. Vähäkylä huomasi, että vaikka 
ehdokkaat edustivat eri puolueita, heillä oli monia yhteisiä teemoja, kuten nuorten 
mielenterveyspalvelut ja ilmastokysymykset. 

Toisen vuoden opiskelija Ermina Hodzic on ollut peruskoulussa oppilaskunnan halli-
tuksessa mukana ja on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Hän kertoi vaalikes-
kustelun saaneen hänet ymmärtämään, miten hyvät palvelut Raisiossa on. 

-Keskustelu oli innostava. On hienoa, että nuoretkin lähtevät mukaan politiikkaan, 
Hodzic pohti.

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja
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Terveisiä Brysselistä Raision lukioon

Europarlamentaarikko Ville Niinistö oli etävieraana  Brysselistä ja kertoi yhteiskunta-
opin opiskelijoille työstään. Hän hieman myöhästyi edellisen kokouksen vuoksi, joten 
Suvi Syrjälä puhui roolistaan Niinistön Suomen avustajana.

Aluksi Niinistö selvitti taustaansa. Hän on Kaarinan lukion kasvatteja ja opiskeli Turun 
yliopistossa poliittista historiaa. Valmistuttuaan hän oli tutkijana ja teki väitöskirjaa, 
minkä jälkeen hän oli kaksitoista vuotta kansanedustajana ja kuusi vuotta vihreiden 
puheenjohtajana. Euroopan parlamentin jäseneksi hänet valittiin vuoden 2019 vaa-
leissa. Hän on myös kuntapolitiikassa mukana Turun kaupunginvaltuustossa.  Etävi-
eraamme kertoi innostuneensa politiikasta nyt presidenttinä toimivan setänsä Sauli 
Niinistön  ja kotona käytyjen yhteiskunnallisten keskustelujen ansiosta. 

Niinistö vertaili Suomen ja Euroopan parlamentin työskentelyä. Euroopan parlamen-
tissa ei ole hallitus-oppositio-asetelmaa, joten työskentely ei ole yhtä riitaisaa vaan 
yhteistyökykyisempää. Hän on tyytyväinen nykyiseen työhönsä, koska hän kokee 
voivansa vaikuttaa globaaleihin ilmastokysymyksiin ja talousjärjestelmän muutoksiin 
paremmin meppinä. Käsiteltävänä ja päätettävänä on kaikenkokoisia asioita, mikä 
tekee työstä kiinnostavaa ja laajasti vaikuttavaa. Hän muistutti, että Euroopan parla-
mentin jäsen on arvovaltaisempi kuin Suomen riviministeri. Valtaa on, jos on kykyä 
ja taitoa ja on aktiivinen. Näin voi saada tavoitteitaan läpi. Mepiltä edellytetäänkin 
yhteistyö- ja perustelutaitoja.

Niinistö avasi lainsäädäntöprosessia. Hän kertoi kansainvälisiä yrityksiä koskevasta 
esityksestä, jolla saadaan estettyä veronkierto. 

Arkinen työ on raskasta jatkuvan matkustamisen vuoksi, ja työpäivät tiistaista tors-
taihin kestävät tyypillisesti noin kello 9-21, mutta toisaalta viikonloput ovat vapaat. 
Työssä on innostavaa kansainvälinen työympäristö, jossa oppii koko ajan uutta sekä 
on ihmisiä ja sidosryhmiä eri taustoista ja kulttuureista.

Lopuksi Niinistö vastasi lukiolaisten kysymyksiin. Opiskelijoita kiinnostivat avustajien 
määrä ja vastuualueet, kielitaito sekä lempiaineet koulussa. Hän kertoi pitäneensä 
historiasta ja kaikista aineista, joissa sai kirjoittaa esseitä. 

Lopuksi hän antoi vinkkejä nuorille tulevaa työelämää varten. Hän kehotti panosta-
maan koulutukseen, koska se antaa tukea ja turvaa alati muuttuvassa maailmassa, 
jossa mikään urapolku ei kestä viittä vuotta pidempään. Hän näkee kuitenkin nyky-

nuorilla olevan enemmän mahdollisuuksia kuin aiemmilla sukupolvilla mutta on hyvä 
rakentaa sellainen osaamispohja, jota voi päivittää ja johon voi hankkia täydentäviä 
elementtejä. Asioiden yhdistely on valttia:  diplomi-insinööri, joka tuntee Etelä-Ame-
rikkaa, on esimerkki monipuolisesta osaamisesta. Niinistö rohkaisi matkustamaan ja 
hankkimaan kansainvälistä osaamista. Työelämässä sosiaalisista taidoista on etua.

Kiitos, historian ja yhteiskuntaopin opettajat Janina Lönnroth ja Lotta Rauhala, mie-
lenkiintoisen iltapäivän järjestämisestä.

Liisa Linnainmaa, äidinkielenopettaja
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Oppilaskunnan toiminta 2020-21

Lukuvuosi 2020–2021 alkoi ja uudet alkavat aloittivat lukiouransa. Oppilaskunnan 
hallitus aloitti heti toimintansa ja järjesti alkaville valokuvauskilpailun. 

Myöhemmin elokuussa lakitettiin kevään 2020 ylioppilaat. OPKH rahoitti ylioppilaiden 
eri stipendit. 

Syksyllä järjestettiin lukion oppilaille pelipäivä, jossa jokainen oppilas sai osallistua 
erilaisiin peleihin ja niiden myötä eri kilpailuihin. Pelipäivä järjestettiin 12.11. ralu -tun-
nilla.

Sitten olikin aika valita uudet jäsenet hallitukseen. OPKH piti yhdessä ensimmäisen 
vuosikokouksen, jossa esiteltiin uudet jäsenet ja valittiin jokaiselle oma tehtävä. Sa-
malla äänestettiin uudesta soittimesta musiikinluokkaan, jonka OPKH rahoitti ja joka 
oli kosketinpiano.

Keväällä etäkoulun myötä oppilaskunnan hallitus halusi järjestää kävelykilpailun, jos-
sa oppilaat laitettiin liikkumaan pienellä panoksella. Kävelytulokset lähetettiin OPKH:n 
arvosteltavaksi ja parhaat palkittiin. 

Maaliskuun lopulla Suomen Lukiolaisten Liitto esittäytyi ja piti yhteisen kokouksen 
oppilaskunnan hallituksen kanssa. Hallitus sai muun muassa kysellä mieltä painavia 
kysymyksiä SLL:n jäseniltä. 

Vappuna järjestettiin pukukilpailu oppilaiden mieliksi. Jokainen sai pukeutua omalla 
tavallaan ja parhaat palkittiin. Oppilaille oli myös karkkia tarjolla. 

Loppukevään aikana hallituksen tehtävänä on sisustaa uudelleen heidän huoneensa. 
Huone sisustetaan yhteistoiminnalla hallituksen maun mukaan.

Hallituksen opiskelijajäsenet  
alkusyksy:   
Heino Nelli    

Janger Sara   

Kaskinen Viivi

Kosonen Silja 

Kouru Susanna                         

Laakso Heikki 

Löfgren Noah

Mannevuo Valma                   

Suro Aleksi (pj.)

Hallituksen opiskelijajäsenet  
2020-2021:
Coloman Muamer

Janger Sara

Kaskinen Viivi (pj.)

Laakso Heikki

Laine Jonna

Mylly Olavi

Sunden Emilia

Rantala Ellen

Rihko Julia

Tuokko Essi

Vastuuopettajat:
Nummenmaa Minna

Turunen Noora

Jonna Laine, 19A
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Opettajat ja muu henkilökunta lukuvuonna 2020-2021

Nimi    Ohjausryhmä Aineet 

Aal tonen Pau l i i na ,  v i r kavap.    A I ,  S2
A lva jä r v i  Tar ja    18A  A I
A nt t i l a  L i i sa      B I ,  GE,  T T
Backman - Ka i ra  Net t a     H I ,  UE,  YH
Hietapakka  Juss i     apu la is rehto r i ,  M A ,  F Y
Hyöve lä  Jaana   17X  e r i t y i sopet t a ja ,  R A ,  SA , 
Kaat rasa lo  A nnukka     B I ,  GE,  T T
Ka ja la  K i r s i    20 B  ENA
Kask ino ro  T i iu    18 B  M A ,  KE
Ko ivu  E l ina    18C  E A B,  S2
Kr i i kku la  I r i s      HY
Kupar inen  Kat i ,  v i r kavap.    VEB
Laaksonen Out i ,  v i r kavap.    L I ,  T T,
L indberg  R i i kka    20 E  RU
Linna inmaa L i i sa   20 D  A I
L ipsanen L isbeth   19A  EN,  RUB
Lähteenmäk i  Reet t a     L I
Lönnro th  Jan ina    19 B  H I ,  YH,  T T
Mar kkanen Veron ika     VEB
Mäk i  Teemu     L I
Määt t änen A nss i    19 C  B I ,  GE,  T T
N ikkanen I r ina    18E  UE,  FF,  ET
Nummenmaa Minna  20C  PS 
Ny fo rs  R is to    18 D  EN,  RU 
P ie t i l ä  K r i s t i i na      MU 
Putkur i  Tuu la      op in to - oh jaa ja 
Pönt inen  V i l l e    20A  M A ,  AT,  OP 
Rauha la  Lot t a    19 D  H I ,  YH,  UE 
Sa lme la  Juha - Mat t i     rehto r i 
Santamäk i  A nne   19 E  RU 
S ip i lä  Sakar i      KU 
Tur unen Noora      A I ,  S2 
Ur panen M i ika    A M  F Y,  M A 
Va in io  A nna - Ka isa     M A ,  KE

MUU HENKILÖKUNTA        
Sann i  Mar t t inen    l ääkär i   Hakonen Tar ja       r uokapa lve lu t
R i i t t a - Maar ia  Pe l tomäk i   l ääkär i   R i i t t a leena Ko iv is to  s i i voo ja
Hynynen M i r ka    kou lupsyko log i  Ja lonen T imo      k i i n te is tönho i t a ja
Suonpää Vuokko    kou lukuraat to r i  Laht inen  Jaana      kou lus ih teer i
Täht inen  A nne   te r v.ho i t a ja  Mar ianne S i l l anpää  s i i voo ja
      V i l l a  Leena      s i i voo ja

Stipendien lahjoittajat:

Ahlström
Jalobus
Lions Club Raisio
Myllyn Suomalainen kirjakauppa
Nordea
Petrea Kuntoutus Turku
Pohjola-Norden
Pro Lingua
Raision Ajo-Opet
Raision kirjasto
Raision lukion opettajat
Raision lukion opiskelijakunta
Raision seurakunta
Raision vapaa-ajattelijat
Raision Yhteiskoulun ja Raision lukion seniorit ry
Raision Yrittäjät
Rakennustoimisto Lainio-Laivoranta
SIG-yhtye
Suomen kulttuurirahasto Länsivoima

Lukuvuosi 2021-2022

Jaksotus
 
1. Jakso   11.8.-5.10. 
2. Jakso   6.10.-2.12. 
3. Jakso   3.12.-10.2.2021   
4. Jakso   11.2.-11.4. 
5. Jakso   12.4.-4.6.
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