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JANIKA KURKINEN

Pyhäjoen lukiossa toimitetaan 
lehteä, järjestetään messuja ja 
valmistaudutaan uuteen opetus-
suunnitelmaan. Syksyllä pääs-
tään juhlimaan lukion uutta laa-
jennusta.

Nykyinen Pyhäjoen lukion ra-
kennus  valmistui vuonna 1999. 
Rakennuksen suunnitteli arkki-
tehti Heli Kittilä, mutta ideoin-
tiin ja suunnitteluun osallistuivat 
myös koulun opettajat ja opiske-
lijat. Tiloilta toivottiin läpinäky-
vyyttä ja muunneltavuutta.Tavoit-
teena oli myös rakentaa koulu, jo-
ka soveltuu iltakäyttöön. Rehtori 
Tauno Rajaniemen mielestä toi-
veisiin vastattiin ja niiden mukai-
nen lukio saatiin pystyyn. 

Lukiolaisten toimittama Kuulu-
miset-lehti täyttää tänä syksynä 
30 vuotta. 

– Idea lehdestä syntyi työryh-
mässä, jossa lisäkseni olivat Olavi 
Muikkula, Tauno Rajaniemi ja 
Pekka Viitanen. Pyhäjoella oli jo 
ennestään ilmestynyt muutaman 
kerran vuodessa kunnan ja seura-
kunnan yhteinen Pyhäjoen Kuulu-
miset. Oli luontevaa jatkaa lehteä 
samalla nimellä, muistelee lehden 
pitkäaikainen päätoimittaja Arvo 
Helanti. 

Hän on iloinen opiskelijoiden 
kehittymisestä.

– Koulun kannalta merkitys on 
äidinkielen kirjoitusten keskimää-
räisesti paremmat tulokset. Opis-
kelijat oppivat antamaan kaikken-
sa ja näyttämään parhaat puolen-
sa kirjoittamisen saralla.

– Lehti on toiminut sopivana 
linkkinä oppilaille koulun ja reaa-
limaailman välissä. Kun ilmoituk-

seen pujahtaneesta virheestä tu-
lee palaute tekijälle, on se jotain 
aivan muuta kuin opettajan vää-
rin-merkki kokeessa, miettii He-
lanti. 

Jokainen valmis lehti on teki-
jöilleen ylpeyden aihe: minä olen 
tehnyt tämän. Sisäinen kiitos saa-
daan onnistumisen kautta.

IDEA messutapahtumasta syntyi, 
kun pyhäjokiset yrittäjät toivoivat 
tapahtumaa, jossa voisivat esitel-
lä omia tuotteita ja palveluja. Pää-
vastuu oli tuolloin Pyhäjoen yrit-
täjäyhdistyksellä. Ensimmäisten 
messujen järjestämisessä tiiviis-
ti mukana ollut nykyinen kunnal-
lisneuvos Markku Kestilä ker-
too, että ensimmäiset messut oli-
vat melko vaatimattomia. Lukio 
tuli mukaan  projektiin, kun sil-
loin vararehtorina toiminut Tau-
no Rajaniemi ehdotti yhteistyö-
tä. Lukiolaiset lähtivät innokkaas-
ti mukaan. Tuolloin yrittäjäyhdis-
tys sai vielä osan projektituotois-
ta, mutta vähitellen vastuu siirtyi 
täysin opiskelijoille. Kestilän mie-
lestä järjestelyvastuun siirtäminen 
lukiolaisille oli hyvä päätös.

– Alusta asti kaikki sujui mahta-
vasti. Olen ollut hyvin ylpeä nuo-
rista.

VUONNA 2021 uudistuva lukion ope-
tussuunnitelma otetaan ilolla vas-
taan Pyhäjoella; onhan koulu val-
mistautunut siihen jo tovin. Uu-
si opetussuunnitelma julkaistaan 
lukiopäivillä 7. marraskuuta. Ope-
tushallitus on kertonut uudistuk-
sen keskeisistä tavoitteista, jotka 
ovat opiskelijalähtöisyys, opinto-
jen henkilökohtaistaminen sekä 
hyvinvoinnin edistäminen. Paljon 

esillä olleet oppiainerajoja ylittä-
vät kokonaisuudet ovat myös kes-
keisiä teemoja tulevaisuuden lu-
kio-opinnoissa. 

– Monet näistä tavoitteista ovat 
olleet jo useita vuosia Pyhäjoen 
lukion keskeisiä periaatteita, lu-
kion yhteiskuntaopin ja historian 
lehtori Tero Niemi kertoo. 

Tänä syksynä Pyhäjoella luki-
on aloittaneet ykköset ovat pääs-
seet tutustumaan juuri kyseiseen 
oppimismalliin “Orientation”- ko-
konaisuuden avulla. Töiden ete-
nemistä seurataan yhteisen työ-
polun sekä oppimisblogin avulla. 
Niemen mukaan moduulimalliksi 
kutsutussa menetelmässä yhdisty-
vät eri oppiaineet.

– Oppisisällöistä on pyritty ra-
kentamaan mahdollisimman 
merkityksellisiä käyttämällä esi-
merkiksi kielten opetuksen sisäl-
töjä reaaliaineiden tukena tai jul-
kaisemalla koulutöitä paikallisleh-
dessä. Oppimisen prosessiin, arvi-
ointiin ja taitoihin on kiinnitetty 
huomiota. Myös ryhmäytymisen 
eteen on tehty paljon työtä, niin 
että opiskelijat tuntisivat olonsa 
luontevaksi ja turvalliseksi.

Yksi merkittävä valmistautumi-
nen uuteen opetussuunnitelmaan 
on pian valmistuva lukion laajen-
nusosa. Kun laajennusosa val-
mistuu, se toimii purettavan Saa-
ren koulun oppilaiden väistötiloi-
na. Sen jälkeen tilat jäävät lukion 
käyttöön. Laajennuksen on tarkoi-
tus olla luonteva osa vanhaa luki-
ota.  Kahdessakymmenessä vuo-
dessa tiloissa on tapahtunut edis-
tystä. Nyt uudessa modernisoi-
dussa versiossa korostuu eritoten 
muuntojoustavuuden helppous ja 
läpinäkyvyys.

Rohkeutta 
kouluarjessa 
Pyhäjoella

●● Lukiossa valmistaudutaan jo vuonna 2021 uudistuvaan 
opetussuunnitelmaan. Laajentuvat ja muunneltavat opetus-
tilat on suunniteltu niin, että ne tukevat oppimista. Lukiossa 
on vuosikymmenten aikana tehty rohkeita kehityspäätöksiä. 

MESSUT OPETTAVAT JA ROHKAISEVAT

●● Jokainen ajattelee rohkeuden eri 
tavalla. Joillekin pienetkin arjen as-
kareet ovat merkittäviä ja rohkeita 
tekoja. Toiset puolestaan tavoittele-
vat suuria ja haluavat koko ajan ylit-
tää itsensä yhä uudestaan. Pyhäjo-
en messuilla tarkoituksena on nostaa 
molempia tapoja esille. Kaikki saa-
vat unelmoida ja haaveilla juuri sellai-
sista asioista kuin itsestä hyvältä tun-
tuu. On myös jokaisen ihan oma asia, 
kuinka pitkälle näitä haaveita ja unel-
mia on halukas toteuttamaan. 

●● Vuoden 2019 syysmessujen teema-
na on rohkeus. Koko mahtavan pro-
jektin äärellä häärää joukko rohkei-

ta ja vastuullisia nuoria. He toteutta-
vat omalla visiollaan itselleen tärke-
än ja merkittävän päivän, jonka jokai-
nen muistaa varmasti aina. Koko mie-
leenpainuvan ja haastavankin pro-
jektin kruunaa yhteinen opintomatka 
ulkomaille. On varmasti sanomatta-
kin selvää se, kuinka rohkeita nuoria 
Pyhäjoen lukiossa opiskelee. 

●● Melkein vuoden mittainen projek-
ti opettaa opiskelijoille paljon. Vas-
tuun ottaminen ei ole aina täysin it-
sestäänselvä taito kaikille. Messu-
projektissa on kuitenkin uskallettava 
rohkeasti kantaa vastuuta. Mikäli tä-
mä taito ei vielä ole täysin hanskassa, 

ei ole syytä huoleen. Yhteistyö mui-
den kanssa ja itse projektin eri vai-
heet opettavat kyllä. Tarkoitushan ni-
menomaan on oppia! Tärkeää on tot-
ta kai myös luottaa muihin tiimiläi-
siin. Ilman luottamusta yhteistyöstä 
ei tulisi yhtään mitään. Kenenkään ei 
kuitenkaan täydy olla mitään, mitä ei 
oikeasti ole. Jokainen projekti opet-
taa siis lukiolaisille paljon. Messujen 
järjestäminen on suuri mahdollisuus 
nuorille. Tämän jälkeen jokainen tii-
miläinen pystyy mihin vain!
 
 
Janika Kurkinen Pyhäjoen lukiolaisten järjestämät messut ovat ensi lauantaina. Jokaisella oppilaalla on oma roolinsa messuorganisaatiossa. Kaikkia tarvitaan.
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JOSEFIINA SAUKKO

JANNE NIEMELÄ

Hannes Hyvönen, 44, saapuu 
Pyhäjoen messujen pääesiinty-
jäksi. Moni saattaa muistaa hä-
net ammattijääkiekkoilijana, 
joka uransa aikana pelasi lii-
goissa ympäri maailmaa, voit-
ti MM-pronssia ja kahdesti Suo-
men mestaruuden. 

Hyvösen innostus jääkiek-
koon alkoi jo pikkulapsena, 
kun hän pelasi kotona olohuo-
neen lattialla. 

Vuonna 1994 hän pelasi en-
simmäisen pelinsä SM-liigas-
sa TPS-joukkueessa, joka voit-
ti SM-kultaa samalla kaudella. 

Sen jälkeen Hyvönen pelasi 
18 vuotta ympäri maailmaa eri 
joukkueissa. NHL, KHL, SHL, 
kaikki huippuliigat hän kahla-
si läpi. 

Mies ei kuitenkaan koskaan 
saanut varsinaista tähtipelaa-
jan paikkaa, joten joutui ai-
na kovalla työllä taistelemaan 
paikkansa parempiin ketjuihin. 
Pitkän ja vaiheikkaan uran jäl-
keen 2010-luvulla ammatti-
kiekkoilu alkoi pikku hiljaa ol-
la ohi.

Jääkiekkoelämän jälkeen Hy-
vösen maailma muuttui koko-
naan. Ei enää jatkuvaa treenaa-
mista, ei huoltohenkilökuntaa 
ympärillä eikä kavereita jat-
kuvasti lähellä. Hänellä ei ol-
lut enää suuntaa elämälleen. 

Pitkän masennuksen ja vaikei-
den aikojen jälkeen hän kuiten-
kin onnistui parantaa tapansa, 
ja nyt hänellä on taas intoa jat-
kaa eteenpäin. Jo parin vuoden 
ajan Hyvönen on toiminut per-
sonal trainerina ja aikoo jatkaa 
siinä hommassa. 

Jotkut ovat myös ehkä tun-
nistaneet hänet tosi-tv-ohjel-
mista, kuten Gladiaattorit, Sel-
viytyjät Suomi, Fort Boyard 
Suomi ja Tehtävä Lapissa. 

Televisio-ohjelmissa esiinty-
misestä ei kuitenkaan tule hä-
nelle elämäntapaa; Hyvönen 
osallistui niihin vain puhtaasti 
seikkailumielellä ja uusia koke-
muksia etsien. 

Hyvönen haaveilee myös pi-
tävänsä motivaatiopuheita, jot-
ka valaisevat ihmisiin rohkeut-
ta ja määrätietoisuutta ja aut-
tavat heitä pysymään elämäs-
sä kiinni. 

Idea on vasta ottanut tuul-
ta alleen. Hän on etsinyt sopi-
via tilaisuuksia rohkaiseville 
puheilleen; Pyhäjoen Messut 
osoittautuivat oivaksi mahdol-
lisuudeksi. Messuvieraat saa-
vat siis olla hänen ensimmäi-
nen yleisönsä. 

Lukiolaiset toivottavat kaikki 
tervetulleiksi messuille kuun-
telemaan pääesiintyjä Hannes 
Hyvöstä ja tutustumaan aivan 
koko ohjelmaan!

Jääkiekkoilija Hyvönen 
uudella puheurallaan 

Hannes Hyvönen on Pyhäjoen messuilla pitämässä motivaatiopu-
heita, jotka valavat ihmisiin rohkeutta ja määrätietoisuutta. 

TOMI REHELL 

Minä olen Aster; 16-vuoti-
as, larppaaja, horoskoopilta-
ni skorpioni ja muunsukupuo-
linen. Kaikki näistä ovat osa 
identiteettiäni, mutta mikään 
niistä ei kuitenkaan määritä si-
tä. 

Tulin kaapista ulos transsu-
kupuolisena koko koulun edes-
sä lukion ensimmäisen vuoden 
alussa. Hienovaraista. Minulle 
on sanottu, että olen rohkea, 
kun uskallan olla oma itseni 
avoimesti. Tämä herättää mi-
nussa ristiriitaisia tunteita. Ku-
ka minä sitten olisin, jos en oli-
si oma itseni?

Koen itseni jossain määrin 
rohkeaksi, mutta se ei liity mi-
tenkään avoimuuteeni suku-
puolestani tai siihen, miksi su-
kupuoleni koen. En ole avoin 
muiden takia. Olen avoin itseni 
ja oman hyvinvointini vuoksi. 
Tietenkin toivon, että jos mi-
nä uskallan olla asian tiimoilla 
avoin, se voisi rohkaista mui-
ta tekemään samoin. Joskus on 
haasteellista saada ihmiset nä-
kemään minut nähdessään jo-
tain muutakin kuin “TRANS” 
isoilla kirjaimilla otsassani. Mi-

nussa ja minun identiteetissä-
ni on muitakin puolia. Kuten 
vaikkapa horoskooppimerkki-
ni, skorpioni.

Mutta mitä on identiteetti? 
Identiteetti on se, miten koet 
itsesi, se on “minuus.” Iden-
titeetti löytyy kaikilta, vaikka 
kaikki eivät välttämättä osaa 
omastaan kertoakaan.  Kaikki 
kokemukseksi, mieltymyksesi, 
ympäristösi ja esimerkiksi ko-

timaasi muovaavat identiteet-
tiäsi. Jokaisella kohtaamalla-
si ihmisellä elämässäsi on jon-
kinlainen vaikutus identiteettii-
si, olkoon se sitten positiivinen 
tai negatiivinen, iso tai pieni.
Tästä syystä identiteetti ei ole 
koskaan täysin valmis, vaan se 
jatkaa muovautumista läpi elä-
män.

Identiteetillä ja rohkeudel-
la on paljon yhteistä ja ne he-
rättävät paljon keskustelua. Tä-
tä keskustelua pääsee kuunte-
lemaan myös Pyhäjoen mes-
suilla ensi lauantaina. Keskus-
telua herättelevät kansanedus-
taja Hanna-Leena Mattila, va-
paa-aikaohjaaja Riikka Kylmä-
oja, poliisi Harri Hiitola, Raa-
hen Seudun toimittaja Sari Jaa-
tinen sekä hyvinvointiohjaa-
ja ja taiteilija Henri Ylikulju. 
Paneelikeskustelun vetää seu-
rakunnan kirkkoherra Jukka 
Malinen. Kuten panelistien lis-
tasta voi päätellä, on odotetta-
vissa useita näkökulmia aihee-
seen, jota me kaikki olemme 
miettineet joskus. Luvassa on 
mielenkiintoista keskustelua, 
jota ei kannata jättää välistä!

”Identiteettini ei tee 
minusta rohkeaa”

Aster opiskelee Pyhäjoella. Hän 
kannustaa tulemaan kuuntele-
maan paneelikeskustelua iden-
titeetistä ja rohkeudesta ensi 
lauantaina. 

JOSEFIINA SAUKKO

OPISKELIJALTA


