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Parolan lukio    
Myllytie 33
13720 Parola
www.kktavastia.fi/parolan-lukio
       
Puhelin ja sähköposti
Reijo Järvinen, rehtori
puh. 050 320 7789  
reijo.jarvinen@kktavastia.fi 

Tiina Peltola, vararehtori
puh. 050 598 8693
tiina.peltola@kktavastia.fi

Anne-Mari Kosola, opinto-ohjaaja
puh. 050 516 5671    
anne-mari.kosola@kktavastia.fi 

Opettajat 
Opettajainhuone  
puh. 050 509 0095
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Toimisto
Avoinna klo 8.00 - 15.45
Tuija Pehkonen, opintosihteeri
puh. 050 509 0333
tuija.pehkonen@kktavastia.fi 

Opiskelijakunnan puheenjohtaja
lukuvuonna 2017-2018 Perttu Heikkilä

Kuvat 
Tarja Muttonen, Päivi Grönberg, Lea Salonen ja lukion arkisto
Etukansi: Kuva Lea Salonen
Takakansi: Piirroksia opiskelijoiden töistä
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Yleiskatsaus lukuvuonna 2017 - 2018
Lukuvuosi 2017–2018 on päättynyt. Opiskelu, oppiminen ja opetus taukoavat hetkeksi. On akkujen 
lataamisen aika. Mennyt lukuvuosi on sisältänyt monia erilaisia ja toki perinteisiäkin asioita. Lukiois-
sa on vuosittain toistuvat rutiinit ja tapahtumat, mutta aina on myös uusiakin asioita, vuosittaisia 
erityispiirteitä. Näitä asioita tuodaan tämän vuosikertomuksen sivuilla esille. 

Kevät 2018 tuo mukanaan uudet ylioppilaat. Itsenäisyyspäivän juhlassa lakkinsa sai kuusi nuorta. Val-
kolakki on ylioppilaan tunnus. Lakki ja todistus ovat merkkejä loppuun saatetusta opiskelusta, merkki 
siitä, että koulu on tehnyt tehtävänsä. Opintojen loppuun saattaminen on myös usein tahdon asia. 
Iloisin ja luottavaisin mielin lähetämme heidät matkaan rakentamaan tulevaisuutta ja kohtaamaan 
uusia haasteita. Toivomme heille parasta menestystä.

Opiskelu lukiossa on yleissivistävää ja erilaisia tietoja sekä taitoja kehittävää. Opiskelun päämäärä-
nä on hyvien jatko-opiskeluvalmiuksien saavuttaminen korkea-asteen koulutuksessa. Korkea-asteen 
opinnoissa korostuu opiskelijan oma vastuu opintojensa edistymisestä. Näitä opintoja varten on lu-
kioaikana jo harjoiteltu oman opiskelun suunnittelua, ajanhallintaa sekä opitun ilmaisemista. Nämä 
eivät ole irrallisia saarekkeita vaan tärkeä osa kaikkien lukioaineiden arkea. Niiden kautta lukiolainen 
valmistautuu jatko-opinnoissaan onnistumiseen.

Viime vuosien suuri lukiouudistus, digitaalinen ylioppilaskoe, eteni kuluneen vuoden aikana suunni-
tellusti. Kuluneen lukuvuoden aikana koululle saatiin kaapelointi- ja reititinjärjestelmä. Järjestelmän 
myötä koetilan pystytys on nopeampaa ja teknisesti varmempaa. Ensi lukuvuoden aikana viedään yli-
oppilaskokeiden sähköistyminen loppuun. Samalla se merkitsee sähköisen opiskelun aloitusvaiheen 
päättymistä. Parolan lukiossa aloitimme ”läppärivaiheen” syksyllä 2012. Tällä hetkellä se on koulun 
arjen rutiini. Paperisia ylioppilaskokeita ei enää ensi vuoden jälkeen järjestetä. Se on yhden aikakau-
den loppu. Ylioppilaskokeet on sähköistetty. Nyt odotamme digitaalisuuden loppuun vientiä sekä 
kokeiden sisällöllistä rikastumista. 

Koulu on yhteistyön ja yhteisöllisyyden foorumi. Parhaimmillaan yhteistyö ja yhteisöllisyys saavat yk-
silöt edistymään vankemmin. Yhdessä toimiminen, yhdessä opiskelu ja koulussa viihtyminen luovat 
hyvän ja vankan pohjan opiskelijoiden edistymiselle. Nämä takaavat valmiuksia hyvään elämään ja 
jatko-opintoihin. Siinä on lukio-opiskelun ydin.

Kiitos opettajille, opiskelijoille ja muulle henkilökunnalle, jotka olette mahdollistaneet kouluvuoden 
onnistuneen toteutuksen. Lausun kiitokset Koulutuskuntayhtymä Tavastialle ja Hattulan kunnalle 
kouluvuoden ja koulumme kehittämisen mahdollistamisesta. Lausun lämpimät kiitokset myös lä-
hiyhteisölle ja yhteistyökumppaneille. Tällä tiellä jatkamme kohti uutta kouluvuotta.

Opettajien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvin toimiva, välitön yhteistyö on tuonut meidät 
jälleen kerran maaliin. Onnistuneen kouluvuoden taustalta löytyy aina aktiiviset, joustavat ja aloi-
tekykyiset ihmiset. Kouluvuosi on vaatinut sisua, rohkeutta ja yhteistyötä. On aika iloita ja nauttia 
työmme hedelmistä, ilman arvioinnin ja suorittamisen pakkoa. Voimme onnitella toisiamme, ja pala-
ta uuden lukuvuoden merkeissä takaisin.

Oikein rentouttavaa kesätaukoa kaikille!
Reijo Järvinen
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Otteita ohjauksesta
Anne-Mari Kosola, opinto-ohjaaja

Koulussamme vieraili lukuvuoden 2017-2018 aikana seuraavat henkilöt/
oppilaitokset/yritykset:
• Metropolia ammattikorkeakoulu 9.10.
• Laurea ammattikorkeakoulu 30.10.
• Erik Santala, Tampereen yliopisto 14.12
• Studentum Road Show 22.1.
• Kesätyötori 24.1.
• Hämeen kesäyliopisto 8.2.
• Kati Ukkonen, henkilöstöjohtaja Koulutuskuntayhtymä Tavastia 8.2.
• Tero Aalto, vanhempi konstaapeli 8.2.
• Jesse Kakkola sisustussuunnittelija 8.2.
• Veikko Pulli, medianomi 8.2.
• Joonas Korhonen, viihteen ja taiteen sekatyöläinen 8.2. 
• Anu Penttinen, diplomi-insinööri 8.2.
• Laurea ammattikorkeakoulu 8.2.
• Aleksi Vihelä, laskuvarjojääkäri 3.4.
• Mika Manderbacka, liikennelentäjä 11.4.
• Petri Välkkynen, palomies 18.4.
• Matias Lind, yrittäjä 25.4.
• Ilkka Halava, tulevaisuustutkija 30.4.
• Jukka Laamanen, asiakkuuspäällikkö 2.5.
• Maarit Reunanen, henkilöstöpäällikkö 16.5.
• Laura Hossi, toimittaja 23.5.
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Opiskelijoitamme vieraili lukuvuoden 2017 – 2018 aikana seuraavissa oppilaitoksissa, yrityksis-
sä, tapahtumissa tms.
• Junnu-päivä Lepaa 16.8.
• Selvä peli 2.11.
• Tampereen teknillisen yliopiston lukiolaispäivä 7.11.
• Studia-messut Helsinki 28.11.
• Hamk Etkot-tapahtuma 18.1.
• Tutor-päätöstapahtuma 17.4.
• Seutukunnallinen tutorkoulutus Lepaa 7.5. 
• Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle –tapahtuma 15.5.
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Tapahtumia Parolassa
Tarja Muttonen, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Parolan lukio juhli 100-vuotiasta Suomea ja 
ylioppilaita 5.12.2017

Parolan lukion Suomi 100 -juhla aloitettiin yhteiskoulun kans-
sa aamulla ulkona pienessä pakkassäässä perinteisellä lipunnos-
tolla ja vapauden viestikapulan luovutuksella. Viestikapulan 
luovuttivat abiturientit Roosa Grönberg ja Sasha Vorobjev ja 
sen vastaanottivat kakkosvuosikurssin Perttu Heikkilä ja Erika 
Björkskog. 

Itsenäisyys-  ja ylioppilasjuhlassa tervehdyssanat lausui yhteis-
koulun apulaisrehtori Jani Tanttu.  Juhlapuhuja Hattulan tuore 
kunnanjohtaja Katariina Koivisto rinnasti puheessaan sukunsa 
historiaa nyky-Suomen todellisuuteen. Hattulan-Tyrvännön 
veteraanikuoron esitysten ohella musiikista vastasivat koulun 
kuoro sekä jousiorkesteri musiikinopettaja Anneli Julénin joh-
dolla. Jousiorkesterissa viulistina soitti muun muassa juhlassa 
lakitettava tuleva ylioppilas Elina Heikkilä.

Hattulan kunnanjohtaja

Saara Levonne ja Roosa Grönberg lausuvat runon

Juhla alkaa

Vapauden viestikapulan luovutus

Rehtorin puhe
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 Abiturientit Roosa Grönberg ja Saara Levonne lausuivat Jukka Ukkolan runon ’Suomi on’. Säveltä-
mänsä ja sanoittamansa piano- ja lauluesityksen Masokismin hurma esitti juhlassa lakitettava ylioppi-
las Eeva Korhonen, joka opintojensa ohella suoritti myös vaativan musiikin lukiodiplomin. Monella 
muullakin syksyllä valmistuneella ylioppilaalla on ollut opiskelunsa ohessa aikaa vievä taide- tai urhei-
luharrastus, ja asian otti esiin myös tuore ylioppilas Elina Heikkilä puheessaan. Hän korosti omien ta-
voitteiden asettamisen ja saavuttamisen tärkeyttä. Rehtori Reijo Järvinen ja vararehtori Tiina Peltola 
lakittivat kuusi tuoretta ylioppilasta. Juhla päättyi perinteiseen Maamme-lauluun.

Tulevan ylioppilaan  Eeva Korhosen musiikkiesitys

Kuusi tuoretta ylioppilasta

Anneli Julenin johtama jousisoitinryhmä

Hattulan-Tyrvännön veteraanikuoro Kakkukahvit
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Jouluglögit ja -laulajaiset 21.12.2017

Syyslukukauden lopuksi ja tulevaan jouluun virittäytymiseksi opiskelijakunta järjesti glögituokion 
kaikille yläaulassa. Päivän lopuksi kokoonnuttiin yhteiseen joululauluhetkeen, jossa musiikista vasta-
sivat musiikinopettaja Anneli Julén, kitaristi Antti Ylitalo sekä esilaulaja Amanda Heiskanen.  Myös 
rehtori Reijo saatiin esilaulajaksi Juicen Sika-biisiin! Seuraavan aamun joulukirkon jälkeen siirryttiin 
joululoman viettoon.

Henkilökunta osallistui glögeille Joululaluja laulamassa

Yhteinen joululauluhetki. Kitarassa Antti, 
laulamassa Amanda ja koskettimissa Anneli

Solistina rehtori Reijo ja 
biisinä Sika
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Joululaluja laulamassa Glögeillä abit Ella, Assi, Milla ja Olga

Oppilaskunnan järjestämät glögit
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Ammattilaisten iltapäivässä saatiin vinkkejä opiskeluun ja urasuunnit-
teluun

Jo perinteeksi muodostuneessa Ammattilaisten iltapäivässä 8.2.2018 jakoivat opiskelu- ja työkoke-
muksiaan usean alan ammattilaiset. Opiskelijat saivat oman kiinnostuksensa mukaan valita alan, 
johon halusivat tutustua ja saada lisätietoa. Ammattilaisista neljä kertoo tässä ajatuksiaan. Tekstin 
tiedot perustuvat ÄI7-kurssilaisten tekemiin haastatteluihin.

Parolan lukiosta aikoinaan valmistunut Anu Penttinen on diplomi-insinööri. Hän on opiskellut 
Aalto yliopistossa biotuotetekniikkaa, tuotantotaloutta ja työnpsykologiaa.  Anu Penttinen toimii 
liikkeenjohdon analyytikkona ja tekee mm. markkina-analyysejä globaaleille yrityksille. Tällä hetkellä 
hän työskentelee Pöyryllä ja suunnittelee esimerkiksi pakkauksien kestävyyttä ja ekologisuutta. Hänen 
työnsä on erittäin projektiluontoista ja kansainvälistä. Anu kehotti nauttimaan yliopisto-opiskelusta.

Veikko Pulli on myös Parolan lukion entisiä opiskelijoita, ja hän on koulutukseltaan esitys- ja teatte-
ritekniikan medianomi. Nykyinen työpaikka on Hämeenlinnan kaupunginteatteri, jossa hän toimii 
valo- ja äänisuunnittelutehtävissä. Veikko Pulli toimii teatterityön lisäksi erilaisissa produktioissa, 
joissa taide kohtaa tekniikan. Hänen mukaansa media-alan koulutuksessa ei nykyään yleensä riitä vain 
yhteen asiaan erikoistuminen, vaan työnantajat haluavat palkata moniosaajia. On siis suositeltavaa 
kouluttautua moniin eri tehtäviin kuin keskittyä esimerkiksi vain ääni- tai valopuoleen

Joonas Korhonen on samoin Parolan lukion omia kasvatteja.  Hän esiintyy Stand Up -koomikkona 
– tuttu myös TV:stä - mutta toimii myös lentokonemoottoreiden kunnostajana. Joonas ei korostanut 
esiintyjäuraansa niinkään vaan nimenomaan kehotti nuoria pysymään kouluissa ja lukiossa ja samaan 
hyvän uran. Oman Stand Up -uransa lisäksi hän tekee myös muuta työtä. Joonas kertoikin olevansa 
viihteen, taiteen ja hanttihommien sekatyöläinen. Toisaalta Joonas kehotti nuoria saavuttamaan unel-
miaan ja tekemään sitä, mikä tuntuu oikealta välittämättä siitä, kuinka hyvä on, koska maailmasta 
löytyy aina joku itseä parempi. Vaikka nuoret eivät lukioiässä vielä tiedä, mitä haluavat tehdä, se on 
täysin normaalia ja kutsumukset kohdataan vasta vanhempana. 

Jesse Kakkola on ammatiltaan sisustussuunnittelija ja yrittäjä ja koulutukseltaan artenomi.  Hänellä 
on yritys nimeltä Koti.in. Kakkola piirtää käsin kaikki luonnokset, ei siis tietokoneella. Hän kertoo, 
että mikään ei ole pysyvää ja koko ajan tulee uusia isoja muutoksia yrityksen suhteen. Yrittäjyydessä 
täytyy hänen mukaansa hyväksyä epävarmuus siitä, onko asiakkaita ja saako tarpeeksi rahaa elantoon. 
Mikään ei ole pysyvää, vaan yrityksiä pitää uusia, jotta ne toimisivat.
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Opiskelijakunnan toiminta
Perttu Heikkilä, puheenjohtaja

Lukuvuosi 2017-2018 oli Parolan lukiossa tyypillinen työntäyteinen lukiovuosi. Opiskelijakunnan 
hallitus on pyrkinyt lukuvuoden ajan kantamaan kortensa kekoon lukiomme viihtyisyyden ja yhteis-
hengen luomisessa ja ylläpitämisessä.

Hallitus kokoontui suunnilleen kuukauden välein ja sen jäsenet tekivät arvokasta vapaaehtoistyötä 
edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrimme keventämään opiskelijoiden taloudellista 
kuormaa järjestämällä jaksojen väleissä kirjamyyntejä. Käytettyjen kirjojen myynti oli opetussuunni-
telman vaihtumisen takia hieman kankeaa, mutta uuden suunnitelman mukaisia kirjoja meni jo hyvin 
kaupaksi.

Opiskelijakunnan yhteisiä rahoja käytimme vastuullisesti ja kohtuullisesti. Rahaa kului tapahtumien 
järjestämiseen ja pienimuotoisiin hankintoihin, kuten pingismailoihin ja kahvipisteen pyörittämi-
seen.  

Jatkoimme viime lukuvuonna aloitettua perinnettä järjestämällä joulun alla glögihetken, jossa nautit-
tiin glögiä ja piparia musiikin soidessa taustalla. Tilaisuus oli onnistunut ja osanotto runsasta. Huh-
tikuussa järjestimme elokuvaillan, jonka yhteydessä arvoimme lahjakortteja. Elokuvailta oli varsin 
onnistunut ja yli puolet opiskelijoista saapuikin paikalle.

Hallitus sai lukuvuoden aikana paljon hyvää aikaan. Tästä kuuluu kiitos kaikille hallituksen jäsenille 
ja ohjaavalle opettajallemme Ida Kankaanpäälle, jolta saimme paljon apua käytännön asioissa.

Rentouttavaa kesälomaa kaikille ja 
lämpimät onnittelut tuoreille ylioppilaille!

Ensi lukuvuonna valitaan uusi hallitus. 
Asettukaa rohkeasti ehdolle, 
jos hallituspaikka kiinnostaa! 

Tervetuloa mukaan opiskelijakunnan toimintaan.
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Kesän toivotukset koulukuraattorilta
Jälleen on yksi lukuvuosi takanapäin. Haluan kiittää teitä kaikkia menneestä lukuvuodesta sekä toi-
vottaa teille kaikille hyvää kesää ja samalla muistuttaa, että myös ensi lukuvuonna opiskelijahuolto on 
aina käytettävissäsi. 

Parolan lukiossa koulukuraattori toimii yhteistyössä opiskelijoiden, kodin ja koulun henkilökunnan 
kanssa. Pääasiallisin työskentelymuoto on keskustelu yhdessä opiskelijan kanssa, mutta myös ryhmä-
tason työskentelyä on tarjolla. 

Opiskelija voi ottaa yhteyttä kuraattoriin itse, mutta myös vanhempien, opettajan tai terveydenhoi-
tajan kautta voi ohjautua. Autan sinua koulukäyntiin liittyvissä haasteissa, elämän eri tilanteissa tai 
kaverisuhteissa.

Minun vastaanotto sijaitsee osoitteessa Koulutie 4 as 5 (2. kerros). Yhteyttä voi ottaa Wilma-viestillä, 
sähköpostilla, soittamalla tai Whatsapilla.

Iloista ja aurinkoista kesää!
Tiina Tuori, koulukuraattori
tiina.tuori@hattula.fi 
puh. 050 463 9340
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Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, edis-
tää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, ja tarjota terveyden- ja sairaanhoitopalveluja 
opiskelijoille. Toimintaa ohjaavia periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, osallistaminen, tasa-
vertaisuus, opiskelijan voimavarojen vahvistaminen ja palvelujen vapaaehtoisuus.

Terveystarkastuksiin kutsutaan kaikki lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat. Toisen opiskeluvuoden 
keväällä naisopiskelijat kutsutaan lääkärin tarkastukseen ja miesopiskelijat kutsuntatarkastukseen. 
Käsiteltäviä aihealueita ovat mm. elintavat, seksuaaliterveys, päihteet, mielenterveys ja opiskeleminen.

Terveydenhoitaja toimii yhteistyössä opettajien, kuraattorin, opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Mui-
ta yhteistyötahoja ovat mm. psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoi-
mi. Terveydenhoitaja osallistuu myös moniammatillisiin oppilashuoltotyöryhmiin.

Parolan lukion opiskeluterveydenhuollon vastaanotto sijaitsee terveydenhoitajan tiloissa Koulutie 
4:ssä. Ajanvaraukseton sairasvastaanotto on arkisin kello 8.30–9.30 välillä, käynnit muina aikoina on 
sovittava erikseen. 

Terveydenhoitajana toimii Sarita Seilonen ja koululääkärinä Ari Lehtonen.
puh. 050 309 3997
etunimi.sukunimi@pihlajalinna.fi
Yhteyttä voi ottaa myös Wilma-viestillä.
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Kansainväliset projektit
Opintomatka Berliiniin 29.4. - 2.5.2018 

Me lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin saksanopiskelijat olimme Berliinissä 29.4.-2.5. tutustu-
massa saksalaiseen kulttuuriin ja kaupungin arkeen. Kävimme historiallisesti tärkeissä nähtävyyksissä 
ja käytimme saksan kieltä arkisissa tilanteissa, esimerkiksi ravintoloissa sekä kaupassa asioimisen yh-
teydessä. 

Saavuimme helteiseen Berliiniin sunnuntaiaamuna ja heti lentokentälle saavuttuamme meidän tuli 
ottaa saksan kieli käyttöön ostaessamme matkaliput, joilla oli mahdollista kulkea kaikilla julkisilla. 
Tilanteesta selvittiin hyvin ja ensimmäisenä kohteenamme oli DDR- museo, jossa pääsimme sukel-
tamaan kahden Saksan aikaiseen maailmaan. Tämän jälkeen pääsimme kirjautumaan viihtyisään ja 
moderniin nuorisohotelliimme, joka sijaitsi kulttuuria sykkivässä Prenzlauer Berg -kaupunginosassa. 
Bongasimme hotellin vierestä markkinat, joista saimme hyvän käsityksen Berliinin monikulttuuri-
suudesta. Jatkoimme iltaa ihailemalla Brandenburgin porttia sekä nauttimalla ensimmäisestä hellepäi-
västä istuskelemalla valtiopäivätalon edustalla. 

Seuraava päivä alkoi varhain ja sää oli heti aamusta mitä parhaimmillaan. Vapun poikkeuksellisten 
aukioloaikojen vuoksi shoppailu sijoitettiin heti aamupäivään ja vietimme kaupoilla useamman tun-
nin edullisia ostoksia tehden. Nuoret pääsivät käyttämään kieltä ja julkisia kulkuvälineitä itsenäisesti 
valvojien jatkaessa vielä muun muassa kenkien intohimoista shoppailua. Iltapäivällä menimme käy-
mään vakoilumuseossa, jossa valvojat innostuivat roolivaatteiden kokeilemisen ansiosta harkitsemaan 
uranvaihtoa opettajista NATO:n salaisiksi agenteiksi. Illaksi oli varattu pöytä Zur Haxe -ravintolasta, 
jossa nautimme perinteisiä saksalaisia ruokia. Päivän viimeinen aktiviteetti oli vierailu ruokakaupassa, 
jossa ihmettelyä aiheutti esimerkiksi paikallisten tapa punnita ja ostaa irtoperunoita. 
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Viimeinen kokonainen päivä alkoi kiireettömästi ja matka jatkui suuntana Berliinin muuri ja sen upe-
at taideteokset. Matkalla holokaustin muistomerkille nautimme tuoreista brezeleistä ja kuuntelimme 
Angela Merkelin puhetta. Saavuimme pian vaikuttavalle holokaustin muistomerkille, ja pysäyttävä 
infokeskuksen näyttely koskettavista ihmiskohtaloista sai puheliaimmatkin matkaajat hiljaisiksi. 
Näyttelyn jälkeen matkasimme Checkpoint Charlielle, joka on myös historiallisesti merkittävä mat-
kakohde. Täällä tiemme erkanivat ja osa ryhmästä jatkoi matkaa Classic Remise -automuseoon ja osa 
taas Kreuzbergin kaupunginosaan, jonne Berliinin MyFestin juhlinta oli sijoittunut. Loppuillasta vie-
lä tutustuimme hotellin kulmalla Berliinin muurin historiaan, sillä hotellin paikalla ollut rakennus on 
ollut osa muuria. Kuvista oli mielenkiintoista nähdä, miltä alue on näyttänyt Berliinin muurin aikaan 
ja millaiseksi alue on lopulta muovautunut. 

Matkalla Berliinissä nautimme kansainvälisiä ruokia, sekä ihmettelimme eri kulttuurien kirjoa. Opin-
tomatkat ovat mielestämme mitä parhain tapa yhdistää eri aineissa opiskeltuja tietoja, siis ilmiöoppi-
mista parhaimmillaan. Opintomatkalla koulussa opiskeltua saksan kieltä pääsi käyttämään monipuo-
lisesti ja sanavarasto laajentui.

Iina Pirhonen, Aino Aitola, Anna Päärni, Veeti Rossi, Iida Vaaja ja Salla Ali-Rekola
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2. vuosikurssin opiskelijat kävivät jälleen jo perinteeksi muodostuneella Italian opintomatkalla yhdessä 
Reijon, Idan, Suvin ja liikka- Eskon kanssa. Matkaa oli odotettu pitkään ja odotukset asetettu korkealle. 

Sunnuntai
Yöllä herätyskellon soidessa kolmelta varmaan moni hetken mietti pitäisikö jäädä kotiin, mutta muis-
tettuaan mihin oli lähdössä tapahtui ihme piristyminen. Kaikki löysivät tiensä Hatuselle ja passitkin 
tulivat mukaan. Lento lähti Helsingistä klo 07.50 ja perillä Roomassa olimme paikallista aikaa 10.15. 
paikallinen oppaamme Jatta tuli hakemaan meidät lentokentältä, mistä suuntasimme bussilla Roo-
man kiertoajelulle kuskinamme hurmaava Stefano. Lounaseväät syötyämme lähdimme Jatan johdolla 
kiertelemään kävellen kuuluisia nähtävyyksiä. Näimme muun muassa Colosseumin, Piazza Venezian, 
Circo Massimon, Fontana di Trevin, Pantheon ja Piazza Navonan. Yhteinen illallinen syötiin Risto-
rante Insalata Riccassa, minkä jälkeen lähdimme kirjautumaan hotelli Valleen. Janoiset ja nälkäiset 
lähtivät vielä paikalliseen kauppaan ja rättiväsyneinä kävimme nukkumaan odottaen seuraavaa päivää.

Maanantai
Aamu alkoi aikaisin hotellin aamiaisella, joka oli yllättävä: lähinnä pullaa ja mehua. Tästä saimme 
jälleen tyyppiesimerkin kulttuureidemme välisestä erosta. Italiassa ei ole tapana juurikaan syödä aa-
mupalaa. Bussi lähti hotellin edestä klo 09.00, mutta saimme huomata, että kolmannessa kerroksessa 
olevista huoneistamme kesti kauan tulla alas, sillä hotellissa ei ollut lainkaan portaita, vaan pelkästään 
pieni hissi. Aamupäivällä vierailimme Appia Anticalla ja San Calliston katakombeissa. Katakombit 
olivat hyvin sokkeloisia, eikä siellä olisi pärjännyt ilman englantia puhuvaa opastamme. Päivällä oli ai-
kaa käydä omatoimisella lounaalla, minkä jälkeen lähdettiin ehkä reissun mielenkiintoisimpaan koh-
teeseen, nimittäin Vatikaaniin. Vatikaanin museot ja Pietarin kirkko olivat tupaten täynnä ja oppaan 
mukaan sinä päivänä paikalla olikin yli 30 000 vierailijaa. Upeat maalaukset, etenkin Sikstuksen kap-
pelin kattofreskot, olivat niin vaikuttavia, ettei ihmismassa haitannut menoa. Illalla söimme jälleen 
yhteisen illallisen, tällä kertaa Ristorante Operassa, minkä jälkeen palasimme hotellille.

Rooman opintomatka 6 -11.5.2018
Noora Valo ja Katariina Ikäheimonen
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Tiistai
Aamulla saimme nukkua hiukan pidempään, sillä bussimme lähti vasta 9.30 kohti Bracciano-järveä. 
Vico-järven vaellus jäi meiltä mutavyöryvaaran uhatessa väliin. Päästyämme vihdoin noin puolen-
toista tunnin ajomatkan jälkeen perille saavuimme kauniiseen pikkukaupunkiin Braccianoon. Pääs-
tyämme bussista ulos lähdimme kävelemään oppaan perässä kohti Braccianon linnaa. Siellä saimme 
englanniksi opastetun esittelyn linnasta ja pääsimme hyvin käsiksi linnan historiaan. Tämän jälkeen 
meillä oli omatoiminen lounas, jonka jälkeen lähdettiin ajamaan kohti illallispaikkaa. Matkan varrella 
kävimme ilmailumuseossa, jonka aikana alkoi ukkosmyrsky, mutta se ei menoa haitannut. Yhteisen 
illallisen söimme Ristorante Sabatinossa, jonka jälkeen palasimme hotellille.

Keskiviikko
Aamulla jälleen aikainen herätys ja matka alkoi bussilla kohti Ostia Anticaa, jo kello 9.00. Bussimatka 
oli jälleen noin puolitoista tuntia pitkä, mutta matkoihin alkoi jo tottua. Ostiassa kävimme tutkimas-
sa antiikin ajan kauppasatamakaupunkia. Tämän jälkeen oli omatoiminen lounas Ostiassa. Päivän 
pääkohteena oli Cerveterin etruskihaudat. Saimme käydä muutamissa, jopa sisällä tutustumassa. Sää 
suosi meitä todella. Yhteinen illallinen oli Roomassa, joten matkustimme ensin bussilla noin tunnin. 
Illallinen oli ravintolassa nimeltä PuroSud Blu. Illallista syödessä huomasimme, että alkoi satamaan 
kaatamalla, joten saimme bussikyydin hotellille. 

Torstai
Viimeinen päivämme Italiassa oli pyhitetty vapaa-ajalle, mikä suurimmaksi osaksi tarkoitti ostoska-
duille suuntaamista. Osa kulki kävellen ja rohkeimmat metrolla, mutta metron tiiviiseen tunnelmaan 
ei ole kyllä suomalaista suunniteltu. Illan paluulento oli hiukan myöhässä ja Parolassa olimme perjan-
taina klo 02.00. Raskaasta reissusta huolimatta iloinen puheen sorina jatkui aina Hatuselle saakka.

Kokonaisuudessaan reissu oli erittäin onnistunut, opettavainen ja monipuolinen. Ehdimme viidessä 
päivässä nähdä Roomasta kaiken mitä mieleen voi edes juolahtaa, kiitos ammattitaitoisten oppaiden. 
Reissun jälkeen kotiin palattua olo oli ryytynyt, mutta tyytyväinen. 
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Opettajat ja muu henkilökunta

Rehtori
Järvinen Reijo FM
opinto-ohjaus ja yhteiskuntaoppi 

Lukion lehtorit ja tuntiopettajat
Kainulainen Tiina, FM
ruotsi 

Kosola Anne-Mari, KM
opinto-ohjaaja 

Lehtonen Merja, FM
ruotsi 

Leppänen Matti, FM
matematiikka ja fysiikka

Grönberg Päivi, KuM
kuvataide

Muttonen Tarja, FM
äidinkieli ja kirjallisuus 

Peltola Tiina, FM
englanti

Perikangas Esko, FM
historia ja yhteiskuntaoppi 

Rantanen Tuija, FM
matematiikka ja ATK 

Vilkko Suvi, HT
biologia, maantiede ja terveystieto 

Tuomas Nieminen, TM, KM
filosofia, psykologia ja uskonto
sijaisena Ida Kankaanpää, FM

Peruskoulun lehtorit ja 
tuntiopettajat
Ahola Outi LitM
liikunta

Ahonen Marja-Leena, 
kotitalouden opettaja; kotitalous

Hurme Emilia, FM
venäjä 

Julén Anneli, MuM
musiikki 

Järvinen Heidi, FM
espanja

Laitila Esko, LitM
liikunta 

Ohvo Tuula, 
tekstiilityön opettaja; tekstiilityö

Syyrilä Heini,  FM
saksa 

Takaniemi Jukka, 
teknisen työn opettaja; tekninen työ

Ylitalo Elina, FM
kemia 

Muu henkilökunta
Kanslia
Tuija Pehkonen, opintosihteeri

Yhteiset Parolan Yhteiskoulun 
kanssa
Laitoshuoltajat
Erja Koivisto, Maria Kuisma, Elina Mikkola ja 
Anita Ovaskainen 

Kouluisännät 
Pekka Anttila, Toni Heikkinen
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Opiskelijat

Opiskelijamäärien muutokset

Opiskelijoiden määrä 20.9.2017 ..................................................................................... 165
Lukion päättötodistuksen saaneita 1.12.2017 ..................................................................6
Lukiosta eronneet lukuvuoden aikana................................................................................6  
Opiskelijoiden määrä 2.6.2018 ....................................................................................... 157
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Stipendit 2018

LC Parola 600€: 
Heiskanen Amanda, Honkasaari Anniina, 
Karvinen Jenni, Levonne Saara, Pouttu Otso, 
Koskinen Pilvi

LC Parola / Fredrikat 2 x 150€ (lahjakortti):
Mikkola Vivian, Pulkkinen Tuukka

Hämeen kauppakamari 250€: 
Grönberg Roosa

Etelä-Hämeen Osuuspankki 100€: 
Lehtonen Elle

Opiskelijakunta, positiivisesta asenteesta 
150€:
Santala Paavo, Rilla Taru, Jamisto Topi

Hattulan yrittäjät ry menestymisestä yhteis-
kuntaopin ylioppilaskokeessa 75€:
Herranen Olga

Koulun stipendirahasto 400€: 
Pelkonen Annika, Lähde Valtteri, Kiuru Enni, 
Tast Julius, Cavén Assi, Pietilä Henri, Mäkinen 
Eelis, Kuhanen Jasmin

Koulun stipendirahasto, erityisperusteluna 
myönteinen asenne 200€: 
Nurminen Ella, Taivainen Armi

Cafe-stipendi 140€: 
Heiskanen Amanda, Kuhanen Jasmin, Levonne 
Saara, Mattila Moona, Mäkinen Annika, Salmi-
nen Stiina, Virkkunen Janette

Hattulan maa- ja kotitalousnaiset 50€: 
Qawariq Sofia

TV-Sävel 2 x 20€ (lahjakortti):
Lonka Milla, Tähtiaho Teemu

Hatusen Liikenne 50€ (lahjakortti): 
Kujala Roope

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti (äidin-
kieli): 
Lehtinen Siina

Hitaan journalismin yhdistyksen Long Play – 
vuosikerta x 2: 
Koskinen Pilvi, Taivainen Armi

Espanjan suurlähetystön kirjapalkinto: 
Lonka Milla

Pohjola-Nordenin ruotsin kielen palkintokirja 
2018: 
Levonne Saara

Pro Lingua-mitali: 
Mikkola Vivian
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Parolan lukion uudet ylioppilaat 
keväällä 2018
Aalto  Aulikki

Ahjotuli Henna 

Cavén Assi 

Grönberg Roosa

Heiskanen Amanda

Herranen Olga 

Honkasaari Anniina

Jamisto Topi

Kallio Perttu

Karpiola Leevi 

Karvinen Jenni 

Kivikoski Milla 

Koskinen Pilvi

Kuhanen Jasmin

Kujala Roope

Lehtinen Siina 

Lehtonen Elle 

Lehtoranta Frans-Emil 

Levonne Saara

Lonka Milla 

Manninen Annika

Mikkola Vivian

Mäkinen Annika 

Mäkinen Eelis 

Mölkänen Rony

Notko Noora

Nurminen Ella 

Peltola Aku 

Pietilä Henri

Pouttu Otso 

Pulkkinen Tuukka

Pyrhönen Sauli 

Qawariq Sofia 

Saarinen Miska

Salminen Stiina

Seppälä Linda 

Sipola Laura

Soininen Satu 

Suomalainen Noona

Sutinen Aino

Taivainen Armi 

Tähtiaho Teemu

Vainionpää Juho

Vekka Linda 

Vienamo Ilmari

Virkkunen Janette

Vorobjev Sasha

Väisänen Konsta

Parhaimmat onnittelut 
uusille ylioppilaille! 
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Ilmoitusasiat
Uudet opiskelijat

Lukion 1. vuosiluokalle opiskelijat ottaa lukion rehtori Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallituksen 
antamien ohjeiden mukaisesti. Opiskelijoiden lukioon ottamista koskeva päätös julkaistaan torstaina 
14.6.2018 koulun ulko-ovella klo 9 sekä koulun nettisivuilla. Alkuperäinen peruskoulun päättötodis-
tus on toimitettava koulun kansliaan viimeistään tiistaina 19.6.2018 klo 12.

Uusintakuulustelu

Uusintakuulustelu on keskiviikkona 15.8.2018.  Kuulusteluihin tulee ilmoittautua kirjallisesti kuulus-
telua edeltävänä perjantaina lomakkeella, joka palautetaan yläaulassa olevaan lukolliseen laatikkoon.

Ilmoittautuminen syksyn 2018 ja kevään 2019 ylioppilaskirjoituksiin

Ilmoittautuminen syksyn 2018 ylioppilaskirjoituksiin on tehtävä kirjallisesti rehtorille viimeistään 
maanantaina 4.6.2018 ja kevään 2018 tutkintoon viimeistään 23.11.2018. Syksyn 2018 yo-kirjoi-
tuksiin osallistuneiden ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään 1.12.2018. Varsinaisella opiskelijalla, 
joka osallistuu syksyn 2018 yo-kirjoituksiin, tulee olla kirjoitettavan aineen kurssit yo-asetuksen mu-
kaisesti suoritettuna 14.9.2018 mennessä ja päättötodistusta varten kaikki kurssit hyväksytysti suori-
tettuna 1.11.2018 mennessä.
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Syksyn 2018 ylioppilaskirjoitusten koepäivät
Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen

Kirjalliset kokeet
ma 17.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
ke 19.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
 englanti
 ranska 
 espanja
 saksa
 venäjä
pe 21.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 24.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 englanti
 ranska
 espanja
 saksa
 venäjä
 italia
 portugali
 latina
 saame
ti 25.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
to 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
pe 28.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 1.10. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)
ke 3.10. saamen äidinkielen koe
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Kevään 2019 ylioppilaskirjoitusten koepäivät
Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen

Kirjalliset kokeet
ti 12.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 englanti
 ranska
 espanja
 saksa
 venäjä
 italia
 portugali
 latina
 saame
pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 18.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
 englanti 
 ranska
 espanja
 saksa
 venäjä
pe 22.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe 
ma 25.3. saamen äidinkielen koe
ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 28.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Uusi lukuvuosi

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 8.8.2018 klo 9, jolloin jokaisen on 
henkilökohtaisesti oltava läsnä.  

Parolassa, kesäkuun 2. päivänä 2018
Reijo Järvinen
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Koulun historiaa

PAROLAN YHTEISKOULU 1961-1975
Ylläpitäjä: Parolan yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.

PAROLAN YHTEISKOULU 1975-1976
Ylläpitäjä: Hattulan kunta

PAROLAN LUKIO 1976-2014
Ylläpitäjä: Hattulan kunta

PAROLAN LUKIO 2014 - 
Koulutuksen järjestäjä: Koulutuskuntayhtymä Tavastia

(1.8.2014 alkaen)

JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAT
Tohtori Yrjö Pessi 1961-1964

Agronomi Erkki Suomaa 1964-1976
Agronomi Elma Bäcklund 1976-1980

Kenttämestari Matti Mantila 1981-1988
Toiminnanjohtaja Antti Rytkönen 1989-1992

REHTORIT
Opetusneuvos Tapani Nokkala 1961-1992

Teol.maist. Immo Ainiala 1992-1998
Fil.maist. Erkki Lehto 1998-2000

Fil.maist. Kati Hirvonen 2000-2001
Fil.maist. Erkki Lehto 2001-2006

Fil.maist. Reijo Järvinen 2006-

KOULUA KOSKEVIA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ
Keskikoulun perustamislupa 3.5.1961

Jatkuva valtionapuoikeus keskikoululle 12.11.1965
Oikeus antaa keskikoulun päästötodistuksia 23.2.1966

Lukion perustamislupa 28.4.1966
Jatkuva valtionapuoikeus lukiolle 26.11.1968

Oikeus antaa lukion päästötodistuksia 22.1.1969

KOULUTALO
Rakennusvaihe I 1962
Rakennusvaihe II 1963
Rakennusvaihe III 1967
Rakennusvaihe IV 1985
Rakennusvaihe V 1999
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