
Henkilökuvassa
rehtori ja vararehtori 

Teuvan lukio 60 vuotta!

Anne ja Päivi, Teuvan lukion energinen voimakaksikko!



Täällä soot oikias paikas!
Päivi: Olen kotoisin Turusta. Uskonto 
ja psykologia olivat lempiaineitani jo 
lukioaikana. Valmistuinkin Turun 
yliopistosta filosofian maisteriksi  
pääaineenani uskontotiede. Suoritin 
aineenopettajan opinnot, ja 
pätevöidyin uskonnon, psykologian, 
filosofian ja elämänkatsomustiedon 
opettajaksi. 

Ennen Teuvalle tuloa toimin opettajana Turussa, 
Loimaalla, Nurmeksessa ja Raumalla.  Rehtorin 
tehtäviin kouluttauduin keväällä 2017, kun olin 
siirtymässä nykyiseen tehtävääni. 2000 -luvun alussa 
työskentelin uskonnon- ja psykologian lehtorina 
Rauman lyseossa. Ensi kontaktini Anneen oli, kun sain 
kuulla  Teuvalla avoimeksi tulleesta uskonnon lehtorin 
virasta. Sain Annen yhteystiedot, ja soitin hänelle 
kyselläkseni ennakkotietoja koulusta. Annen 
suositusten perusteella uskaltauduin lähtemään 
työhaastatteluun, ja sillä tiellä ollaan. 

Asustan Teuvalla mieheni ja Kiinasta adoptoidun 
poikamme kanssa. Koulutyön vastapainoksi hoidan 
puutarhaa, luen kirjoja, teen käsitöitä ja matkustelen. 
Matkakohteiksi valikoituvat usein eri kulttuurien pyhät 
paikat.  Vieraat kulttuurit ja psykologiset ilmiöt ovat 
minulle loputon innostuksen kohde.



Yhteistyössä on voimaa!

Ensi hetkestä lähtien meillä synkkasi Annen kanssa hyvin ja 
vuosien varrella olemme tehneet monenlaista yhteistyötä. 
Kansainväliset projektit ovat vieneet meitä pitkin 
Eurooppaa, mm. Brysseliin, Strasbourgiin, Berliiniin, 
Madridiin ja Barcelonaan. Olemme yhdessä osallistuneet 
Euroscolaan, Comenius -projekteihin ja luokkaretkille. 
Yhteistyömme on ollut saumatonta ja olemme kokeneet 
sen myötä monia unohtumattomia hetkiä!

Meitä yhdistää Annen kanssa samanlainen työmoraali ja 
tehokas työskentelytapa. Innostumme uusista haasteista, 
ja haluamme molemmat kehittää lukiota parhaaksi 
mahdolliseksi! Opiskelijoiden etu on meille sydämen asia. 
On myös suuri rikkaus, että on olemassa luotettava kollega, 
jonka kanssa voi jakaa asioita!

Anne ja Päivi Strasbourgissa Euroopan parlamentissa 
Euroscola -kokouksessa vuonna 2002.



Meillä onnistut!
Aloitettuani rehtorin tehtävässä yhteistyömme on saanut 
uuden ulottuvuuden Annen toimiessa vararehtorina. 
Olemme parin viime vuoden aikana laatineet lukiolle 
markkinointisuunnitelman, aktivoituneet somekanavilla, 
päivittäneet lukion hallintosäännön ja käytänteet sekä 
luoneet toimivan sähköisten kokeiden systeemin. 
Opettajakunnan aloitteesta Riskun muistorahaston 
pääomasta irrotettiin viime vuonna varoja oppikirjapankin 
perustamiseksi. Nyt opiskelijat saavat lainata käyttöönsä 
kaikki pakollisten kurssien kirjat pientä panttimaksua 
vastaan. 

Lisäksi syksystä 2019 alkaen on ollut mahdollista lainata 
kannettava tietokone lukiolta käyttöön vuodeksi 
kerrallaan. Opiskelijat lauloivatkin abilaulussa, että Päivi 
kaiken päivittää.

Rehtorin tehtävien lisäksi opetan edelleen lukiolaisille 
uskontoa, psykologiaa ja filosofiaa. Opiskelijat tulevat 
minulle tutuiksi ja kanssakäyminen on mutkatonta ja 
antoisaa.

Rehtorina pyrin olemaan avoin, oikeudenmukainen ja 
arvostava. Pidän opiskelijoiden osallisuutta tärkeänä ja 
haluan kuulla heitä opiskelua koskevissa asioita. Pienen 
lukion etuja ovat opiskelijoidenkin mukaan tuttuus, 
joustavuus, pätevä opetus, välittävä ilmapiiri, yksilöllinen 
tuki ja tyytyväiset, motivoituneet opiskelijat! 

Lämpimästi tervetuloa Teuvan lukioon!



Oma lukio on sydämen asia
Anne: Loppukeväästä 1994 sain ruotsin vanhemman 
lehtorin viran Lapuan lukiosta, mutta vuotta 
myöhemmin hain jo Teuvalle, koska mieheni tila oli 
täällä. Palasin vain nimeltä tuttuun lukioon, koska olin 
itse valmistunut 11 vuotta aiemmin vanhasta, jo 
puretusta, lukiorakennuksesta. Alkuvuosina kollegoina 
oli luonnollisesti minuakin opettaneita opettajia, mutta 
se ei häirinnyt millään tavalla. Joskus jopa naurettiin 
yhdessä muistoille siitä, millainen olin itse ollut 
opiskelijana.  

Omassa nuoruudessani koin ylpeyttä siitä, että pääsen 
kotikuntani lukioon - vieras oppilaitos ei käynyt edes 
mielessäni, koska olin varma siitä, että omasta 
kunnasta saan riittävän vahvan ponnahduslaudan 
jatko-opintoihin, kunhan vain itse jaksan tehdä asian 
eteen riittävästi töitä. 

  

No, lukion viimeisenä keväänä petin opinto-ohjaajani 
toiveen hakea Kauhajoelle kauppaopiston yo 
-merkonomilinjalle - hain Pietarsaareen matkailulinjalle, 
päätyen varasijalle 138. Opo ei ilahtunut asiasta hänelle 
kertoessani, mutta olinhan toki myös käynyt yliopiston 
pääsykokeissa, ja kuinkas kävikään: pääsin toteuttamaan 
unelmaani opiskella ruotsin kielen opettajaksi.  

    



Lukiomme vahvuudet
2000-luvun alussa onnistuin ylipuhumaan Päivin Raumalta 
Teuvalle ja siitä alkaen olemme tehneet yhteistyötä eri 
projekteissa. Kemiat alkoivat synkata jo ensimmäisen 
pitkän puhelumme aikana - heti alusta alkaen Päiville on 
ollut helppo puhua ihan kaikesta; hän osaa antaa 
rakentavaa palautetta ja hän saa innostumaan. Teuvan 
lukion jatkuva kehittäminen viihtyisänä ja houkuttelevana 
opinahjona on teemana kaikissa eri palavereissamme.

Meille molemmille on todella tärkeää kuunnella nuorta 
opiskelijaa herkällä korvalla: pieni lukio on joustava ja 
mahdollistaa jokaisen opiskelijan kohtaamisen yksilönä. 
Siellä ei pääse hukkaan. Houkuttelevia lienevät myös 
ilmaiset pakollisten kurssien oppikirjat sekä lyhyet 
koulumatkat. Illasta jää siis aikaa myös harrastuksille.     

Rehtorin ja opiskelijoiden kehityskeskustelujen satoa keväältä 
2019.



Meillä jopa nauretaan ...
Omaan lukioon tuleminen on turvallinen valinta, koska 
siellä nuorella on tuttuja ja ystäviä ja vanhempien 
lukiolaisten kanssa pääsee osallistumaan lukion eri 
tapahtumien suunnitteluun esim. opiskelijakunnan 
hallituksessa tai yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä. 
Pienessä lukiossa yksilöllä on suuremmat vaikuttamisen 
mahdollisuudet. Koska opettaja tuntee nuoren jo 
yläkoulun ajoilta, on häntä helppo lähestyä ja päinvastoin. 
Tunneilla on useimmiten rento ilmapiiri, ja joskus jopa 
nauretaan yhdessä. Ei tämä opiskelu ole niin vaativaa ja 
vaikeaa  - kunhan antaa aikaa oppimiselle ja yrittää 
parhaansa ja antaa vain motivaation tulla.  

Me olemme täällä Sinua varten, 

Sydämellisesti tervetuloa!

  


