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Vuosikatsaus 2.6.2018 

 

Hyvä juhlaväki! 

Vuosi on taas mennyt nopeasti erilaisine tapahtumineen. Elokuussa me huokailemme, kun 

on loputtoman pitkä lukuvuosi edessä työn ja ponnistusten merkeissä. Nyt on lukuvuosi taka-

na, eikä se ollutkaan loputon eikä kauhean raskas. Omasta puolestani voin todeta, että vuosi 

meni sukkelasti ja oli onnistunut. Lukio-opinnot ovat monille lukiolaisille raskaita, mutta vuo-

teen on mahtunut myös paljon iloa ja onnellisia hetkiä. 

 Tänään saa 35 uutta ylioppilasta todistuksensa ja painaa ylioppilaslakin päähänsä. 

Olemme lukiossa ylpeitä heidän saavutuksestaan ja toivomme heille kaikkea parasta jatkos-

sa. Tämä on niitä lukion onnellisia hetkiä. 

 Ihmiset lukevat mielellään median tekemiä lukiovertailuja. Karjaan lukio on yleensä 

puolivälin paikkeilla näissä. ”Älä usko lukiovertailuja” kirjoitettiin Helsingin Sanomissa 

16.5.2018.Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt on tehnyt lukiotulosten vertailuja toisella 

tavalla. Vattin vertailussa otettiin huomioon peruskoulun päättötodistus ja ylioppilaskirjoitus-

ten tulokset. Samalla keskiarvolla perusopetuksesta lähteneillä lukiolaisilla oli hyvin saman-

laiset ylioppilastulokset riippumatta lukiosta. Lukioiden väliset laatuerot osoittautuivat pienik-

si. Tehtiin myös tutkimus, jossa mitattiin niin sanottua arvonlisää. Mitä enemmän opiskelijat 

nostavat keskiarvoaan perusopetuksesta ylioppilastodistukseen, sitä isompi on arvonlisä. 

Tässä vertailussa kärkeen nousivat pienten paikkakuntien lähilukiot, sellaiset kuin Karjaan 

lukio. Vattin tutkimusten tuloksena on, että Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet menes-

tyä ylioppilaskirjoituksissa, opiskeli sitten pääkaupungin eliittilukiossa tai pienen alueen lähi-

lukiossa. 

 Lukuvuosi on ollut vaihteleva kuten koulussa yleensä. Meillä on ollut perinteiset tapah-

tumat kuten ryhmäytystä aloittaville, itsenäisyysjuhla ja kolmen uuden ylioppilaan lakitus, 

penkinpainajaiset ja vanhojen tanssit. Lisäksi olemme edelleen painottaneet kansainvälisyyt-

tä eri muodoissaan. Kymmenen opiskelijan ryhmä vieraili Prahassa huhtikuussa, prahalaiset 

opiskelijat tulevat meille tammikuussa. Italialaisten kanssa on jälleen projekti käynnissä, he 

olivat täällä toukokuussa ja meiltä lähdetään vastavierailulle lokakuussa. Berliiniin on tehty 

neljän päivän kulttuurimatka lokakuussa. Koulumme arvostaa kansainvälisyyttä ja haluaa yl-

läpitää useita kansainvälisiä projekteja. 

 Lukuvuoden aikana on kartoitettu hyvinvointia ja tasa-arvoa opiskelijoille suunnatuissa 

kyselyissä. Saimme myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisen terveysky-

selyn koulukohtaiset tulokset. Näillä aineistoilla kehitämme kouluamme ja suunnittelemme 

toimenpiteitä parantaaksemme koulua edelleen. Kyselytulosten tarkasteluun ovat osallistu-

neet opiskelijakunnan hallitus, opettajakunta ja opiskelijahuoltoryhmä. Kyselyjen tuloksissa 

näkyi, että yhteishenki on hyvä ja opiskelijat viihtyvät opinnoissaan, mutta he kokevat lukio-

opinnot raskaiksi. Jonkin verran valitettiin huonosta työrauhasta. Tasa-arvo toteutuu lukiossa 

yleensä hyvin, mutta joihinkin kohtiin kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota. Tulosten pe-



rusteella päätimme ottaa ensi lukuvuoden painopistealueiksi häirinnästä tiedottamisen, tutor-

toiminnan ja työrauhan tehostamisen oppitunneilla.  

Olen viime vuosina puhunut painokkaasti kunnianhimosta ja aion puhua siitä edelleen. Lukio-

laisella tulisi olla kunnianhimoa omien opintojensa suhteen. Hyvät tulokset antavat voimia 

jatkaa raskaiden jaksojen jälkeen. Lukiolaisia vaivaa myös levottomuus ja epävarmuus jatko-

opintojen suhteen, sillä pyrkiminen korkeakouluihin muuttuu vuosittain.  Ylioppilaskirjoi-

tusten osuutta korostetaan yhä enemmän, lukion päättötodistuksella on vähäinen merkitys. 

Olemme informoineet ja valmentaneet opiskelijoitamme parhaamme mukaan, ja myös rau-

hoitelleet. Tähän liittyen aloitamme tutortoiminnan ensi lukuvuonna. Tutorit auttavat ja opas-

tavat uusia opiskelijoita pääsemään sujuvasti mukaan lukion arkeen ja suorittamaan opinto-

jaan menestyksekkäästi. 

 Levottomuutta on myös aiheuttanut ylioppilaskirjoitusten ja kurssikokeiden sähköistymi-

nen. Digitaaliset ylioppilaskokeet ovat toistaiseksi sujuneet lukiossamme ongelmitta, eikä 

kurssikokeissakaan ole ollut pahoja ongelmia. Ohjelmat ja yhteydet paranevat koko ajan, tä-

mä on mielestäni ollut hyvä uudistus. 

 Opiskelijakuntamme on ollut edelleen aktiivinen. Olen erittäin iloinen ja ylpeä siitä, että 

lukiossamme on aktiivinen ja aikaansaava opiskelijakunnan hallitus. Kiitän heitä toiminnas-

taan ja toivon sen jatkuvan yhtä vilkkaana seuraavinakin vuosina. 

 Opettajakunnassamme tapahtuu joitakin muutoksia, mutta tässä vaiheessa ei vielä ole 

uusien nimiä. Tästä tarkemmin lukuvuoden alkaessa elokuussa. 

Kiitän kaikkia, opettajia, henkilökuntaa, opiskelijoita ja myös vanhempia hyvästä lukuvuodes-

ta 2017-2018. Kesäloman aikana keräämme voimia seuraavalle lukuvuodelle ja teemme lu-

kuvuodesta 2018-2019 vähintään yhtä hyvän kuin nyt päättyvä lukuvuosi oli. 

 

Kerron seuraavaksi ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden stipendit ja kirjapalkinnot. 

Rahapalkinnot maksetaan saajan tilille ensi viikolla, kirjapalkinnot voi hakea ryhmänohjaajal-

ta tilaisuuden jälkeen. 

Karjaan lukion stipendirahastosta jaetaan stipendit yli 9 keskiarvon saavuttaneille opiskeli-

joille: Ekström Miska, Huttunen Vilja, Knaapinen Anton, Kylä-Nikkilä Elsa, Sipiläinen Esko, 

Sundholm Sini, Tahvonen Sara, Tahvonen Sini. 

Koti ja koulu -yhdistyksen stipendit tsemppareille: Aldali Yusuf, Aliranta Amanda, Järvinen 

Tony, Malmström Mandi. 

Pohjola-Norden keskusliiton kirjapalkinto 1. vuosiluokan ruotsin kielen taitajalle: Henriks-

son Nea 

Englannin opettajan kirjapalkinto: Paloheimo Wilma 

Tiedettä tytöille –palkintona alan aikakausilehden vuosikerta: Kylä-Nikkilä Elsa 

Aplodit heille! 



Seuraavaksi saamme lavalle riemuylioppilaita. Ylioppilas, joka valmistui 50 vuotta sitten, on 

tänä keväänä riemuylioppilas. Nämä henkilöt ovat siis valmistuneet ylioppilaiksi Karjaan luki-

osta vuonna 1968. Heidän kanssaan lavalle nousee heidän rehtorinsa Veikko Marttinen. Ol-

kaa hyvät! 

 

    2.6.2018    

 

Uudet ylioppilaat,     

olette viimeinen viime vuosituhannella syntynyt ikäluokka ylioppilaita. Lukioaikaanne 

ovat värittäneet muutokset. Ylioppilaskokeiden ja kurssikokeiden sähköistyminen, 

korkeakoulujen sisäänoton muuttuminen, kaksi isoa muutosta mainitakseni. Uutta 

opetussuunnitelma ette ehtineet kokeilla, se jäi seuraavalle ikäluokalle. Tänään on 

se viimeinen muutos teidän lukioajassanne, teistä tuli ylioppilaita ja saitte lukion 

päättötodistuksen, ette ole enää lukiolaisia.  

Muutokset saavat aikaan epävarmuutta. Kaiken tämän levottomuuden keskellä olet-

te saaneet valmiiksi suorituksenne. Voitte olla tyytyväisiä, me opettajat ainakin olem-

me tyytyväisiä Karjaan lukion tuloksiin tänä keväänä. Kiitos hyvistä tuloksista kuuluu 

teille, ei koululle. Olemme tietysti opettaneet, auttaneet ja tukeneet, mutta te olette 

tehneet tuloksenne kaikista muutoksista ja muista levottomuuksista huolimatta. 

Annan teille kaksi neuvoa: älä usko huhupuheita, älä toimi maalaisjärjellä. Huhut 

ovat harvoin kokonaan totta, maalaisjärkeä on yhtä monenlaista kuin on ihmisiäkin. 

Ota selvää asioista, etsiydy tiedon lähteille. Koulutus tuo ihmiselle mahdollisuuden 

analysoida, punnita ja verrata tietoja, kaikkea ei tarvitse uskoa sokeasti. Lukio on 

kouluttanut teitä etsimään oikeaa ja vertailukelpoista tietoa, analysoimaan sitä ja 

käyttämään sitä harkiten. Jatkakaa lukiossa aloitetulla tiellä, olkaa uteliaita, tiedonja-

noisia ja kriittisiä. 

Muutosten sarja tulee jatkumaan elämässänne, joten on parasta tottua siihen. Te 

olette sukupolvi, joka ei voi heittäytyä konservatiivisesti pitämään kynsin hampain 

kiinni menneistä. Kaikki uudistukset eivät ole hyviä, mutta mukana täytyy pysyä. 

Menkää kohti uutta ja tuntematonta uteliaina ja rohkeina. Ottakaa omasta aika-

kaudestanne irti parhaat puolet, älkää haikailko menneitä. 

Onnittelen teitä ja toivon teille kaikkea hyvää jatkossa! 

 

  



Erityisiä tilaisuuksia ja opintokäyntejä Karjaan lukiossa  
2017 – 2018 

 
 
Elokuu 
 

23.8. Aloittavien opiskelijoiden ryhmäytyspäivä Pumppulahdessa. Opiskelijakunnan 
ideoimaa ohjelmaa. 
 
29.8.Opiskelijakunnan hallituksen vaalit 
 
 

Syyskuu 
 

1.9. Lukiolaisten liiton edustajat esittelivät järjestön toimintaa opiskelijoille. 
5.9. BirdLife Suomi -järjestön retkikummi tutustutti BI6 Suomen luonto -kurssilaisia 
lintuharrastukseen 
 

7.9. Lukiolaisia osallistui Karjaan Pride-päivän lavan somistamiseen ja pystyttämi-
seen. 
 
 

Lokakuu 
 

3.10. Ruotsin itämaasta Suomeksi -kurssin (HI5) opiskelijat vierailivat Turun linnas-
sa, Luostarinmäen käsityöläismuseossa ja keskiaikaista Turkua esittelevässä Aboa 
Vetus -museossa. 
 

10.10. Raaseporin nuorisovaltuuston järjestämä oppilas- ja opiskelijakuntapäivä raa-
seporilaisten koulujen edustajille. 
 

10.10 Yhdysvaltalainen Fulbright Finlandin apurahaopiskelija puhui koulullamme 
suomalaisesta ja yhdysvaltalaisesta koulutusjärjestelmästä, tutkimuksestaan ja kult-
tuurieroista. 
 

10.10.  Vanhempainilta lukionsa aloittaneiden huoltajille 
 

17.10. Vanhempainilta jatkavien lukiolaisten huoltajille 
 

16.10. Kulttuurituottaja Anu Soini kävi pitämässä luovan kirjoittamisen tunteja abitu-
rienteille, kuvassa abien tuottama kollaasi. Anu on entinen opiskelijamme. 
 
 

Marraskuu 
 

7.11. Lukion perinteinen syysretki . Kohteena olivat muun muassa Ateneumin taide-
museo ja Designmuseo. 
 

15.11. lukiolaiset esittelivät kouluaan Hakarinteen 9. luokan vanhempainillassa oppi-
laille ja huoltajille 
 

16.11. lukiolaiset esittelivät kouluaan Karjaan yhteiskoulun 9. luokan vanhempainil-
lassa 
 

20.11. Saksalainen vaihto-opiskelija vieraili lukiolla osana Opetushallituksen Eras-
mus kouluissa -hanketta. Hän toi muun muassa autenttista kulttuuri- ja kieliosaamis-
ta saksan tunneille. 



30.11. ja 1. 12. valo- ja äänitekniikan käytön iltapäiväkurssi opiskelijoille ja opettajille 
 

Joulukuu 
 

4.12. Elokuva Tuntematon sotilas Bio Pallaksessa lukiolaisille 
 

5.12 Karjaan lukio ja Karjaan yhteiskoulu järjestivät yhdessä  Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlan. TIlaisuudessa myös lakitettiin kolme uutta ylioppilasta. 
 

7.12. Koulu Dance.  Iltapäivän liikuntatapahtuma kaikille 
 

22.12. Lukion ja yhteiskoulun yhteinen joulujuhla 
 
 

2018 
 

Tammikuu 
 

8. – 11.1. Lukioesittelyt Karjaan yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille (lukiolaisia, 
opinto-ohjaaja ja rehtori) 
 

10.1. Lakitiedon ryhmä seurasi oikeudenistuntoa Tammisaaressa. 
 

11.1. Nuorisovaalit 
 

16.1.  Kihlakunnan ulosottomies Ilari Parisaari kertoi lukiolaisille ja ysiluokkalaisille 
ulosotosta ja velkaneuvonnasta todellisin esimerkein. 
 

18.1. Suomi - Amerikka-yhdistysten liiton englannin kirjoituskilpailu. 
 

Helmikuu 
 

5.2. Karjaan lukion Tekniikka ja tulevaisuus -kurssilaiset opintomatkalla Espoossa ja 
Helsingissä. Kohteina olivat Aalto-yliopisto ja teknologiayritys Arcusys Oy. Aalto-
yliopistolla perehdyttiin mm. robotiikkaan ja yritysvierailulla kuultiin mm. tulevaisuu-
den työelämästä ja kansainvälistymisestä.  
 

6.2. Abien OPO-päivä 
 

15.2. Penkinpainajaiset 
 

16.2. Vanhojen tanssit 
 

27.2. Ysien päivä. Peruskoulun päättöluokan oppilaat kokeilivat lukio-opintoja. 
 

Maaliskuu 
 

7.3. Saksalainen Aalto-yliopiston vaihto-opiskelija vieraili lukiossa osana Opetushal-
lituksen Erasmus kouluissa -hanketta. Hän oli mukana tunneilla ja toi kansainväli-
syyttä ja kielikylpyä koulun arkeen. 
 

9.3. Kahdeksasluokkalaisten tutustumispäivä lukioon 9-12 (Karjaan yhteiskoulu ja 
Hakarinteen koulu). Myös opiskelijakunta järjesti ohjelmaa. 
 

10.3. –17.3. Riemu, toivo ja rakkaus, lukion ja yhteiskoulun oppilastyönäyttely galle-
ria Fokuksessa 
 
 



13.3. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa -kurssin (KE2) opiskelijat Aalto-yliopiston 
Lumarts-laboratoriossa tutustumassa aineen rakenteen analyysimenetelmiin. Opis-
kelijat pääsivät tutkimaan nikkeliliuoksen pitoisuutta UV-VIS-spektroskopian avulla 
ja tuntemattoman näytteen rakennetta IR-spektroskopialla. Lisäksi tutustuttiin IR-
spektrin muodostumiseen molekyylimallinnusohjelman avulla ja kuultiin yleisesittely 
Aalto-yliopistossa opiskelemisesta. 
 

13.3. Elokuva Loving Vincent ykkösille Bio Pallaksessa. 
 

14.3. Kielikurssijärjestäjä Education First, EF Suomi vieraili Karjaan lukiolla, ja pu-
hui lukion ykkösille maailmakansalaisen taidoista, kielitaidon tärkeydestä ja nuorten 
kansainvälistymismahdollisuuksista. 

21.3. Ruotsin kielen suullinen kurssi vieraili Karis-Billnäs gymnasiumissa, ja siellä 
tehtiin yhdessä muun muassa videoita teemalla Ystävyys. 

Huhtikuu 
 

5.4. Joukko lukiolaisia teatteriretkellä Suomen kansallisteatterissa. William Shake-
spearen Julia & Romeo Jussi Nikkilän ohjaamana. 
 

9. – 12.4. Karjaan lukion Berliini-projekti retkeili Berliinissä. Projektissa tutustutaan 
Saksan kieleen, kulttuuriin ja historiaan. Matkalla käytiin paikoissa, joita on käsitelty 
historian ja saksan tunneilla. 
 

23.4 - 27.4. Flex-viikko: ohjelmointikurssi, taudit ja niiden aiheuttajat, koripallo, elä 
hyvin -kurssi 
 

23.-28.4. Karjaan lukion opiskelijoiden ystävyyskouluvierailu Tsekissä prahalaisen 
Gymnazium Na Zatláncen kanssa. Viikon aikana lukiolaisemme majoittuivat paikal-
lisissa isäntäperheissä ja osallistuivat viikon ohjelmaan yhdessä tsekkinuorten 
kanssa. Tsekkien vastavierailu Karjaalla on tammikuussa 2019. 
 
 

Toukokuu 
 

2.5. – 8.5. 
Karjaan lukiossa vieraina opiskelijoita Pohjois-Italian Varesesta. Torstaina tutustut-
tiin Tammisaareen ja Fiskarsiin, perjantaina Helsingissä Kansallismuseon Suomi-
näyttelyssä ja Barbie-näyttelyssä. Molemmat retkipäivät olivat suomalaislukiolaisten 
suunnittelemia. Italialaisopiskelijat majoittuvat Karjaan lukion opiskelijoiden perheis-
sä. 
 

7.5. Koulu Dance -liikuntatapahtuma 
 

18.5. Espoolainen nuoriso-orkesteri Crescendo konsertoi lukiolle ja yhteiskoululle. 
 

21.5. Tutorkoulutus. Suomen lukiolaisten liiton järjestämässä tutorkoulutuksessa 
tulevat tutorit ideoivat yhdessä miten luoda entistä koulumyönteisempi, aktiivisempi 
ja osallistavampi toimintakulttuuri tuleville lukiolaisille. Koulutuksen jälkeen suunnit-
telu jatkui Rosvikin leirikeskuksessa. 
 

22.5. Opiskelijakunnan aktiivien järjestämä liikunnallinen virkistysiltapäivä. 
 

25.5. Perinteinen pesäpallo-ottelu ykköset vastaan kakkoset  
 

2.6. Lakkiaisjuhla 

 

https://www.facebook.com/EFSuomi/?fref=mentions
https://www.facebook.com/KarisBillnasGymnasium/?fref=mentions


OPISKELIJAT LUKUVUONNA 2017 –2018  

Ahokas Jessina 
Ekblad Daniel 
Franck Alex 
Hakala Mikko 
Henriksson Tomi 
Hertell Fanny 
Kainulainen Helmi 
Korhonen Tinja 
Korpimäki Milla-Kaisa 
Kuiro  Roope 
Laine Nico 
Malmström Mandi 
Mansikkavuori Mikke 

Martikainen Camilla 
Mäkilä Antti 
Nieminen Ville 
Ojamaa Samuli 
Paloheimo Wilma 
Rauhala Roope 
Rossi Emilia 
Ruotsalo Saga 
Simontaival Neea 
Soini  Miia 
Sundström Iida 
Tuimala Sara 
25 

17B  Ryhmänohjaaja Matti Iso-Koivisto 

Alasimi Nenna 
Henriksson Nea 
Huttunen Klara 
Huttunen Vilja 
Järvinen Tony 
Kalliomäki Ville 
Korhonen Akseli 
Kuikka Maria 
Oksanen Senja 
Parmanen Jonas 
Rahkama Saana 
Ryan  Sofia 

Rönkkö Jemina 
Sipiläinen Esko 
Spitz Vincent 
Sundholm Sini 
Thuesen Julius 
Tuominen Lennart 
Virta Teresa 
Voutilainen Heli 
Wernér Emilia 
Westerlund Helmi 
22 

17 A Ryhmänohjaaja Sonja Berg 

16 A Ryhnänohjaaja Eero Lehikoinen  

Aalto Anni-Mari 
Aliranta Amanda 
Aliranta Benjamin 
Dolinski Barcklay 
Ekström Miska 
Ilomäki Minka 
Kivistö Tommi 
Kylä-Nikkilä Elsa 
Kärnä Ira 
Leino Ulriikka 
Manninen Elina 
Mäntykoski Elias 

Mäntynen Anniina 
Otsla Siim 
Peltola Selja 
Salim Mustafa Derin 
Spitz Theodor 
Söderberg Theo 
Tahvonen Ella 
Tahvonen Sini 
Vanhapelto Niko 
Åkerblom Charlotte 
22 



Anvar Khan Avdel Lava 
Björkqvist Emma 
Heinonen Aku 
Himberg Niklas 
Hippi Kimmo 
Kempas Toni 
Knaapinen Neele 
Korhonen Saku 
Kuusinen Linnea 
Lehtiniemi Johanna 
Merenmies Wilma 
Nordström Niko 

Nyman Mira 
Peltomaa Jesse 
Pippingsköld Lydia 
Rantala Emma 
Saarinen Johannes 
Sihvo Ville 
Soivio Miro 
Tapaninen Karoliina 
Vehma Juho 
Vilkman Inka 
22 

 15 A Ryhmänohjaaja Marjo Kari 

Ahamed Yusef 
Fedotova Daria 
Garner Maxim 
Hakkarainen Lauri 
Henriksson Joni 
Huttunen Kasperi 
Karenius Mikael 
Kauppila Touko 
Korhonen Elias 
Korpimäki Miko 
Kurkkula Heidi 
Lagerström Sara 

Lemmetty Elly 
Lundelin Markus 
Nygren Nina 
Nyman Oskar 
Oksanen Tiia 
Peltoniemi Aura 
Röman Markus 
Salo Simeon 
Sipiläinen Olli 
Thuesen Emil 
Tynkkynen Jasmin 
23 

 15 B Ryhmänohjaaja Hanna Hellstén 

Töntsi Toni 

14 Ryhmänohjaaja Eira Merenmies 

Aldali Yusuf 
Anvar Khan Avdel  Sovin 
Grönroos Tom 
Haverinen Mikael 
Hippi Noora 
Knaapinen  Anton 
Koivusipilä  Eeli 
Koskinen Venla 
Lindh  Kerstin 
Lindroos  Nette 

Moisio Silja 
Nyman Katariina 
Otsla Ott 
Peltonen  Ville 
Strebelle Samuel 
Suhonen Tuomas 
Tahvonen  Sara 
Väisänen Roosa 
18 

16 B Ryhmänohjaaja Micaela Morero 



A äidinkieli, A5 suomi toisena kielenä, BA pitkä ruotsi  BB keskipitkä ruotsi, BI biologia, EA pitkä eng-
lanti, FF filosofia, FY fysiikka, GE maantiede, HI historia,  KE kemia, M pitkä matematiikka, N lyhyt 
matematiikka, PS psykologia, SC lyhyt saksa, TE terveystieto, YH yhteiskuntatieto 



Karjaan lukion stipendit 2018 

Toni Kempas, Markus Röman Karjaan-Pohjan Säästöpankki Aktia 
erinomaiset yo-tulokset ja 
päättötodistukset 

Emil Thuesen 
Osuuspankki Raasepori, Kar-
jaa ansioitunut ylioppilas 

Wilma Merenmies Zonta International Raasepori määrätietoinen naisyliopilas 

Saku Korhonen, Jesse Pelto-
maa Rotaryklubi Karjaa 

ansioitunut yhteistyökykyinen 
ylioppilas 

Emma Björkqvist Nordea Karjaa hyvä toveri ja opiskelija 

Daria Fedotova, Aura Pelto-
niemi Lions Club Karjaa 

Lions-arvojen – avuliaisuuden 
ja hyvinvoinnin –  edistämises-
tä  

Sara Lagerström, Jesse Pelto-
maa Varuboden S-lahjakortti positiivisesta asenteesta 

Maxim Garner Etelä-Uusimaa äidinkielen osaaja 

Toni Kempas Long Play -julkaisu äidinkielen osaaja 

Maxim Garner, Wilma Meren-
mies 

Karjaan-Pohjan Säästöpankki 
Aktia taloustietäjä 

Tony Järvinen, Mandi Malm-
ström, Amanda Aliranta, Yusuf 
Aldali, Linnea Kuusinen, Tiia 
Oksanen Koti ja koulu -yhdistys tsempparisitipendi 

Nea Henriksson Pohjola-Norden keskusliitto aloittavien ruotsintaitaja 

Emma Björkqvist, Sara Lager-
ström Svenska nu ruotsin kielessä ans. abi 

Inka Vilkman Sverigekontakt i Finland rf ruotsin kielessä ans. abi 

Vilja Huttunen, Esko Sipiläi-
nen, Sini Sundholm, Miska 
Ekström, Elsa Kylä-Nikkilä, 
Sini Tahvonen, Anton Knaapi-
nen, Sara Tahvonen Karjaan lukion stipendirahasto kiitettävät keskiarvot 

Nina Nygren Karjaan lukion stipendirahasto ansioitunut ylioppilas 

Wilma Paloheimo 
englannin opettajan kirjapalkin-
to nsioitunut englannin taitaja 

Neele Knaapinen saksan opettajien kirjapalkinto ansioitunut saksan opiskelija 

Elsa Kylä-Nikkilä, Jasmin 
Tynkkynen Tiedettä tytöille -palkinto 

luonnontieteistä ja tekniikasta 
kiinnostuneille tytöille 

Emma Rantala Sirpa Viitanen kuvataiteen stipendi 

Tiia Oksanen Ari Viitasen säätiö musiikin stipendi 



RAASEPORIN  SIVISTYSTOIMI 
 
Sivistystoimenjohtaja:  Robert Nyman 

Opetuspäällikkö: Jukka Hautaviita  

Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja:  Tanja Konttinen 

  

  

HENKILÖSTÖ 

 

Psykologi: Outi Johansson 

Kuraattori: Maija Veskoniemi 

Terveydenhoitaja: Minna Uusitalo 

Kanslisti: Svetlana Sissonen 

Siivoojat ja jakelukeittiö: Carola Fagerholm, Jenni Granroth, Paula Huttunen, Kirsti 

Joensuu, Marita Lindberg, Anne Lindström, Elsbeth Sjöblom 

 

  

YHTEISÖLLINEN OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ 
 
Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on edistää  kouluviihtyvyyttä. Ryh-

mään kuuluu rehtorin lisäksi opettajajäsen, opiskelijajäseniä, terveydenhoitaja, ku-

raattori, psykologi ja opinto-ohjaaja. Kuluvana lukuvuonna ryhmä laatinut viihtyvyys-

säännöt, käsitellyt hyvinvointi- tasa-arvo- ja THL:N terveyskyselyjen tuloksia. Näiden 

pohjalta on koulussa tehty jatkosuunnitelmia. 

Tekniikka ja tulevaisuus -kurssin opintoretkellä 



LUKION OPISKELIJAKUNTA 

 

Hallitus 

Puheenjohtaja Sini Tahvonen 

Varapuheenjohtaja Theodor Spitz 

Roosa Väisänen, Ulriikka Leino, Esko Sipiläinen, Anniina Mäntynen, Julius Thuesen 

ja Vilja Huttunen, Vincent Spitz, Mikko Hakala, Samuli Ojamaa, Eeli Koivusipilä 

 

Karjaan lukion opiskelijakunnan hallituksen vuosikertomus 
 

Vuosi alkoi 1. luokkalaisten ryhmäytyspäivällä, jota pian seurasi uusien jäsenten va-

linta hallitukseen. Osallistuimme syksyn aikana useampiin vanhempainiltoihin, joissa 

kerroimme opiskelusta lukiossamme ja myimme munkkeja. Halloweenina ja jouluna 

järjestimme myyjäiset ja muuta teemaan liittyvää toimintaa. Syksyn suurin projekti 

oli kuitenkin OPKH:n lehden julkaiseminen. Lehti sisälsi hallituslaisten kirjoittamia 

artikkeleita esim. Suomi 100-teemalla, koulun vaihto-oppilaiden haastatteluja ja tie-

toa koulun historiasta. Lehti oli samalla varainkeruun väline, koska saimme siitä 

mainostuloja. 

  Pitkin vuotta osallistuimme Suomen Lukiolaisten liiton tapahtumiin, kuten Liittoko-

koukseen ja Water-koulutustapahtumaan. Lisäksi ajoimme opiskelijoiden etuja kou-

lussa monilla eri alueilla, liittyen esimerkiksi koulun lämpötiloihin ja terveydenhuolto-

palveluiden näkyvyyteen. 

   Keväällä järjestimme presidentinvaalien alla nuorisovaalit lukiolle. Perinteiseen 

tapaan järjestimme myös yhdeksäs- ja kahdeksasluokkalaisille tutustumispäivät luki-

oon. Lisäksi keräsimme rahaa laskimiin, jotka lähetimme ystävyyskoulullemme Etelä

-Afrikan Makanaan. 

 Pääsiäisen tienoilla toteutimme jälleen perinteitä ja piilotimme pääsiäsmunia opis-

kelijoiden etsittäväksi. Auttaaksemme opiskelijoita tulevaisuuden suunnitelmien 

muodostamisessa hankimme lukiostamme aiemmin valmistuneita opiskelijoita kerto-

maan opinnoistaan korkeakouluissa. Kevään lopussa järjestimme koululla hyvin-

vointipäivän, johon sisältyi erilaista liikuntaa ja rentoa yhdessäoloa. 

  Vuoteen kuului tuttuun tapaan tapahtumien järjestämistä koulunkäynnin piristä-

miseksi, mutta myös opiskelijoiden etujen ajamista vakavammissa asioissa. Kaiken 

kaikkiaan hallituksen toiminta oli vuoden aikana menestyksekästä, ja olemme tyyty-

väisiä aikaansaannoksiimme. Päät pystyssä uutta lukuvuotta kohti! 



OPETTAJAT 
 
  
 
 

Holmström Asta, rehtori, biologia ja maantiede 
 
Berg Sonja, psykologia, uskonto ja elämänkatsomustieto 
(kevätlukukausi) 
 
Bicsák Elina, kuvataide 
 
Hellstén Hanna, matematiikka ja kemia  
 
Hurskainen Pekka, englanti ja saksa 
 
Iso-Koivisto Matti, äidinkieli ja filosofia  
 
Kari Marjo, ruotsi ja saksa  
  
Karlsson Marjo, liikunta ja terveystieto 
  
Kemppainen Saara, musiikki 
  
Korpinen Antti, yhteiskuntatieto ja historia 
 
Lehikoinen  Eero, FM , apulaisrehtori, matematiikka ja fysiikka 
 
Lehtilä Hanna, liikunta ja terveystieto (joulukuu – toukokuu) 
 
Loukkalahti Marko,  liikunta ja terveystieto (elokuu – joulukuu) 
 
Merenmies Eira, opinto-ohjaaja, historia ja yhteiskuntaoppi 
 
Morero Micaela, biologia, maantiede, IT 
  
Ruponen-Kuutti Mira, ranska 
 
Viitanen Sirpa, psykologia, uskonto ja elämänkatsomustieto 
(syyslukukausi) 
  
 



KARJAAN LUKIO  

Tammisaarentie 62a 10320 Karjaa 

puh. 019 289 3571 rehtori,  019 289 3582 kanslia 

www.karjaanlukio.com 

www.facebook.com/karjaanlukio 


