VUOSIKERTOMUS 2018–2019

Rehtorin katsaus ja läksiäispuhe 1.6.2019
Tervetuloa Karjaan lukion lakkiaisjuhlaan. Lukuvuosi on mennyt työn merkeissä, mitään
suuria muutoksia tai uudistuksia ei ole tälle vuodelle osunut. Seuraaville vuosille tuleekin
muutoksia kuten opettajavaihdoksia, uusia lakeja ja opetussuunnitelmia.
Meillä on tänä lukuvuonna ollut keskimäärin 125 opiskelijaa. Ensi syksynä saamme noin 43
uutta aloittavaa opiskelijaa, ja valmistuvia on tänään 32. Nämä ovat hyviä määriä, näillä
lukiomme pysyy elinvoimaisena. Kiitän kaikkia opettajia ja opiskelijoita siitä työstä, jota
olette tehneet koulumme näkyvyyden ja hyvän maineen hyväksi.
Ylioppilaskirjoitukset ovat tärkeät tapahtumat lukioissa. Tänä keväänä myös matematiikan
kokeet toteutuivat sähköisinä, joten nyt on saatu päätökseen monivuotinen vaiheittainen
uudistus. Prosessi alkoi jo ennen ensimmäisiä sähköisiä kokeita 2016 ja on aiheuttanut näinä
vuosina paljon keskustelua ja levottomuutta. Koulussamme uudistus on sujunut hyvin,
kiitokset ja tunnustus osaaville ja aktiivisille opettajillemme ja kaupungin IT-yksikölle.
Muita kohokohtia vuoden varrelta olivat kansainväliset projektimme, joita oli peräti neljä:
vierailu Berliiniin, italialaisten ja tsekkiläisten opiskelijoiden vastavierailut sekä Makanaprojektilaisten vierailu Etelä-Afrikkaan. Näistä kaikista on jäänyt paljon hyviä muistoja sekä
opiskelijoille että opettajille, puhumattakaan kokemuksista, jotka ovat avartaneet mieliä ja
antaneet ymmärrystä olosuhteisiin muualla maailmassa.
Meillä on vieraillut myös opettajaryhmiä tutustumassa kuuluisaan suomalaiseen
koululaitokseen. Tsekistä kävi kaksi ryhmää ja Kiinasta yksi ryhmä opettajia seuraamassa
opetusta. He olivat innostuneita ja tyytyväisiä käyntiinsä ja vakuuttivat oppineensa paljon.
Erityisesti jäi mieleeni tsekkien kiitokset ruokalallemme: henkilökunta on iloista ja ruokaa
saa itse ottaa linjastolta. Kiinalaiset taas ihastuivat viherkasveihin biologian luokassa ja
keinuihin pihalla. Jatkamme yhteistyötä molempien tahojen kanssa.
Elokuussa astuvat voimaan uusi lukiolaki ja ylioppilastutkintolaki. Ne tuovat joitakin
muutoksia, kuten erityisopetuksen palvelut kaikkiin lukioihin ja ylioppilaskirjoitusten
uusintojen lisääntyneet mahdollisuudet. Näistä kerrotaan tarkemmin lukuvuoden aikana.
Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa 2021. Edellinen uudistus vuonna 2015
oli melko vaatimaton, joten nyt aloitetaan isompi uudistaminen. Työ aloitetaan ensi syksynä
ja valmista pitää olla elokuussa 2021.
Ensi lukuvuoden muutoksia ovat myös opettajavaihdokset. Sekä Matti Iso-Koivisto että minä
jäämme eläkkeelle, Sirpa Viitanen jäi jo vuoden vaihteessa. Meitä on muistettu
kukkakimpuin ja puhein omassa tilaisuudessa, joten tässä tilaisuudessa kiitän Mattia ja Sirpaa
tekemästänne työpanoksesta ja toivotan hyviä eläkevuosia!
Uskonnon ja psykologian opettajaksi Sirpan seuraajaksi on valittu Kirsi Nurmio, Matin tilalle
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi Aino Saarelainen-Haila. Ranskan opettaja Mira
Ruponen-Kuutti palaa opintovapaalta. Englannin ja saksan opettaja Pekka Hurskainen on
saanut uuden työpaikan Askolan lukion rehtorina. Hänen seuraajansa valitaan kesäkuun
alussa. Annele Rantavuori toimi tämän lukuvuoden Sirpan sijaisena ja jatkaa toisessa
lukiossa. Kiitän lähtijöitä heidän tekemästään työpanoksesta ja toivotan hyvää jatkoa!
Työni jatkajaksi on valittu Sanna Laitila. Hän on jo käynyt tutustumassa uuteen työhönsä.
Jätän luottavaisin mielin tehtäväni Sannalle ja toivon, että hän viihtyy työssään kuten minä
olen viihtynyt. Tervetuloa Sanna ja uudet opettajat tähän yhteisöön!
Tämä on siis viimeinen lakkiaisjuhlani. Olen toiminut rehtorina Karjaan lukiossa vuodesta
2010. Opettajana olin lukiossa ja yhteiskoulussa vuodesta 1992. Erityisesti lukion rehtorin
työ on ollut antoisaa ja olen viihtynyt erittäin hyvin työtehtävissäni. On tietenkin ollut myös

raskaita aikoja ja vaikeita päätöksiä, työ on ollut monipuolista ja mielenkiintoista. Nyt on ikä
ja väsymys alkanut tuntua yhä enemmän, on sopiva aika lähteä. Lukiolle tekee hyvää saada
joukkoonsa uusia voimia ja uusia ideoita, vanhojen on aika väistyä.
Yksi johtoajatuksistani lukion rehtorina on ollut lukiolaisten osallistaminen ja aktivoiminen,
sekä koulussa että yhteiskunnassa. Heidän kanssaan työskenteleminen on ollut virkistävää,
sillä he ovat avoimia, innostuneita ja yhteistyökykyisiä. Lukuvuoden aikana on käyty joskus
kiivaitakin keskusteluja, erimielisyyksiäkin on siis ollut. Opiskelijakunnan hallitus on
tänäkin vuonna toiminut aktiivisesti mm. opettajainkokouksissa, tapahtumien suunnittelussa,
yhteisöllisessä huoltoryhmässä ja ruokailuraadissa. Heidän läsnäolonsa on tuonut meille
uusia mielipiteitä ja ideoita. Olen ylpeä lukiolaisistani, he osaavat ilmaista mielipiteensä ja
keskustella niistä.
Erittäin tärkeä kehittämisen kohde lukiossamme on kansainvälisen toiminnan vahvistaminen.
Meillä on nyt useita ystävyyskouluja eri puolilla. Tätä toimintaa jatketaan ja kehitetään
jatkuvasti. Haluamme antaa lukiolaisille mahdollisuuden nähdä muita elämisen tapoja ja
olosuhteita. Suvaitsevaisuutta ja ennakkoluulottomuutta kannattaa aina kehittää ja painottaa.
Myös opiskelijoiden kunnianhimon kasvattaminen on jatkuvasti esillä pitämäni asia.
Opiskelu on tärkeää ja siihen kannattaa panostaa. Tämän kevään hyvät tulokset
ylioppilaskirjoituksissa ovat tietenkin tekijöidensä omia saavutuksia, mutta olemme osanneet
opettaa, ohjata ja kannustaa oikealla tavalla.
Olen ollut onnekas rehtori henkilökunnan suhteen. Meillä on toimiva ja yhteistyökykyinen
opettajatiimi. Lukiomme opettajat ovat ammattitaitoisia, joustavia ja aktiivisia. Olemme
ottaneet käyttöön uusia menetelmiä ja välineitä lähes ongelmitta. Ilman opettajien tukea ja
ideoita en olisi saanut toteutettua kaikkia tarvittavia uudistuksia. Samoin koulun
henkilökunta kokonaisuudessaan ja yhteiskoulun väki ovat olleet yhteistyökykyisiä ja
hoitaneet tehtävänsä hyvin. Lämmin kiitos kaikille!
Kerron seuraavaksi ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden stipendit ja
kirjapalkinnot. Rahapalkinnot maksetaan saajan tilille ensi viikolla, kirjapalkinnot voi hakea
ryhmänohjaajalta tilaisuuden jälkeen.
Karjaan lukion stipendirahastosta jaetaan stipendit keskiar vo yhdeksän tai sen yli
saavuttaneille opiskelijoille: Konttinen Sara, Peltola Onni, Sipiläinen Esko, Sundholm Sini,
Tahvonen Emma.
Koti- ja kouluyhdistyksen stipendit tsemppar eille: Kylä-Nikkilä Elsa, Nyman Katariina,
Westerlund Helmi, Korpimäki Milla-Kaisa, Sipinen Emil, Juvakka Salla
Pohjola-Norden keskusliiton kir japalkinto 1. vuosiluokan r uotsin kielen taitajalle:
Knaapinen Maria.
Yhdysvaltain suurlähetystön kir japalkinnot englannin kielen taitajille: Laakkio VenniKalle, Lindholm Julia.
Aplodit heille!

Rehtorin puhe ylioppilaille 1.6.2019
Uudet ylioppilaat,
te olette viimeinen joukko ylioppilaita, joille minulla oli kunnia jakaa todistukset. Nyt on
hyvä hetki verrata ylioppilaan elämää vuonna 1971 ja 2019. Vuonna 1971 valmistui
vähemmän ylioppilaita kuin nyt, mutta puheenaiheet olivat yllättävän samanlaisia. Useimmat
olivat huolissaan, pääsenkö korkeakouluun, sillä kilpailu paikoista oli jo silloin kovaa.
Maapallon tulevaisuudesta oltiin myös huolissaan. Ei puhuttu ilmastonmuutoksesta, puhuttiin
energialähteiden loppumisesta, puhuttiin ydinsodan uhkasta ja myös Neuvostoliiton aikeista
valloittaa Suomen alue. No niin, öljy ja kivihiili eivät ole vieläkään loppuneet, ydinsotaa ei
ole tullut, eikä Neuvostoliitto valloittanut Suomea vaan hajosi. Maailmassa on aina uusia
uhkia ja synkkiä näkymiä. Suhtautukaa niihin vakavasti, mutta älkää menettäkö toivoanne
paremmasta tulevaisuudesta. Ihminen on kekseliäs eläinlaji ja pystyy kehittämään uusia
keinoja tekemiensä vahinkojen korjaamiseksi. Olkaa mukana tässä kehityksessä ja tehkää
osuutenne paremman huomisen hyväksi.
Te, kevään 2019 ylioppilaat, olette olleet lukiossamme aktiivinen ja keskusteleva ikäluokka.
Olette myös hoitaneet opintonne hyvin ja ylioppilaskoetuloksenne ovat hyvät, lähden
tyytyväisenä ja ylpeänä eläkkeelle.
Olen useissa yhteyksissä puhunut teille menestyksen kuudesta avaimesta. Haluan vielä kerran
painottaa niitä nyt, kun tiemme eroavat. Tärkein avain on tunnollisuus, sillä aukeaa menestys
sekä työ- että yksityiselämässä. Toisena tulee itseluottamus, mutta sen yhteydessä täytyy
tuntea omat rajansa. Tahdonvoima on teille jo tuttua, sen avulla olette päässeet tähän
päämääräänne. Ylioppilaaksi ei tulla laiskottelemalla ja lykkäämällä opiskelua huomiseen.
Tutkailu ja uteliaisuus ovat ominaisuuksia, jotka auttavat jatko-opinnoissa ja myös muissa
elämän vaiheissa. Motivaatio tulee viimeisenä menestystekijänä, eikä sattumalta. On todettu,
että se ei olekaan tärkein näistä. Kuten olen usein todennut, motivaation avulla on helpompi
päästä päämääräänsä, mutta ilmankin pärjää.
Haluaisin, että te kevään 2019 ylioppilaat tulette elämässänne pitämään yllä avointa ja
ennakkoluulotonta asennetta kaikissa elämän vaiheissa. Suvaitsemattomuus ja tiukat
mielipiteet eivät rakenna parempaa tulevaisuutta. Teillä tulee olemaan erilaisia
mahdollisuuksia elämässänne, käyttäkää ne hyvin ja harkiten. Juuri nyt teillä on edessänne
hakeutuminen jatko-opintoihin, mikä aiheuttaa stressiä. Älkää päästäkö stressiä haitalliseen
mittaan, vaan luottakaa tulevaisuuteen ja kehittäkää itsessänne neuvomiani kuutta
ominaisuutta parhaanne mukaan.
Toivotan teille onnea ja menestystä jatkossa!

Erityisiä tilaisuuksia ja opintokäyntejä Karjaan lukiossa
2018 – 2019
Elokuu
23.8. Aloittavien opiskelijoiden ryhmäytyspäivä Pumppulahdessa. Opiskelijakunnan
ideoimaa ohjelmaa.
24.8. Tutorit järjestivät ohjelmaa aloittaville opiskelijoille
27.8. Koulukuvaus
28.8. Opiskelijakunnan hallituksen vaalit
29.8. Pelastustarkastus
Syyskuu
3.9. Infotilaisuus Makana-projektista
4.9. Taiteen monet maailmat -kurssin (KU4) opiskelijat osallistuivat Galleria Fokuksessa
järjestettyyn "Värikäs Raasepori" -näyttelyyn.

12.9. Lukiolaisten liitto esittäytyi aloittaville opiskelijoille.
Lokakuu
5.10. Toisen jakson aloitustilaisuus. Vaihto-opiskelija Mauricio Gutiérrez Montoya kertoi
kotimaastaan, ja opiskelijakunnan hallitus esittäytyi. Mauricion juttu kotisivulla (My
Experience in Finland)
9.-15.10. Karjaa-Varese-Exchange-projektin Italian-matka
16.10. Väestöliiton asiantuntijat Kirsi Porras ja Miila Halonen kertoivat lukiolaisille nuoren
itsemääräämisoikeudesta ja seksuaalisesta häirinnästä.
23.10. Karjaan lukion historian kurssi vieraili Turussa tutustumassa Turun linnan
keskiaikaiseen osaan, käsityöläismuseoon ja Aboa Vetukseen.
23.10. Etelä-Afrikka-teemailtapäivä
16.10. Vanhempainilta lukionsa aloittaneiden huoltajille
23.10. Vanhempainilta jatkavien lukiolaisten huoltajille
24.10. Raaseporin kaupungin opiskelija- ja oppilaskuntien kokoontuminen
29.10. Karjaan lukion entinen opiskelija Valtteri Räty esitteli Tikkakosken
lentoreserviupseerikoulutusta.
30.10. Poistumisharjoitus

Marraskuu
7.11. Hyvinvointipäivä. Aamupäivällä pelattiin erilaisia pelejä, tanssittiin, käytiin
kuntosalilla, rentoutuksessa tai hengailtiin. Hengailupajassa tehtiin mm. palapelejä,
hamahelmitöitä tai vaikkapa Meksikon muuri legopalikoista. Iltapäivällä Bio Pallaksessa
katsottiin elokuva BlacKkKlansman.
9.11. Ryhmä opiskelijoita tutustui Turun yliopistoon.
14.1. Ryhmä abeja tutustui pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluihin.

14. – 16.11. Joukko tsekkiopettajia tutustui lukion ja yläkoulun opetukseen. Mukana oli
entinen vaihto-opiskelija Eliska Kramolisova.
14.11. Lukiolaiset, opinto-ohjaaja ja rehtori esittelivät kouluaan Hakarinteen 9. luokan
vanhempainillassa oppilaille ja huoltajille
15.11. Lukiolaiset opinto-ohjaaja ja rehtori esittelivät kouluaan Karjaan yhteiskoulun 9.
luokan vanhempainillassa
16.11. Lukiolaiset ja rehtori keskustelivat sivistysjohtaja Tina Nordmanin ja opetuspäällikkö
Jukka Hautaviidan kanssa häirinnän rajoista ja koskemattomuutta suojaavista säännöistä.

Joulukuu
5.12. Lakkiaiset ja itsenäisyysjuhla
11.12. Nuorisovaltuustovaalit
21.12. Lukion ja yhteiskoulun yhteinen joulujuhla
2018
Tammikuu

17.1. Ruotsin kielen suullisen kurssin opiskelijat kävivät katsomassa hulvattoman
Främlingen-esityksen TryckeriTeaternissa Karjaalla.
18. – 24.1. Prahalaisen ystävyyskoulumme Gymnazium Na Zatlancen vieraat (13 opiskelijaa
ja 2 opettajaa) vierailivat lukiossa ja yläkoulussa. Juttu kotisivulla
14. –17.1. Lukioesittelyt Karjaan yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaisille (lukiolaisia, opintoohjaaja ja rehtori)

Helmikuu
6.2. Abien OPO-informaatiot

14.2. Penkinpainajaiset
15.2. Vanhojen tanssit
27.2. Ysien päivä. Peruskoulun päättöluokan oppilaat kokeilivat lukio-opintoja.
28.2. Ryhmä opettajia Pekingin läheltä Zhuzhoun lukiosta tutustui suomalaiseen
koulujärjestelmään Karjaan lukiossa.
Maaliskuu
28.2.-10.3. Karjaan lukion, Karjaan yhteiskoulun, Karis-Billnäs gymnasiumin opintoretki
Etelä-Afrikkaan.Opiskelijat vierailivat Ntsika Upper Secondary Schoolissa. Makanapäiväkirja
7.3. Kahdeksasluokkalaisten tutustumispäivä lukioon 9-12 (Karjaan yhteiskoulu ja
Hakarinteen koulu). Myös opiskelijakunta järjesti ohjelmaa.
8.3. Ryhmä kakkosia tutustui Turussa korkeakouluihin.
21.3. Etelä-Afrikan kävijät kertoivat matkastaan.
21.3. Teatteri Taimine: True Love Sucks. Esitys lukiolaisille. Zonta Raasepori -yhdistys
kustansi

25.3. Eduskuntavaalipaneeli
Huhtikuu
10. – 12.4. Ryhmä tsekkiopettajia tutustui lukion ja yläkoulun opetukseen.
29.4. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi Karjaan lukion opiskelijakunnan
kannatusyhdistys ry:n.
30.4. Elokuva Miehiä ja poikia Bio Pallaksessa
Toukokuu
2.5. Ylioppilaskirjoitusten informaatiotilaisuus kaikille toisen vuoden opiskelijoille
14.5. Nuori yrittäjyys -projektin opintoretki Helsinkiin Finaviaan ja yrittäjyystapahtumaan
Lasipalatsiin.
22.5. Perinteinen pesäpallo-ottelu ykköset vastaan kakkoset
1.6. Lakkiaisjuhla

OPISKELIJAT LUKUVUONNA 2018 –2019

18 A Ryhmänohjaaja Marjo Kari
Harris Daniel
Knaapinen Maria
Moisio Siiri
Nuortimo Lilja
Peltola Onni
Rossi Nea
Rossi Saskia
Salminen Mette
Sipinen Emil
Sohlman Pinja

Sundström Roni
Syrén Aapeli
Tahvonen Emma
van Rossum Olivia
Vilkman Emil
Weckström Jenna-Hanna
Wiberg Oscar
Yli-Tepsa Onni
18

18B Ryhmänohjaaja Pekka Hurskainen
Ahamed Sara
Ahlfors Niklas
Aldali Ibrahim
Al-Sulttan Noorulzahraa
Ekholm Jenna
Gutiérrez Montoya Mauricio
Henttu Herman
Jalkanen Leo
Juvakka Salla
Karlsson Kalle

Karppinen Ville
Konttinen Sara
Korhonen Ida
Kyander Pessi
Laakkio Venni
Lindholm Julia Maria
Lång Santeri
Mohammad Sofia
Wang Dezheng
19

17 A Ryhmänohjaaja Annele Rantavuori
Alasimi Nenna
Henriksson Nea
Huttunen Klara
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
Westerlund Helmi
20

17B Ryhmänohjaaja Matti Iso-Koivisto
Ahokas Jessina
Ek Henna
Ekblad Daniel
Franck Alex
Hakala Mikko
Henriksson Tomi
Hertell Fanny
Kainulainen Helmi
Korhonen Tinja
Korpimäki Milla-Kaisa
Kuiro Roope
Laine Nico

Malmström Mandi
Martikainen Camilla
Mäkilä Antti
Nieminen Ville
Ojamaa Samuli
Paloheimo Wilma
Rossi Emilia
Ruotsalo Saga
Simontaival Neea
Soini Miia
Tuimala Sara
23
16 A Ryhnänohjaaja Eero Lehikoinen

Aliranta Amanda
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
Spitz Theodor
Söderberg Theo
Tahvonen Ella
Tahvonen Sini
Vanhapelto Niko
Åkerblom Charlotte
22
16 B Ryhmänohjaaja Micaela Morero

Aldali Yusuf
Anvar Khan Avdel Sovin
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

15 Ryhmänohjaaja Eira Merenmies
Anvar Khan Avdel Lava
Aku Heinonen
Huttunen Valter
Nyman Oskar
Sihvo Ville

Karjaan lukion stipendit 2018

Elias Mäntykoski, Sini
Tahvonen
Sara Tahvonen

Karjaan-Pohjan Säästöpankki Aktia ansioitunut ylioppilas
Osuuspankki Raasepori,
Karjaa
ansioitunut ylioppilas

Charlotte Åkerblom
Valter Huttunen, Anniina
Mäntynen

Zonta International Raasepori

Rotaryklubi Karjaa

määrätietoinen naisylioppilas
ansioitunut yhteistyökykyinen
ylioppilas

Anton Knaapinen

Nordea Karjaa

hyvä toveri ja opiskelija

Ulriikka Leino
Elsa Kylä-Nikkilä, Nette
Lindroos

Lions Club Ekenäs

Lions-arvojen – avuliaisuuden
ja hyvinvoinnin –
edistämisestä
aktiivinen tammisaarelainen
opiskelija

Varuboden S-lahjakortti

positiivisesta asenteesta

Sara Tahvonen

Etelä-Uusimaa

äidinkielen taitaja

Minka Ilomäki, Ella Tahvonen Lions Club Karjaa

Miska Ekström

KL stipendirahasto
äidinkielen taitaja
Karjaan-Pohjan Säästöpankki
Miska Ekström, Sini Tahvonen Aktia
taloustietäjä
Yusuf Aldali

Raaseporin yrittäjät

yritteliäs opiskelija

Miska Ekström

Tiede-lehden vuosikerta

kriittinen ja luova ajattelija

Salla Juvakka, Emil Sipinen,
Helmi Westerlund, Milla-Kaisa
Korpimäki, Elsa Kylä-Nikkilä,
Katariina Nyman
Koti ja koulu -yhdistys

tsempparisitipendi

Maria Knaapinen

Pohjola-Norden keskusliitto

aloittavien ruotsintaitaja

Charlotte Åkerblom

Sverigekontakt i Finland rf

ruotsin kielessä ans. abi

Sara Konttinen, Onni Peltola,
Esko Sipiläinen, Sini
Sundholm, Emma Tahvonen Karjaan lukion stipendirahasto kiitettävät keskiarvot
Theodor Spitz, Nette Lindroos Saksan suurlähetystö

saksan taitaja

Julia Lindholm, Venni Laakkio Yhdysvaltain suurlähetystö

englannin taitaja

Theodor Spitz

Hgin ortodoksinen srk

Selja Peltola

Sirpa Viitanen

kuvataiteen stipendi

Theodor Spitz

Ari Viitasen säätiö

musiikin stipendi

Selja Peltola

Inkoon kunta

Inkoolainen yo

RAASEPORIN SIVISTYSTOIMI
Sivistystoimenjohtaja: Tina Nordman
Opetuspäällikkö: Jukka Hautaviita
Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja: Tanja Konttinen

HENKILÖSTÖ
Psykologi: Outi Johansson
Kuraattori: Maija Veskoniemi
Terveydenhoitaja: Minna Möller
Kanslisti: Svetlana Sissonen
Siivoojat ja jakelukeittiö: Carola Fagerholm, Paula Huttunen, Sanna Huttunen, Kirsti
Joensuu, Taina Laukkanen, Anne Lindström, Elsbeth Sjöblom

YHTEISÖLLINEN OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ
Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on edistää kouluviihtyvyyttä. Ryhmään
kuuluu rehtorin lisäksi opettajajäsen, opiskelijajäseniä, terveydenhoitaja, kuraattori,
psykologi ja opinto-ohjaaja. Kuluneena lukuvuonna ryhmä mm. suunnitteli ensi lukuvuoden
info- ja keskustelutilaisuuksia opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen

Valokuva: Eero Lehikoinen

LUKION OPISKELIJAKUNTA
Hallitus
Puheenjohtaja: Mikko Hakala
Varapuheenjohtaja: Julius Thuesen
Sihteeri: Samuli Ojamaa
Viestintävastaava: Lennart Tuominen
Rahastonhoitaja: Esko Sipiläinen
Opettajainkokousvastaavat: Sofia Mohammad, Saskia Rossi ja Vincent Spitz
Snäxiboxivastaavat: Emil Vilkman, Ville Karppinen ja Onni Peltola
Ympäristövastaava: Nea Rossi
Opiskeluhuoltoryhmään kuuluivat Sofia Mohammad ja Vincent Spitz
Ruokailuraatiin kuuluivat Lennart Tuominen ja Onni Peltola
Koti ja koulu -yhdistyksen opiskelijajäsenenä toimi Samuli Ojamaa

Karjaan lukion opiskelijakunnan hallituksen vuosikertomus
Opiskelijakunnan hallituksella on ollut kiireinen vuosi. Hallituksen jäsenet ovat tehneet töitä
niin koululla kuin ympäri Suomea. Opkh:n toiminta alkoi ykkösten ryhmäyttämisellä ja
uuden hallituksen valitsemisella. Ykkösten perehdytys opkh toimintaan sujui mainiosti ja
uusi hallitus lähti verkostoitumaan ja hakemaan uusia tuulia toimintaansa Tampereelle
opiskelijakuntafestivaaleille.
Karjaan lukion opiskelijakunnan hallitus on ollut edustettuna monilla Suomen lukiolaisten
liiton tapahtumilla. Aiemmin mainittujen opiskelijakuntafestivaalien lisäksi myös
liittokokouksessa, Uudenmaan lukiolaisten piirikokouksessa ja kuuluisalla Humpparisteilyllä.
Opkh:n toiminta ei ole pelkkää edustusta, vaan olemme saaneet paljon aikaiseksi myös
lukiossa. Valvomme opiskelijoiden etuja esimerkiksi osallistumalla opettajain- sekä
opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin. Olimme aktiivisesti mukana syksyllä järjestetyn
hyvinvointipäivän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä pidimme eduskuntavaalipaneelin.
Järjestimme myös tilaisuuksia lukioon tuleville ysien ja kasien päivän muodoissa.
Esittelimme lukiotamme jopa vanhempainilloissa.
Toimintamme näkyy myös koulun sisustuksessa. Hallitus hankki uuden sohvan lukion
aulaan ja huonon välipala-automaatin sopimus purettiin. Etsimme jo uutta välipalaautomaattia aulaan joka luultavasti tulee käyttöön pian seuraavan lukuvuoden alettua joten ei
syytä huoleen. Vaikka olemme saaneet paljon aikaiseksi, suurin asia mitä teimme tänä
vuonna on jäänyt monelta toistaiseksi huomaamatta. Karjaan lukion opiskelijakunnan
hallitus on nyt rekisteröity yhdistys! Tämä mahdollistaa laadukkaiden sopimusten
kirjoittamisen tulevaisuudessa.
Onneksi opkh pääsee hetkeksi kesälaitumille lepäämään ja toiminta jatkuu villinä taas
elokuun puolessavälissä. Hallitus toivottaa koko Karjaan lukion väelle rentoa kesälomaa!
Mikko Hakala, Karjaan lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

OPETTAJAT

Holmström Asta, rehtori, biologia ja maantiede
Elonen, Tuula, suomi toisena kielenä
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
Loukkalahti, Marko, liikunta ja terveystieto
Martin Fernandez, Paula, ranska
Merenmies, Eira, opinto-ohjaaja, histor ia ja yhteiskuntaoppi
Morero, Micaela, biologia, maantiede, IT
Parpala, Katja matematiikka ja kemia
Pukari, Elina, kuvataide
Rantavuori, Annele, psykologia, uskonto ja elämänkatsomustieto
Väre, Anneli, kotitalous

KARJAAN LUKIO
Tammisaarentie 62a 10320 Karjaa
puh. 019 289 3571 rehtori, 019 289 3582 kanslia
www.karjaanlukio.com
www.facebook.com/karjaanlukio

