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Rehtorin vuosikatsaus

Takana on lukuvuosi, joka on aivan varmasti koetellut meitä kaikkia. Nyt on kuitenkin
aika iloita siitä, mitä olemme vuoden aikana saaneet aikaan ja oppineet. Koronasta
huolimatta - ja samalla juurikin sen ansiosta - olemme kehittyneet. Meillä on entistä
enemmän kykyä kohdata ennakoimatonta, valmiutta joustaa ja soveltaa. Me näemme
aiempaa selvemmin sen, mikä meille on tärkeää. Todennäköisesti myös tiedämme
enemmän Suomen lainsäädännöstä ja päätöksentekoprosesseista sekä
valtakunnallisella, alueellisella että kunnallisella tasolla.

Moni meistä on joutunut hidastamaan tahtia, kun ei ole voinut harrastaa ja tavata
ystäviään entiseen tapaan. Tämä ei välttämättä ole pelkästään huono asia, mutta toki
kahdeksannen palapelin ääressä istuessani aloin ajatella, että voisihan vapaa-aikansa
monipuolisemminkin viettää. Ei sovi myöskään unohtaa, että osaa korona on kurittanut
tavalla, josta toipumiseen menee kauan. Muistetaan siis jatkossakin välittää, olla lähellä
ja kannustaa.

Syksyllä koulun alkaessa saimme toivottaa tervetulleeksi 45 uutta lukiolaista. Siirtymä
peruskoulusta lukioon on ollut toisille teistä helpompaa kuin toisille, mutta uskon
vakaasti, että kun on tavoitteita ja tahtoa on myös mahdollisuus onnistua. Välillä siihen
vain tarvitaan useampi yritys.  Esimerkit todellisesta sinnikkyydestä ovat kevään uudet
ylioppilaamme - 23 ahkeraa nuorta, jotka ovat hankkineet itselleen lukiokoulutuksen. 

Koulustamme löytyy myös useita muita onnistumisia. Tutorit tekivät kiitettävästi työtä
sen eteen, että uudet lukiolaiset viihtyisivät ja tuntisivat koulun käytäntöjä.
Opiskelijakunnan hallitus on osallistunut opettajainkokouksiin, järjestänyt
shakkiturnauksen ja hankkinut taukotilaan uusia laitteita kouluarkea piristämään.
Liikkuva opiskelu -hankkeen kautta on muistutettu liikkumisen tärkeydestä, joskin
kapuloita rattaisiin on heittänyt milloin korona, milloin sää. Liikkuvamman arjen eteen
meidän on tehtävä jatkossa sekä kotona että koulussa edelleen työtä, sillä viime viikolla
julkistetut tutkimustulokset ovat karua luettavaa. Vaikka lukiolaiset pitävät liikkumista
tärkeänä, sitä tehdään liian vähän. Liikkumattomuus ja vähäinen uni taas on suoraan
yhteydessä hyvinvointiin, joka tuleekin olemaan yksi ensi lukuvuoden painopisteistä.
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Opetussuunnitelmatyö on värittänyt opettajien arkea, sillä olemme jo toista vuotta
työstäneet kaupungin uutta opetussuunnitelmaa. Tämä on tuonut opettajia eri lukioista
yhteen ja laittanut miettimään, miten vaikkapa yhteiskunnallista osaamista edistetään
fysiikan tunneilla. Entä missä oppiaineissa olisi hyvä lisätä yhteistyötä ja vahvistaa näin
monitieteistä ajattelua? Miten korkeakouluyhteistyö ja sitä kautta yhtenäinen
oppimispolku saadaan sujuvammaksi? Ideat tulevat käytännöksi ensi lukuvuodesta
alkaen, kun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021. Luvassa on myös muita
isoja uudistuksia, kun oppivelvollisuus pitenee ja toinen aste muuttuu maksuttomaksi.

Palatakseni vielä tähän päättyvään lukuvuoteen en malta olla muistelematta, miten
nurinkurisessa järjestyksessä kaikki alkoi. Elokuun ensimmäisiä työtehtäviäni oli alkaa
suunnitella lakkiaisia. Viime keväänähän kävi niin, että minkäänmuotoista juhlaa ei
vietetty, vaan uudet ylioppilaat noutivat todistuksensa koulun pihalta erikseen
ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Niinpä sitten elokuun viimeisenä viikonloppuna
vietettiin pienellä porukalla lakkiaisia Hilding Ekelund -salissa - ja tämä oli vasta alkua
sille, miten epäperinteikäs lukuvuodesta tuli. Etävanhempainiltoja, tanssimatta jääneet
vanhojen tanssit ja porttikielto ysiluokkalaisille, jotka olisivat halunneet päästä
tutustumaan uuteen kouluunsa. Myös ylioppilaskirjoitusjärjestelyt olivat aivan toista
kuin aiemmin. Koepäiviä lisättiin jo syksyllä ja keväällä niitä oli ennätykselliset 11.
Pandemiatilanne oli huolestuttava, joten käytännön toteutus piti miettiä kahteen kertaan
- eikä sekään aina tuntunut riittävän. Tiedän nyt, mitä on kantaa monen viikon ajan
huolta siitä, mitä mahdollinen tartunta tai altistuminen yo-kirjoituksissa saisi aikaan.
Kaikki sujui kuitenkin mallikkaasti ja opettajat sukkuloivat sujuvasti etäopetustuntien ja
valvontavuorojen väliä. Kiitos sekä kokelaille että opettajille!

Haluan lopuksi kiittää opiskelijoita, kotiväkeä ja henkilökuntaa ja toivottaa teille kaikille
rentouttavaa kesää. Kun palaamme elokuussa kouluun, muutama tänä lukuvuonna
Karjaan lukiossa työskennellyt ei enää ole vahvuudessa, vaan jatkaa uraansa muualla.
Kiitos yhteistyöstä Minna Hilska, Mari Hotti ja Titta Torstensson! Kiitos myös Eero
Marila, joka kahden jakson ajan sijaistit reaaliaineiden opettajana sekä kaikki
lyhytaikaisemmat sijaiset. Te olitte tärkeä osanen kokonaisuutta. Ja vielä yksi
erityismaininta: se menee ihan kaikille raaseporilaisille. Useimpiin uusmaalaisiin
lukioihin verrattuna meille kertyi lopulta verrattain vähän etäopetuspäiviä. Hienosti
toimittu!

Karjaalla 5.6.2021

Sanna Laitila
Karjaan lukion rehtori
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Tilaisuuksia ja opintokäyntejä

Elokuu 2020
13 Uusi lukuvuosi alkoi lähiopetuksessa.
24 Opiskelijakunnan hallitus järjesti ykkösten ryhmäytyksen Pumppulahdella.
29 Ylioppilasjuhla kevään 2020 ylioppilaille Hilding Ekelund -salissa, läsnä oli

35 ylioppilasta.
31 Koulukuvaus.

Syyskuu 2020
8 Suomen luonto -kurssin (BI6) retki Korkeasaareen.
14-29 Ylioppilaskokeet.

Lokakuu 2020
5 Ykkösten (ryhmät 20a ja 20b) huoltajien vanhempainilta.
6 2. jakso alkoi.
8 Kuvataiteilija Fedor Chuppin vieraili opotunnilla kertomassa taidealasta.
9 Hyvinvointiaamupäivä, mm. keilailua, rentoutusta, luontopolku, osa Liikkuva

Opiskelu -projektia. Suomen Lukiolaisten Liitto esittäytyi ykkösille iltapäivällä.
21 Toisen vuosikurssin (ryhmät 19a ja 19b) vanhempainilta etäyhteyksin.

Marraskuu 2020
30 3. jakso alkoi.

Joulukuu 2020
2 Karjaan lukio siirtyi etäopetukseen COVID-19-tilanteen vuoksi.
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Tammikuu 2021
7 Kevätlukukausi alkoi etäopetuksessa kaksi ensimmäistä päivää.
20 Abien (ryhmät 18a, 18b ja 17) vanhempainilta etäyhteyksin.

Helmikuu 2021
9 4. jakso alkoi.

Maaliskuu 2021
8 Karjaan lukio siirtyi etäopetukseen COVID-19-tilanteen vuoksi.
16-31 Ylioppilaskokeet poikkeuksellisesti liikuntasalissa COVID-19-tilanteen vuoksi.

4. jakson koeviikoksi ehdittiin lähiopetukseen, jota jatkui koko kevät.

Huhtikuu 2021
6 Palattiin lähiopetukseen koeviikon alkaessa.
13 5. jakso alkoi.
30 Vappumunkkitarjoilu välitunnilla.

Toukokuu 2021
26 Liikkuva opiskelun liikuntailtapäivä vaihtui lautapelien pelaamiseksi

rankkasateen vuoksi.

Kesäkuu 2021
1 Opiskelijoiden perinteinen pesisottelu.
3 Ilmoittautuminen Karjaan lukion kesäkursseille päättyi.
5 Kevätjuhla, julistettiin 22 uutta ylioppilasta Karjaan lukiosta.
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Lukiolaiset

Lukuvuoden 2020-2021 päättyessä Karjaan lukiossa oli 124 opiskelijaa.

Ensimmäinen vuosikurssi

20a, 23 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Kirsi Nurmio
20b, 19 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Hanna Hellstén

Toinen vuosikurssi

19a, 20 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Outi Viskari
19b, 23 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Micaela Morero

Kolmas vuosikurssi

18a, 14 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Marjo Kari
18b, 17 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Aino Saarelainen-Haila

Neljäs vuosikurssi

17a ja 17b, 8 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Eira Merenmies

Kaikki Karjaan lukion opiskelijat kuuluvat koulunsa opiskelijakuntaan. He valitsevat
keskuudestaan hallituksen syksyisin. Hallitus kehittää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja
toimii kanavana opiskelijoiden ja koulun johdon välillä. Hallituksen edustajat osallistuvat
opettajainkokouksiin, suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa ryhmäytyspäivää,
teemapäivää ja syysretkeä sekä muita koulun yhteisiä tilaisuuksia ja järjestävät omia
tempauksiaan. Hallituksen ohjaava opettaja on Micaela Morero.
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Lukion opiskelijakunnan hallitus 2020-2021

Puheenjohtaja: Onni Borg
Varapuheenjohtaja: Edith Spitz
Sihteeri: Jakob Javén
Varainhoidon valvoja: Pia Lagerström
Mediavastaava: Ella Mäntykoski
Edustajat opettajainkokouksissa: Henna Lahti ja Jan Erik Wikholm
Välipalavastaavat: Leevi Knaapinen ja Rasmus Kuiro
Ympäristövastaava: Lauri Lahtinen ja Jonas Ström
Kahvimestari: Jenni Björkholm

Karjaan lukion opiskelijakunnan hallitus 2020-2021 takaa vasemmalta: Lauri, Jonas,
Jan-Erik, Onni, Jakob, Jenni, Ella, Edith, Henna, Pia, Leevi ja Rasmus.
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Karjaan lukion opiskelijakunnan hallituksen (OPKH)
vuosikertomus

Vaikka korona on tuonut mukanaan suuria haasteita myös OPKH:n toiminnalle, on
vuoteen mahtunut monenlaista toimintaa. Vuosi käynnistyi tuttuun tapaan ykkösten
ryhmäytyksellä ja pian tämän jälkeen pidettiin yleiskokous.

Yleiskokouksessa valittiin uudet jäsenet hallitukseen, ja vastuualueet jaettiin uusiksi.
Syyslukukaudella mukaan saatiin myös varajäsen, kun Elias Knaapinen luopui
puheenjohtajan paikastaan ja poistui hallituksesta. Syyslukukaudella yleensä olleet
ryhmäytykset jäivät koronan takia uupumaan ja varsinaiset tapahtumat jäivät tällä
kertaa luonnollisesti vähemmälle.

Etäopiskelun jatkuessa olemme tehneet yhteistyötä opettajakunnan kanssa, jotta
opiskelu on onnistunut etänäkin, eikä opiskelijoiden taakka ole kasvanut liian suureksi.
Opiskelijakunta oli aktiivisesti mukana sekä yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän
kokouksissa että opettajainkokouksissa, tarvittaessa etänä.

Projektihuoneen kahvi- ja teetarjoilua ylläpidettiin ympäri vuoden, ja huoneeseen
saatiin lahjoituksena mikro. Kahvinkeitintä ei saanut koronarajoitusten vuoksi käyttää,
joten pikakahvi ja tee olivat tärkeässä tehtävässä pitämässä opiskelijat virkeinä.

Vuoden kohokohta oli shakkiturnaus, joka pidettiin viitosjaksossa. Turnaukseen
osallistui peräti 17 shakista innostunutta. Koulu sai lahjoituksena kolme shakkilautaa,
jotka ovat olleet lähes jatkuvassa käytössä. Turnauspelejä pelattiin koko jakson ajan
pääasiassa ruokavälitunneilla ja voiton vei, jopa suvereenisti, Elias Saarinen.
Toivottavasti samantyyppinen turnaus onnistuu myös ensi vuonna, sillä osallistujia mitä
ilmeisemmin löytyy.

Koronarajoitusten höllentyessä elämä muuttuu hiljalleen normaalimmaksi, ja
toivottavasti ensi vuoden hallitus saa jo hieman vapaammat kädet mitä rajoituksiin
tulee. Tämä vuosi päätettiin perinteitä kunnioittaen Kotipizzassa. Kiitämme kaikkia
kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää kesää opiskelijoille, opettajille ja muulle
henkilökunnalle.

Onni Borg ja Edith Spitz
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajat
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Tutoropiskelijat

Syksystä 2018 lähtien Karjaan lukiossa on ollut tutoropiskelijoita. He ovat toisen vuoden
opiskelijoita, jotka auttavat lukionsa aloittavia käytännön asioissa esimerkiksi
opotunneilla. Lisäksi he esittelevät Karjaan lukiota vanhempainilloissa. Uudet tutorit
valitaan keväisin. Lukuvuoden 2020-2021 tutorit olivat Elias Knaapinen, Paavo Rusila,
Ella Mäntykoski, Joanna Koski, Wilhelmiina Nyman, Olga-Kerttu Mehtälä, Vilma
Kylä-Nikkilä ja Sarah Tondeur.

Karjaan lukion tutoropiskelijat 2020-2021: Elias, Paavo, Ella, Joanna, Wilhelmiina,
Olga-Kerttu, Vilma ja Sarah.
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Uudet ylioppilaat

Kuluneena lukuvuonna valmistui 25 ylioppilasta.

Karjaan lukion ylioppilaat, syksy 2020

Maria Kuikka ja Saga Ruotsalo, yksi ylioppilas ei halua nimeään julki.

Karjaan lukion ylioppilaat, kevät 2021

Ahamed Sara

Hertell Fanny

Jalkanen Leo

Karlsson Kalle

Knaapinen Maria
Konttinen Sara
Korhonen Meri
Kyander Pessi

Mohammad Sofia

Peltola Onni

Rossi Nea

Rossi Saskia

Salminen Mette

Sipinen Emil
Sohlman Pinja
Sundström Roni
Syrén Aapeli

Tahvonen Emma

Vilkman Emil

Wiberg Oscar

Yli-Tepsa Onni

Yksi ylioppilas ei halua nimeään julki.
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Stipendit ja muut huomionosoitukset

Kevätjuhlassa 5.6.2021 jaetut stipendit aakkosjärjestyksessä:

Ari ja Sirpa Viitasen säätiön stipendi musiikissa ansioituneelle ylioppilaalle:
Onni Peltola

Ari ja Sirpa Viitasen säätiön stipendi kuvataiteessa ansioituneelle ylioppilaalle:
Opiskelija ei halua nimeään julki.

Etelä-Uusimaa-lehden stipendi äidinkielen osaajalle:
Onni Peltola

Karjaa-Pohja-Inkoon Rotaryklubin stipendit opinnoissaan menestyneille ylioppilaille:
Sara Konttinen
Pinja Sohlman

Karjaan lukion stipendi mediaosaamisesta:
Pessi Kyander

Karjaan lukion stipendit opinnoissaan menestyneille opiskelijoille:
Onni Borg

Pyry Juvonen
Melina Lehtovaara

Ellen Männikkö
Edith Spitz

Emma Tahvonen
Sarah Tondeur

Alvar Tuominen
Lisäksi yksi opiskelija, joka ei halua nimeään julki

Karjaan-Pohjan Säästöpankki Aktian stipendit taloustietäjille:
Leo Jalkanen
Ida Korhonen
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Karjaan-Pohjan Säästöpankki Aktian stipendit ansioituneille ylioppilaille:
Onni Peltola
Aapeli Syrén

Lions Club Karjaan stipendit avuliaisuudesta ja hyvinvoinnin edistämisestä:
Kalle Karlsson

Nordea Karjaan stipendi menestymisestä äidinkielen ylioppilaskokeessa:
Oscar Wiberg

Osuuspankki Raaseporin stipendi ansioituneelle ylioppilaalle:
Emil Sipinen

Pohjola-Norden keskusliiton e-kirjapalkinto
ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle opiskelijalle:

Alexandra Sundström

Raaseporin Yrittäjät ry:n stipendi yritteliäälle ja sinnikkäälle opiskelijalle:
Emil Sipinen

Sverigekontakt i Finlandin kirjapalkinto
ruotsin kielen opinnoissa ansioituneelle abiturientille:

Opiskelija ei halua nimeään julki.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön stipendi erinomaisesta tuloksesta pitkän
matematiikan ylioppilaskokeessa:

Aapeli Syrén

Varuboden OSLAn lahjakortti positiivisesta asenteesta:
Fanny Hertell
Saskia Rossi

Emil Vilkman
Onni Yli-Tepsa

Zonta International Raaseporin stipendi naisylioppilaalle:
Maria Knaapinen
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Henkilökunta ja yhteystiedot

Raaseporin sivistystoimi

Sivistystoimenjohtaja: Tina Nordman

Suomenkielisten koulujen opetuspäällikkö: Jari Salminen

Karjaan lukion henkilökunta

Rehtori ja opettajat

Rehtori Sanna Laitila, ruotsi

Mikko Aula, matematiikka ja fysiikka

Hanna Hellstén, matematiikka ja kemia, vararehtori, 20b:n ryhmänohjaaja

Minna Hilska, historia ja yhteiskuntaoppi

Mari Hotti, erityisopettaja

Marjo Kari, ruotsi ja saksa, 18a:n ryhmänohjaaja

Marjo Karlsson, liikunta ja terveystieto

Saara Kemppainen, musiikki

Marko Loukkalahti, liikunta ja terveystieto

Eero Marila, uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia ja filosofia, jaksojen 3-4 aikana

Jyrki Mehtälä, tekninen työ

Eira Merenmies, historia, yhteiskuntaoppi ja opinto-ohjaus, 17a:n ja 17b:n
ryhmänohjaaja
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Micaela Morero, biologia ja maantiede, opiskelijakunnan hallituksen ja tutortoiminnan
ohjaaja, 19b:n ryhmänohjaaja

Kirsi Nurmio, uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia ja filosofia, 20a:n
ryhmänohjaaja, virkavapaalla jaksojen 3-4 aikana

Elina Pukari, kuvataide

Aino-Jemina Saarelainen-Haila, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, 18b:n
ryhmänohjaaja

Pauli Seppälä, ranska

Titta Torstensson, liikunta ja terveystieto

Outi Viskari, englanti, 19a:n ryhmänohjaaja

Anneli Väre, kotitalous

Muu henkilökunta

Psykologi: Agneta Sjölund

Kuraattori: Maija Veskoniemi

Terveydenhoitaja: Minna Möller

Kanslisti: Svetlana Sissonen

Siivous ja ruokahuolto: Carola Fagerholm, Paula Huttunen, Sanna Huttunen,
Kirsti Joensuu, Taina Laukkanen, Anne Lindström ja Elsebeth Sjöblom.

Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä

Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on edistää kouluviihtyvyyttä. Ryhmään
kuuluu rehtorin lisäksi opettajajäsen, opiskelijajäseniä, terveydenhoitaja, kuraattori,
psykologi ja opinto-ohjaaja.
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Yhteystiedot

Osoite: Karjaan lukio, Tammisaarentie 62 A, 10320  KARJAA
Puhelin: (019) 289 3571 rehtori ja (019) 289 3582 kanslia
Internet: www.karjaanlukio.com
Instagram ja Facebook: @karjaanlukio
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