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Rehtorin vuosikatsaus

Tämä lukuvuosi sujui mukavasti. Opiskelijat osallistuivat oppitunneilla, huolehtivat
annetuista tehtävistä parhaansa mukaan ja ratkoivat ongelmia yhdessä ja erikseen.
Suoritettuna on iso määrä kursseja, ja hieman pienempi määrä opintopisteitä. Ensi
lukuvuonna tilanne on jo päinvastainen, kun ainoastaan abien ikäluokka noudattaa
väistyvää opetussuunnitelmaa.

Opettajat tekivät jälleen tarmokkaasti työtä sen eteen, että opiskelijoiden on mahdollista
oppia ja oivaltaa, antoivat palautetta edistymisestä ja tarvittaessa tukea. Ohjausta ja
tärkeää tukea antavat myös opiskeluhuollon palveluista vastaavat, jotka käynnistivät
tänä lukuvuonna matalan kynnyksen Laituri-toiminnan. Jalkautumalla koulun käytäville
opintopsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja pyrkivät tavoittamaan niitä
opiskelijoita, joiden ei itse ole luontevaa ottaa sitä ensimmäistä askelta. Myös muu
henkilökunta on hoitanut tehtävänsä hyvin, minkä ansiosta meillä on ollut käytössämme
siistit luokkahuoneet, lämmintä ruokaa ja oikeanlaiset lomakkeet ja paperit oikeassa
paikassa. Suuri kiitos koko henkilökunnalle!

Erityisen ilahduttavaa on ollut, että korona on hellittänyt otettaan kouluarjesta. Enää
viime kuukausina ei ole tuntunut ajankohtaiselta jännittää sitä, alkaako seuraava
kouluviikko etänä vai lähinä. On ollut lupa kokoontua, olla lähempänä ja luopua
maskistakin. Tutut perinteet eli penkkarit ja vanhojen tanssit olivat jälleen ohjelmassa.
Niiden lisäksi toteutuivat esimerkiksi hyvinvointi-iltapäivä, Sibelius-lukion
kuorovierailu, tutustumiskäynti Tampereen korkeakouluissa, Fab Lab -työpaja,
talviurheilumatka Ylläkselle, kuviskurssin kurkistus Kiasmaan ja yläkoululaisten
tutustumispäivät lukiossa.

Näistä viimeisimmässä sekä opiskelijakunnan hallituksella että tutoropiskelijoilla oli
tärkeä rooli. Aktiiviset, vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret ovatkin yksi koulun
tärkeistä tukipilareista. Päättyvänä lukuvuonna olemme vahvistaneet tuota osa-aluetta
aloittamalla hyvinvointitutortoiminnan koulussamme. Toimintamalli on syntynyt
valtakunnallisen Hyvinvointia lukioon -kehittämishankkeen myötä, ja se kitetytyy
sanoihin riittävä uni, liikunta ja mielen hyvinvointi. Kiitänkin teitä kaikkia toimeliaita
opiskelijoita, jotka teette työtä kouluviihtyvyyden, jaksamisen, yhteisöllisyyden ja
jatkuvuuden eteen.

Jatkuvuus on läsnä myös meidän kevätjuhlassamme - varsin konkreettisesti tällä kertaa.
Salin etuosassa istuu rivillinen riemuylioppilaita. He valmistuivat Karjaan lukiosta 50
vuotta sitten. En malttanut olla kurkistamatta Helsingin Sanomien arkistoon, joten tässä
äidinkielen kirjoitustehtävän aiheita keväältä 1972: Kansanmusiikkimme uusi nousu,
Australian eläinmaailma, Miehitetyt kuulennot, Teollistuminen yhteiskuntamme
muuttajana.
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Opettajakunnassamme tapahtuu muutamia muutoksia, kun englanninopettaja ja
matematiikan ja fysiikan opettaja vaihtuu. Anneli Väre, joka on opettanut
kotitaloustaitoja monelle nykyiselle lukiolaiselle, päättää työuransa tähän kevääseen.
Kiitos Anneli monivuotisesta työpanoksestasi!

Vuosikatsauksen lopuksi toivotan kaikille hyvää kesää!

Karjaalla 4.6.2022

Sanna Laitila
Karjaan lukion rehtori
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Tilaisuuksia ja opintokäyntejä

Elokuu 2021
16 Uusi lukuvuosi alkoi lähiopetuksessa.
27 Lukuvuoden kestävä Vuosi Yrittäjänä -projekti alkoi.
27 Opiskelijakunnan hallitus ryhmäytti ykkösiä Pumppulahdella.

Syyskuu 2021
2 Matikkapajat alkoivat. Matematiikanopettaja ohjasi niitä lukuvuoden aikana lähes

viikoittain.
2-3 Koulukuvaus
13-27 Ylioppilaskokeet.
21 YK:n kansainvälinen rauhanpäivä, kuvataiteen opiskelijat (KU2) katsoivat Bio

Pallaksessa dokumenttielokuvan Ikuiseen rauhaan.
23 Arkeologi Tarja Knuutinen luennoi Mullankaivajat-projektin opiskelijoille.

Projekti Länsi-Uudenmaan museon kanssa kesti alkusyksyn, ja siihen kuului
kaivauksia linnanraunioilla.

Mullankaivajat-projektissa opiskelijat pääsivät mukaan tutkimuksiin.
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Lokakuu 2021
6 2. jakso alkoi. Opiskelijahuollon Laituri-tapaaminen opiskelijoille.
13 Suomen Lukiolaisten Liitto esittäytyi Karjaan lukiolla.
14 Ykkösten (ryhmät 21a ja 21b) huoltajien vanhempainilta.
15 Valokuvauskurssilaiset vierailivat Taidehallissa ja Valokuvataiteen museossa

Helsingissä.
19 Wanhojen (ryhmät 19a ja 19b) tanssit.
28 Toisen vuosikurssin (ryhmät 20a ja 20b) huoltajien vanhempainilta.

Marraskuu 2021
1 Ehyt ry:n #Päihdeilmiö-oppitunnit 1. ja 2. vuoden opiskelijoille.
4 Hyvinvointitutorit järjestivät välituntiliikuntaa lukuvuoden aikana tiistaisin ja
torstaisin ruokavälitunnilla marraskuun alkupuolelta alkaen koronatilanteen salliessa.
12 Abiturientit matkustivat Tampereelle tutustumaan yliopistoon ja vierailemaan

museoissa.
30 3. jakso alkoi.

Joulukuu 2021
1 3. jakso alkoi.
3 Itsenäisyyspäivän juhla, jossa julistettiin kolme uutta ylioppilasta Karjaan
lukiosta.
13 Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä tarjosi Lucian päivän aamupuuron
opiskelijoille.
13-17 Maantieteen, historian ja taidehistorian opettaja Celia Tormos Bernabeu
Alicantesin IES Historiador Chàbas - Denia -koulusta tutustui suomalaiseen
koulutukseen jobshadowingin kautta.
22 Syyslukukausi päättyi. Covid-19-tilanteen vuoksi yhteistä joulujuhlaa ei
järjestetty.

Tammikuu 2022
7 Kevätlukukausi alkoi lähiopetuksessa.
19 Abien (ryhmät 18, 19a ja 19b) vanhempainilta etäyhteyksin. Myös itse
abiturientit olivat tervetulleita.
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Helmikuu 2022
9 4. jakso alkoi.
10 Penkinpainajaiset.
16 Opiskelijahuoltoryhmän Laituri-tapaaminen opiskelijoille.

Maaliskuu 2022
9 Ysit tutustumassa Karjaan lukioon.
15-30 Ylioppilaskirjoitukset

Huhtikuu 2022
7-14 Liikunnan valinnaiskurssilaiset Ylläksellä.
8 5. jakso alkoi.
8 Oulun yliopiston Mobile Fab Lab järjesti tutustutti lukiolaisia ohjelmointiin

Karjaan lukiolla.
13 Opiskeijoiden mielenterveyspäivä, opiskelijahuollon Pääsiäislaituri-tapaaminen

opiskelijoille.
22 Piirustus- ja maalausilmaisun (KU6) opiskelijat vierailivat Kiasman

ARS22-näyttelyssä.
26 Hyvinvointi-iltapäivässä mm. huovutettiin, rentouduttiin ja työskenneltiin

taidetyöpajassa.
29 Wanhojen (ryhmät 20a ja 20b) tanssit.

Oulun yliopiston Mobile Fab Lab tutustutti opiskelijat ohjelmointiin.
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Liikuntakurssilaisia Ylläksen huhtikuisilla hangilla.

Toukokuu 2022
6 Karjaan yhteiskoulun ja lukion musiikinryhmien yhteinen ABBA-konsertti.
9 Taksvärkki ry:n globaalikasvatustyöpajat lukion 1. ja 2. vuosikurssin

opiskelijoille, teemana yhdenvertaisuus.
18 Ekologia ja ympäristö -opintojakson (BI7) opiskelijat vierailivat Tvärminnen

eläintieteellisellä tutkimusasemalla.
19 Kasit kurkkivat -päivä Karjaan yhteiskoulun ja Hakarinteen koulun kaikille

8.-luokkalaisille, tutoropiskelijat opastivat.
20 Sibelius-lukion sekakuoro konsertoi Karjaan lukiossa ja yhteiskoulussa.
24 Karjaan yhteiskoulun ja lukion ranskanopiskelijoiden retki Turkuun katsomaan

elokuvaa Eiffel ja vierailemaan taidemuseossa. Elokuvanäytännön järjesti lukion
kieltenopetusten valtakunnallinen kehittämishanke LUKKI.

27 Vuosi Yrittäjänä -projektin retki Paimion parantolaan.

Kesäkuu 2022
3 Pihapäivä, jossa pelattiin mm. opiskelijoiden perinteinen pesisottelu.
4 Kevätjuhla, jossa julistettiin 32 uutta ylioppilasta Karjaan lukiosta.
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Lukiolaiset

Lukuvuoden 2021-2022 päättyessä Karjaan lukiossa oli 120 opiskelijaa.

Ensimmäinen vuosikurssi

21a, 20 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Mikko Aula
21b, 13 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Aino Saarelainen-Haila

Toinen vuosikurssi

20a, 22 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Kirsi Nurmio
20b, 18 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Tuomas Mikkola

Kolmas vuosikurssi

19a, 18 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Outi Viskari
19b, 21 opiskelijaa, ryhmänohjaaja Micaela Morero

Neljäs vuosikurssi

18, 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 sekä
muita koulun yhteisiä tilaisuuksia ja järjestävät omia tempauksiaan. Hallituksen ohjaava
opettaja on Kirsi Nurmio.
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Lukion opiskelijakunnan hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja: Edith Spitz
Varapuheenjohtaja: Wai Maung
Sihteeri: Rasmus Kuiro
Muut jäsenet:
Milena Drozdowska
Emil Ekholm
Rakel Fredriksson
Leevi Knaapinen
Oskari Koskimies
Henna Lahti
Lauri Lahtinen
Anniina Orasmaa
Jonas Ström
Jan Erik Wikholm
Varajäsen: Ada Haataja

Karjaan lukion opiskelijakunnan hallitus 2021-2022 takarivissä vasemmalta: Rasmus,
Lauri, Emma, Edith, Anniina, Milena, Rakel ja edessä vasemmalta Jan-Erik, Wai, Oskari,
Emil ja Ada.
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Karjaan lukion opiskelijakunnan hallituksen (OPKH)
vuosikertomus

Koronan tuomat haasteet ovat lukuvuoden kuluessa löystyneet, ja koko koulun väelle
ollaan päästy järjestämään monenlaista toimintaa. Edellisten vuosien tavoin lukuvuosi
alkoi syksyllä uusien ykkösten ryhmäytyksellä. Tätä seurasi yleiskokous, jossa valittiin
uudet opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ja vastuualueet.

Hallituksen toiminta lähti vauhdilla liikenteeseen jo ensimmäisestä kokouksesta lähtien.
Monia tapahtumia suunniteltiin, ja joulukuussa koulua ilahdutettiin kaikille yhteisellä
teemaviikolla. Viikko loi yhä entisestään yhteisöllisyyttä ja hauskuutta lukiossa, kun eri
päivien teemoihin osallistuivat aktiivisesti niin opiskelijat kuin opettajat. Teemaviikon
päätteeksi eräille pukeutujille jaettiin palkintoja. Syksyllä OPKH laittoi alkuun myös
idean hyvinvointi-iltapäivästä, jota lukion hyvinvointitutorit lähtivät viemään eteenpäin
ja toteuttivat myöhemmin keväällä.

Koronan takia penkkareita ei pystytty järjestämään lukuvuotena 2020-2021. Tämän
takia edellisen lukuvuoden abiturientit olivat ystävällisesti luovuttaneet OPKH:lle
penkkareita varten keräämänsä rahat. Varoja ollaan tarkoituksen mukaisesti käytetty
koko opiskelijakunnan hyväksi. Kuluneena lukuvuotena OPKH järjesti opiskelijoiden
keskuudessa kyselyn rahojen käytöstä. Keväällä hallitus toteutti opiskelijoiden toiveita,
ja koulun aulaan hankittiin uudet kaiuttimet. Loput rahat siirrettiin edelleen seuraavan
hallituksen käyttöön.

Myös opiskelijoiden käytössä olevaa projektihuonetta ehostettiin, kun sinne hankittiin
penkkarirahoilla uusia lautapelejä. Lisäksi projektihuoneen tee-, kahvi- ja
kaakaotarjoilua ylläpidettiin koko lukuvuoden. Ajoittain opiskelijoiden päivää piristivät
myös erilaiset välipalat, joita hallitus järjesti projektihuoneeseen. Huoneeseen
palautettiin myös entinen kahvinkeitin, joka oltiin aikaisemmin koronan takia otettu
pois käytöstä.

Opiskelijakunnan hallitus on kuluneena lukuvuotena saanut paljon apua ja tukea milloin
missäkin. Lukuvuoden aikana opiskelijakunta oli edustettuna opettajainkokouksissa ja
opiskelijahuoltoryhmän kokouksissa. Näin saatiin erinomaisesti pidettyä huoli siitä, että
sana opiskelijoiden, opettajiston ja muun koulun henkilökunnan välillä kulki huoletta.

Keväällä opiskelijakunnan hallituksen aktiivinen toiminta jatkui. Maaliskuussa hallitus
oli mukana ysien tutustumispäivässä ja järjesti yseille muutamia leikkejä. Loppukeväästä
OPKH järjesti edellisen lukuvuoden tavoin shakkiturnauksen. Tapahtuman
osallistujamäärä oli vähäinen verrattuna kevääseen 2021, mutta tämä ei vähentänyt
pelien tarmokkuutta ja mielekkyyttä. Pelejä pelattiin muutamien viikkojen ajan
ruokavälitunneilla. Turnauksen voitti Leevi Kejonen ja osana hänen palkintoaan
lahjoitettiin 20 euroa voittajan nimissä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Karjaan lukion vuosikertomus 2021-2022 10 (18)



Lukiossa ollaan keväällä huomattu koronan hellittäminen muun muassa
kasvomaskisuosituksen päätyttyä. Toivottavasti seuraavan lukuvuoden hallituksella on
yhä entisestään vapaammat vaikutusmahdollisuudet tautipandemian lievenemisen
myötä. Lukuvuosi päättyi hallituksen osalta perinteikkäästi Kotipizzassa yhdessäolon ja
pizzan merkeissä. Hallitus kiittää kuluneesta lukuvuodesta ja toivottaa mukavaa kesää
opiskelijoille, opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle.

Edith Spitz
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

Entisten abien (ryhmät 18a ja 18b) lahjoittamilla rahoilla OPKH osti opiskelijoiden iloksi
kaiuttimet ja lautapelejä.
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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 ja kertovat lukio-opiskelusta mm.
vanhempainilloissa. Uudet tutorit valitaan keväisin. Lukuvuoden 2021-2022 tutorit
olivat Alsu Kadyrova (alkusyksyn ajan), Henna Lahti, Oona Mäkinen, Emma Nordberg,
Edith Spitz ja Alexandra Sundström.

Karjaan lukion tutoropiskelijat 2021-2022 takana vasemmalta: Henna, Emma ja Alsu,
edessä vasemmalta Alexandra, Oona ja Edith.
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Uudet ylioppilaat

Kuluneena lukuvuonna valmistui 35 ylioppilasta.

Karjaan lukion ylioppilaat syksyllä 2021

Ekholm Jenna

Huttunen Vilja

Lindholm Julia

Karjaan lukion ylioppilaat keväällä 2022

Ahlroth Henri

Aittanen Kaarlo
Anvar Khan Avdel Ilav

Björkholm Jenni

Borg Onni

Ekblad Micke

Hiidensalo Katarina

Järvinen Karoliina

Kankare Juha

Karppinen Ville
Kejonen Leevi
Koivusipilä Liina
Korhonen Klaus
Kärnä Iina

Laakkio Venni-Kalle

Lagerström Pia

Laiho Joona
Lång Santeri

Mehtälä Olga-Kerttu

Mäkipää Okko
Mäntykoski Ella

Niinemets Robin

Nousiainen Anna
Nousiainen Eero
Nyman Wilhelmiina

Riihimäki Juuso

Ruotsalo Amos
Rusila Paavo

Saarinen Elias

Tondeur Sarah

Wuorenrinne Lauri

Yli-Tainio Janne
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Stipendit ja muut huomionosoitukset

Kevätjuhlassa 4.6.2022 jaetut huomionosoitukset aakkosjärjestyksessä:

Ari ja Sirpa Viitasen säätiön stipendi
kuvataiteen opiskelijoille:

Ella Mäntykoski
Jan-Erik Wikholm

musiikin opiskelijalle:
Aatami Syrén

Etelä-Uusimaa-lehden stipendi äidinkielen osaajalle:
Iina Kärnä

Karjaa-Pohja-Inkoon Rotaryklubin stipendi kansainvälisyydestä kiinnostuneelle ja siihen
suuntautuneelle ylioppilaalle:

Onni Borg

Karjaan lukion
stipendi erinomaisesta menestyksestä sekä englannin että ruotsin kielessä:

Elias Saarinen
stipendit opinnoissaan menestyneille opiskelijoille:

Elias Ahamdi
Pyry Juvonen

Melina Lehtovaara
Ellen Männikkö

Siiri Möller
Edith Spitz

Alvar Tuominen

Karjaan padelhallin lahjakortti vuoden joukkuepelaajalle:
Elias Ahamdi

Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö Aktian
stipendit ansioituneille ylioppilaille:

Klaus Korhonen
Sarah Tondeur

stipendit matematiikan/fysiikan/kemian osaajille:
Onni Borg

Klaus Korhonen
stipendit taloustietäjille:

Juha Kankare
Robin Niinemets
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Lions Club Karjaan stipendi
avuliaisuudesta ja hyvinvoinnin edistämisestä yhteiskunnassa:

Sarah Tondeur

Nordea Karjaan lahjakortit:
Jenni Björkholm
Janne Yli-Tainio

Osuuspankki Raaseporin stipendi opinnoissaan kehittyneelle ylioppilaalle:
Wilhelmiina Nyman

Pohjola-Norden keskusliiton e-kirjapalkinto
ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle 1. vuoden opiskelijalle:

Rakel Fredriksson

Raaseporin Yrittäjät ry:n stipendit yritteliäille ja sinnikkäille ylioppilaille:
Robin Niinemets

Lauri Wuorenrinne

Riemuylioppilaiden (1972) stipendi aikaansaaville, yhteistyötä edistäville ylioppilaille:
Olga-Kerttu Mehtälä

Ella Mäntykoski

Sverigekontakt i Finlandin kirjapalkinto
ruotsin kielen opinnoissa ansioituneelle ylioppilaalle:

Elias Saarinen

Varuboden OSLAn lahjakortti positiivisesta asenteesta:
Onni Borg

Liina Koivusipilä
Sarah Tondeur

Lauri Wuorenrinne

Zonta International Raaseporin stipendi
yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneelle naisylioppilaalle:

Anna Nousiainen
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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, saksa ja espanja

Mikko Aula, matematiikka ja fysiikka, ryhmän 21a ohjaaja

Tuula Elonen, suomi toisena kielenä

Marjo Kari, ruotsi ja saksa

Marjo Karlsson, liikunta ja terveystieto, hyvinvointitutoreiden ohjaava opettaja

Saara Kemppainen, musiikki

Marko Loukkalahti, liikunta ja terveystieto

Miikka Mannerlehto, matematiikka ja kemia

Jyrki Mehtälä, tekninen työ

Eira Merenmies, historia, yhteiskuntaoppi ja opinto-ohjaus, ryhmän 18 ohjaaja

Tuomas Mikkola, historia ja yhteiskuntaoppi, Vuosi yrittäjänä -projektin vetäjä, ryhmän
20b ohjaaja

Micaela Morero, biologia ja maantiede, it-vastaava, opiskelijatutoreiden ohjaava opettaja,
vararehtori, ryhmän 19b ohjaaja
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Kirsi Nurmio, evankelis-luterilainen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia ja
filosofia, opiskelijakunnan hallituksen ohjaava opettaja, ryhmän 20a ohjaaja

Elina Pukari, kuvataide

Pauli Seppälä, ranska

Aino Saarelainen-Haila, äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä, ryhmän 21b
ohjaaja

Outi Viskari, englanti, ryhmän 19a ohjaaja

Anneli Väre, kotitalous

Marja Weckroth-Karjalainen, erityisopettaja

Karjaan lukion opettajia elokuussa 2021.
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Muu henkilökunta

Psykologi: Agneta Sjölund

Kuraattori: Maija Veskoniemi

Terveydenhoitaja: Minna Möller

Koulusihteeri: 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.

Yhteystiedot

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