
 

 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KIURUVEDEN LUKION LUKUVUOSIKERTOMUS 2016–2017 



 

YLEISKATSAUS 

Lukuvuosi 2016–2017 on Kiuruveden lukion 43. toimintavuosi. Samalla se on 67. vuosi, jolloin lukio-
koulutusta on Kiuruvedellä järjestetty.   

Kiuruveden lukio on luokaton yleislukio, jonka tavoitteena on opiskelijan yksilöllinen ja sosiaalinen 
kasvu. Tämä mahdollistaa myös elinikäisen oppimisen. Lukiokoulutus antaa valmiudet jatko-
opintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa 
koulutuksessa.  

Kiuruveden lukiossa on järjestetty sekä nuorille tarkoitetun opetussuunnitelman, että aikuisille tar-
koitetun opetussuunnitelman mukaista koulutusta.   

Kiuruveden lukio on toiminnassaan pyrkinyt olemaan joustava, laadukasta ja monipuolista opetusta 
tarjoava oppilaitos, joka tekee yhteistyötä muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa opiskelijan 
etu edellä. Opiskelijat ja opettajat yhdessä ovat kehittäneet koulua sisäisen yrittäjyyden hengessä. 
Lukiossa on toiminut lukiolinjan lisäksi LUMA-linja ja ratsastuslinja. Uutena tulokkaana on lentopallo-
linja, jota suunniteltiin kevätlukukauden aikana. Opiskelijarekrytointiakin aloitettiin.  

Kiuruveden kaupungin strategian mukaisesti lukiossa painotetaan lisäksi kansainvälisyyttä, kestävää 
kehitystä, luonnonmukaisuutta ja ekologisuutta. Tavoitteena on, että lukiosta valmistuu aktiivisia, 
oman kulttuuriperintönsä tuntevia nuoria aikuisia, jotka pitävät kulttuureiden monimuotoisuutta 
elämän rikkautena ja löytävät paikkansa muuttuvassa ja globaalistuvassa maailmassa.  

Opinnot Kiuruveden lukiossa on rytmitetty viiteen jaksoon. Jaksojen lopussa on järjestetty päättövii-
kot. Niiden aikana jokaista johtonumeroa/kurssia varten on ollut käytössä ehyt kuuden oppitunnin 
koulupäivä, jonka ohjelman opettaja ja opiskelijat yhdessä ovat suunnitelleet. Päivän sisältö ja oh-
jelma ovat vaihdelleet oppiaineittain. Päättöviikoilla on pidetty eri oppiaineissa paperi- ja sähköisiä 
kokeita.   

Kiuruveden lukiossa otettiin aloittavien opiskelijoiden kohdalla 1.8.2016 käyttöön uusi, opetuslauta-
kunnan 21.8.2016 hyväksymä opetussuunnitelma, LOPS16. Vanha opetussuunnitelma oli käytössä 
lukio-opinnot aikaisemmin aloittaneilla.  

Koulun kehittämisen painoalueina olivat itsenäisyyden juhlavuosi 2017, eli Suomi 100 vuotta -
projekti, ATK -asiat ja sähköiseksi muuttuva ylioppilastutkinto, kansainvälisyys ja markkinointi. Näi-
den aiheiden ympärille muodostettiin tiimit, jotka laativat omat toimintasuunnitelmansa. Jokainen 
opettaja kuului näistä johonkin. Tiimit raportoivat toiminnastaan opettajainkokouksissa. 

Kiuruveden lukio kutsuttiin mukaan FT Jouko Kokkosen ja professori Martti Häikiön projektiin, jossa 
tehdään Suomen itsenäistymisvaiheisiin ja itsenäisyyden aikaan pureutuvaa itsenäisyys100.fi -
nettisivustoa. Projektia toteutettiin historian- ja yhteiskuntaopin lehtorin, Pertti Remeksen johdolla 
ja siihen varattiin opetukseen käytettävästä kehyksestä resurssia. Suomi 100 vuotta -tiimi toimi 
opettajan tukena ja pohtii lisäksi muita koulukohtaisia juhlavuoden toteutuksia.  

 KOULUN MARKKINOINTI  

Hyvällä markkinoinnilla on pyritty saamaan lukioon lisää opiskelijoita. Ratsastuslinjan suunnittelussa 
ja markkinoinnissa tehtiin yhteistyötä Hingunniemen toimipaikan kanssa. Koululla on omat Internet-
sivut ja se on aktiivisesti mukana Facebookissa ja Instagramissa. Messutapahtumiin osallistuttiin 
määrärahojen puitteissa. Opiskelijoille tarkoitettu ”Syksyn somettaja” -kilpailu toteutettiin Instagra-
missa. Kilpailun voitti ylioppilaskokelas Katri Amper. Markkinointitiimi suunnitteli lehti-ilmoituksia ja 
mainosmateriaalia sekä koteihin jaettavan esitteen. Lukio osallistui 9.11.2016 yläkoulun yhteisha-



 

kuiltaan sekä ysiluokkalaisille tarkoitettuun messutapahtumaan. Opinto-ohjaaja piti yhdeksäsluokka-
laisille yhdessä tutorien kanssa oppitunteja lukio-opiskelusta.  

Kiuruveden lukion opiskelijamäärän vuosittainen hienoinen lasku pysähtyi. Lukuvuoden alkaessa 
kirjoilla oli 154 opiskelijaa. Edellisen vuoden vastaava luku oli 143. Nyt on jälleen syytä odottaa hyvää 
opiskelijamäärää, mistä kiitokset markkinointitiimille! 

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN JA SÄHKÖINEN YLIOPPILASTUTKINTO  

Sähköistyvä ylioppilastutkinto on edellyttänyt perehtymistä tieto- ja viestintätekniikkapohjaiseen 
pedagogiikkaan ja sähköisen ylioppilastutkinnon suunnittelun seuraamista ja osallistumista koulu-
tuksiin. Ylioppilastutkintolautakunnan suunnittelutyötä on seurattu aktiivisesti. Suomen Rehtorit 
ry:n, YTL:n, ISOverstaan ja ainejärjestöjen koulutuksiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. 
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa on jatkuvasti lisätty.  

ATK -tiimi huolehti yhteistyöstä YSIT:n kanssa ja sähköisen ylioppilastutkinnon rakentamisesta ja 
toiminnasta. Lisäksi se vastasi yhdessä YSIT:n kanssa koulun koneista ja laitteista (luokka, siirrettävät 
yksiköt) sekä sähköisistä oppimisympäristöistä, kuten ISOverstas Moodle, PedaNet, tenttiakvaario, 
Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti. Lukuvuoden aikana Office 365, joka on Microsoftin pilvipalve-
luna tarjoama yhdistelmä palvelinratkaisuja ja tuottavuuspalveluita, otettiin osaksi lukion oppi-
misympäristöä. Sähköistyvä ylioppilastutkinto edellytti perehtymistä tieto- ja viestintätekniikkapoh-
jaiseen pedagogiikkaan ja sähköisen ylioppilastutkinnon suunnittelun seuraamista ja osallistumista 
koulutuksiin sekä muiden opettajien jatkuvaa kouluttamista. Digabi -yhteyshenkilöinä jatkoivat 
Tommi Tikka, Pertti Remes, Pasi Rosvall ja Jenni Partanen.   

Tietokonelaitteistoja, kuten siirrettävää 30 laitteen iPad -yksikköä, 15 laitteen mini-iPad -yksikköä ja 
pc-laitteista koostuvaa siirrettävää atk-luokkaa on hyödynnetty aktiivisesti kiinteän ATK -luokan li-
säksi. Erilaiset tabletti- ja mobiililaitteet ovat yleistyneet myös opiskelijoilla. Omien kannettavien 
tietokonelaitteiden käyttö on myös yleistynyt ja oman tietokoneen hankkimista edellytettiin aloitta-
vilta opiskelijoilta, joiden koko ylioppilastutkinto tulee olemaan sähköinen.  

Abitti-koejärjestelmää sekä kustantajien omia koeympäristöjä on käytetty päättöviikkojen kokeissa.  

Lukion infotaulujärjestelmä toimii fyysisesti koulun kiinteistössä sekä internetissä osoitteessa: 
https://slides.com/kiurulukio/info. Videokuvaus- ja editointilaitteet ovat mahdollistaneet koulun 
tapahtumien suoratoiston ja taltioinnin. Tätä varten hankittiin uusi sähköinen alusta. 

Lukuvuonna 2016–2017 järjestettiin sähköiset ylioppilaskokeet saksan kielessä, maantieteessä, filo-
sofiassa, ranskassa, yhteiskuntaopissa ja psykologiassa. Tekniset järjestelyt sujuivat erinomaisesti, 
vaikka välillä pientä jännitystä olikin ilmassa.  

KOULUN KEHITTÄMINEN  

Koulun toiminnan koordinoimisesta ja käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta on vastannut 
opettajista muodostettu kehittämisryhmä, johon ovat kuuluneet rehtorin lisäksi vararehtori Juha 
Taskinen, lehtorit Emilia Huskonen ja Kirsi Huttunen. Mainitut opettajat ovat toimineet myös op-
piaineryhmien (matemaattis-luonnontieteelliset aineet, humanistiset aineet) vetäjinä. Taito- ja tai-
deaineiden aineryhmä toimii Kiuruveden yläkoululla. Osallistuminen lukion kokouksiin ja kehittämis-
toimintaan on siksi ollut ongelmallista. Oppiaineryhmät ovat vastanneet osaltaan opetuksen kehit-
tämisestä, kouluttautumisesta ja hankintojen valmistelusta. 

Virkaehtosopimuksen mukaisia opettajien koulutuspäiviä järjestettiin yhteensä kolme. Oman koulun 
suunnittelupäivä pidettiin 11.8.2016. Opettajien perinteinen opinto- ja VESO – ja virkistysmatka 
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suuntautui 17.–20.11.2016 Viroon. Tutustumiskohteina olivat Tarton yliopisto, Tartu Ülikool, Tartu 
maaülikoolin eläinlääketieteellinen tiedekunta sekä Tarton aikuislukio, Tartu Täiskasvanute Güm-
naasiumi. Kolmannen VESO -koulutuspäivän opettaja sai harkintansa mukaan valita esim. omalta 
ainejärjestönsä koulutusohjelmasta.    

Helmikuussa voimaantullut kyky-sopimus toi opettajille lisää yhteissuunnitteluaikaa 12 tuntia. Tämä 
käytettiin kurssitarjottimen suunnitteluun ja itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumien suunnitteluun 
ja valmisteluun ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. 

Arviointia on suoritettu jatkuvan arvioinnin periaatteiden mukaisesti ryhmänohjaustunneilla ja opet-
tajainkokouksissa. Tulosten perusteella on pyritty tekemään tarvittavat korjausliikkeet.  

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Valtakunnallisten perusteiden pohjalta laadittu ja viimeksi 1.8.2014 päivitetty Kiuruveden lukion 
opetussuunnitelma on ollut käytössä syksystä 2005 alkaen toisen, kolmannen ja neljännen vuosi-
kurssin opiskelijoilla. Elokuussa aloittaneet opiskelijat opiskelivat uuden 1.8.2016 käyttöön otetun 
opetussuunnitelman mukaisesti.  Koulutyö lukuvuonna 2016–2017 on sujunut opetussuunnitelmien 
mukaisesti.       

Kiuruveden lukio on kyennyt ylläpitämään monipuolisen lähiopetustarjonnan kaikissa oppiaineissa. 
Opiskelijamäärän kasvaminen vaikutti myönteisesti opetukseen käytettävään kehykseen. Hankaloit-
tavana tekijänä puolestaan oli opetuksen järjestäminen kahden opetussuunnitelman toteuttaminen 
rinnakkaisesti. Jatkavienkin opiskelijoiden kohdalla kurssitarjonta onnistuttiin järjestämään hyvin. 
Kursseja on voinut suorittaa itsenäisesti. Musiikissa on suoritettu lukiodiplomeja.  

Mediakasvatus ja mediaosaaminen on nostettu yhdeksi lukion vahvuudeksi ja näin haluttu hyödyn-
tää opetushenkilöstön osaamista. Opiskelijoille on ollut tarjolla mediakursseja, joiden avulla on ollut 
mahdollisuus perehtyä kuvaamiseen, editointiin ja äänitekniikkaan.  

Lukio-opintojensa aikana Kiuruveden lukion kirjoilla olevalla opiskelijalla on ollut mahdollisuus suo-
rittaa ratsastuksen ja hevostalouden kursseja Kiuruveden Ratsastajien tuntitoiminnan puitteissa 
Hingunniemessä. Ratsastustunteja on ollut myös tallien Taitavat Kaviot -ratsutallissa.  

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ  

Uusien opiskelijoiden vanhempainilta toteutettiin 5.10.2016 ja muiden ryhmien vanhempainilta 
2.11.2016. Lukion opettajia osallistui yläkoulun 9.11.2016 järjestämään yhdeksäsluokkalaisten van-
hemmille tarkoitettuun vanhempainiltaan. Kodin ja koulun yhteistyötä on toteutettu Wilman välityk-
sellä, järjestämällä tarvittaessa yhteisiä tapaamisia ja muilla tavoilla. Tässä yhteydenpidossa ryh-
mänohjaajien rooli on ollut merkittävä.  

YHTEISTYÖVERKOSTOT JA HANKETOIMINTA  

Kiuruveden ev.lut. seurakunnan työntekijä on pitänyt lukuvuoden aikana päivänavauksen perjantai-
aamuisin. Yhteistyö TOIMI-säätiön kanssa on jatkunut. Kahtena päivänä viikossa työharjoittelijana on 
toiminut lukiomme ylioppilas ja tradenomi Timo Toivonen.   
 
Lähinnä itäsuomalaisista toisen asteen oppilaitoksista muodostuva ISOverstas on tarjonnut mahdol-
lisuuden suorittaa lukiokursseja tietoverkkojen välityksellä. ISOverstaan jäsenoppilaitoksena Kiuru-
veden lukio on hyödyntänyt verkoston tarjoamaa opetustarjontaa, milloin lähiopetus omalla koululla 
ei ole ollut mahdollista. Yhdessä aikuisten opetussuunnitelman kanssa ISOverstas on parantanut 



 

mahdollisuuksia suorittaa lukio-opintoja joustavasti omalla paikkakunnalla. Lukuvuonna 2016–2017 
kursseja on suoritettu erityisesti venäjän ja espanjan kielissä.  
 
Kiuruveden lukio on toiminut MAHIS -yhteistyöverkostossa, jossa ovat mukana Iisalmen lyseo ja ai-
kuislukio, Lapinlahden Lukio ja Taidelukio, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän lukiot, Savon am-
matti- ja aikuisopiston Iisalmen yksikkö sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Verkoston kautta kaikkien 
lukioiden opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon ohel-
la myös ammatillinen perustutkinto. Vastaavasti ammatillisten oppilaitoksien opiskelijat ovat voineet 
suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella myös lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon tai pel-
kän ylioppilastutkinnon. Myös pienempi osa opinnoista on ollut mahdollista suorittaa muissa MAHIS 
-oppilaitoksissa. Vaihdot lukioiden välillä ovat olleet mahdollisia. MAHIS -yhteistyö on vakiintunut 
osa toimintaa. Kiuruveden lukio on profiloitunut MAHIS -yhteistyössä ennen muuta luonnonvara-
alaan. Yhteistyötä Hingunniemen yksikön kanssa on tehty runsaasti.  

Kiuruveden lukio jatkoi osatoteuttajana huhtikuussa 2015 alkuun pyörähtäneessä LYYTI - Lukiosta 
eväitä yrittäjyyteen ja työelämään -hankkeessa, jota rahoittaa ESR (http://www.yslyyti.fi ). Hank-
keessa ovat mukana Iisalmen lyseo päätoteuttajana ja hallinnoijana sekä Pielaveden, Sonkajärven, 
Vieremän ja Kiuruveden lukiot. Hankkeen tavoitteena on lukio-opintojen tiiviimpi integroiminen 
tulevaan elämänuraan. Kiuruveden lukion työelämävastaavina ovat toimineet lehtorit Juha Taskinen 
ja Kirsi Huttunen. Hanke on jatkunut innovoivasti ja energisesti.   

Hankkeen tavoitteena on kehittää käytänteitä, joiden avulla työelämä ja yrittäjyys voidaan tuoda 
pysyväksi osaksi lukioiden toimintakulttuuria. Lukiolaisille pyritään luomaan suoria polkuja ammatil-
lisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen kautta työllistymiseen oman paikkakunnan tai seu-
tukunnan elinkeinoelämän palveluksessa. Yrittäjyysosaamista pyritään parantamaan lisäämällä yrit-
täjämäisiä opetusmenetelmiä ja toiminnallisuutta. Opettajien osalta tavoitteena on luoda malli opet-
tajien jatkokoulutukseen ja työelämään tutustumisesta. Hankkeen puitteissa järjestettiin opettajille 
ja opiskelijoille koulutusta ja tutustumiskäyntejä. Tapahtumista mainittakoon opiskelijoiden ja työ-
elämävastaavien tutustumismatka Ouluun, vierailu yrityskylässä Kuopiossa, opiskelijoiden osallistu-
minen Savonia-ammattikorkeakoulun urapäivään ja 24h leirille Runnilla. Lyyti -hanke oli myös vah-
vasti mukana 23.3.2017 järjestetyssä Elinvoimaa Kiuruvedellä -tapahtumassa. Hankkeessa aloitettiin 
strategiatyö. Tähän liittyvä suunnittelupäivä pidettiin lukiolla 12.4.2017 Not a Bad Idea Oy:n Jaana 
Seikkula-Leinon ja työelämävastaavien kanssa.   Hankkeen työelämänvastaavina lukuvuonna 2016–
2017 Kiuruvedellä toimivat lehtorit Juha Taskinen ja Kirsi Huttunen. 

Lukuvuonna 2015–2016 yhdessä Kiuruveden ja Vieremän kansalaisopistojen kanssa alkanut Kipinät -
hanke jatkui. Syyslukukaudella toteutettiin vierailu Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumiin ja musiikin 
lehtori osallistui opettajaryhmän kanssa Job Shadowing -vierailulle Saksan Dortmundiin kevätluku-
kaudella.   

Tenttiakvaario -hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Hanke päättyy vuonna 2017 ja tenttiakvaa-
rio tai tenttiterraario tulee olemaan valmis syyslukukaudella 2017. 

Yhteistyö unkarilaisen ystävyyskoulun Evangelikus Kossuth Lajos Gimnazium es Pedagogiai Szakko-
zepiskolan kanssa on jatkunut. Uskonnon ja opinto-ohjauksen lehtori ja englannin lehtori vierailivat 
neljän opiskelijan kanssa ystävyyskoulussa ja rippikoululeirillä koulun leirikeskuksessa 4.-19.5.2017. 

HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS 

Lukion kiinteistö  
Lukion kiinteistön voidaan katsoa olevan hyvässä kunnossa. Korjaustöitä tehtiin viimeksi kesällä 2015 
keittiötiloissa, juhlasalissa ja A-siivessä.  Lukiokoulutuksen lisäksi kiinteistössä toimivat päiväaikaan 
Nuorten työpajan tekstiili- ja keittiöosasto ja puutyöosasto sekä yläkoulun tekninen työ. Kansalais-



 

opisto toimii päiväaikaan ns. mediateekkisiivessä ja ilta-aikaan kiinteistön kaikissa tiloissa. Lukion 
kiinteistöstä on tullut aikuisten oma kampusalue. 

Syyslukukaudella kiinteistössä tehtiin palotarkastus ja toteutettiin poistumisharjoitus.  Uhkaavassa 
tilanteessa toimiminen käsiteltiin kaikkien lukiorakennuksessa toimivien kanssa uhkatilannesuunni-
telman mukaisesti.  

Opettajien jaksamisesta kiireen ja lukiokoulutuksen uusien haasteiden keskellä on pyritty huolehti-
maan pitämällä vapaamuotoisia palavereita välituntien aikana ja järjestämällä koulupäivän jälkeen 
”rompeiltoja”.  

Opiskeluhuolto 
Kiuruveden lukiossa on pyritty entistä toimivampaan opiskelijahuoltoon ja parempaan ohjausjärjes-
telmään opiskelijoiden opiskelujen turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opiskeluhuoltoa 
toteutettiin kuluneena lukuvuonna uuden opiskeluhuoltolain mukaisesti sekä yhteisöllisenä että 
yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllinen opiskeluhuolto toimi osana Kiuruveden lukion toi-
mintakulttuuria, jossa opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä edistettiin ja 
huolehdittiin oppimisympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä kaikissa 
tilanteissa.  
 
Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutettiin yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksel-
laan antaen myös tietoa opiskeluhuollon palveluista, omista oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asi-
oiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä.   
Opiskeluhuoltoryhminä toimivat 1) Kiuruveden opiskeluhuollon ohjausryhmä, 2) Kiuruveden lukion 
opiskeluhuoltoryhmä ja 3) tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Opiskelija-
huollon tarve näyttää lisääntyneen vuosi vuodelta. Verkostoyhteistyö Etsivän nuorisotyön ja nuorten 
työpajan, Luotsin, kanssa jatkui ja syveni.  
 
Psykologi Anni Angerialla on ollut säännöllinen vastaanottoaika sekä lukiolla, että kaupungintalolla. 
Koulukuraattori Eija Niskanen on ollut tavattavissa lukiolla vähintään joka toinen viikko ja tarvittaes-
sa. Erityisopettaja Eija Hurskainen on tehnyt luki-testejä ja konsultoinut erityisopetukseen liittyvissä 
asioissa. Opiskelijat ovat käyttäneet kaikkia tarjolla olleita palveluja, ja ne on koettu tarpeellisiksi. 
Psykologi ja kuraattori pitivät opiskelijoille elämänhallintakurssin, jolle osallistui 13 nuorta.  
 
Kiuruveden lukion opiskeluhuoltoryhmään ovat kuuluneet rehtorin, opinto-ohjaajan, psykologin ja 
koulukuraattorinlisäksi terveydenhoitaja Sari Kinnunen ja erikoissairaanhoitaja Seija Lahti perhe- ja 
mielenterveyskeskus Ankkurista. Opiskelijahuoltoryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa lukuvuo-
den aikana. Se on pohtinut yleisesti opiskeluun ja elämänhallintaan liittyviä ongelmia ja pyrkinyt 
myös ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä.  
 
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon mukaisesti on tarvittaessa koottu monialainen työryhmä käsittele-
mään yksittäisen opiskelijan asioita ja tukemaan häntä.   
 

Kouluterveydenhoitaja 
Terveydenhoitajan vastaanotto on ollut avoinna kouluaikoina maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin 
klo 8–16 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12–16. Opiskelijat ovat käyttäneet kouluterveydenhoi-
tajan palveluja ja kokeneet ne hyvin tarpeellisiksi. Kouluterveydenhoitaja on toiminut yhteistyössä 
muiden sosiaali- ja terveystoimen työtekijöiden kanssa ja varannut tarpeen mukaan aikoja lääkärin 
vastaanotolle terveyskeskukseen.  
 
Kouluterveydenhoitaja on tarkastanut ensimmäisen vuosiluokan tytöt ja toisen vuosiluokan pojat. 
Muille opiskelijoille terveystarkastuksia on tehty pyydettäessä. Lukiolaiset ovat saaneet koulutervey-



 

denhuollosta maksutta nuorison terveystodistuksen. Todistus perustuu jatkuvaan yksilölliseen terve-
ystarkastustyöhön. Se käy myös todistukseksi muun muassa ajokortin suorittamista ja lukion jälkeis-
tä oppilaitosta varten. Yleisesti ottaen opiskelijoiden terveydentila on kuluneen lukuvuoden aikana 
ollut verrattain hyvä.  

YLIOPPILASKIRJOITUKSET  

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen on jakautunut melko tasaisesti syksyn ja kevään kirjoitusten 
välillä. Kevät on kuitenkin edelleen tavallisempi opintojen päättämisajankohta, vaikka itsenäisyyspäi-
vän läheisyyteen ajoittuvasta syksyn ylioppilasjuhlasta on vuosien mittaan tullut toinen tärkeä juhla-
tilaisuus kevään lakkiaisjuhlan lisäksi. Yhdistetty itsenäisyys- ja syksyn ylioppilasjuhla pidettiin 
2.12.2016, jolloin kuusi opiskelijaa sai valmiiksi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Kevään 
lakkiaistilaisuudessa 3.6.2017 ylioppilaslakin saa yhteensä 42 opiskelijaa. Valmistuneiden joukossa 
on ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaneita. 

Kiuruveden lukion kevään 2017 ylioppilastutkintotulos on erinomaisena. Valmistuneiden joukossa on 
pistemäärän (66) perusteella Suomen paras ylioppilas; kuusi laudaturia ja neljä eximiaa. Hänen lisäk-
seen lukiostamme valmistuu tänä keväänä muitakin todella hyviä ylioppilaita. Osoituksena tästä yksi 
heistä tulee saamaan pitkän matematiikan kokeen hyvän pistemäärän perusteella pitkässä matema-
tiikassa merkittävän stipendin Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä. Vertailtaessa Kiuruveden 
lukion valtakunnallisiin tuloksiin, se on lähes aina keskiarvon yläpuolella aineessa kuin aineessa. 

Lukuvuonna 2016–2017 Kiuruveden lukiosta valmistuneita ylioppilaita on yhteensä 48. Kiuruveden 
lukio on iloinen jokaisesta valmistuvasta nuoresta, joista monet kokivat onnistumisen hetkiä kirjoi-
tusten tulokset saadessaan.   

OPISKELIJAT 

Lukion laskennallinen opiskelijamäärä oli syyslukukaudella 154 opiskelijaa, joista muihin oppilaitok-
siin lähteviä MAHIS -opiskelijoita oli 12. Vastaavasti lukioon tulevia ammatillisten oppilaitosten kir-
joissa olevia MAHIS -opiskelijoita oli 18. MAHIS -opiskelijoiden määrä huomioitiin tuntikehystä las-
kettaessa. 

Kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä on lisätty erilaisilla lukuvuosirytmiin liittyvillä tapahtumilla. Opis-
kelijat ja heidän muodostamansa yhteisöt, ennen muuta opiskelijakunta ja tutor-opiskelijat, ovat 
tehneet parannusehdotuksia ja siirtäneet perinteitä uusille lukiolaisille sekä organisoineet yhteisiä 
tilaisuuksia. Opiskelijakunta on toiminnallaan edistänyt myönteisen ilmapiirin luomista kaikkien kou-
lussa työskentelevien tahojen välille, parantanut viihtyvyyttä ja oppimisedellytyksiä sekä opiskelijoi-
den ja koulun henkilökunnan välistä yhteistyötä. Oppilaskunnan toiminta on organisoitunut oppilas-
kunnan hallituksen kautta. Oppilaskunnan ohjaajana on toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 
Mira Kokkonen. Opiskelijakunta on laatinut toiminnastaan erillisen toimintakertomuksen tämän 
lukuvuosikertomuksen yhteyteen.  

Abiturientit ovat osallistuneet yliopistojen järjestämille abi-päiville ja muihin yliopisto-opiskelua esit-
televiin tilaisuuksiin. Lähiammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat ja opinto-ohjauksesta 
vastaavat opettajat ovat käyneet opinto-ohjauksen tunneilla ja muissa tilaisuuksissa esittelemässä 
opiskelijoille omien oppilaitostensa toimintaa sekä lukiopohjaisia jatko-opintoja.  

TIEDOTTAMINEN   

Opetuksessa, tiedotuksessa ja keskinäisessä yhteydenpidossa on hyödynnetty koulun Internet-sivuja, 
sähköposteja, Wilmaa, koulun Facebook-sivuja ja eri oppimisympäristöjä, kuten Pedanet- ja Moodle. 



 

Facebook -sivut (https://www.facebook.com/kiuruvedenlukio) ovat jo sinänsä hyvä ja kuvallinen 
lukuvuosikertomus lukiosta erityisesti opiskelijan näkökulmasta katsottuna. Kurssisuoritusten seu-
ranta ja kurssivalintojen tekeminen ovat tapahtuneet Wilman kautta. Yhteydenpidossa Wilma tie-
dotteineen ja pikaviestimahdollisuuksineen on ollut tärkein tiedotuskanava.  

Kuitenkin tiedon puute koetaan jatkuvasti ongelmaksi. Ongelman voivat aiheuttaa myös liian monet 
eri tiedotuskanavat (Wilma, kotisivut, infotaulut, opinto-opas, sähköposti, viikkotiedote), jolloin yk-
sittäisen tiedon merkitys vähenee. Oma ongelmansa on myös jatkuva tiedon päivittäminen.       

YKSITTÄISIÄ TAPAHTUMIA, VIERAILUJA JA PIRISTYSTÄ ARKEEN  

Jo seitsemättä kertaa järjestettiin34.3.2017 Kiuruveden lukiossa matikkamaraton, (42 195 sekuntia, 
eli 11 tuntia 43 minuuttia ja 15 sekuntia). Maratonille osallistui n. 40 matematiikan ylioppilaskokee-
seen valmistautuvaa abiturienttia opettajan ja muutaman ohjaajan johdolla.  

Toista vuotta lukiossa opiskelevat järjestivät uusille tulokkaille ns. orjapäivän syyskuussa 2016. Koulu 
osallistui opiskelijakunnan hallituksen järjestämään joulujuhlaan 21.12.2016. Potkiaisia juhlittiin 
15.2.2017, penkinpainajaisia 16.2.2017 ja ”wanhojen” päivää 17.2.2017. 

Yhdessä kansalaisopiston kanssa järjestettiin kuntavaalien vaalipaneeli 28.3.2017. Panelisteina olivat 
Reijo Kumpulehto (SDP), Katariina Pekkala (Kok.), Heli Tikkanen (Kesk.), Vesa Niskanen (PS), Marja-
Leena Kärkkäinen (Vas.) ja Maritta Grönfors (KD). Lukiossa järjestettiin myös varjovaalit, joissa ääni-
oikeutettuja olivat alle 18-vuotiaat. 

Arkisen aherruksen keskellä piristystä tarjosi 25.4.2017 Vapaan Nuorisoteatterin näytelmä Kaksi 
tarinaa.  

KIURUVEDEN LUKION OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS   
VUOSIKERTOMUS 2016 - 2017 
  
 Opiskelijakunnan hallitus on Kiuruvedelläkin lukiolaisten toimielin, joka edustaa kaikkia lu-
kion opiskelijoita, järjestää tapahtumia sekä vaikuttaa lukiota koskeviin yhteisiin päätöksiin. 
Hallitus rakentaa lukion yhteishenkeä, jotta Kiuruveden lukio olisi jokaiselle oikea, oma lu-
kio. Ohjaavana opettajana toimi Mira Kokkonen.  
Poikkeuksellisesti hallitukseen valittiin uudet jäsenet ykkösluokkalaisista maaliskuussa.      
     Abiturientit jättävät perinteisesti hallituksen joulun jälkeen, mutta ovat tukemassa uusia 
jäseniä hallitustyöskentelyn alussa.  
     Opiskelijakunnanhallitus järjesti opiskelijakunnalle joulukuussa joulukalenterin, jossa joka 
päivälle oli jotakin tekemistä. Eräänä päivänä oli esimerkiksi karkkipurkkiarvaus, jossa piti 
arvata, kuinka monta karkkia purkista löytyi.  
     Opiskelijakunnanhallitus järjesti 28.3 kuntavaalipaneelin yhteistyössä kansalaisopiston 
kanssa. Jokaisesta puolueesta tuli ehdokas panelistiksi. Paneelissa kokeiltiin digitaalista vuo-
rovaikutteisuutta yleisön kanssa shoutbox-seinän avulla. 
     Opiskelijakunnanhallitus järjesti perinteisen vuosittaisen toimintapäivän 12.4, jolloin 
opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä laskettelemaan tai uimaan Vuokattiin. Tarjolla oli myös 
toimintaa Kiuruvedellä. 
     Kiireisen kevään jälkeen uusi hallitus ryhmääntyi keilaamisen ja syömisen merkeissä. 
Alustavasti sovittiin, että keväinen sählyturnaus järjestetään syksyllä ensi lukuvuonna. 
  



 

 
OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN JÄSENET 

  
Heli Tikkanen (puheenjohtaja, syyskausi) 
Heidi Kärkkäinen (sihteeri, syyskausi) 
Sidar Yüksel (puheenjohtaja, kevätkausi) 
Vili Kärkkäinen (rahastonhoitaja) 
Nuutti Partanen (syyskausi) 
Laura Kajava (sihteeri, kevätkausi) 
Akseli Jaatinen (vararahastonhoitaja, syys-
kausi) 
Pauliina Tapaninen 
Laura Autio (syyskausi) 
Katri Amper (syyskausi) 
Juho Kärkkäinen (syyskausi)  
Elmeri Tikkanen (syyskausi) 
Iikka Kämäräinen 

Aleksi Autio 
Wilbert Harmoinen 
Katja Niskanen (syyskausi) 
Milla Linninen (syyskausi) 
Arttu Kauppinen (kevätkausi) 
Heikki Brandt (kevätkausi) 
Kasperi Kainulainen (kevätkausi) 
Matias Moisala (kevätkausi) 
Micaela Huhtala (kevätkausi) 
Riku Räty (kevätkausi) 
Senni Hyvönen (kevätkausi) 
Sini Strömberg (kevätkausi)

Ville Knuutinen (kevätkausi)

KIURUVEDEN LUKION HENKILÖKUNTA 

Opettajat  
Arja Pentikäinen, TM, rehtori, opinto-ohjaus 
Juha Taskinen, FM, vararehtori, matematiikka, kemia  
Kirsi Huttunen, TM, uskonto, opinto-ohjaus 
Emilia Huuskonen, FM, englanti, espanja 
Pasi Hyytiäinen, TM, latina 
Mira Kokkonen, FM, äidinkieli ja kirjallisuus 
Teija Korkiakoski, TaM, kuvataide 
Minna Kyllönen, KM, liikunta, terveystieto 
Jenni Partanen, FM, englanti, ruotsi, saksa 
Jari Rautiala, KM, liikunta, terveystieto 
Pertti Remes, FM, historia, yhteiskuntaoppi 
Pasi Rosvall, YTM, psykologia, filosofia, tietotekniikka 
Simo Räty, FM, fysiikka, matematiikka, tietotekniikka 
Anna-Mari Svärd, KM, musiikki 
Tommi Tikka, FM, matematiikka 
Sari Tikkanen, FM, biologia, maantiede 

Muu henkilökunta 
Arja Laukkanen, koulusihteeri, sijaisena 18.4.2017 alkaen lukuvuoden loppuun Marketta Kärkkäinen 
Reijo Lämsä, kiinteistönhoitaja  
Helena Laitinen, laitoshuoltaja  
Jaana Luttinen, laitoshuoltaja 
Tuula Repka, laitoshuoltaja 
Merja Kämäräinen, keittäjä 
Maija-Liisa Piippo, keittäjä 
Sari Kinnunen, terveydenhoitaja  
Tiina Nousiainen, terveydenhoitaja 
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Eija Niskanen, koulukuraattori 
Anni Angeria, koulupsykologi 
Päivi Vanninen, MAHIS -opinto-ohjaaja 

 
Opetus- ja sivistyspalvelukeskus 
Kiuruveden kaupungintalo, Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI 
sivistysjohtaja Tapio Knuutinen, sijaisena 4.6.2016 alkaen 31.12.2016 saakka Matti Heikinmaa  
sivistystoimenvastaava 1.1.2017 alkaen Minna Lilja 
toimistosihteeri Irma Torssonen 
toimistosihteeri Leena Kämäräinen 

Opetuslautakunta 
Tuija Kastari, puheenjohtaja, Juha Nieminen, varapuheenjohtaja  
Jäsenet: Helena Juntunen, Maija-Leena Kemppainen, Juha Partanen, Sami Piippo, Sirpa Piippo, Ilkka 
Reinikainen, Jari Tikkanen, Tuula Tikkanen, kaupunginhallituksen edustaja Rauno Pikkarainen, esitte-
lijä sivistysjohtaja Tapio Knuutinen, sihteeri Irma Torssonen 

OPISKELIJAT 

Lukuvuoden päättyessä koulumme kirjoissa olivat seuraavat opiskelijat: 

12A, ryhmänohjaaja Kirsi Huttunen 
Kauhanen Katja  
Kauppinen Mari  

Piiroinen Mira  
Tikkanen Inka  

 

 
13A, ryhmänohjaaja Pasi Rosvall 

Halonen Cecilia  
Heinonen Kirsi 1 
Huttunen Mikko  
Huttunen Sara  

Jauhiainen Liisa  
Kejonen Saku  
Knuutinen Niklas  
Kokkonen Eetu  

Paananen Henri  
Pennanen Juho  
Räihä Emma  
Vatanen Tommi 

 
14A, ryhmänohjaaja Emilia Huuskonen 

Elovaara Aleksi  
Kanerva Anni  
Kastarinen Anna-Sofia  
Kattainen Tuukka  
Kauhanen Visa  
Kaurtola Minka  

Kossi Janita  
Kumpulainen Pasi  
Kämäräinen Heini  
Kärkkäinen Laura  
Kärkkäinen Pauliina  
Loppukaarre Jussi  

Niskanen Katja  
Partanen Nuutti  
Remes Aku  
Räisänen Ilari  
Tallgren Aki  
Tikkanen Ronja  

 
14B, ryhmänohjaaja Mira Kokkonen 

Amper Katri  
Apell Samuli  
Autio Laura  
Eerikinharju Paula  
Humaloja Mikko  
Hyvönen Anna-Sofia  
Jaatinen Akseli  

Kainulainen Inka  
Kattainen Sonja  
Kaurala Elinamari  
Kouvalainen Arttu  
Kärkkäinen Heidi  
Kärkkäinen Janita  
Kärkkäinen Juho  

Linninen Milla  
Niiranen Tommi  
Pääkkö Sakaris  
Remes Simo  
Sinjaga Suvituuli  
Tallgren Niko  
Tikkanen Heli  

 
 

 



11 

 

15A, ryhmänohjaaja Tommi Tikka 
Blomberg Jasmin  
Elovaara Aatu-Erik 
Happonen Pietari  
Harmoinen Wilbert  
Hämäläinen Emma  
Koirikivi Riku  
Kontoniemi Emma  

Kopsa Heidi  
Kämäräinen Hanna  
Kärkkäinen Jarkko  
Kärkkäinen Vili  
Laitinen Annu  
Laurila Joonas  
Lyytinen Mila  

Makkonen Ville  
Remes Marika  
Räty Henri  
Tapaninen Pauliina  
Tenhunen Vilma  
Tikkanen Elmeri  
Väisänen Maiju  

 
15B, ryhmänohjaaja Simo Räty 

Autio Aleksi  
Huttunen Reeta  
Kajava Laura  
Kumpulainen Jere  
Kämäräinen Iikka  
Kärkkäinen Oskari  

Kärkkäinen Paula  
Luttinen Juho  
Martikainen Elina  
Mämmi Heini  
Nevalainen Mikko  
Pasanen Kiia  

Reinikainen Anni  
Ruhanen Taneli  
Rytkönen Anni  
Räsänen Juha  
Vinberg Joonas  
Yuksel Sidar 

 
16A, ryhmänohjaaja Sari Tikkanen 

Autio Essi  
Eerikinharju Petra  
Huhtala Micaela  
Hyvärinen Emmi  
Hyvönen Ella-Olivia  
Hyvönen Senni  
Jauhiainen Sanna  
Kainulainen Kasperi  

Kaurala Eveliina  
Korhonen Eetu  
Korhonen Piitu  
Kämäräinen Elina  
Kämäräinen Joona  
Kärkkäinen Ville  
Määttä Hanna  
Niiranen Noora  

Nuopponen Tytti  
Ruotsalainen Saina  
Rytkönen Hiski-Antti  
Strömberg Sini  
Tikkanen Oona  
Turpeinen Enni  
Väisänen Johanna  
Ylönen Aleksi  

 
16B, ryhmänohjaaja Jenni Partanen 

Blomberg Ville  
Brandt Heikki  
Happonen Venla  
Heikinmaa Leena  
Jauhiainen Eino  
Kattainen Saija  
Kauppinen Arttu  
Knuutinen Angeliina  

Knuutinen Ville  
Kähkönen Johanna  
Kämäräinen Saara  
Laakkonen Otto  
Lohva Vilma  
Loppukaarre Karri  
Martikainen Laura  
Moisala Matias  

Nousiainen Juuso  
Pesonen Nea  
Rytkönen Aino  
Räty Aku  
Räty Riku  
Rönkkö Roope  
Väänänen Sauli  
Willman Stina  

 
MAHIS, ryhmänohjaaja Kirsi Huttunen 

Tossavainen Essi  
Hämäläinen Pinja  
Iivarinen Anna  
Käppi Nelli  
Luttinen Veera  
Markkanen Milla  

Pietikäinen Noora  
Ratinen Anniina  
Rautiala Sonja  
Rautio Heli  
Kämäräinen Heikki  
Kärkkäinen Anniina  

Kärkkäinen Riia  
Posio Jenna  
Rekilä Mirjami  
Remes Pietari  
Tallgren Aleksi 
Tapaninen Suvi  
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ILMOITUSASIAT 

 
Uusintakuulustelu lähinnä 4. jakson hylättyjen kurssien uusimista varten pidetään tiistaina 6.6.2017 
klo 9–12. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan kansliaan viimeistään perjantaina 2.6.2017.  

Rästikuulustelu pidetään tiistaina 22.8.2017 klo 14.15–17.15. Kuulustelussa on mahdollista korottaa 
myös lukuvuoden aikana hyväksyttyjä kurssiarvosanoja. Rästikuulusteluun ilmoittaudutaan kansliaan 
viimeistään perjantaina 18.8.2017. 

Uusi lukuvuosi alkaa perjantaina 14.8.2017, jolloin kaikkien koulun kirjoissa olevien opiskelijoiden 
tulee olla läsnä. Lukion aloittavat opiskelijat tulevat kouluun klo 8.30 ja muut opiskelijat klo 9.00. 

SYKSYN 2017 YLIOPPILASKOKEIDEN AJANKOHDAT 

Kuullunymmärtämiskokeet   
ma 11.9. klo 8.30 englanti, vieras kieli, pitkä oppimäärä  
ti 12.9.klo 8.30 vieras kieli, lyhyt oppimäärä  

Kirjalliset kokeet   
pe 15.9. klo 9 äidinkieli, tekstitaidon koe 
ma 18.9 PS (sähköinen koe), FI (sähköinen koe), HI (sähköinen koe), FY, BI 
ke 20.9. klo 9 englanti, vieras kieli, pitkä oppimäärä 
pe 22.9. klo 9 ruotsi, keskipitkä oppimäärä (sähköinen koe) 
ma 25.9. klo 9 matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
ke 27.9. klo 9 äidinkieli, esseekoe 
pe 29.9. klo 9 UE (sähköinen koe), ET (sähköinen koe), YH (sähköinen koe), KE, GE, (sähköinen koe), 
terveystieto (sähköinen koe) 
ma 2.10. klo 9 vieras kieli, lyhyt oppimäärä, ranska, espanja, saksa (sähköinen koe), venäjä 

LAHJOITUKSET JA STIPENDIT 

Vuosikertomuksen painoon mennessä koulu on saanut stipendi- ja muita lahjoituksia seuraavilta 
järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä: 

Tatu Malmivaaran rahasto, Silja Kastarin muistorahasto, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, 
Kiuruveden ev.lut. Seurakunta, Kiuruvesi-seura, Martti Heinonen, Kiuruveden Lions-klubit ja puolisot, 
Kiuruveden Rotaryklubi ry, Ylä-Savon Osuuspankki, LähiTapiola Itä, Kiuruvesi Lehti Oy, Suomalainen 
Kirjakauppa, Iisalmen Zonta-kerho, Kiuruveden yrittäjät ry, Kiuruveden 4H yhdistys, Kiuruveden mu-
siikinystävät ry, Tuomo Hämäläisen stipendirahasto, Kaisanet, Kiuruveden luonnonystävät ry, Linja-

autoliike Veljekset Laitinen Oy, SPR:n Kiuruveden osasto, Long Play -lehti, MLL:n Kiuruveden yhdistys 
ja Kiuruveden Voimistelijat ry. Opettajat ovat antaneet kirjalahjoja hyvin menestyneille opiskelijoille. 

 
                    Koulun ja stipendien saajien puolesta esitän parhaat kiitokset kaikille lahjoittajille! 

 

Kiitän opettajia, henkilökuntaa, opiskelijoita, hallintoa ja eri sidosryhmiä kuluneesta lukuvuodesta ja 
toivotan kaikille virkistävää kesää! 

 
Kiuruvedellä 3. päivänä kesäkuuta 2017 

 
Arja Pentikäinen 

rehtori 


