
 

 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KIURUVEDEN LUKION LUKUVUOSIKERTOMUS 2018-2019 



 

YLEISKATSAUS 

Lukuvuosi 2018–2019 on Kiuruveden lukion 45. toimintavuosi. Samalla se on 69. vuosi, jolloin lukio-
koulutusta on paikkakunnalla järjestetty.   

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

Kiuruveden lukiossa on järjestetty nuorille tarkoitetun opetussuunnitelman mukaista opetusta. Luki-
ossa voi suorittaa opinnot myös aikuisten opetussuunnitelman mukaisesti.  

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. Lentopallolinja muuttuu urheilulinjaksi yh-
teishaun päättymisen jälkeen.    

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 jakson kurssia varten on ollut käytössä ehyt kuuden oppitunnin koulupäi-
vä, jonka ohjelman opettaja ja opiskelijat yhdessä ovat suunnitelleet. Päivän sisältö ja ohjelma ovat 
vaihdelleet oppiaineittain. Päättöviikoilla on pidetty eri oppiaineissa paperi- ja sähköisiä kokeita.   

Kiuruveden lukiossa on noudatettu 1.8.2016 käyttöön otettua, opetuslautakunnan 21.8.2016 hyväk-
symä opetussuunnitelmaa, LOPS16.  

Koulun kehittämisen painoalueina ovat markkinointi, ATK- ja AV-asiat sekä kansainvälisyys, yrittäjyys, 
työelämä ja korkeakouluyhteistyö. Näiden aiheiden ympärille muodostettiin kolme tiimiä, jotka laa-
tivat omat toimintasuunnitelmansa. Jokainen opettaja kuuluu johonkin tiimiin. Tiimit raportoivat 
toiminnastaan opettajainkokouksissa. 

KOULUN MARKKINOINTI  

Hyvällä markkinoinnilla on pyritty saamaan lukioon lisää opiskelijoita. Markkinointitiimi on laatinut 
markkinoinnin ja osallisuuden vuosikellon. Koulu pitää yllä Internet-sivuja ja on mukana Facebookis-
sa ja Instagramissa. Messutapahtumiin on osallistuttu määrärahojen puitteissa. Markkinointitiimi on 
suunnitellut lehti-ilmoituksia ja mainosmateriaalia.  Lukio on osallistunut yläkoulun yhteishakuiltaan 
sekä ysiluokkalaisille tarkoitettuun messutapahtumaan. Yläkoululaisille ja heidän huoltajilleen järjes-
tettiin 13.12.2018 lauluyhtye Twistersien konsertin jälkeen ”lukioiltamat”. Tilaisuudessa tarjottiin 
tietoa lukio-opinnoista ja kuultiin yliopisto-opiskelijoiden ja valmistuneiden esityksiä omasta opinto-
polustaan. Opinto-ohjaaja piti yhdeksäsluokkalaisille oppitunteja lukio-opiskelusta. Myös kasikurkis-
tus järjestettiin.  

 

 



 

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN JA DIGITAALINEN YLIOPPILASTUTKINTO  

Sähköistynyt ylioppilastutkinto on edellyttänyt perehtymistä tieto- ja viestintätekniikkapohjaiseen 
pedagogiikkaan. Se on tarkoittanut myös jatkuvaa sähköisen ylioppilastutkinnon suunnittelun seu-
raamista ja osallistumista koulutuksiin. Suomen Rehtorit ry:n, YTL:n, ISOverstaan ja ainejärjestöjen 
koulutuksiin onkin osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuk-
sessa on jatkuvasti lisätty. Kaikille aloittaville opiskelijoille on järjestetty koulukohtainen, ”pakolli-
nen” ATK-kurssi lukuvuoden alussa.  

Nelihenkinen ATK -tiimi on huolehtinut sähköisen ylioppilastutkinnon rakentamisesta ja toimimises-
ta. Lisäksi se vastasi yhdessä YSIT:n kanssa koulun koneista ja laitteista (Tenttilä, siirrettävät yksiköt) 
sekä sähköisistä oppimisympäristöistä ja -järjestelmistä, kuten Abitti, Sanoma Pro, ISOverstas, Mood-
le, PedaNet, Helsingin Sanomat ja Suomen Kuvalehti. Office 365, joka on Microsoftin pilvipalveluna 
tarjoama yhdistelmä palvelinratkaisuja ja tuottavuuspalveluita oli osa lukion oppimisympäristöä.  

Kevään 2019 tutkinnossa kaikki ylioppilaskokeet olivat digitaalisia. Sähköistämisprojekti siis on siis 
saatettu loppuun. Kevään tutkinnossa käytettiin ensimmäistä kertaa virtuaalipalvelimia.  Tekniset 
järjestelyt sujuivat erinomaisesti. Pieni jännitys koepäivinä kuului tietysti asiaan.  Digabi -
yhteyshenkilöinä jatkoivat Tommi Tikka, Pertti Remes ja Pasi Rosvall.    

Kiuruveden lukion opiskelijat ovat itse hankkineet oman päätelaitteen lukio-opiskeluaan ja ylioppi-
lastutkintoa varte. Koulussa on varakoneita. Tietokonelaitteistoja, kuten siirrettävää 30 laitteen iPad 
-yksikköä ja pc-laitteista koostuvaa siirrettävää atk-luokkaa on hyödynnetty ahkerasti opetuksessa.  
Abitti -koejärjestelmää sekä kustantajien omia koeympäristöjä on käytetty päättöviikkojen kokeissa. 
Vanhan ATK-luokan paikalla toimii Tenttilä, jossa opiskelija voi suorittaa eri oppiaineiden kokeita 
joustavasti. Tilassa on kameravalvonta.  

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

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 Piippo ja Katri Hämeenniemi. 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. Kaksi opetta-
jien VESO -koulutuspäivää pidettiin ennen varsinaisen koulutyön alkua 9. ja 10.8.2018. Koulukohtai-
sen työskentelyn lisäksi 9.8. kouluttajana oli Jani Nuutinen tietoturva-asetuksesta. Rehtori emeritus 
Jukka O. Mattilan koulutuspäivänä 10.8. perehdyttiin systemaattiseen laadunhallintaan lukion toi-
minnan ohjaajana. Opettajien perinteinen opinto- ja VESO- ja virkistysmatka suuntautui Helsinkiin ja 
Tukholmaan 31.8.–2.9.2018. Helsingissä vierailtiin Opetushallituksessa kansainvälisen toiminnan 
yksikössä vastaavan asiantuntijan, Virpi Keinosen vieraina. Tukholmassa tutustuttiin Suomen ja 
Ruotsin yhteiseen historiaan.  

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

https://slides.com/kiurulukio/info


 

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Koulutyö lukuvuonna 2018–2019 on sujunut LOPS16 -opetussuunnitelman mukaisesti.       

Kiuruveden lukio on kyennyt ylläpitämään monipuolisen lähiopetustarjonnan kaikissa oppiaineissa. 
Opiskelijamäärän pysyminen suunnilleen samana, kuin edellisenä lukuvuonna on helpottanut kurssi-
tarjottimen tekemistä. Kursseja on voinut suorittaa myös itsenäisesti.  

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 muiden palvelun tarjoajien ratsutalleissa.  

Kevätkaudella tehtiin yhteistyötä kiuruvetisten urheiluseurojen kanssa ja päätettiin pari vuotta tar-
jolla ollut lentopallolinja muuttaa urheilulinjaksi. Muutos tehdään Opintopolkuun yhteishaun valmis-
tumisen jälkeen. Urheilulinjalaisille tarjotaan fysiikkavalmennusta tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstai-
sin klo 7:30–9:30 johtonumerolla yksi. Valmentaja rekrytoidaan vielä kesäkuun aikana.  

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ  

Ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja ovat ensi kädessä olleet yhteydessä koteihin. Kaikkien vuosiluok-
kien opiskelijoiden huoltajille järjestettiin vanhempainillat seuraavasti: 1. vuoden opiskelijoiden van-
hempainilta pidettiin 23.8. ja muiden opiskelijoiden yhteinen vanhempainilta 8.11.2018. Marraskuun 
vanhempainillassa keskityttiin erityisesti ylioppilastutkintoon. Samanaikaisesti 8.11.2018 osallistut-
tiin yläkoulun järjestämään yhteishakuiltaan ja samana päivänä klo 9-13 pidettiin lukion esittelypis-
tettä yläkoulun aulassa.  

Yhteyttä kotien kanssa pidettiin myös Wilma -järjestelmän avulla. Sen avulla huoltaja on voinut sel-
vittää alaikäisen opiskelijan poissaolot ja seurata opintojen etenemistä. Wilman eri toiminnot, kuten 
tiedotteet ja pikaviestit ovat helpottaneet yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä. Kodin ja koulun 
yhteistyötä on toteutettu myös järjestämällä tarvittaessa yhteisiä tapaamisia ja muilla tavoilla. Tässä 
yhteydenpidossa ryhmänohjaajien rooli on ollut merkittävä.  

Näiden lisäksi lukio järjesti ensimmäistä kertaa ns. lukioiltamat 13.12.2019. Yläkoululaisten van-
hemmille tarjottiin osallistuminen lauluyhtye Twistersin konserttiin kulttuuritalolla ja sen jälkeen 
Kiurusalissa esiteltiin lukio-opintoja ja kuultiin paikan päällä tai etukäteen nauhoitettuina videoina 
entisten lukiolaisten kertomuksia omista ammateistaan ja omista poluistaan. Ammattejaan ja urava-
lintojaan esittelivät fyysikko, Genelecin ex-toimitusjohtaja Veikko Hyvönen, liikennelentäjä Mika 
Strömmer, tekniikan opiskelija (Tampereen teknillinen yliopisto) Serafiina Jaatinen, agronomi Bartje 
Harmoinen ja pankinjohtaja Ville Pekkala.    

YHTEISTYÖVERKOSTOT  

Kiuruveden ev.lut. seurakunnan työntekijä on pitänyt lukuvuoden aikana päivänavauksen perjantai-
aamuisin joka toinen viikko. Yhteistyö TOIMI-säätiön kanssa on jatkunut. Kahtena päivänä viikossa 
työharjoittelijana on toiminut lukiomme ylioppilas, tradenomi Timo Toivonen.   
 



 

Lähinnä itäsuomalaisista toisen asteen 
oppilaitoksista muodostuva ISOverstas on 
tarjonnut mahdollisuuden suorittaa lu-
kiokursseja tietoverkkojen välityksellä. 
ISOverstaan jäsenoppilaitoksena Kiuru-
veden lukio on hyödyntänyt verkoston 
tarjoamaa opetustarjontaa, milloin lä-
hiopetus omalla koululla ei ole ollut 
mahdollista. Yhdessä aikuisten opetus-
suunnitelman kanssa ISOverstas on pa-
rantanut mahdollisuuksia suorittaa lukio-
opintoja joustavasti omalla paikkakunnal-
la. Lukuvuonna 2018–2019 espanjan 
kurssit ovat olleet suosituimpia.  
 
Kiuruveden lukio on toiminut MAHIS -
yhteistyöverkostossa, jossa ovat mukana Iisalmen lyseo ja aikuislukio, Lapinlahden Lukio ja Taidelu-
kio, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän lukiot, Savon ammatti- ja aikuisopiston Iisalmen yksikkö 
sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Verkoston kautta kaikkien lukioiden opiskelijoilla on ollut mahdolli-
suus suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon ohella myös ammatillinen perustutkinto. 
Vastaavasti ammatillisten oppilaitoksien opiskelijat ovat voineet suorittaa ammatillisen perustutkin-
non ohella myös lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon tai pelkän ylioppilastutkinnon. Myös pie-
nempi osa opinnoista on ollut mahdollista suorittaa muissa MAHIS -oppilaitoksissa. Vaihdot lukioi-
den 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.  

HANKETOIMINTA 

Edellisenä lukuvuonna päättyneen LYYTI - Lukiosta eväitä 
yrittäjyyteen ja työelämään -hankkeen keskeiset ajatuk-
set ovat jääneet elämään koulupäivään. Yrittäjyysosaa-
mista on pyritty parantamaan lisäämällä yrittäjämäisiä 
opetusmenetelmiä ja toiminnallisuutta, esim. vierailuja 
erilaisiin yrityksiin. Vierailuja on toteutettu esim. OP2 -
kurssien puitteissa. Lukiolla järjestettiin 22.2.2019 klo 9-
12 työllisyysviikon messutapahtuma. 

Yhteistyö unkarilaisen ystävyyskoulun Evangelikus Kos-
suth Lajos Gimnazium es Pedagogiai Szakkozepiskolan 
kanssa on jatkunut. Ystävyyskoulun rehtori Vigh Roland 
ja koulun kolme opettajaa, Éva Gál, Orsi Dévai ja Kinga 
Tiborc-Kovács vierailivat Kiuruvedellä 1.-5.10.2018. Kiu-
ruveden lukion opettajat Sari Tikkanen, Emilia Piippo, 
Pasi Rosvall, Mira Kokkonen ja Arja Pentikäinen tekivät 
vastavierailun Miskolciin 2.-6.4.2019. Vierailulla osallis-
tuivat myös opiskelijat Virpi Autio,    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaseutuammattiin ry, toiminnanjohtaja Niina Mäntyniemi ilmoitti joulukuussa 2018, että Biota-
louden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hanke sai rahoituksen Olvi-säätiöltä! Hanke on 4-
vuotinen ja rahoitusta se sai runsaat 500 000 euroa. Muuta rahoitusta hankitaan lisäksi vielä vajaa 60 
000 euroa. Hankkeessa ovat alkuvaiheessa mukana Kiuruveden lukion lisäksi Kuopion Lyseo sekä 
Suininlahden ja Sonkajärven yläkoulut. Toisessa vaiheessa haetaan hakumenettelyllä seuraavat 4 
pilottikoulua/lukiota. Pilottikoulujen/-lukioiden avulla rakennetaan biotalouden opetukseen toimivia 
vaihtoehtoisia toimintamalleja. Niistä saatuja kokemuksia siirretään hankkeen seuraavissa vaiheissa 
muualle Pohjois-Savoon. Tavoitteena on tuottaa tehokas ja laajasti maakuntaa palveleva lopputulos. 

Biotalous -hankkeen suurimmat kustannukset kohdistuvat hanketyöntekijän palkkaukseen, asiantun-
tijapalveluihin ja opettajien valmennukseen sekä pilottikoulujen suunnittelu- ja kehittämiskuluihin, 
opetuskokeiluihin ja tulosten jalkauttamiseen. Kustannuksia aiheuttavat myös uudet opetusmateri-
aalit, tutustumis- ja vierailukulut, seminaarit, tiedotus ja markkinointi sekä seuranta, tutkimus ja 
raportointi. Lisäksi pilottikoulut ja yhteistyökumppanit resursoivat hankkeeseen omaa työpanosta ja 
toimenpiteitä. Kiuruveden lukio on pilottikouluna tehnyt oman toimintasuunnitelmansa hankkee-
seen liittyen. Yhdyshenkilöinä toimivat Sari Tikkanen ja Juha Taskinen 

Toisena uutena hankkeena on Pohjois-
Savon lukioiden tutoropettaja-hanke, 
Pluto, jota koordinoi Kallaveden lukio 
Kuopiossa. Koordinaattorina toimii lehto-
ri Matti Lähtevänoja.  Hankkeen tavoit-
teena on käynnistää ja luoda yhteistyössä 
toimiva Pohjois-Savon lukioiden alueelli-
nen tutoropettajaverkosto ja malli, joka 
toimii vielä hankkeen jälkeenkin. Hanke-
lukioihin nimetään tutoropettajat. Ver-
kosto tukee alueen tutoropettajien pe-
dagogista osaamista organisoimalla kou-
lutuksia, tapaamisia ja mahdollistamalla 
myös digitaalisen vuorovaikutuksen. 
Koulutusten yhtenä tavoitteena on tuto-
ropettajien vuorovaikutustaitojen ja ver-
taiskouluttajaosaamisen kehittäminen. 



 

Kiuruveden lukio sai 29.6.2018 Opetushallitukselta myönteisen valtionavustusta koskevan päätöksen 
Cern-tiedeleiristä. Hankkeessa olivat Kiuruveden lukion lisäksi mukana Siilinjärven -, Sonkajärven – ja 
Vieremän lukiot. Matka Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitokseen Cerniin toteutettiin huhtikuun 
alussa 2019. Varsinaiseen tiedekouluun lukioiden opiskelijoita valmennettiin järjestämällä koulukoh-
tainen hiukkasfysiikan kurssi, osallistumalla Jyväskylän yliopiston Cern-seminaariin sekä vierailemalla 
Pyhäsalmen kaivoksella sekä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, jossa tutustuttiin sairaalafyysikon 
työhön ja samalla Itä-Suomen yliopistoon.    

Kiuruveden lukio haki Itä-Suomen AVI:lta Liikkuvan opiskelu -avustusta kevään aikana. Myönteinen 
rahoituspäätös saatiin viimeisellä kouluviikolla. Itä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myön-
tää toiminnalle valtionavustusta 7 500,00 €.  

Hankkeen tarkoituksena on sisällyttää liikkumista koulupäivään ja aktivoida liikkumiseen. Tavoittee-
na on aktivoida kaikkia ja myös tunnistaa passiiviset liikkuja ja aktivoida heitä. Hankkeessa pyritään 
käynnistämään matalankynnyksen mahdollisuuksia tutustua erilaisiin liikkumisen muotoihin ja akti-
voida päivittäiseen arjen liikkumiseen. Lukiolaisen arki sisältää paljon paikallaan olemista ja istumis-
ta. Hankkeen avulla pyritään lisäämään liikkumista koulupäivien aikana, oppitunneilla (seisomapöy-
dät, venyttelytuokiot...), välitunneilla (liikkumisen mahdollistaminen lukion salissa...) ja hyppytun-
neilla. Liikkumista pyritään laajentamaan myös koulupäivän ulkopuolelle. Liikkuminen pyritään ase-
moimaan pysyviksi käytänteiksi opiskelijan kouluarkeen ja sen ulkopuolelle. Toimenpiteet toteute-
taan niin, että ne tukevat yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Uusien liikkumismuotojen toteutuksessa 
pyritään hyödyntämään uusia teknologioita.  

Valtionavustusta pilottihankkeiden käynnistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja 
työvälinekustannusten alentamiseksi emme saaneet. Hanketta olisi koordinoinut Iisalmen lyseo.  

HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS 

Lukion kiinteistö  
29.3.2018 valmistuneen työpaikkaselvitysraportin mukaan opetustilojen laipioissa on lasikuituvillaa 
sisältäviä huonokuntoisia ja vanhentuneita äänieristelevyjä, joista karisee kuituja. Kuidut voivat ai-
heuttaa ylähengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireita ja ne saattavat altistaa hengitystietulehduk-
sille. Vanhojen akustiikkalevyjen poistamiseksi ja uusien levyjen asentamiseksi on varattu investointi-
rahaa. Työ suoritetaan kesäkuun aikana. Lisäksi osassa lukion tilojen lattioissa on asbestia sisältäviä 
laattoja. Laatat ovat kuluneita ja hankautuneita, jonka takia altistuminen asbestille on mahdollista. 
vanhat laatat poistetaan ja uudet asennetaan myös kesäkaudella.  

Ennen lukuvuoden alkua 
valmistui kolmen luokan 
(211, 212 ja 213) lattia-
remontti, jossa vanhat 
asbestiliimaa sisältäneet 
laatat vaihdettiin. Isompi 
remontti lukion kiinteis-
tössä tehtiin viimeksi 
kesällä 2015 keittiötilois-
sa, juhlasalissa ja A-
siivessä. Kevään aikana 
on valmisteltu lattiare-
monttia neljässä luokassa 
(216, 217, 219, 220). Kun 
tämä saadaan tehtyä, 



 

kaikki vanhat asbestiliimaa sisältäneet lattiat on korjattu. Lisäksi on valmisteltu mineraalivillaa sisäl-
tävien akustiikkalevyjen vaihtoa Allergia ja astmaliiton hyväksymiin akustiikkalevyihin. Näiden perus-
korjausten lisäksi myös viemärit on tarkoitus korjata, mikäli tälle vuodelle varattu investointiraha 
riittää.  

Lukiokoulutuksen lisäksi kiinteistössä toimivat päiväaikaan Nuorten työpajan tekstiili- ja keittiöosasto 
sekä puutyöosasto sekä yläkoulun tekninen työ. Kansalaisopisto toimii päiväaikaan ns. mediateekki-
siivessä ja ilta-aikaan kiinteistön kaikissa tiloissa. Lukion kiinteistöstä on tullut aikuisten oma kam-
pusalue. 

Kuluneena lukuvuonna kiinnitettiin huomiota erityisesti tietoturvaan. Jokainen opettaja suoritti Ar-
jen tietosuojakoulutuksen ja sai osaamisestaan asianmukaisen sertifikaatin.   

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.  
 
Kiuruveden lukion opiskeluhuoltoryhmään ovat kuuluneet rehtorin, opinto-ohjaajan, psykologin ja 
koulukuraattorin lisäksi terveydenhoitaja ja erikoissairaanhoitaja perhe- ja mielenterveyskeskus 
Ankkurista. Opiskeluhuoltoryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa lukuvuoden aikana. Se on pohti-
nut 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 pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin ja perjantaisin. 
Muutoksista on ilmoitettu Wilmassa. Opiskelijat ovat käyttäneet kouluterveydenhoitajan palveluja ja 
kokeneet ne hyvin tarpeellisiksi. Kouluterveydenhoitaja on toiminut yhteistyössä muiden sosiaali- ja 



 

terveystoimen työtekijöiden kanssa ja varannut tarpeen mukaan aikoja lääkärin vastaanotolle terve-
yskeskukseen.  

Terveystarkastus on järjestetty terveydenhoitajan tarkastuksena ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
ja lääkärin tarkastukset joko ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Kutsuntatarkastus on kor-
vannut opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksen niiden opiskelijoiden osalta, joille se tehdään 
ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelija on voinut varata ajan terveydenhoitajalle 
rokotuksia, ehkäisyn aloitusta varten tai mikäli hän on tarvinnut sairaanhoidollista neuvoa. 
 
Muille opiskelijoille terveystarkastuksia on tehty pyydettäessä. Lukiolaiset ovat saaneet koulutervey-
denhuollosta maksutta nuorison terveystodistuksen. Se perustuu jatkuvaan yksilölliseen terveystar-
kastustyöhön. Se käy myös todistukseksi muun muassa ajokortin suorittamista ja lukion jälkeistä 
oppilaitosta varten. Yleisesti ottaen opiskelijoiden terveydentila on kuluneen lukuvuoden aikana 
ollut verrattain hyvä.  

LUKUVUODEN 2018–2019 ARVIOINTI  

Koulutyö on sujunut lukuvuosisuunnitelmaan kirjatulla tavalla.  

Kiuruveden lukion opiskelijakunta on toiminut aktiivisesti ja järjestänyt erilaisia viihtyvyyttä lisääviä 
tapahtumia ja teemapäiviä. Tästä kerrotaan tarkemmin opiskelijakunnan hallituksen toimintakerto-
muksessa. Hallituksen edustajat ovat osallistuneet lähes jokaiseen opettajainkokoukseen lukuvuo-
den aikana opiskelijoiden kannalta tärkeitä asioita yhteiseen pohdintaan.  

Opettajakunnan arvion mukaan vuorovaikutus opiskelijoiden ja opettajien välillä toimii hyvin lisäten 
omalta osaltaan kouluympäristöön kotoisuutta ja viihtyvyyttä. Koulun koko tässä suhteessa on hyvä. 
Kaikki tuntevat toisensa. 

Lukio-opiskelu on haastavaa ja aiheuttaa nuorille paljon stressiä ja erilaista ahdistuneisuutta.  Siksi 
lukuvuoden mittaan on pohdittu oppimisympäristöjen kehittämistä viihtyisimmiksi ja liikkumista ja 
tukeviksi. Tästä syystä haettiin Liikkuva opiskelu -hankerahoitusta. Saadulla rahalla on tarkoitus lisätä 
useisiin luokkiin seisomapöytiä ja hankkia käytäville ja liikuntasaliin välineitä välitunteja ja vapaatun-
teja varten. Hankinnat toteutetaan yhdessä opiskelijakunnan kanssa.   

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 
5.12.2018, jolloin seitsemän opiskelijaa sai valmiiksi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Ke-
vään lakkiaistilaisuudessa 1.6.2019 ylioppilaslakin saa yhteensä 41 opiskelijaa. Yhteensä valmistunei-
ta on siis 48. Valmistuneiden joukossa on ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän ja ylioppi-
lastutkinnon suorittaneita. 

Kiuruveden lukion kevään 2019 ylioppilastutkintotulosta voidaan pitää hyvänä. Noin viidellätoista 
kokelaalla tutkinnon pistemäärä ylittää 30 pistettä ja kahdella 40 pistettä. Parhaan ylioppilaan pis-
temäärä on 49 ja toiseksi parhaan 45. Vertailtaessa Kiuruveden lukion tuloksia valtakunnallisiin tu-
loksiin, tulos on lähes aina keskiarvon yläpuolella aineessa kuin aineessa. Esimerkiksi laajan matema-
tiikan arvosanapisteiden keskiarvo on Kiuruveden lukiossa 4,92 ja koko valtakunnassa 4,49. Äidinkie-
lessä vastaavat luvut ovat 4,58 ja 4,22.   



 

Lukuvuonna 2017–2018 Kiuruveden lukiosta valmistuneita ylioppilaita on yhteensä 37. Kiuruveden 
lukio on iloinen jokaisesta valmistuvasta nuoresta, joista monet kokivat onnistumisen hetkiä kirjoi-
tusten tulokset saadessaan.   

OPISKELIJAT  

Lukion laskennallinen opiskelijamäärä oli syyslukukaudella 140 opiskelijaa, joista muihin oppilaitok-
siin lähteviä MAHIS -opiskelijoita oli seitsemän. Vastaavasti lukioon tulevia ammatillisten oppilaitos-
ten kirjoissa olevia MAHIS -opiskelijoita oli 24. MAHIS -opiskelijoiden määrä huomioitiin tuntikehystä 
laskettaessa. Sivistystoimen vastaavan kanssa sovittiin, että kehys voidaan laskea 150 opiskelijan 
mukaan, jolloin kokonaiskehykseksi muodostui 252 tuntia. 

Kiuruveden lukiossa opiskeli lukuvuonna 2018–2019 kaksi vaihto-opiskelijaa, Roberta Mizio Italiasta 
ja Myrthe Leliaert Belgiasta. 

Kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä on lisätty 
erilaisilla lukuvuosirytmiin liittyvillä tapahtu-
milla. Opiskelijat ja heidän muodostamansa 
yhteisöt, ennen muuta opiskelijakunta ja tutor-
opiskelijat, ovat tehneet parannusehdotuksia 
ja siirtäneet perinteitä uusille lukiolaisille sekä 
organisoineet yhteisiä tilaisuuksia. Opiskelija-
kunta on toiminnallaan edistänyt myönteisen 
ilmapiirin luomista kaikkien koulussa työsken-
televien tahojen välille, parantanut viihtyvyyt-
tä ja oppimisedellytyksiä sekä opiskelijoiden ja 
koulun henkilökunnan välistä yhteistyötä. Op-
pilaskunnan toiminta on organisoitunut oppi-
laskunnan hallituksen kautta. Oppilaskunnan 
ohjaajana on toiminut biologian ja maantie-
teen lehtori Sari Tikkanen. Opiskelijakunnan 
hallitus on laatinut toiminnastaan erillisen 
toimintakertomuksen tämän lukuvuosikerto-
muksen 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 viestin ja tiedon merkitys vähenevät. Oma ongelmansa on myös jatkuva tiedon päivittämi-
nen.       

YKSITTÄISIÄ TAPAHTUMIA, VIERAILUJA JA PIRISTYSTÄ KOULUN ARKEEN  

Huaste -kampanja järjestettiin tällä kerralla marraskuussa 2018 Sonkajärven lukiolla. Lukioiden opis-
kelijakuntien edustajat kisailivat eri asioissa. Voittajaksi valikoitui Sonkajärven lukion oma joukkue. 

Syyslukukaudella osallistuimme kahteen teatteri – esityk-
seen, Teatteri Fennican Nummisuutarit - näytelmä oli 
13.9.2018 ja Teatteri Taiminen Tie Your Camel -esitys 
23.11.2018.  

Tohtori Jouko Kokkonen luennoi lukiolaisille vuoden 1918 
tapahtumista. Koulukuvaus järjestettiin 31.10.2018.  

Perjantaina 25.1.2019 järjestettiin lukiolaisille Kiurusalis-
sa konsertti, jonka teemana oli 70-luku ja esiintyjinä kiu-

ruvetislähtöisiä muusikoita. Kalevalaiseen runohetkeen osallistuttiin kalevalanpäivänä 28.2.2019. 

Jo yhdeksättä kertaa järjestettiin 1.3.2019 Kiuruveden lukiossa matikkamaraton, (42 195 sekuntia, eli 
11 tuntia 43 minuuttia ja 15 sekuntia). Maratonille osallistui n. 30 matematiikan ylioppilaskokeeseen 
valmistautuvaa abiturienttia opettajan ja muutaman ohjaajan johdolla.  

Vaalipaneeli järjestettiin Kiurusalissa 27.3.2019 klo 12–14 yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. 
Opiskelijakunnan hallitus vastasi käytännön asioista. Rehtori oli yhteyksissä Savo-Karjalan kansan-
edustajakandidaatteihin.  

Toista vuotta lukiossa opiskelevat järjestivät uusille tulokkaille ns. ykkösten päivän Hyvölänniemessä 
21.8.2018. Koulu osallistui opiskelijakunnan hallituksen järjestämään joulujuhlaan 21.12.2018. Pot-
kiaisiin valmistauduttiin 13.2.2019, penkinpainajaisia juhlittiin 14.2.2019 ja ”wanhojen” päivää vie-
tettiin 15.2.2019.  

Siivouspäivää elettiin 2.5.2019 ja rehtorin läksiäisjuhlaa vietettiin Kiurusalissa 17.5.2019.  

Palestiinan 
Länsirannalla 
Ramallahissa 
sijaitsevan Toivon Koulun opiskelijoiden ryhmä vieraili Kiuruvedellä 
22.5.2019 klo 11:30. Ryhmässä oli kahdeksan tanssiryhmän jäsentä, yksi 
heidän opettajistaan ja heidän valmentajansa. Lukiolaisten lisäksi Kiuru-
salin katsomossa oli paikalla myös yläkoulu oppilaineen ja opettajineen.  



 

KIURUVEDEN LUKION OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2018–2019 

1. HALLINTO  
Opiskelijakunnan hallitus on lukuvuoden 2018–2019 aikana kokoontunut 17 kertaa. Hallitus 
on pitänyt myös monia epävirallisia kokouksia erilaisiin tapahtumiin liittyen ja niitä suunni-
tellen.  

Hallituksen jäsenet: 
Hanne Kärkkäinen, pj.  
Marianna Grof, vpj.  
Veera Kärkkäinen, sihteeri  
Anu Komulainen, varasihteeri  
Susanna Laitinen, taloudenhoitaja  
Aino Jauhiainen, varataloudenhoitaja 
Aino Tiihonen, tapahtuma- ja viestintä-
vastaava  
Sofia Kastari, kirjakirppisvastaava  
Ruben Harmoinen 
Jenni Ikäläinen  
Liina Jaatinen 
Santtu Peltola  
Micaela Ratinen 
Aku Tiihonen 
Eero Veteli 

Lukuvuoden aikana poistuneet jäsenet:  
Senni Hyvönen, pj. 2017–2018  
Kiia Lyytinen, vpj. 2017–2018 
Matias Moisala, sihteeri 2017–2018  
Micaela Huhtala, taloudenhoitaja 2017–2018  
Heikki Brandt, viestintävastaava 
Kasperi Kainulainen  
Arttu Kauppinen  

Ville Knuutinen 
Iikka Kämäräinen  
Riku Räty 
Sini Strömberg  
Sidar Yuksel  

2. YLEISTÄ  
Kiuruveden lukion opiskelijakunta on pyrkinyt lukuvuonna 2018–2019 yleisesti parantamaan 
opiskelijakunnan asemaa koulun päätöksenteossa sekä tekemään opiskelijakuntatoimintaa 
tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa.  

Tammikuussa hallitus kävi esittelemässä toimintaansa ykkösille ja ilmoitti tulevista vaaleista, 
jotka järjestettiin 10.1.2019. Uusi hallitus astui voimaan 1.3.2019. OPKH on pyrkinyt akti-
voimaan opiskelijoita esimerkiksi toimintapäivän palautekyselyn avulla. 

 



 

3. VIRKISTYSTOIMINTA  
Erilaisia tapahtumia järjestettiin opiskelijakunnan hallituksen toimesta, esimerkiksi ykkösten 
ryhmäytymispäivä elokuussa, joulukalenteri joulukuussa, glögi- ja kahvitarjoiluja pitkin vuot-
ta sekä toimintapäivä vappuaattona 2019.  

Opiskelijakunnan hallitus järjesti myös politiikkaviikolla keskustelutilaisuuden Kiurusalissa, 
jossa kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen tuli kertomaan urastaan sekä eduskunnan ajan-
kohtaisista asioista. Eduskuntavaalien alla järjestettiin myös vaalipaneeli Kiurusalissa 
27.3.2019, jossa kansanedustajaehdokkaat pääsivät esiintymään nuorille ja muulle yleisölle. 

4. VAIKUTTAMINEN  
Opiskelijakunnalla on kuluneen lukuvuoden aikana ollut oikeus osallistua opettajainkokouk-
siin. Yhtä kertaa lukuunottamatta opiskelijakunnalla on ollut edustaja joka kokouksessa. 
OPKH on pyrkinyt kehittämään yhteistyötä opettajakunnan kanssa sekä parantamaan kou-
lun viihtyvyyttä. 

5. VARAINHANKINTA  
Opiskelijakunnan hallitus on tehnyt yhteistyötä KiuPan kanssa ja järjestänyt kahvion turna-
uksen yhteyteen kaksi (2) kertaa, keväällä ja syksyllä. OPKH osallistui myös S-Marketin in-
ventaarioon. Myös uusi kirjakirpputoritoiminta on lähtenyt käyntiin toisen jakson jälkeen. 
Kahvilatoimintaa on pyritty pitämään aktiivisemmin, noin kaksi kertaa viikossa. Kahvilassa 
on myyty myös itse leivottuja tuotteita kaupasta ostettujen ohella. Ohjaavan opettajan kon-
taktien avulla järjestettiin myös kynttilämyynti. 

6. MUU TOIMINTA  
Opiskelijakunnan hallituksen edustajia kävi Susanna Kauppisen järjestämällä tapahtumalei-
rillä, jonka pääasiallinen tarkoitus oli kehittää hallitustoimintaa ja koulun ilmapiiriä opiskeli-
jakunnan hallituksen toimesta. Myös vuoden 2018 Lukiohuasteeseen osallistui Kiuruveden 
lukion hallituksen edustajia. OPKH osallistui myös JANO-koulutukseen, jonka piti kaksi Itä-
Suomen lukiolaisten liiton edustajaa. 

KIURUVEDEN LUKION HENKILÖKUNTA 

Opettajat  
Arja Pentikäinen, TM, rehtori, opinto-ohjaus 
Juha Taskinen, FM, vararehtori, matematiikka, kemia  
Kirsi Huttunen, TM, uskonto, opinto-ohjaus, sijaisena koko lukuvuoden Katri Hämeenniemi, FM  
Emilia Piippo, FM, englanti, espanja 
Mira Kokkonen, FM, äidinkieli ja kirjallisuus 
Teija Korkiakoski, TaM, kuvataide 
Minna Kyllönen, KM, liikunta, terveystieto 
Jenni Partanen, FM, englanti, ruotsi, saksa, opintovapaalla,  
sijaisena koko lukuvuoden Kristian Hanhela, FM 
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  
Joni Hyvärinen, kiinteistönhoitaja  
Helena Laitinen, laitoshuoltaja, eläkkeelle 1.5.2019  
Jaana Luttinen, laitoshuoltaja 
Tuula Repka, laitoshuoltaja 
Virpi Rajakangas, terveydenhoitaja Eija Niskanen, koulukuraattori 
Anni Angeria, koulupsykologi 
Päivi Vanninen, MAHIS -opinto-ohjaaja 

 
Opetus- ja sivistyspalvelukeskus 
Kiuruveden kaupungintalo, Harjukatu 2, 74700 KIURUVESI 
sivistystoimen vastaava Minna Lilja 31.1.2019 saakka ja Matti Heikinmaa 1.2.2019 alkaen 
toimistosihteeri Irma Torssonen 
toimistosihteeri Leena Kämäräinen 

Sivistyslautakunta 
Juha Nieminen, puheenjohtaja, Eveliina Pölkki, varapuheenjohtaja  
Jäsenet: Helena Juntunen, Minna Lapveteläinen, Seppo Niskanen, Maarit Pennanen, Sami Piippo, 
Sirpa Piippo, Tuomo Tikka, Heli Tikkanen, Vesa Niskanen, Maritta Grönfors, esittelijä sivistystoimen 
vastaava Minna Lilja, sihteeri Irma Torssonen 

OPISKELIJAT 

Lukuvuoden päättyessä koulumme kirjoilla olivat seuraavat opiskelijat: 

15A, ryhmänohjaaja Pasi Rosvall 
Kauppinen Mari Martikainen Elina  Yuksel Sidar

16A, ryhmänohjaaja Sari Tikkanen  
Autio Essi  
Eerikinharju Petra  
Heinonen Kirsi  
Huhtala Micaela  
Hyvärinen Emmi  
Hyvönen Ella-Olivia  
Hyvönen Senni  

Jauhiainen Sanna  
Kainulainen Kasperi  
Korhonen Eetu  
Korhonen Piitu  
Kämäräinen Heikki  
Kämäräinen Joona  
Kärkkäinen Anniina  

Kärkkäinen Riia  
Kärkkäinen Ville  
Niiranen Noora  
Nousiainen Juuso  
Strömberg Sini  
Tenhunen Vilma  
Turpeinen Enni

 
 16B, ryhmänohjaaja Kristian Hanhela 
Blomberg Ville 16B 
Brandt Heikki 16B 
Happonen Venla 16B 
Heikinmaa Leena 16B 
Jauhiainen Eino 16B 
Kattainen Saija 16B 
Kauppinen Arttu 16B 

Knuutinen Angeliina 16B 
Knuutinen Ville 16B 
Laakkonen Otto 16B 
Luttinen Veera 16B 
Martikainen Laura 16B 
Moisala Matias 16B 
Pesonen Nea 16B 

Rytkönen Aino 16B 
Räty Aku 16B 
Räty Riku 16B 
Rönkkö Roope 16B 
Väänänen Sauli 16B 
Willman Stina 16B 

 
17A, ryhmänohjaaja Emilia Piippo 

Autio Petra  
Blomberg Tiitus  
Elovaara Aatu-Erik 

Heikinmaa Vesa  
Hämäläinen Atte  
Julkunen Salla  

Kemiläinen Annika  
Korhonen Jasperi  
Kumpulainen Maria  
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Kumpulainen Pinja  
Kuonanoja Arsi  
Kärkkäinen Hanne  
Laaksorinne Pinja  
Laitinen Susanna  
Linnilä Elmeri  

Luttinen Veeti  
Martikainen Juuso  
Määttä Hanna  
Pasanen Sara  
Peltola Santtu  
Ratinen Micaela  

Ruotsalainen Milla  
Ryynänen Fanny  
Saastamoinen Kukka-Maaria  
Tikkanen Jere  
Veteli Eero 

17B, ryhmänohjaaja Juha Taskinen 
Autio Virpi  
Blomberg Justus  
Falck Aapo  
Harmoinen Ruben  
Jauhiainen Hanna-Roosa  
Kastari Sofia  
Koirikivi Aleksi  
Kossi Riikka  
Kumpulainen Tino  

Kämäräinen Aapo  
Kärkkäinen Juho  
Kärkkäinen Noora  
Lipponen Valtteri  
Lohva Vilma  
Loppukaarre Karri  
Lyytinen Kiia  
Nevalainen Kaisa  
Pasanen Venla  

Pennanen Taru  
Rekilä Mirjami  
Repka Jenna  
Ruotsalainen Saina  
Räsänen Teemu  
Tiihonen Aku  
Tikkanen Lauri 

 
18A, ryhmänohjaaja Simo Räty 

Jaatinen Liina  
Jauhiainen Aimo  
Kärkkäinen Heta  
Laitinen Helmi  
Lohva Laura  
Lukkarinen Saara  
Manninen Mira  
Nissinen Minna  

Nivalainen Emilia  
Nykänen Nanni  
Porkka Pinja  
Rajakangas Nea  
Reinikainen Arttu  
Ruotsalainen Iida  
Tiihonen Aino  

 

Tikka Elliina  
Tikkanen Antti-Pekka  
Tikkanen Tuomas  
Tossavainen Julianna  
Tossavainen Milla  
Valkonen Pinja  
Väisänen Jenna  

18B, ryhmänohjaaja Tommi Tikka 
Grof Marianna  
Hyvönen Markus  
Jauhiainen Aino  
Komulainen Anu  
Kärkkäinen Jaakko  

Kärkkäinen Veera  
Laaksorinne Roosa  
Lappalainen Henni  
Lappi Heidi  
Marin Miia  

Martikainen Jenni  
Nousiainen Nea  
Pietikäinen Arttu  
Tapaninen Lilli  
Tikkanen Minka  

 
MAHIS, ryhmänohjaajat Katri Hämeenniemi ja Päivi Vanninen 

Autio Aleksi  
Tapaninen Suvi  
Alavuotunki Sanni  
 

Ikäläinen Jenni  
Niskanen Petra  
Nousiainen Vili  
Tossavainen Tuukka  

Juutilainen Janette  
Partanen Mikko  
Tikkanen Kimi 
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ILMOITUSASIAT 

 
Uusintakuulustelu lähinnä 5. jakson hylättyjen kurssien uusimista varten pidetään maanantaina 
3.6.2019 klo 9–12. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan kansliaan viimeistään perjantaina 31.5.2019.  

Rästikuulustelu pidetään maanantaina 19.8.2019 klo 14.15–17.15. Kuulustelussa on mahdollista ko-
rottaa myös lukuvuoden aikana hyväksyttyjä kurssiarvosanoja. Rästikuulusteluun ilmoittaudutaan 
kansliaan viimeistään perjantaina 16.8.2019 klo 12 mennessä. 

Uusi lukuvuosi alkaa maanantaina 12.8.2019, jolloin kaikkien koulun kirjoissa olevien opiskelijoiden 
tulee olla läsnä. Lukion aloittavat opiskelijat tulevat kouluun klo 8.30 ja muut opiskelijat klo 9.00. 

SYKSYN 2019 YLIOPPILASKOKEIDEN AJANKOHDAT 

ma 16.9.2019 vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
ke 18.9.2019 äidinkieli, lukutaidon koe 
pe 20.9.2019 vieras kieli, pitkä oppimäärä 
ma 23.9.2019 saamen äidinkielen koe 
ti 24.9.2019 matematiikka pitkä ja lyhyt oppimäärä  
to 26.9.2019 psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia  
pe 27.9.2019 toinen kotimainen kieli 
ti 1.10.2019 äidinkieli, kirjoitustaidon koe 
to 3.10.2019 uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
 

LAHJOITUKSET JA STIPENDIT 

Vuosikertomuksen painoon mennessä koulu on saanut stipendi- ja muita lahjoituksia seuraavilta 
järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä: 
Tatu Malmivaaran rahasto, Silja Kastarin rahasto, Kiuruveden ev.lut. seurakunta, Juuret -stipendi 
LC Kiuruvesi/Helmiinat, LC Kiuruvesi Niva ja LC Kiuruvesi Niva/Ladyt, LC Kiuruvesi ja LC Kiuruvesi La-
dyt, Kiuruveden Rotaryklubi, Säästöpankki Optia, Ylä-Savon Osuuspankki, Iisalmen Sanomat (Savon 
aluemedia oy), Martti Heinosen stipendi, Kiuruveden yrittäjät ry, Long Play lehden vuosikerta, Tiede-
lehden vuosikerta, Kiuruveden musiikinystävät ry, Linjaliikenne Rytkönen & co, Linja-autoliike Veljek-
set Laitinen Oy, Kiuruveden 4H-yhdistys, SPR:n Kiuruveden osasto, Zonta-kerho Iisalmi ry.  
                     
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 1. päivänä kesäkuuta 2019 

 
Arja Pentikäinen 

rehtori 


