
KARSTULAN LUKIO

VUOSIKERTOMUS 2019-20



 

 

2 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

Yhteystiedot ............................................................................................................... 3 

Katkelmia rehtorin kevätjuhlapuheesta 30.5.2020 ..................................................... 4 

Koulun historiaa ......................................................................................................... 6 

Eläkkeelle ................................................................................................................... 7 

Lukuvuoden 2019-20 toiminnasta .............................................................................. 8 

Amazing yrittäjä -ralli ............................................................................................... 10 

Jamk –biotalousinstituutti yhteistyö ........................................................................ 11 

Liikkuva opiskelu -hanke .......................................................................................... 12 

Erasmus+ -kansainvälisyysprojekti ........................................................................... 13 

Iloinen jälleennäkeminen espanjan ystävien kanssa ................................................ 15 

Terveisiä jääkiekkolinjalta ........................................................................................ 18 

Kuvistöitä Galleria Himmelissä ................................................................................. 20 

Penkkarit 13.2. ......................................................................................................... 22 

Wanhojen tanssit 14.2. ............................................................................................ 24 

Oppilaskunta ............................................................................................................ 25 

Luokkakuvat ............................................................................................................. 26 

Koulun henkilökuntaa .............................................................................................. 32 

Stipendit keväällä 2020 ............................................................................................ 33 

Kevään 2020 ylioppilaat ........................................................................................... 34 

Kevään 2020 ylioppilaskirjoituksien tuloksia ............................................................ 35 

Tilastotietoja lukiosta ............................................................................................... 36 

Lukiolaisille ja heidän huoltajille järjestyn kyselyn koonti ......................................... 39 

Tuleva lukuvuosi 2020-21 ......................................................................................... 43 

 

  



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

KARSTULAN LUKIO 

KOULUTIE 13 

43500 KARSTULA 

REHTORI Jaana Talja-Latvala 

 jaana.talja-latvala@edu.karstula.fi 

 044 459 6661 

  

APULAISREHTORI Minna Mussalo-Mustamäki 

 minna.mussalo-mustamaki@edu.karstula.fi 

 044 459 6640 

  

KANSLIA Severi Löytönen 

 severi.loytonen@karstula.fi 

 044 459 6670 

  

OPINTO-OHJAAJA Kaija Mattinen 

 kaija.mattinen@edu.karstula.fi 

 044 459 6675 

  

KOTISIVUT peda.net/karstula/lukio 

 
Karstulan lukio 

 
Karstulan_lukio_ 



  

 

4 

 

KATKELMIA REHTORIN KEVÄTJUHLAPUHEESTA 30.5.2020 

Kun syksyllä aloitimme lukuvuotta, ei voinut kuvitellakaan, mitä edestämme löy-

täisimme. Tämän kevään tapahtumat jäävät monella tapaa historian kirjoihin ja on 

jopa vaikea muistaa viime syksyä, sillä kevään ylioppilaskirjoitusten onnistuminen ja 

etäopetukseen siirtyminen ovat olleet sellainen muutos ja voimanponnistus, että se 

vie kaikki ajatukset mukanaan. Pääsimme kuitenkin maaliin, vaikkakin huoli Koro-

nasta ja sen vaikutuksesta terveyteemme, kesälomaan ja ensi syksyyn on olemassa. 

Tämän vuoden kohokohtia on monia, mutta lukion kohdalla mieleenpainuvin Eras-

mus-viikko. Karstulassa on jo perinteet kansainväliselle työlle. Vieraat tutustuivat 

kouluihimme ja lähiseutuun sekä muodostivat elinikäisiä ystävyyssuhteita paikallis-

ten nuorten kanssa.  

Mutta, jos palaan vielä tähän kevääseen. Tämä poikkeustila on pakottanut meidät 

poistumaan mukavuusalueelta ja oppimaan uutta. Oma kokemukseni on se, että kun 

haastaa itsensä, se voi olla yhtäkkiä mukavaa eikä olekaan enää epämukavuusalu-

eella. Näin kävi etäopetuksenkin kanssa. Saimme koululle runsaasti positiivista pa-

lautetta kodeilta tähän liittyen.  

Karstulassa on ollut hyvä tilanne jo vuosia digitaalisen opetuksen suhteen. Meillä on 

ollut mahdollisuus tarjota oma tietokone opiskelijoille. Opettajilla on kannettavat 

tietokoneet ja älypuhelin. Nämä eivät ole itsestäänselviä välineitä kouluissa. 

Olemme kehittäneet määrätietoisesti digitaalisia taitoja, joten tyhjästä emme etä-

opetukseen joutuneet siirtymään. Ei käynyt kateeksi niitä, kuntia joissa välineet eivät 

olleet kunnossa. Onnistumisemme mahdollisti kunnan satsaus laitehankintoihin, it-

tukemme, ammattitaitoinen henkilöstö sekä tietenkin perheiden apu ja opiskelijoi-

den positiivinen suhtautumistapa. Positiivinen palaute perheiltä todella ilahduttaa ja 

kannustaa, mutta myös kriittisellä palautteella on tarkoituksensa, sillä voimme ke-

hittää toimintatapojamme.  

Vaikka linjaukset etäopetukseen oli kunnassa yhteiset, kukin opettaja sitä omalla ta-

vallaan toteutti ryhmänsä kanssa. Aivan samoin kuin lähiopetuksessa olisi tapahtu-

nut. Työläimpänä tämän kokivat lukiolaiset. Ylioppilaat joutuivat erikoiseen tilantee-

seen, kun kirjoitusten aikatauluja nopeutettiin, eikä suunnitelmien mukaisesti jäänyt 

aikaa keskittyä lukemiseen ja harjoitteluun. Lisäksi pääsykoe mullistus toi lisää jänni-

tystä ja haastetta tälle keväälle.  

Yritän itse toimia eri rooleissa niin, että yksilön kuin kokonaisuuden suhteen tulee 

tehtyä järkeviä ja hyviä tekoja. Tänä keväänä jouduin paljon linjaamaan asioita nope-
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alla aikataululla ja ohjeistuksilla, joissa oli tulkinnanvaraa.  Tässä työssä ei pärjää yk-

sin vaan tarvitaan yhteistyötä ja kumppaneja. Tänä keväänä erityisesti kiitän henkilö-

kuntaani, joiden luovuutta, nopeutta, joustavuutta ja osaamista on tarvittu. Meillä 

on huippuporukka ja etätyöstä huolimatta olemme tiimi, jossa jokainen on erittäin 

tärkeä osa tätä yhteisöä. Ja olen ylpeä teistä opiskelijat. Olette käyneet koulua ahke-

rasti koko kevään ajan. Suurten kaupunkien ongelmat ja puheet koulua käymättö-

mistä ja hukassa olevista nuorista, eivät ole koskettaneet meitä. Olette ymmärtä-

neet poikkeuksellisessakin tilanteessa, koulun käymisellä ja opiskelulla saavutatte 

elämässänne teille tärkeät päämäärät.  Ja ennen kaikkea muistakaa, että hyvään 

osaamiseen kuuluu yritteliäisyys ja parhaansa tekeminen, ei vain täydellinen suori-

tus.  

HYVÄT YLIOPPILAAT 

Olen kulkenut teidän mukana kahdeksannesta luokasta alkaen ja yhden kanssa koko 

hänen elinikänsä. Olen kuvitellut tämän hetken, mutta en tällaisena kuin se nyt 

eteeni tuli. Ajattelin, että lukion edellinen rehtori olisi teidät vielä matkaan saatellut. 

Elämä ei kuitenkaan mene juuri koskaan ihan niin kuin sen suunnittelee vaan sillä on 

omat reittinsä. Niinpä puhunkin tässä ja tällä kertaa poikkeuksellisen herkin mielin 

teille. 

Kun kolme vuotta sitten sanoin teille koulun juhlasalissa yhdeksännen luokan kevät-

juhlissa, että asettakaa päämääriä ja tavoitteita. Te valitsitte käydä lukion. Yksi 

etappi on nyt saavutettu ja seuraavaa tavoittelette eli jatko-opintopaikkaa. Se ei ole 

helppoa milloinkaan, saati tänä keväänä. Sanoin teille silloin, että olette saaneet 

maailman parhaan peruskoulutuksen ja voisin jatkaa, että nyt myös lukiokoulutuk-

sen. Lukio on porras korkeakouluopinnoille. Se takaa laajan yleissivistyksen. 13- 

vuotta koulua on takana ja jonkin verran sitä on vielä edessäkin ammatin saavutta-

miseen. Koulun tärkeä tehtävä on antaa teillä sosiaalisia taitoja ihmissuhteisiin ja 

toisen ihmisen kohtaamiseen. Nämä taidot ovat aivan yhtä tärkeitä kuin tietoon ja 

taitoon pohjautuvat asiat. Nyt teillä on siis kaikki omissa käsissänne, miten taitoja 

hyödynnätte. Toivon, että näette elämän mahdollisuutena. Hyvät, ylioppilaat olkaa 

siis jatkossakin tiedonhaluisia, mutta myös avarakatseisia. Nähkää hyvä maailmassa 

ja toisissa ihmisissä.  

Tänään on hyvä päivä iloita kuluneesta vuodesta ja antaa itselle lupa nauttia kesästä. 

Ja elokuun tullen taas lähteä reippaana, ruskeana ja rohkeana kohti uutta lukuvuotta 

ja samalla katsellen, kun uusi koulumme rakentuu pihapiiriin ja luo toivoa tulevaan. 

Jaana Talja-Latvala 
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KOULUN HISTORIAA 

Yleinen kokous kutsuttiin koolle 2.6.1941 päättämään kannatusyhdistyksen ja kou-

lun perustamisesta. Sodan seurauksena yksityinen Karstulan Yhteiskoulu aloitti toi-

mintansa vasta 1.11.1944. Luokkia oli aluksi kaksi ja koulu toimi kirkonkylän van-

hassa koulurakennuksessa.  

Vuonna 1945 koulu muutti entisen suojeluskunnan taloon ja koulussa toimi kolme 

ensimmäistä luokkaa. Koulu laajeni täydelliseksi neliluokkaiseksi keskikouluksi. 

Vuonna 1945 koulu muutti entisen suojeluskunnan taloon ja koulussa toimi kolme 

ensimmäistä luokkaa. Koulu laajeni täydelliseksi neliluokkaiseksi keskikouluksi 

vuonna 1946 ja viisiluokkaiseksi keskikouluksi vuonna 1948.  

Uusi koulutalo valmistui vuonna 1949. Suuresta oppilasmäärästä johtuen osa oppi-

tunneista pidettiin kuitenkin edelleen Suojan talossa.  

Vuonna 1956 Karstulan Yhteiskoulu sai luvan laajentua kahdeksanluokkaiseksi, joten 

lukio alkoi. Ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuonna 1959.  

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 07.01.1947  

Ylioppilastutkinto-oikeus: 14.01.1959 

Koulun rehtorit: 1944-1946 Aira Hytönen, 1946-1952 Hellä Vainio, 1952-1954 Kerttu 

Holmroos, 1954-1965 Heikki Soini, 1966- 1968 Erkki Alho, 1968-1972 Osmo Salmia.  

Karstulan lukion rehtorit: 1973-1993 Osmo Salmia, 1993-1995 Tuula Takkala, 1995- 

2005 Antti Portin, 2005-2019 Anitta Rasi, 2020- Jaana Talja-Latvala 

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi Karstulan kirkonkylän kansakoulun vanhassa 

koulutalossa. Syksyllä 1945 koulu muutti entisen suojeluskunnan taloon, joka lahjoi-

tettiin kannatusyhdistykselle. Koulutalo valmistui vaiheittain 1948, 1952, 1959 ja 

1965. Koulurakennuksen saneeraus valmistui vuonna 1986.  

Karstulan Yhteiskoulusta tuli vuonna 

1972 Karstulan kunnan omistama yksi-

tyinen oppikoulu ja nimi muuttui Kars-

tulan lukioksi. Kannatusyhdistys lak-

kautettiin.  

Vuonna 1973 Karstulan lukio muuttui 

kunnan koululaitokseen kuuluvaksi 

kunnalliseksi lukioksi.  

Kuvan lähde: Museovirasto 
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ELÄKKEELLE 

ANITTA RASI, REHTORI, 1.1.2020 ALKAEN 

Anitta Rasi toimi Karstulan kunnan palveluksessa ensin opettajana, rehtorina ja sivis-

tysjohtajana kaikkiaan 40-vuotta.  Työ kunnan hyväksi on ollut mittaamattoman ar-

vokasta. Harvalla on näin pitkä työura ja vielä saman työnantajan palveluksessa. 

Anitta kävi koulua samassa rakennuksessa lukuun ottamatta yliopisto-opiskelua. 

Vuonna 2014 sai Karstulan Kopes -arvonimen lukion tunnetuksi tekemisestä. Vuo-

den kieliteko -palkinto 2008, jossa perusteena oli lyhyiden kielten säilyttäminen lu-

kion tarjonnassa. Anitta teki lukuisia hankehakemuksia ja niistä saatuja avustuksia 

koko sivistyksen toimialueelle, joilla olemme voineet esimerkiksi pitää pieniä opetus-

ryhmiä ja antaa oppilaille tukea. Muistamme Anittan ennen kaikkea vahvana pienten 

maaseutulukioiden puolestapuhujana.  

 

SIRPA ANIRANTA, ENGLANNIN KIELEN LEHTORI, 1.8.2020 ALKAEN 

Sirpa on ollut Karstulan kunnan palveluksessa 18 vuotta englannin, ranskan ja espan-

jan opettajana. Työ on ollut pääsääntöisesti lukiossa, mutta opetusta on ollut myös 

yläkoulussa.  Rakkaus toi Sirpan Pohjoiseen Keski-Suomeen. Työvuosia on keräänty-

nyt myös Harjavallassa 15 vuotta ja Petäjävedellä 2 vuotta. Mitä tulee huoneeseen, 

kun Sirpa tulee paikalle? Lämminhenkisyyttä, hyväsydämisyyttä ja huolenpitoa. Sirpa 

tulee ensimmäisenä aamuisin työpaikalle ja me muut seuraamme kahvin tuoksun 

perässä. Jäämme kaipaamaan kovasti aamuisia keskustelutuokioita kanssasi. Viisaita 

ajatuksia ja pohdintoja.  
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LUKUVUODEN 2019-20 TOIMINNASTA 

LUKUVUODEN JAKSOT JA UUSINTAKOEPÄIVÄT 

1. jakso 8.8. - 20.9.  (11.10.) 4. jakso 7.1. - 19.2. (31.3.) 

2. jakso 23.9. - 8.11. (28.11.) 5. jakso 20.2. - 9.4. (4.5.) 

3. jakso 11.11. - 21.12. (23.1.) 6. jakso 14.4. - 30.5. 

 

VANHEMPAINILLAT 

3.9.  1. luokat 

16.1.  Erasmus-vanhempainilta 

21.1.  3. luokat 

HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET JA KOKOUKSET 

Yhteissuunnittelupalaverit (YS): 14.8., 17.9., 23.10., 28.1., 3.3. & 14.4. 

Opiskeluhuoltoryhmän tapaamiset: 24.9., 2.12., 3.2. & 11.5. 

6.-7.8. Opettajien VESO-päivät 

6.9. Keski-Suomen Opot Puumessuilla Jyväskylän Paviljongissa 

13.9. Keski-Suomen Opot Biotalouspäivässä Saarijärven Tarvaalassa 

20.9. Keski-Suomen Opojen Syysbrunssi Gradia Priimuksessa Jyväskylässä 

23.9. Erasmus-info opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen. 

25.10.-2.11. Erasmus-matka Espanjaan. 4 lukion 1 luokan oppilasta ja 2 opettajaa. 

2.10. Valokuvaus 

11.10. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston eli Poken ajankohtaispäivä opoille 

Äänekoskella  

24.-25.10. Opetustoimen johdon päivät Tampereella, rehtori 

11.11. Jyväskylän yliopistoilta lukion opoille Ruusupuistossa Jyväskylässä 

16.11. Keos opettajille Jyväskylän Paviljongissa 

16.11.HYOlin koulutus Helsingissä, aiheena mm. lukion ops 2021, Historian lehtori 

osallistui 

29.11. Valmennuskeskuksen info lukion opoille Jyväskylässä 
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12.12. JAMK -yhteistyön aloituspalaveri Tarvaalassa, rehtori ja vararehtori 

13.12. Keski-Suomen pienten lukioiden opot Jämsän lukiolla 

17.1. Keski-Suomen opot Puolustusvoimissa Tikkakoskella 

4.2. Opettajien tiimipalaverit 

23.3. & 7.4. Lukio OPS työryhmä 

19.5. Opettajakokous 

TAPAHTUMIA OPISKELIJOILLE 

14.8. 1A ryhmäytymispäivä 

15.8. 1B ryhmäytymispäivä 

26.8. Kutsunnat, lukion toisen vuoden opiskelijat 

3.10. Lukio 3A ja 3B tutustuivat Karstulan jätevedenpuhdistamoon 

8.11. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun abipäivä Jyväskylässä  

5.12. Itsenäisyysjuhla, jossa oppilaskunnan puheenjohtajat vaihtoivat Veteraanien 

viestikapulan. 

10.12. Kyyjärvellä 9. luokkien vanhempainilta, jossa Karstulan lukio esittäytyi 

13.1. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti esiintyi lukion ykkösille ja 

kakkosille sekä ysiluokkalaisille  

15.1. Kivijärven yläkoulusta neljä 9. luokkalaista ja opettaja tutustuivat Karstulan lu-

kioon  

16.1. Amazing Karstula yritysralli lukion 1. ja 2.vuosiluokan opiskelijoille 

21.1. Karstulan lukio esittäytymässä Rekry, työelämä ja koulutus 2020 messuilla Jy-

väskylässä 

30.1. Lukio Keski-Suomen liikkuva opiskelu- verkoston tapaamisessa Jyväskylässä 

30.1. 9. luokkalaisten vanhempainilta oppilaille ja huoltajille mukana myös Karstulan 

lukio 

30.1. Lukion ja JAMkin allekirjoitustilaisuus Biotalousinstituutissa 

30.1. Lukioiden kehittämisverkoston tapaaminen Äänekoskella  
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4.2. Kyyjärven ysit ja opo tutustuivat Karstulan lukioon 

5.2. Biotalousyhteistyö esittäytyi Kehittämisyhtiö Karstulanseudun teemapäivässä 

Puulaaksossa. Pitkän matematiikan ja fysiikan 2. ja 3. luokan oppilaat osallistuivat 

6.2. Abi-info; Etsivä nuorisotyöntekijä ja työllisyyspalvelut 

13.2. Abiturienttien penkkarit 

14.2. Kakkosten vanhojentanssit 

16.-20.2. Erasmusvierailu Karstulaan 

18.2.-10.3. Toisen asteen koulutuksen yhteishaku 

3.3. Oulun yliopiston esittäytyminen 

10.-19.3. Ylioppilaskirjoitukset  

4.3.- 20.5. Lukiolaisten kuvataidenäyttely Galleria Himmelissä 

14.3. Laskettelu-/ulkoilupäivä Jyväskylän Laajavuoressa 

18.3.-1.4. Korkeakoulujen yhteishaku 

17.3.-30.5. Lukio-opetus etäopetuksena.  

30.5. Lukio päättyy 

 

AMAZING YRITTÄJÄ -RALLI 

Lukion ykkösille ja kakkosille järjestettiin 16.1.2020 Amazing yrittäjä-ralli. Mukana 

järjestämisessä olivat Karstulan lukion lisäksi Karstulan seurakunta, Karstula-Kyyjär-

ven 4H, Kehittämisyhtiö, Viispiikkinen, Matti ja Maija sekä OnSteel Oy. Tapahtuman 

organisoija oli Päivi Hakkarainen Tulevaisuuden tekijät-hankkeesta. Lukion tutorit 

järjestivät ennen rallipäivää toimintailtapäivän, jonka aikana ykköset ja kakkoset 

pääsivät pohtimaan omia vahvuuksiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan.  
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JAMK –BIOTALOUSINSTITUUTTI YHTEISTYÖ 

Kaikki Karstulan lukiolaiset tulevat jatkossa suorittamaan JAMKissa biotalouden 

opintoja avoimen AMK:n kautta, syksystä 2020 lähtien. Biotalouden opintoja suori-

tetaan jokaisella vuosikurssilla viikon kontaktiopetuksina. Oppilailla on mahdollisuus 

nähdä, kuinka laaja-alaisia biotalouden mahdollisuudet ovat, miten itse pystyy alaa 

opiskelemalla hankkimaan konkreettisia valmiuksia torjua ilmastonmuutosta. Yhteis-

työtä tehdään alueen yritysten kanssa, mikä yhdistää aivan uudella tavalla seutukun-

nan toimijat biotalouteen pohjautuvan kasvun ja elinvoiman rakentamiseen. Lukion 

opiskelijat pääsevät tekemään opiskelunsa aikana korkeakouluopintoja Tarvaalassa 

Biotalouskampuksella, ja ne ovat hyväksiluettavissa hänen korkeakoulututkintoonsa 

sitten, kun hän tulee sellaista tekemään. Tällä tavoin kasvatamme Karstulan lukion 

kurssivalikoimaa ja vetovoimaa. Opiskelijat ohjataan toimimaan kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti. On tärkeää, että omalta osaltamme voimme tehdä jotain 

turvataksemme ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta alueellamme ja näin lisätä 

seutukuntamme elinvoimaisuutta. Tällä tavoin raken- 

netaan toimintamalli, jossa seudun yritykset, Karstulan 

lukio ja JAMKin Biotalousinstituutti yhteistyössä 

luovat biotalousosaamiseen pohjautuvaa kasvua ja 

elinvoimaa tavalla, josta kaikki osapuolet hyötyvät. 
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LIIKKUVA OPISKELU -HANKE 

Hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä 

kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria. Aktiivinen opiskelupäivä tuo lisää jaksa-

mista ja opiskelukykyä, vahvempaa osallisuutta, tiiviimpää yhteisöllisyyttä sekä pa-

rempaa oppimista.  

Hanketta pyrittiin toteuttamaan hyvin opiskelijalähtöisesti. Opiskelijat olivat vah-

vasti mukana ideoimassa sekä toteuttamassa hanketta. Opiskelijat saivat aktiivisuus-

rannekkeet, jonka avulla he pystyvät seuraamaan omaa liikkumista sekä unta. Opis-

kelijoille pidettiin yksi ylimääräinen liikuntatunti viikossa, jonka piti liikunnanopet-

taja tai joku opiskelija. Näin opiskelijat saivat myös hyvää kokemusta ohjaamisesta. 

Hankkeen aikana lukiolaiset kävivät myös Laajavuoressa 

laskettelemassa. Valitettavasti korona oli juuri silloin saa-

pumassa Suomeen, joten se hieman vaikutti osallistuja-

määrään.  Kokonaisuudessaan hanke on ollut toimiva 

tapa lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta sekä opis-

kelukykyä.  

Liikunnan ja terveystiedon opettajamme Minna Rinne sai 

Keski-Suomen Vuoden valmentaja -palkinnon Keski-Suo-

men Urheilugaalassa Jyväskylän Paviljongissa 31.1.2020. 
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ERASMUS+ -KANSAINVÄLISYYSPROJEKTI 

Meidän ensimmäinen matkamme Erasmus+ Folkloricity: Living culture -projektissa 

suuntautui lokakuun 2019 lopussa Espanjaan, Hinojosin kaupunkiin. Lähdimme mat-

kalle 25.10. kuusihenkisellä porukalla ja olimme viikon reissussa ja kaikki kuusi pala-

sivat myös takaisin Suomeen. Projektin teemana oli folklore (kansanperinne) kan-

sanmusiikin ja –tanssin muodossa ja työvälineenä kansainvälinen kuoro, mutta vie-

railu sisälsi myös paljon muuta ohjelmaa. Kuorotunteja oli vain yksi joka päivä ja lo-

puksi oli kaikkien yhteinen kuoroesitys. Ennen reissua meidän tuli käydä kerran vii-

kossa Johanna Valkeisen pitämillä erasmus-tunneilla, joissa opeteltiin muiden mai-

den kansanlauluja ja valmistauduimme tulevaa matkaa varten Minna Mussalo-Mus-

tamäen kanssa. 

Meidät vastaanotettiin lämpimästi. Lämpötila pysyi koko reissun ajan yli kahdessa-

kymmenessä asteessa ja aurinko paistoi päivittäin. Ensimmäisenä päivänä ase-

tuimme heti asumaan host-perheisiimme. Seuraavana päivänä loputkin Erasmus-

projektilaiset saapuivat ja menimme yhdessä koko porukalla syömään puistoon. 

Söimme perinteisiä espanjalaisia ruokia, kuuntelimme musiikkia ja seurustelimme 

ihmisten kanssa. Meistä neljästä suomalaisesta sekä meidän host-tytöistä tuli tiivis 

kahdeksan hengen ryhmä ja pystyimme vapaasti juttelemaan mitä vaan.  

Yhtenä päivänä kävimme safariajelulla, jossa näimme villieläimiä mm. villisikoja ja -

hevosia. Kohokohtia reissussamme oli mm. kun ajoimme isoilla jeepeillä pitkin Atlan-

tin rannikkoa - tämä ranta oli yli 30 kilometriä pitkä hiekkaranta! Meillä oli myös 

koko päivän mittainen retki Sevillaan. Siellä kävimme katsomassa upeita ja valtavia 

historiallisia rakennuksia ja meillä oli hetki aikaa kierrellä kaupoilla. Ajelimme myös 

vuokratuilla polkuautoilla (Johanna oli hyvä apukuski meidän autossamme) ympäri 
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erästä valtavaa puistoa Sevillan keskustassa. Torstaina meillä oli flamenco-juhlat 

koulun liikuntasalissa. Kaikki tytöt pukivat flamenco-mekot päälleen ja meidät mei-

kattiin asiaan kuuluvasti hienoja koruja unohtamatta. Juhlissa oli paljon pientä na-

posteltavaa, juomaa, flamencomusiikkia ja -tanssia. 

Lähtöpäivänä menimme vielä yhdessä aamupalalle erää-

seen paikalliseen kahvilaan. Sieltä sitten lähdimme linja-au-

tolla kohti lentokenttää. Lähtö oli haikea ja pari kyyneltäkin 

tirahti. Ruoka sekä ruoka-ajat olivat täysin erilaisia kuin 

Suomessa. Tutustuimme myös muualta tulleisiin erasmus- 

projektilaisiin ja heistä tuli myös meidän kavereitamme. 

Viimeisen illan vietimme yhdessä koko porukalla ja kä-

vimme halloween-juhlissa eräässä linnassa. Halloweenia 

juhlittiin Espanjassa isommin kuin Suomessa ja siellä lapset 

kiersivät ovelta ovelle keräämässä karkkeja. 

Espanjalaiset olivat paljon eläväisempiä kuin suomalaiset. Kun ihmisiä tavattiin, 

heitä tervehdittiin aina antamalla poskipusut molemmille poskille. Meitä myös koh-

deltiin todella vieraanvaraisesti, mm. meidän ruokamme maksettiin välillä ulkona 

syödessämme, kenkämme pestiin ja joka ilta sai puhtaan pyyhkeen. Kulttuuriero oli 

suuri ja oli mukavaa päästä tutustumaan eri maista olevien nuorten elämään. 

Kaiken kaikkiaan reissu oli onnistunut, eikä kenellekään sattunut mitään. Suositte-

lemme ehdottomasti tarttumaan tällaiseen tilaisuuteen, jos vain mahdollista. Tästä 

jäi hyvä kokemus ja voimme ilolla muistella tätä reissua! 

Kirjoittajat: Caroliina Riekko, Emmi Piispanen, Silja Honkonen ja Venla Saarinen 

"Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto 

Opetushallituksessa." "Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä." 
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ILOINEN JÄLLEENNÄKEMINEN ESPANJAN YSTÄVIEN KANSSA 

Erasmus porukka saapui Karstulaan lauantai-iltana Humpin bussipysäkille. Sieltä jo-

kainen haki oman hostattavan perheen kanssa autoilla. Samana iltana me kahdeksan 

(Emmi, Silja, Caroliina, Venla sekä meidän vieraamme) menimme saunomaan ja syö-

mään ruokaa sekä herkkuja. Avantokin oli tehty, mutta tytöt eivät uskaltaneet käydä 

siellä.  

Sunnuntaina vietimme koko päivän yhdessä ja menimme ensin näkötornille katso-

maan maisemia. Tämän jälkeen menimme Caroliinan luo pelaamaan pelejä sekä syö-

mään suomalaisia herkkuja. Illalla vielä paljuiltiin ja saunottiin Venlan kotona. Tytöt 

pääsivät heti viikonloppuna tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin sekä maistamaan 

suomalaisia ruokia. Romaniasta ja Kreikasta saapuneet vieraat olivat Karstulassa 

sunnuntai-iltana ja heillä kaikilla olikin nyt vuorossa ensitapaaminen suomalaisten 

opiskelijoiden kanssa. 

Maanantaina aloitimme päivän avajaisseremonialla auditoriossa, jota oli seuraa-

massa muutkin lukiolaiset. Tilaisuudessa tervehdyksensä lausuivat kunnanjohtaja ja 

rehtori ja Folkloricity-projektin logo julkaistiin. Aamupäivä kului kierrellen koululla ja 

tutustuen muihin Erasmus-hankkeessa oleviin maihin esitelmien avulla sekä saimme 

maistaa muiden maiden herkkuja. Päivällä ohjelmassa oli luistelua Areenalla korva-

puustien ja kuuman kaakaon kera. Jäällä myös tutustuimme lisää toisiimme leikkien 

avulla. Illalla kokoonnuimme kaikki Kruukkilaan viettämään jouluaiheista iltaa. 

Söimme Lounas-Kahvila Hertan loihtimia jouluruokia, lauloimme joululauluja ja Jou-

lupukkikin kävi jakamassa lahjoja sekä laulamassa kanssamme. LC Karstula Sirkkojen 

kutomat lämpimät, sinivalkoiset villasukat ulkomaalaisille vieraillemme ilahduttivat 

erityisesti. Kaikilla näytti olevan hauska päivä! 
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Tiistaina aloitimme kahdeksalta kuoroharjoituksilla, jonka jälkeen oli tarkoitus 

mennä hiihtämään ja lumikenkäilemään, mutta valitettavasti täällä ei ollut lunta lä-

heskään tarpeeksi. Sen sijaan kipusimme Kirkkovuoren näkötornille, josta vie-

raamme näkivät kauniita maisemia. Vieraamme tykkäsivät todella paljon Suomen 

luonnosta. Sen jälkeen menimme syömään koululle. Ruokailun jälkeen Johanna Val-

kei e  piti usiikkipajaa , jossa tei e erilaisia usiikillisia ryt ejä ja leikkejä. 
Aluksi siellä oli mukanamme 7A-luokka ja lopuksi Johannan ohjaama lauluryhmä. 

Koulupäivän jälkeen oppilailla vieraineen oli loppuilta vapaa-aikaa. Opettajat vietti-

vät illan vielä tutustuen naiskuoro Aikaan sekä saunomiseen ja avantouintiin. 

Keskiviikon aloitimme kuoroharjoituksella, jonka jälkeen veimme vieraat tutustu-

maan suomalaisten opiskelijoiden valitsemaan kohteeseen: maailman suurimpaan 

kyläkauppaan Tuuriin. Matkalla meidät jaettiin ryhmiin, joissa matkan aikana valmis-

tettiin kumppanimaiden kansantansseista sekoitettu iltaesitys. Iltaesitykset esitettiin 

kovatasoisena kilpailuna illanvietossa Evankelisen kansanopiston rantasaunalla, 

jossa oli myös ohjelmassa saunomista sekä takassa paistetun makkaran syömistä. 

Torstai oli meidän projektimme viimeinen kokonainen päivä. Aamulla vierailimme 

Himmelin koululaisten järjestämässä juhlassa Kalevalanpäivän ja laskiaisen tunnel-

missa. Lisäksi näimme Galleria Himmelin taidenäyttelyn. Tämän jälkeen seurasimme 

omien luokkiemme oppitunteja. Päivällä pidimme vielä kuoroharjoitukset ja ääni-

timme laulut ennen jäähyväisseremoniaa. Seremoniassa kansainvälinen kuoro esitti 

kaikkien maiden omat kansanlaulut sekä näytimme videoita kunkin maan omasta 

koulusta ja kaupungista. Jokaisen kumppanimaan kansanmusiikkiin tutustumisen li-

säksi projektin tarkoituksena on tutustua aina isäntämaan omaan kansanperintee-

seen. Suomen päättäjäisesityksessä kuulimmekin esitelmän Kalevalasta ja saimme 

vieraaksemme Kantelettaren tekstejä säveltäneen kansanmuusikon, lukiomme enti-

sen oppilaan Susanna Leppäsen. Illalla meillä oli vielä jäähyväisillallinen lounaskah-

vila Hertassa. Saimme siellä viralliset todistukset osallistumisestamme Erasmus pro-

jektiin. Illalla ehdimme vielä viettää aikaa yhdessä omien Erasmus oppilaidemme 

kanssa. 
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Perjantaina olikin jo lähtöpäivä ja kävimme saattelemassa vieraamme bussikyytei-

hin, josta he jatkoivat matkaa kohti Helsinki-Vantaata. Lähtöhetki yhteisen viikon jäl-

keen tuntui haikealta, eikä lähtöitkuiltakaan vältytty. Onneksi tiesimme, että tu-

lemme varmasti pitämään yhteyttä vielä tämän viikon jälkeenkin. Koska kyydit lähti-

vät jo aamulla, perjantaipäivänä ei ollut enää yhteistä ohjelmaa.  

Viikkoomme mahtui paljon erilaista tekemistä ja vieraamme saivat varmasti ikimuis-

toisia kokemuksia. Kokonaisuudessaan viikko oli erittäin onnistunut ja vieraamme 

todella nauttivat Suomesta, vaikka helmikuu ei parhaita puoliaan näyttänytkään. 

Vieraamme kiittelivät meitä kovasti Erasmus-viikosta ja toivottivat meidät tervetul-

leiksi omiin kotimaihinsa. Vaikka yhteinen viikkomme onkin ohi, tulemme varmasti 

vielä palaamaan yhteisiin muistoihimme. 

Seuraavana on meidän vuoromme lähteä reissuun ja syksyllä kohteena onkin Roma-

nia, jossa näemme jälleen romanialaisia ystäviämme. Viimeinen reissu suuntautuu 

Kreikkaan ja sinne lähdemme keväällä 2021.  

Kirjoittajat: Emmi Piispanen, Silja Honkonen, Essi Muhonen, Sara Kirvesmäki, Inga 

Lassila ja Maija Jukkala 
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TERVEISIÄ JÄÄKIEKKOLINJALTA 

Keväällä 2017 toisen asteen yhteishakuun avautui uusi kohde, joka kulki nimellä 

Karstula  lukio  jääkiekkoli ja . Tähä  kohteesee  i ä hai  ja toivoi , että yös 
muita saman ikäisiä jääkiekkoa pelaavia nuoria hakisi. Laajasta mainostuksesta ja 

suurista lupauksista huolimatta hakijoita oli vain kourallinen. Joukkuetta ei saataisi 

kasaan, joten pelaisimme nuorempi en joukkueessa sekä edustusjoukkueessa. Tär-

keintä kuitenkin oli, että jääkiekkolinja starttasi, jolloin pääsimme harjoittelemaan 

kolme kertaa viikossa kouluajalla hyvän valmentajan alaisuudessa. Yksi harjoitus 

koostui tunnin mittaisesta jääharjoituksesta ja vajaan tunnin mittaisesta oheisharjoi-

tuksesta. 

Toisena vuonna ryhmämme jäsenten määrä ei juurikaan muuttunut muutaman opis-

kelijan lähtiessä ja muutaman uuden tullessa. Valmentajan vaihdos kuitenkin tapah-

tui, jolloin liikunnanopettajamme vailla kokemusta jääkiekosta otti ohjat käsiinsä 

kiekkolukion tunneista. Edellisestä vuodesta oppineena harjoitusten aikoja muutet-

tiin osaksi koulupäivän jälkeen, jotta itse opiskelu ei kärsisi niin paljoa harjoitusten ja 

muiden tuntien päällekkäisyyksien takia. Iloksemme myös B-juniori joukkue saatiin 

kasaan juuri ja juuri. 
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Kolmantena vuonna uusia opiskelijoita linjalle ei tullut, joten jo valmiiksi tiivis poruk-

kamme pysyi samana. Edellisen vuoden kiekkolukion valmentajan vaihdos kuitenkin 

tapahtui taas, ja puikkoihin astui tällä kertaa jääkiekkoa aktiivisesti pelaava kou-

lumme uusi liikunnanopettaja. Kolmantena vuonna saimme kokoon myös A-juniori 

joukkueen, jolloin pääsimme pelaamaan jo hieman kovatasoisempia otteluita ja 

haastamaan itseämme. 

Näiden kolmen vuoden ajalle mahtuu monenlaisia tilanteita, kuten yksin harjoituk-

sissa olemista ja erilaisia loukkaantumisia. Vaikka jääkiekkolinja toi välillä hieman 

haasteitakin opiskeluun, oli se kuitenkin tärkeä tasa-

painottaja harrastuksen ja opiskelun välillä. Jääkiek-

kolinjan ansiosta sain myös uusia hyviä kavereita ja 

pystyin harjoittelemaan laadukkaasti myös opiskelun 

ohessa normaalien iltaharjoitusten lisäksi. Toivotta-

vasti Karstulan lukion jääkiekkolinja saakin tulevaisuu-

dessa vielä jatkoa. 

Kirjoittaja: Justus Lahtinen 

Kuvat: Inka Hämäläinen 
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KUVISTÖITÄ GALLERIA HIMMELISSÄ 

Himmelin galleria sai perinteiseen tapaan olla näyttämönä lu-

kiolaisten taidenäyttelylle maaliskuussa. Näyttely koostui 

kahdella kuvataiteen kurssilla tehdyistä taideteoksista. Lukion 

omalla Verstas-kurssilla teoksia lähdettiin työstämään antiikin 

hyveiden pohjalta. Toinen kurssi, jonka satoa näyttelyssä oli, 

on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen Taiteen 

monet maailmat kurssi. Näyttelyssä oli esillä teoksia noin kol-

meltakymmeneltä tekijältä. Tekniikoita oli grafiikasta, maa-

lauksiin, piirroksiin ja kuvanveistoon.  
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Kuvien teokset ovat tehneet: Jaakko 

Palovesi, Emmi Piispanen, Vilma 

Viertamo, Hasina Azimi, Samu-Eeli 

Oikari & Anni Lehtonen. 

Vasemmalla sivulla  yläkuvassa: Erkki 

Hautanen, Toivo Laitinen ja opettaja 

Heini Tenokoski.  

 

Sivun alareunassa Ronja Ojanen ja  

teos Köyhän miehen linna. 

Henkilökuvat: Anne Mietala, Viispiikkinen  
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PENKKARIT 13.2. 

Penkkariaamu alkoi lukion ja yläasteen oppilaiden yllättämisellä. Osa abiturienteista 

oli saapunut koululle jo seitsemältä. Tarkoituksena oli vastaanottaa oppilaat ja piirit-

tää heidät karkeilla. Olimme edellisenä iltana koristelleet koko koulun lasteneloku-

vien ja –sarjojen teemojen valossa. Lukion opettajien luokkia päivitettiin reippaasti 

koristeilla. Vaikutteita oli otettu esimerkiksi Disneyn elokuvista, kuten Aladdinista ja 

Tähtiensota elokuvasarjasta. Perinteiden mukaisesti olimme järjestäneet jekkuja ym-

päri kouluja; teipattuja käytäviä, peitettyjä peilejä ja kelloja sekä paljon muovikel-

mua. Päivä noudatti myös perinteitä. Karkit valtasivat koulun käytävät ja huulipunat 

oppilaide  kasvot. Eräs huudahdus tuli var asti jokaiselle tutuksi: Nolla!  E  usko, 
että kenellekään jäi epäselväksi, että abeilla oli koulutaival takanapäin. 

Puoli yhdeksältä lähdimme esiintymään ala-asteen luokille ja Tippamäen päiväko-

dille. Matkamme alkoi jäähallilta, josta jatkoimme kunnantalolle. Tarkoituksena oli, 

että jokainen koululainen pääsisi osaksi meidän riemuamme. Tippamäen päiväko-

dissa esittelimme itsemme ja hahmot, joita esitimme. Lapset puolestaan ilahduttivat 

meitä upeilla laulu- ja musiikkiesityk-

sillä. Pääsimme myös osaksi musiikkia 

ja tanssia. Lapsien toiveesta lauloimme 

Tuiki tuiki tähtösen ja leikimme musiik-

kileikkiä. Lopuksi irrottelimme tanssin 

merkeissä, jaoimme karkkia ja kiitimme 

ikimuistoisesta hetkestä. Tippamäeltä 

jatkoimme matkaa alakoululaisten luo. 

Keskipäivällä koitti kauan odotettu 

Abishow. Saimme suunnitella ohjelman 

esitykseemme. Tarkoituksena oli laatia 
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humoristinen, mutta lämminhenkinen 

esitys, joka viihdyttäisi ja jättäisi meistä 

hyvän muiston. Halusimme myös muis-

taa ja kiittää opettajiamme kuluneista 

vuosista ja arvokkaista opetuksista. Esi-

tykseen kuuluivat huumorimielessä teh-

dyt video ja laulu opettajista, muistovi-

deo lukioajastamme, luokanvalvo-

jiemme muistaminen pienillä lahjoilla 

sekä lentävät karkit ja raikaavat huudot. 

Abishow'n jälkeen nousimme tuttuun 

tapaan rekan lavalle. Rekan kyljissä lie-

huivat omaperäiset lakanat, jotka 

olimme maalanneet ja suunnitelleet. Rekan kyydissä ajoimme rinkiä Karstulan kes-

kustan alueella. Vanhemmat, ohikulkijat ja lapset vilkuttelivat meille tienvarrelta, ja 

odottivat karkkisadetta. Ajelulla äänihuulet joutuivat koetukselle, koska halusimme, 

että koko kylä kuulee: Mo tako päivää jäljellä? Nolla!  Päivä  päätteeksi vieti e 
abien kanssa iltaa rennoissa, mutta lämpimissä tunnelmissa. Ilta oli hyvä tilaisuus 

kerrata vuosien tapahtumia, keskustella tulevista ylioppilaskirjoituksista ja pitää 

hauskaa. 

Kokonaisuudessaan penkkaripäivä oli hyvin ikimuistoinen ja ainutlaatuinen koke-

mus. Tuntui mahtavalta olla osana yhteisöllistä ja lämminhenkistä tapahtumaa, joka 

sai pysyvän paikan sydämessä ja ajatuksissa. 

Kirjoittaja: Marika Muhonen 
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WANHOJEN TANSSIT 14.2. 

Vuoden 2020 wanhat tanssittiin jännittyneissä, mutta iloisissa tunnelmissa aurinkoi-

sena ystävänpäivänä 14.2. Parketilla nähtiin yhteensä 18 hurmaavaa paria kera ru-

settien sekä keinahtelevien mekonhelmojen.   

Tanssit harjoiteltiin liikunnanopettajien Minna Rinteen ja Jesse Kuuselan johdolla. 

Oman tanssin koreografiasta ja harjoittelusta vastasivat tanssijat itse. Niin oman 

tanssin kuin koko wanhojen teemana toimikin sopivasti päivän aihe, ystävänpäivä.  

Tanssit pyörähdeltiin kokonaisuudessaan läpi kolme kertaa. Ensimmäinen esitys oli 

päiväkoti- ja alakouluväelle, toinen esitys ylä-

koulu- ja lukioikäisille ja viimeinen iltaesitys per-

heenjäsenien ja ystävien täyttämälle liikuntasa-

lille. Aamuesityksen jälkeen muutama tanssipari 

kävi piristämässä myös hoivakoti Marjarannan 

asukkaita lyhyellä tanssinäytöksellä.   

Kiitos liikunnanopettajillemme ja kaikille kakko-

sille mukavista tanssiharjoituksista ja itse ikimuis-

toisista tanssiaisista!  

Kirjoittaja: Roosa Viiru 
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OPPILASKUNTA 

Puheenjohtajana toimii Jenni Leppänen. 

Jäseniä ovat 1. luokalta Eetu Hautanen, Erkki Hautanen, Ronja 

Honkonen ja Eetu Vuorenmaa, 2. luokalta Ada Helenius-Porvali, 

Eveliina Lahdenvesi ja Aino Savola, 3. luokalta Emilia Poikonen, 

Inga Lassila, Leevi Niemenmaa, Ida-Maria Pölkki ja Tommi 

Pölkki. 

Lukion oppilaskunnan ohjaava opettaja on Heini Tenokoski. 

Oppilaskunta piti yhden koko lukion elokuvapäivän, jolloin kat-

sottiin yhdessä lukiolaisten äänestämä elokuva ja järjestimme 

halloween-tapahtuman koululla yhdessä nuorisovaltuuston ja 

yläasteen oppilaskunnan kanssa. Oppilaskunnan puheenjohtaja 

osallistui veteraanien viestikapulan vaihtoon. Olisi varmaan ol-

lut enemmänkin, ellei nyt oltaisi tässä tilanteessa. 

Oppilaskunta rahoittaa toimintaansa mm. pullonkeräyksellä. Monet lukiolaiset tyk-

käävät käydä ruokavälkällä ostamassa juotavaa kaupasta ja muuten nämä pullot ja 

tölkit päätyisivät roskiksiin ja koululle pyörimään, mutta oppilaskunnalla on omat 

pullonpalautuslaatikot, johon niitä sitten voi heittää. Näillä rahoilla järjestetään kah-

vitus lukiolaisille joka perjantai aamupäivisin. Joskus kahvituksessa myös ollut jotain 

sesonkiaiheista purtavaa (pipareita jouluna, jne.) 

Oppilaskunta pitää huolen, että lukiolaisten taukoti-

lana toimiva olisi viihtyisä. Uudet sohvat on 

saatu lahjoituksina (ollaan laitettu ilmoituksia esim. 

facebook-kirppiksille, jossa kysyttiin, jos jollakin olisi 

ylimääräisiä) ja viltit myös kirpparilta. Lukiolaiset 

tykkää tämmösestä :).  

 

Kirjoittaja: Jenni Leppänen, oppilaskunnan pj  
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1 A, RYHMÄNOHJAAJA MARGIT YLIMÄKI 

 

Kaskilahti Ella Peltola Minja 

Kärki Jenna Pölkki Toni 

Laitinen Toivo Rissanen Lauri 

Laukkanen Aaro Valtonen Vilho 

Laukkanen Elmer Viertamo Vilma 

Nelimarkka Nikke Viik Nicklas 

Palovesi Jaakko Viiru Aapo 
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1 B, RYHMÄNOHJAAJA HEINI TENOKOSKI 

 

Ahonen Panu Ojanen Ronja 

Hautanen Eetu Piispanen Emmi 

Hautanen Erkki Poikonen Siiri 

Honkonen Ronja Riekko Caroliina 

Honkonen Silja Saarinen Venla 

Lehtonen Anni Siiskonen Janne 

Marttinen Valtteri Tarvainen Kukka 

Niinikoski Tiia Urpilainen Jonna 

Nuolikoski Manta  
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2 A, RYHMÄNOHJAAJA PÄIVI KEMPPAINEN 

 

Helenius-Porvali Ada Leppänen Jenni 

Humppi Jere Luhtanen Valtteri 

Humppi Karoliina Manni Aapo 

Kemppainen Veea Muhonen Jenna 

Latvala Ella Pohjosaho Nelli 

Latvala Essi Salminen Onni 
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2 B, RYHMÄNOHJAAJA ANU DEGERMAN 

 

Formisto Tatu Nieminen Elina 

Haapanen Tiuku Ollila Veera 

Hietamäki Tuukka Pekkanen Riina 

Humppi Essi Saarenketo Lotta 

Hämäläinen Inka Savola Aino 

Kirvesmäki Aki Tarvainen Eetu-Petteri 

Koskela Oona Tarvainen Sonja 

Lahdenvesi Eveliina Vainikainen Nea 

Lampinen Sara Valtoaho Minna 

Mäenpuro Mette Viiru Roosa 
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3 A, RYHMÄNOHJAAJA MINNA MUSSALO-MUSTAMÄKI 

 

Berg Venla Leppänen Veeti 

Juutilainen Milla-Anni Markkanen Jaakko 

Jääskeläinen Jenna Muhonen Marika 

Kohvakka Jacob Niemenmaa Leevi 

Kronqvist Julius Oikari Samu-Eeli 

Lahtinen Justus Poikonen Emilia 

Lahtinen Matti Pylkkönen Laura 

Lassila Hilda  
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3 B, RYHMÄNOHJAAJA TOMI RINTALA 

 

Arffman Leevi Pihlainen Vili 

Jokinen Konsta Pölkki Ida-Maria 

Kuusisto Tatu Pölkki Tommi 

Lehtonen Tuuli Romppanen Viljami 

Nuolikoski Ville-Pekka Sekki Silja 

Oinonen Niklas Sillanpää Siiri 
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KOULUN HENKILÖKUNTAA 

 

Aniranta Sirpa FM, englanti, ranska, es-

panja 

Porkka Jouni FM, matematiikka 

Degerman Anu FM, äidinkieli ja kirjalli-

suus 

Porkka Eevaleena, FM, kemia 

Kemppainen Päivi TM, uskonto, psyko-

logia, filosofia 

Rinne Minna LiTM, liikunta, terveystieto 

Kuusela Jesse LitM, liikunta, terveystieto Rintala Tomi FM, matematiikka, fysiikka 

Mattinen Kaija HuK, oppilaanohjaus Tenokoski Heini TaitM, kuvataide 

Mussalo-Mustamäki Minna FM, ruotsi, 

saksa, venäjä 

Ylimäki Margit FM, historia, yhteiskun-

taoppi 

Oikari Olli LtO, musiikki Talja-Latvala Jaana KM, rehtori 

Paloranta Heli FM, biologia, maantieto Löytönen Severi, koulusihteeri 
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STIPENDIT KEVÄÄLLÄ 2020 

 

1.VUOSITASON OPISKELIJAT Ella Kaskilahti A 5 € 

 A i Lehto e  B 5  €  
Pohjola Norden kirjapalkinto Anni Lehtonen 1B 

2.VUOSITASON OPISKELIJAT Je i Leppä e  A 5  € 

 Eli a Nie i e  B 5  € 

Aktiivinen opiskelija Je i Leppä e  A 5  € 

Viitasalo-opisto/ Konsta ja Irene Heino säätiö Aapo Ma i A 5  € 

Eli a Nie i e  B 5  € 

 Roosa Viiru 2B 5  € 

  

YLIOPPILAAT ; STIPENDEJÄ ERI PERUSTEIN OPINTOMENESTYKSESTÄ, 
MYÖNTEISESTÄ ASENTEESTA JA REIPPAUDESTA 

Riitta Paukkusen lahjoitus stipendirahastoon E ilia Poiko e  A  € 

LC Karstula Leevi Arff a  B  € 

 Tuuli Lehto e  B  € 

LC Riutta Ko sta Joki e  B  € 

 Niklas Oi o e  B  € 

 Tatu Kuusisto B  € 

 Marika Muho e  B  € 

Karstula Pohjola Norden Je a Jääskeläi e  A  € 

Karstulan seurakunta “ilja “ekki 8  € 3B 

Rotaryt Justus Lahti e  A 5  € 

Helsingin yliopiston Keskisuomalainen osakunta Leevi Nie e aa A 5  € 

Koulun stipendirahasto “iiri “illa pää A 5  € 

 Vilja i Ro ppa e  B 5  € 

OP Keski-Suomi Hilda Lassila A 5  € 

Sverigekontakt i Finland kirjapalkinto Emilia Poikonen 3A 

Long Playn vuosikerta äidinkielen taitajalle Marika Muhonen 3A 
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KEVÄÄN 2020 YLIOPPILAAT 

Arffman Leevi Aleksi 

Berg Venla Maria 

Jokinen Konsta Pekka Kalevi 

Jääskeläinen Jenna Janika 

Kuusisto Tatu Heikki Mikael 

Lahtinen Justus Viljam 

Lassila Hilda Johanna 

Lehtonen Tuuli Maaria 

Muhonen Marika Anniina 

Niemenmaa Leevi Sakari 

Oinonen Niklas Johannes 

Pihlainen Vili Valtteri 

Poikonen Emilia Lempi Matilda 

Pylkkönen Laura Johanna 

Pölkki Ida-Maria Elisabeth 

Pölkki Tommi Johannes 

Romppanen Luka Viljami Joakim 

Sekki Silja Janina 

Sillanpää Siiri Emilia  
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Karstula Koko maa

KEVÄÄN 2020 YLIOPPILASKIRJOITUKSET (VALMISTUNEET, 

 RIIPPUMATTA KIRJOITTAMISKERRASTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: YTL 11.5.2020  

ARVOSANAJAKAUMIEN VERTAILU KARSTULA-KOKO MAA, KEVÄT 2020  

VALMIIDEN TUTKINTOJEN KOKEET RIIPPUMATTA SUORITUSKERRASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: YTL 11.5.2020 
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TILASTOTIETOJA LUKIOSTA 

 

LUKUVUOSI OPETTAJAT OPPILAAT YLIOPPILAAT 

1980-81 16 187 60 

1990-91 15 108 36 

2000-01 18 183 46 

2005-06 16 134 28 

2010-11 17 112 40 

2015-16 17 104 25 

2016-17 14 105 38 

2017-18 14 89 27 

2018-19 12 102 29 

2019-20 14 90 19 

Lähde: lukion vuosikertomukset 

KARSTULAN 9. -LUOKKALAISTEN MÄÄRÄ JA ENSISIJAINEN HAKU KARSTU-

LAN LUKIOON  

 

Lähde: OPH tilastopalvelu Vipunen 
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9. lk oppilaita Karstulassa joista ensisijaisia hakijoita Karstulan lukioon
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ENSISIJAISET HAKIJAT, PAIKAN VASTAANOTTANEET, VALMISTUNEET 

 

Lähde: OPH tilastopalvelu Vipunen 

 

KARSTULAN LUKIOON ENSISIJAISESTI HAKENEET 

 

Lähde: OPH tilastopalvelu Vipunen 
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    Lähde: OPH kustannussovellus 2018 

 

 

 

 

 

LUKIOIDEN OPETUSTUNTIMÄÄRÄT KESKI-SUOMESSA, OPETUSTUNNIT/OPIS-

KELIJA YM. TUNNUSLUKUJA 

Koulutuksen järjestäjä 

Opiske- - joista 
Ope-
tus- 

Opetus- Muutos Opetus Opetus 
Yh-

teensä 

lijoita 
aikuis-

ten 
tunnit tunnit/ ed.vuot. e/tunnit e/opisk. e/opisk. 

  
oppi-

määrän 
 opisk.       

  
mukaan 
opisk. 

            

000773 Hankasalmen 

kunta  

75 0 4.902 65 -3 119 7.712 10.354 

001723 Joutsan kunta 73 0 5.270 72 -1 99 7.173 10.779 

031076 Jyväskylän koulu-

tuskuntayhtymä 

2410 181 81.464 34 -1 119 4.027 6.185 

002042 Jyväskylän nor-

maalikoulu 

306 0 18.064 59 2 120 7.096 10.796 

001823 Jämsän kaupunki 281 0 15.913 57 -2 83 4.716 7.191 

002263 Karstulan kunta 94 0 6.900 73 3 93 6.778 9.236 

002493 Keuruun kaupunki 156 0 9.214 59 -1 112 6.650 9.942 

002563 Kinnulan kunta 34 0 3.708 111 11 95 10.567 14.955 

002753 Konneveden 
kunta  

31 1 3.154 103 20 100 10.276 13.659 

002913 Kuhmoisten kunta 45 0 4.104 91 -21 99 9.044 12.533 

004103 Laukaan kunta 238 0 13.347 56 1 99 5.542 7.193 

005003 Muuramen kunta 208 0 11.913 57 0 77 4.393 7.025 

005923 Petäjäveden kunta 66 0 4.845 74 -3 107 7.888 11.376 

006013 Pihtiputaan kunta 106 0 6.990 66 -1 116 7.612 10.337 

007293 Saarijärven kau-

punki 

101 0 6.968 69 -2 111 7.686 12.585 

009313 Viitasaaren kau-

punki 

101 2 6.930 69 -2 93 6.403 9.375 

009923 Äänekosken kau-

punki 

291 3 15.221 52 3 93 4.887 9.171 

13 Keski-Suomi yhteensä 4614 187 218.907 47 0 107 5.083 7.714 

https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=773;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=773;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=1723;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=31076;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=31076;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2042;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2042;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=1823;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2263;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2493;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2563;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2753;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2753;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=2913;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=4103;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=5003;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=5923;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=6013;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=7293;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=7293;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=9313;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=9313;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=9923;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
https://vos.oph.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=9923;tnimi=kust/v18/k06k7s.lis
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LUKIOLAISILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLE MAALISKUUSSA 2020 JÄRJESTYN 

KYSELYN KOONTIA:  

OPPILAIDEN VASTAUKSET 

Karstulan lukio valitaan opiskelupaikaksi, koska 

 lähellä kotia ja kaveritkin on täällä 

 ilmaiset materiaalit ensimmäisenä vuonna ja tietokone sekä pienet opetusryh-

mät 

 lukiokoulutus on välttämätön unelma ammattiin pääsyn vuoksi 

 tutut opettajat  

 täällä voi pelata jääkiekkoa 

Toive koulupäivän ajankohdaksi: 

 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

klo 8-14

klo 9-15

Molemmat yhtä hyviä
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Jos koulupäivä jatkuisi klo 14 jälkeen, miten haastavaa se olisi arjen sujumisen kan-

nalta (1 helppoa, 10 mahdotonta) 

 

Millaiset asiat helpottaisivat opiskelua lukiossa: 

 opettajien myönteinen asenne ja kannustaminen 

 tiedot kursseista hyvissä ajoin 

 enemmän opon tukea ja aikaa ohjaukseen 

 ohjausta kurssien valintaan ja jatko-opiskeluun 

 parempi oppimisympäristö tilojen kannalta 

 luokkien sukupuolijaot tasaisemmat 

Oppimisympäristön vaikutus jaksamiseen ja olotilaan 

 

Fyysisen oppimistilan vaikutuksia olotilaan kuvattiin mm. näin: 

 Päänsärkyä ja väsymystä iltapäivän oppituntien aikana 

 koulussa olen vähemmän koneella-> vähemmän päänsärkyä 

 Huono sisäilma, päänsärky, huimaus. Ei jaksa 
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Arvio sujuvuuden helppoudesta, 1-helppoa, 10-haastavaa
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 Väsyneempi 

 on ollut väsynyt olo ja arvelen sen johtuvan ainakin osittain sisäilmasta 

Lisäksi lukiolaiset saivat antaa vapaata palautetta: 

 hyvä lukio, opettajat helposti lähestyttäviä 

 oppilaita mukaan päätöksentekoon ja kurssien ajankohtien suunnitteluun 

VANHEMPIEN VASTAUKSET 

Vanhempien toive koulupäivän ajankohdaksi 

 

Koulupäivän sijoittuminen.  Jos koulupäivä jatkuisi klo 14 jälkeen, miten haastavaa 

se olisi arjen sujumisen kannalta (1 helppoa, 10 mahdotonta) 
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Vanhemmilta kysyttiin opiskelua tukevia asioita, niissä mainittiin mm.: 

 hyvät ja jämäkät opettajat, riittävästi kursseja ja opetusta, tasapuolinen koh-

telu 

 oppilaanohjauksen tehostaminen kurssivalintoihin ja yo-kirjoituksiin 

 terveet koulutilat 

 päivän aikataulun väljyys ja pidempi ruokatunti, selkeä  

 koeruuhkan helpottaminen 

 it ohjausta 

 ei päällekkäisyyttä kursseissa 

 Kodin ja lukion yhteistyöhön liittyviä toiveita 

 tiedotuksen tehostaminen 

 yhteisiä teemapäiviä 

 oppilashuollon tehostaminen 

 Helmen tilalle parempi versio 

 kuukausittaiset puhelinkeskustelut 

 hyvä nykyisellään 

 vanhempainillat vuosittain 

Vanhemmilta saatu vapaa palaute: 

 Olemme iloisia, että Karstulassa on lähilukio, jossa on ammattitaitoiset opet-

tajat. Opiskelijat saavat halutessaan hyvän yleissivistyksen ja jatko-opintokel-

poisuuden yliopistoihin ja korkeakouluihin asti. Maaseutulukiosta on hyvä 

ponnistaa maailmalle! 

 Oppilaan on vaikea tietää, onko kursseja tarpeeksi kasassa. Kurssit pitää saada 

ajoissa tietää ja, mitkä valinnaiset menevät päällekkäin. Muuten meidän per-

heen kohdalla homma hoituu. Kiitos 

 Hyvin raskasta on, jos koulupäivä sijoittuu 8-14 välille. Siihen ei jää aikaa olla 

kavereiden kanssa eikä ehditä kunnolla ryhmäytyä. Muualta tulevien opiskeli-

joiden takia tämä olisi tärkeää 
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TULEVA LUKUVUOSI 2020-21 

OPPILAAKSI OTTAMINEN 

Yhteisvalinnan tulokset vahvistuvat kesäkuussa. Koulu ilmoittaa valituksi tulleille 

henkilökohtaisella kirjeellä.  

HAKEMINEN 

Yhteishakutulosten valmistuttua alkaa lisähaku, mihin haetaan opintopolussa. Kars-

tulan lukion yleislinjalle ja jääliikuntalinjalle voi ilmoittautua opiskelemaan myös ot-

tamalla suoraan yhteyttä rehtoriin. Lukioon voi hakeutua opiskelemaan myös aikuis-

lukion opetussuunnitelman mukaan (18 vuotta täyttäneet). 

LUKUVUOSI 2020-21 

Syyslukukausi alkaa ke 12.8.2020 klo 9.  

Syysloma 12.-18.10.2020 

Syyslukukausi päättyy ti 22.12.2020 

Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2021 

Talviloma vko 9, pääsiäisloma 2.-5.4, Helatorstain jälkeinen pe 14.5. on vapaa 

OPPIKIRJAT 

Lukuvuoden 2020-21 oppikirjaluettelo päivitetty lukion pedanet-sivustolle: 

peda.net/karstula/lukio 

UUSINTAKOKEET 

Kesällä ei järjestetä uusintakokeita. Kuudennen jakson lopussa saatuja hylättyjä ar-

vosanoja voi korottaa syksyn uusintakoepäivänä. 

TIEDOTTAMINEN 

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan Helmi-oppilashallintojärjestelmän kautta: kars-

tula.helmi.fi 

 

 

TAKAKANNEN SANAKUPLAT on koostettu maaliskuun lukiolaiskyselyn vastauk-

sista kysymyksiin: 

 Mitkä asiat saivat sinut valitsemaan Karstulan lukion opiskelupaikaksesi? 

 Millaisilla adjektiiveilla, kuvailisit Karstulan lukiota? 
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