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Rehtorin sanat  
  

”Me olemme sitä mitä me toistuvasti teemme. Erinomaisuus ei siis ole yksittäinen teko, vaan 

tapa”, näin sanoi antiikin filosofi ja luonnontutkija Aristoteles yli 2000 vuotta sitten. Aristoteles 

muuten perusti Lykeion-nimisen oppilaitoksen, josta myös lukion nimitys tulee. Olemme siis 

pieni osa tätä pitkää jatkumoa.   

Kulunut kevät on asettanut meidät pohtimaan laajemminkin elämän suuria ja syvempiä 

kysymyksiä. Olemme joutuneet pohtimaan hyvän ja pahan olemusta sekä inhimillisyyttä. 

Meillä normaaleina pidetyt asiat, kuten elämän kunnioitus ja rauha, eivät ole toteutuneet 

kaikkialla. Myös Aristoteles ja muut antiikin viisaat ovat pohtineet ihmisyyttä ja hyvää elämää. 

Mistä hyvä ja nautinnollinen elämä koostuu?  

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että loppupeleissä elämän hienoimmat hetket palautuvat 

aineettomiin arvoihin, jotka ovat itsessään runsaita ja ehtymättömiä. Perusturvallinen elämä 

koostuu perheestä, läheisistä, ystävistä sekä muista sosiaalisista kontakteista ja luonnosta. 

Nämä kaikki ovat ilmaisia. Näistä elementeistä syntyvät myös elämän mielekkyys, merkitys ja 

lopulta myös motivaatio tekemiseen. Kannattaa pitää asiat yksinkertaisina. “Keep it simple”, 

sanoi joku toinen viisas.  

Tätä ajatusta tuki myös syksyllä tehty tekoälyavusteinen hyvinvointi- ja jaksamiskysely 

yhdessä kummiyritys Aiwo Digitalin kanssa. Kyselyn tuloksena lukion opiskelijoiden 

jaksamista tukivat parhaiten ystävät ja kaverit, perhe ja lähipiiri, urheilu ja liikunta, opettajat ja 

henkilökunta sekä jatkuva kannustaminen ja tukeminen. Tämä meidän aikuisten on hyvä 

muistaa.  

Kestävän kehityksen sertifikaatin kehittämiskohteena oli tänä lukuvuonna vaatetusteollisuus. 

Nostimme tarkasteluun vaatetusteollisuuden, koska aihe puhuttelee nuoria ja 

vaatetusteollisuus käyttää runsaasti vettä prosesseissaan ja ajoittain kannustaa myös 

pikamuotiin. Saimme korkeakoululuentoja vaatteiden kierrätyksestä ja kiertotaloudesta, 

älyvaatteista sekä vastuullisista puukuitupohjaisista tekstiilikuiduista. Tämä haastaa 

pohtimaan omaakin pukeutumista.  

Kestävä kehitys huomioitiin myös oppivelvollisuuden laajentumisessa 18 ikävuoteen. 

Hankimme lukion ykkösille yritysmaailmasta kierrätettävät Lukiolaiskannettavat ja sähköisten 

digikirjojen ja -materiaalien kirjo laajeni joka oppiaineeseen. Korkeakouluyhteistyötä tiivistettiin 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin kanssa. He järjestivät lukion ykkösille 

biotalousopintoja sekä keväällä InnoFlash-yrittäjyysopinnot. InnoFlashissä lukion 

opiskelijatiimit saivat vaativan toimeksiannon kummiyritys Ommelliselta ratkottavakseen. 

Tällainen yritysyhteistyö on toiminnallemme elinehto, ja se yhdisti mainiosti 

korkeakouluopinnot lukio-opintoihin.  

Tulevat ylioppilaat ovat joutuneet testaamaan toden teolla omaa resilienssiään eli 

kriisikestävyyttään tai psykologista palautumiskykyään. Koko teidän lukiopolkuanne on 

värittänyt korona pandemia. Toivottavasti ”iso K” on kasvattanut teistä vahvempia ja olette 

saaneet tilalle uusia opiskelutaitoja. Vaikka Wanhojen tansseissa, penkkareissa, yo-kokeissa 

sekä muissa lukion tapahtumissa oli paljon muutoksia ja ”säätöä”, selvisitte niistä joustavasti 

ja voittajina maaliin. Ne ovat jälkikäteen ajatellen arvokkaita kokemuksia ja ennen kaikkea 

oppia. Osaatte toimia hienosti muuttuvissa olosuhteissa. Näitä hybridioppimisen taitoja ja 

sitkeyttä tarvitaan taatusti jatko-opinnoissa, ja niistä on teille tulevaisuudessa hyötyä.  



   
 

   
 

Joukossanne on huipputyyppejä, urheilijoita, motivoituneita opiskelijoita ja kansainvälisiä 

moniosaajia. Erityisesti mieleeni jäivät yrittäjyys- ja kekeryhmien tempaukset. Yrittäjyystiimi 

kehitti mainion opiskelijakahvilan Café de Keijon ja oppi konkreettisesti kahvilan 

pyörittämisestä ja liiketoiminnasta. Korona-aikaan mukavan piristyksen toi myös Muuramen 

lukion 25-vuotisjuhlat risteilyteemalla. Erittäin kekseliäitä ja yritteliäitä oppimisprojekteja 

molemmat.  

Oikein rentouttavaa kesälomaa kaikille! 

Aki Puustinen 

  

Uuden ylioppilaan puhe 

 

Lukiotaipaleen alkupuolella katsoimme tunnilla videon ruotsalaisen lukion päättäjäisistä. 

Videolla oppilaat kirmasivat koulunsa ovesta ulos valkoiset lakit päässään, silminnähden 

onnellisina. Minä puolestani huomasin silmieni kostuvan, mikä oli samalla sekä huvittavaa että 

hämmentävää. Mitä itkettävää videossa muka oli - juhlinta oli vieläpä riehakkaan iloista? Niin, 

taisin olla aika väsynyt. Tuolloin jo ajatus siitä, että loputtoman tuntuinen urakka voisi loppua 

joskus, sai aikaan tuon reaktion. Olin luultavasti ainoa, jota kyseinen video liikutti, mutta en 

varmastikaan ainoa, joka on odottanut tätä päivää kuin kuuta nousevaa – välillä 

epätoivoisestikin.  Silloin kun deadlinet ja koeviikot saivat stressin kohtuuttomiin mittoihin, oli 

tämä hetki se kantava ajatus. 

Hyvät ystävät, kanssaopiskelijani, koulun henkilökunta ja muu juhlaväki. Ylioppilasjuhla on 

perinteinen ja ulkopuolisen silmin hyvin samankaltainen vuodesta toiseen. Jokaiselle meistä 

ylioppilaista se on kuitenkin merkittävä ja ainutlaatuinen – lakki kun ei tule ilmaiseksi. Jo se, 

että päivästä toiseen hankkiutuu kouluun, vaatii paljon määrätietoisuutta. Puhumattakaan 

niistä kaikista tehtävistä, joita pelkkä kurssien läpipääsy edellyttää. Ja sitten on tietenkin 

kirjoitukset. Kuuden tunnin mittaiset kokeet ovat kaikille enemmän tai vähemmän kuormittavia. 

Joillekin nämä kolme vuotta ovat todella olleet sitä elämän kulta-aikaa, mutta monelle kaikkea 

muuta. 

Lakki on kenties tähänastisen elämämme suurin saavutus mutta myös merkki siitä, että 

lapsuus ja teinivuodet ovat tulleet tiensä päähän. Eletään pelottavaa mutta myös erityisen 

ihanaa aikaa, elämän kevättä. Sanotaanhan, että kun mikään ei ole varmaa, kaikki on 

mahdollista.  

Kun tulin lukioon, rima kaikessa mitä tein oli “oma parhaani”. En ole varmasti ainoa, joka on 

kärsinyt ylitunnollisuuden syndroomasta: olihan päähämme taottu jo päiväkodista asti, että 

riittää, kun tekee parhaansa. Mietitäänpä hetki: siis sata prosenttia käytettävissä olevista 

voimavaroista jokaiseen tehtävään!? Kirjoituskevääseen mennessä päähäni iskostunut 

pakkomielle kiitettäviin arvosanoihin vaihtui täysin toiseen tavoitteeseen: jos sen lakin päähän 

saisi ja niin, ettei sen hintana olisi oma hyvinvointi. 

Ajattelen, että tuo oivallus on kenties lukion tärkein minulle opettama taito. Varmasti olemme 

kaikki sivistyneempiä nyt kuin lukioon tullessamme, ja se on hienoa. Lisäksi lukioaika ja sen 

mukana räjähdysmäisesti lisääntynyt vastuu on väistämättä kasvattanut paljon. Kuitenkin 

henkilökohtaisesti koen niitäkin tärkeämpänä sen, että mukaan tarttui kyky priorisoida ja pitää 

itsestäni huolta. Toivonkin, hyvä ystävä, että myös sinä osaat. Meidän täytyy valita se, mikä 

on meille tärkeää, ja keskittyä siihen, vaikka se olisikin jostain muusta pois.  



   
 

   
 

Hyvä tuore ylioppilas. Haluan onnitella sinua, jonka paperissa on rivi L:iä Olet ne todellakin 

ansainnut. Haluan onnitella myös sinua, jonka paperissa on kaikkea I:n ja E:n väliltä. Olet 

tehnyt valtavan työn ja taistellut itsesi maaliin asti. Ennen kaikkea onnittelen kuitenkin meistä 

jokaista siitä, että olemme tänään tässä, kokonaisina ja toivottavasti myös pää suunnilleen 

kasassa. Vaatii nimittäin työtä ja taitoa saada se L, mutta vielä vaikeampaa on riittää itselleen 

– suoriutuipa sitten miten tahansa. 

Ihmisillä on taipumus olla itselleen liian ankaria. Toki arvosanoilla on paljon valtaa – nehän 

voivat vaikuttaa paljonkin siihen, missä olemme vuoden tai viidenkin päästä. Se valta ei 

kuitenkaan ylety ihmisarvoomme asti eikä määrittele loppuelämäämme. Ajattelen, että 

päädymme lopulta juuri sinne, minne meidän kuuluukin. Matka ja päämäärä vain saattavat 

olla jotain aivan muuta, kuin itse olimme kaavailleet. 

Tahdon kiittää sinua, hyvä kanssaopiskelijani, tästä arvokkaasta matkasta, jonka kuljimme 

rinnakkain. Kiitos siitä hymystä, jonka kokosit kasvoillesi päivääni piristämään ja hyvästä 

huomenesta aamulla – niiden voimaa ei sovi vähätellä. 

Kiitän Muuramen lukiota siitä, mitä se antoi niin minulle kuin monelle muullekin. Kiitos kaikki 

opettajat: Teette työtänne omistautuneesti ja kohtaatte meidät vertaisinanne. Se on 

arvostettavaa. Kiitän teitä sekä itseni että kaikkien meidän tänään valmistuneiden puolesta. 

Kiitos myös ruokalan väelle siitä, miten palvelitte meitä ja mahdollistitte päivän tärkeimmän 

hetken joka ikinen päivä. Jos joskus väsyneenä en epähuomiossa kiittänyt ruoasta, niin tässä 

kaikkien niiden kertojen ja meidän kaikkien opiskelijoiden puolesta: ISO KIITOS. Kiitos myös 

siistijät ja muu henkilökunta. Työpanoksenne on tärkeä. 

Hyvät uudet ylioppilaat: esikoulusta tähän asti olemme tehneet matkaa samassa junassa. Nyt 

olemme saapuneet sinne päärautatieasemalle, josta raiteita lähtee joka suuntaan. On aika 

katsoa, mihin ne meidät kunkin vievät. 

Kun minua pyydettiin pitämään tätä puhetta, ilahduin, sillä tehtävä oli mieluinen. Toisaalta 

epäröin kovasti, uskaltaisinko lupautua. Yksi periaatteeni on kuitenkin se, että yritän sanoa 

“kyllä” asioille, joiden kohdalla sydän hyppää – vaikka ääni päässä luettelisikin tuhansia 

riskitekijöitä. Niinpä suostuin, ja hetkinä, kun olin tekstini kanssa aivan jumissa, laitoin 

työotsikoksi “SÄÄ PYSTYT!!!” Rohkaisen myös sinua sanomaan useammin “kyllä” asioille, 

jotka vievät kohti unelmiasi. Päätän puheeni Vexi Salmen sanoin: “Maailma on kaunis ja hyvä 

elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille.” 

Viliina Kinnunen 

 

Opiskelijakunnan hallituksen vuosikertomus 

 

Tänä vuonna olemme palanneet lähemmäksi normaalia lukiolaiselämää. Koronapandemia on 

pikkuhiljaa hellittänyt erityisesti loppukevättä kohden, ja tämä on mahdollistanut paluun 

vanhoihin hyviin tapoihin, kuten erilaisten tapahtumien järjestämiseen.  

Syksy alkoi perinteisten pullakahvien merkeissä. Pullakahveilla kerroimme opiskelijakunnan 

hallituksen toiminnasta ja rekrytoimme opiskelijoita mukaan toimintaan. Saimme mukaan niin 

uusia ykkösiä kuin kakkosiakin. Oli hienoa, että uusia opiskelijoita innostui toiminnastamme, 

sillä toimintamme tarkoitus on edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Tähän tarvitaan 

mahdollisimman laajaa näkemystä, ja sitä jokainen uusi opiskelija tuo mukanaan.  



   
 

   
 

Suomen lukiolaisten liitto järjesti Mikkelissä lokakuun alussa opiskelijakuntafestivaalit, joihin 

koulumme opiskelijakunnan hallituksen jäseniä osallistui. Tapahtuma keskittyi kouluttamaan 

opiskelijoita erilaisin teemoin, kuten miten järjestää tapahtumia tai kehittää omaa koulua.  

Joulun alla järjestimme perinteisen joulukalenterin, joka alkoi jo edellisvuodesta tutulla 

pikkujoulupäivällä. Tarjosimme silloin kaikille koulumme opiskelijoille piparit ja glögit. 

Joulukalenterin hittiluukkuksi osoittautui tänä vuonna “ei reppua -päivä”. Tuona päivänä 

koulurepun asemassa toimivat esimerkiksi mikrot, lasten kumiveneet, matkalaukut, 

nukenrattaat ja ostoskorit. Muistimme joulun alla koulumme kummityttöä joulukortilla ja 

pienellä paketilla, joka sisälsi muun muassa opiskeluvälineitä ja värikkäitä hiuslenkkejä.  

Koronapandemian lisäksi poikkeuksellinen maailmantilanne herätti huolta siitä, miten se tulisi 

vaikuttamaan lukiolaisten hyvinvointiin. Ukrainan sodan alkaessa jaoimme tietoa, mistä saa 

tarvittaessa tukea omaan hyvinvointiin. Järjestimme myös SPR:n keräyksen ukrainalaisten 

hyväksi.  

Vappuna piristimme opiskelijoita vapputapahtumalla. Opiskelijat jaettiin ryhmiin, joissa he 

kiersivät erilaisilla pisteillä. Tapahtuman päätteeksi tarjosimme kaikille jäätelöt.  

Vuoden aikana pyrimme vaikuttamaan erilaisiin asioihin ja ratkoimme asioita yhdessä 

opettajien kanssa. Koronapandemian aikana olimme huolissamme esimerkiksi 

sairaspoissaolojärjestelyistä ja siitä, mitä tapahtuisi, mikäli sairastuisi. Sovimme yhdessä 

erilaisista hybridiopetuskäytännöistä, jotta jokaisen opiskelun sujuva jatkuminen olisi 

mahdollista. Teimme myös muutamia muutoksia tiloihin, kuten lisäsimme pöytiä käytäville 

opiskelupaikkojen lisäämiseksi. Keskustelimme myös ympäristön siisteydestä, minkä 

seurauksena saimme lisää kierrätysastioita käytäville.  

Tuokoon ensi vuosi tullessaan monia mukavia hetkiä ja virkistäviä tapahtumia. Jatketaan 

syksyllä yhdessä vaikuttamista lukiolaisten hyväksi. Toivottavasti saamme ensi vuonna laajan 

joukon uusia opiskelijoita mukaan toimintaan. Kiitos kaikille, jotka ovat vuoden aikana olleet 

mukana toiminnassa! 

 

Jäsenet: Roosa Pöntiö, Oona Turma, Elina Riikonen, Edvin Eskola, Tiia Vallinkoski, Bea 

Janhonen, Umeimah Aktour, Emma Lahtinen, Henna Kilpinen, Mari Horsma-Aho, Asta 

Lepistö, Akseli Vilpponen, Pinja Tikkakoski 

 

Pinja Tikkakoski 
 

 



   
 

   
 

 

Ykkösten vuosi 

 

Nyt kun tämä meidän ensimmäinen lukiovuotemme alkaa olla lopuillaan, olisi aika muistella 

sen tapahtumia. Vuosi on singahtanut ohi kuin luotijuna, ja tuntuu, kuin vasta eilen olisimme 

istuneet auditoriossa kuuntelemassa vuoden alun puheita. Ensimmäiset päivät lukiossa olivat 

jännittäviä ja vaativat hieman totuttelua: olihan ympärillä uusia tapoja, opettajia ja kavereita. 

Kuitenkin jo heti ensivaikutelma lukiosta oli positiivinen.  

Opiskelua on ollut enemmän kuin yläkoulussa. Lukion pienen koon vuoksi opettajat kuitenkin 

tuntevat opiskelijat hyvin ja pystyvät auttamaan jokaista tarpeiden mukaan. Lukiossa 

muutenkin vallitsee hyvä ja turvallinen ilmapiiri – jokaista arvostetaan omana itsenään, kaikkia 

autetaan ja ajatuksia kuunnellaan. Lukion hyvä ilmapiiri näkyy myös lukion tapahtumissa.  

Lukion tilat ovat siistit ja viihtyisät. Myös ruokala on mukava, ja kouluruoka on ollut hyvää. On 

myös kivaa, kuinka lukiolla on monia kivoja vapaa-ajan aktiviteetteja. Biljardi- ja 

ilmakiekkopöydät, pöytäjääkiekko ja -jalkapallo sekä konsolipelit ovat hauskoja yhteisiä 

ajanviettotapoja.  

Ensimmäisestä lukiovuodesta on siis jäänyt mieleen hyviä muistoja. Vanhat ja uudet ystävät 

tekevät opiskelusta ja elämästä hauskaa, ja koulusta saaduilla uusilla opeilla pääsee pitkälle. 

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta, nyt on aika siirtyä kesäloman viettoon. 

 

Eeva Luukas ja Ella Ohranen 

 

Kakkosten vuosi 

 

Aivan käsittämätöntä, että aika on mennyt näin nopeasti. Eikös me ihan vasta äskettäin istuttu 

auditoriossa kuuntelemassa, kuinka toinen vuosi on raskas ja opintojen kannalta tärkeä? 

Taidettiinhan me istua, mutta todellisuudessa se tapahtui viime syksynä.  

Oikeastihan toinen vuosi oli yllättävän sujuva (ainakin itselleni). Rennolla asenteella vaan 

eteenpäin hauskaa pitäen, ja siinä lomassa pystyi vähän miettimään niitä koulujuttujakin. Joo 

joo kaikki tietävät, että koulu on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on se, mitä sen ulkopuolella 

on: perhe, kaverit, ystävät. Näiden avulla jaksaa sen biologian 2. kurssin eliötyönkin vääntää. 

Huh mikä homma!  

Mutta mennäänpäs nyt niihin kivoihin asioihin, kuten Wanhojen tansseihin! Ne jouduttiin 

kertaalleen jo siirtämään helmikuulta toukokuulle, ja siinä jo alkoi miettimään, että mitäs nyt 

tästäkin tulee, perutaanko ne kokonaan? Mutta onni oli meidän puolellamme, ja pääsimme 

kuin pääsimmekin panemaan jalalla koreasti täydelle salille peräti ilman maskeja naamalla. 

Wanhojen tanssit olivat yksi ikimuistoisimmista hetkistä, ja ne saivat ajattelemaan, kuinka 

ihanaa on olla nuori.  

Oli tanssien lisäksi muitakin kivoja hetkiä kakkosvuonna, kuten se, että kevään tultua alkoi 

näyttämään siltä, että rakas ystävämme korona alkaisi hellittämään ja rajoitukset löystymään. 

Maskien poistuessa oli jo unohtanut, miltä toisen kasvot näyttävät, ja kuinka piristävää on se, 

kun saa hymyn joltakin käytävällä.  



   
 

   
 

Se, mihin olemme valmistautuneet kaksi vuotta, on jo kohta aivan ovella. Nimittäin kirjoitukset! 

Ne alkavat jo syksyllä, ja valehtelisin, jos sanoisin, ettei se jännittäisi. Mutta eiköhän me kaikki 

siitä selvitä, kun ovat muutkin selvinneet. Jos ei muuta, niin kirjoitukset voi pitää ainakin 

sellaisena hauskana eväsretkenä. 

Kohta tulee aika, jolloin emme saa enää keittiön herkullisia soppia taikka hyviä keskusteluita 

opettajien kanssa, joten pitää nauttia abivuodesta vieläpä enemmän. Mutta nyt lähden 

ilmoittautumaan syksyn kirjoituksiin! 

 

Elli Kuivisto 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Abien vuosi 

 

Kolme vuotta lukiossa on mennyt nopeasti. Niiden aikana olemme uurastaneet paljon 

kouluhommien parissa, mutta olemme saaneet myös unohtumattomia kokemuksia ja 

tutustuneet aivan mahtaviin ihmisiin. Abivuosi on ollut samaan aikaan rankin ja kivoin vuosi 

kouluvuosieni aikana. Nyt onneksi hieman loputtomalta tuntuva urakka on ohi. 

Ylioppilaskirjoitukset on suoritettu.  

Vuosi alkoi ylioppilaskirjoituksilla. Itselläni oli tosin vain yksi ylioppilaskoe, joten siitä sai ikään 

kuin hyvää harjoitusta kevääseen. Eivät syksynkään kirjoitukset silti helppoja olleet. Toisaalta 

muuten rankkaa abivuotta helpottivat kevyemmät jaksot. Kuitenkin pian syksyn jälkeen alkoi 

uudelleen pänttääminen kevään kirjoituksiin.  

Opiskelun lisäksi, olemme ehtineet pitämään hieman myös hauskaa. Järjestimme abien 

teemaviikon, jossa pukeuduttiin eri teemojen mukaan. Lisäksi meillä oli pienet potkiaiset ja 

loppuhuipennukseksi penkkarit. Penkkarit eivät olleet aivan normaalit koronan vuoksi, mutta 

ne olivat mielestäni niin hyvät kuin siinä tilanteessa pystyi olemaan tai ainakin abeilla oli 

hauskaa. Penkkareissa meillä oli abishow ja sen lisäksi perinteinen karkkien heittely. Varsinkin 

alakoululaiset hullaantuivat siitä, kun pitkästä aikaa päästiin heittelemään karkkeja.  

Penkkareiden jälkeen alkoi lukuloma. Lukulomalla sitten luettiin enemmän tai vähemmän. 

Joka tauksessa töitä kirjoitusten eteen tehtiin paljon. Lukuloman lopuksi alkoivat kirjoitukset. 

Kevään kokeet olivat huomattavasti stressaavammat kuin syksyllä. Onneksi mukana olivat 

hyvät eväät, joita pystyi syömään, kun kuuden tunnin istuminen alkoi väsyttämään. Samaan 

aikaan kirjoitusten kanssa abeilla oli tehtävänä iso päätös: piti hakea uuteen kouluun. Onneksi 

ylioppilaskokeet ja haut korkeakouluihin on nyt tehty ja pääsemme juhlimaan kauan odotettuja 

ylioppilasjuhlia.  

Kiitos kaikille ja onnea abeille! 

Roosa Pöntiö 

 

 



   
 

   
 

OPISKELUA MONIN TAVOIN 

 

Valamo resan 

 

Onsdag 11 maj 
 

Valamo resan började med start från Kronoby. På förmiddagen anlände vi till Muuramen 

lukio och inledde besöket med lunch. Efter maten fick vi vara med på deras lektioner.  
 

Iltapäivällä lähdimme yhdessä Jyväskylän keskustaan, missä pelasimme pienissä ryhmissä 

Amazing Race -peliä. Pelissä vierailimme tunnetuimmilla nähtävyyksillä, kuten Neron 

portailla ja Minna Canthin patsaalla, ja suoritimme erilaisia tehtäviä. 
 

Torsdag 12 maj 
 

Vi tillbringade natten på ett hostel och nästa morgon hämtade vi upp Muurame studeranden 

och resan till Nyslott började. Vid Nyslott fick vi en guidad tur på både svenska och finska i 

Olofsborg. Efter det, hade vi fritid. 
 

Savonlinnasta matkamme jatkui Valamon luostariin Heinävedelle. Illalla leikimme 

tutustumisleikkejä ja söimme iltapalaa luostarin rannassa. Nukuimme Valamon hotellissa 

hyvät yöunet. 
 

Fredag 13 maj 
 

Tidigt på morgonen vaknade vi för att delta i en ortodox morgonbön. Vi blev en erfarenhet 

rikare eftersom upplevelsen var väldigt annorlunda än vad vi är vana med. Efter det åt vi 

morgonmål vid klostrets restaurang. 
 

Aamupalan jälkeen tutustuimme Valamon ympäristöön oppaan johdolla. Saimme paljon 

lisätietoa Valamon historiasta ja luostarin vanhoista rakennuksista. Opastusta sai kuunnella 

joko suomeksi tai ruotsiksi. Opastuksen jälkeen söimme lounasta ja lähdimme kotimatkalle. 
 

Sammanfattning 
 

Resan var händelserik, intressant och lärorik. Det blev inte lika skrämmande då alla var i 

samma båt gällande våra språkkunskaper. 
 

Reissu oli kaiken kaikkiaan hyvin onnistunut. Oli hauskaa tutustua kruunupyyläisiin 

opiskelijoihin sekä vahvistaa omaa kielitaitoa. Se, että kaikki saivat käyttää halutessaan 

omaa äidinkieltään, rohkaisi varmasti monia juttelemaan ja tutustumaan. 

 

Frida Karlström, Fanny Kaitfors, Lilja Läspä, Sandra Dahlvik, Anna Järvenpää 
 

 



   
 

   
 

 

 

 

Finland-Austria Exchange 

 

In January 2022 we received Nici Steinhuber from Austria to spend six weeks with us. 

 

Nici: 

At first I was afraid of doing an exchange, but it was an opportunity not to be missed. And all 

the worries were for nothing! My host family too was never anything else than welcoming and 

nice. 

I loved the food too, and especially enjoyed Laskiaspulla, while Salmiakki is something that 

tasted rather …interesting. 

Coming back to Austria was not easy after such a nice stay, but it was not a goodbye for long, 

as my host-sister Marianna arrived a month later in Austria. And having her here was a real 

treat! We visited Austria’s most beautiful places, some of which even I hadn’t seen before. All 

good things have to come to an end however, but I’ll always remember these past weeks. 

 

Marianna:  

I arrived in Austria’s spring in the beginning of April. I was excited to leave the cold Finland 

behind but to my surprise I brought the snowy weather with me to Austria. But of course that 

wasn’t a problem for me and I got to make one of my dreams true which was to go skiing in 

the Alps. The Alps were very impressive and the beautiful mountain scenery was visible from 

my “hometown” Stadl-Paura and my host school Hak Lambach too. 



   
 

   
 

Luckily to me who had packed mostly summer clothing with me the weather turned very warm 

approaching the end of my stay. Alongside all the other things I got to experience we went 

hiking, saw the city and swam in the pool. 

During the time of about six weeks I challenged myself to do some intense language learning 

and actually managed to learn quite some German which was very rewarding. It was amazing 

to get to know the culture and prove wrong the stereotypes I had about it. 

 

Marianna Manninen ja Nicole Steinhuber 

 

 

 

 

Kestävää kehitystä opiskelemassa keke 2 -kurssilla 

 

Kevään keke-kurssille mahtui monta kiinnostavaa vierailijaa ja aktiviteettia. Saimme mm. 

kuulla Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen opiskelijoilta alan uusimmista tutkimuksista ja 

opimme paljon uutta. Luennoimassa kävi myös metsien ystävä ja yrittäjä Marjut Rautiainen 

kertomassa luontosuhteesta sekä retkeilyguru Tommi Lahtonen, joka kertoi tekemästään 

Suomen halki kulkevasta vaelluksesta.  

Kurssin aikana kävimme myös geokätköilemässä, ja mukana oli myös kurssilaisen koiravieras 

Sipe. Kurssin kohokohta oli kuitenkin koko päivän mittainen retki kuvankauniiseen Etelä-

Konneveden kansallispuistoon. Retkellä oli keke-kurssilaisten mukana myös muutama tutor-

opiskelija sekä keke-opettajien, Mikan ja Nooran, lisäksi iki-ihanat Raili-opo ja hissan ope 

Marjo!  

Aamulla kahdeksalta hyppäsimme bussin kyytiin ja kymmenen aikoihin olimme perillä 

kansallispuistossa. Kuljimme yhdessä kolmen vuoren vaelluksen, josta kertyi matkaa lopulta 

noin 14 kilometriä! Matkan varrella nousimme kivikkoisia ja sammaleisia polkuja pitkin kohti 

“vuorten” huippuja ja sitten laskeuduimme alas hankalaa maastoa polvet kipottaen. 



   
 

   
 

Pysähdyimme retkellä myös pidemmälle evästauolle nuotion ääreen ja paistoimme makkaraa 

ja vaahtokarkkeja.  

Reitin maisemat olivat päätähuimaavan kauniit ja haastavan ja uuvuttavan patikoinnin 

arvoiset. Kotimatkalla bussissa vallitsi väsyneen raukea tunnelma ja sukkahien tuoksahdus. 

 

Viena Honkala 

         

 

Kokemuksia yrittäjyysopinnoista 

  

Valitsin tiimiyrittäjyys- ja projektikurssin, koska olen kiinnostunut yrittäjyydestä ja halusin oppia 

siitä enemmän. Kurssilla tutustuimme yrittäjyyteen ryhmätöiden avulla, minkä jälkeen 

päätimme järjestää tapahtuman. Halusimme järjestää koko koululle KeijoCup 2021 -

tapahtuman, joka piristää opiskelua ja luo lisää ryhmähenkeä. KeijoCupissa luokat kiersivät 

rasteilla, joiden aiheena oli urheilu, pakohuone ja musiikki. 

Oppitunneilla hankimme sponsoreita ja suunnittelimme tapahtumaa.  Mielestäni parasta oli 

oppia, miten tapahtuma järjestetään ja mitä sen järjestäminen vaatii. Kurssin aikana 

työskenneltiin lähes koko ajan ryhmässä eikä läksyjä tullut ollenkaan. Suosittelen yrittäjyyden 

kursseja kaikille, koska ne ovat kivaa vaihtelua lukio-opintoihin. 

Topi Tuunanen 

 

Uutta tukea opiskeluun – PLUS-kerho 

Syyslomasta eteenpäin lukiolla on pyörinyt 1–2 kertaa viikossa PLUS-kerho, jonka ideana on 

ollut nimensä mukaisesti Pelejä, Läksyjä ja Upeaa Seuraa. Lukuvuoden aikana moni opiskelija 

sai kerhossa apua matikan, kemian ja fysiikan läksyihin, mikä helpotti omien tavoitteiden 

saavuttamista.  

Pulmapelejä useampi opiskelija tykkäsi käydä näpertelemässä, mutta muut koululle ostetut 

pelit (Carcassonne, Codenames, Dalmuti, Yatzy) jäivät vielä lähes käyttämättä. PLUS-kerho 

saa jatkoa ensi lukuvuonnakin.  

Tervetuloa mukaan entistä suuremmin joukoin pelaamaan ja opiskelemaan! 

 



   
 

   
 

 

 

Kuvia lukuvuoden varrelta 

                  

 

Liikuntailtapäivä 3.9.2021 



   
 

   
 

     

Ykkösten tsemppipäivänä 14.9.2021  Vapaa-ajan suosikki 

pakopeliongelmanratkaisua 

 

 

 

Ylioppilasjuhla 3.12.2021 



   
 

   
 

 

Hakijan päivän KV-pajalaiset 9.12.2021 

 

 

 

   

 

Liikuntatutorien liikkapäivä 14.1.2022 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

     

 

Hernepussien ompelua liikkavälkille 27.1.2022  Kultamitalijuhlaa! 

 

 

 

 

Keltanokat liikenteessä potkiasissa 16.2.2022 Dancing Queen  

Railin läksiäiskahvit 24.5.2022 

      

  

 



   
 

   
 

Tapahtumat lukuvuonna 2021–2022 

 

Elokuu 

11.8. Lukuvuosi alkaa 
13.8. Ykkösten vuosiluokan puun istutus 

19.8. Ykkösten tervetulotapahtuma 
20.8. Koulukuvaus 

27.8. Kisällin hallituksen syyskokous 
30.8. Avoimet golfkisat Muurame Golfissa 
30.8. Ehkäisevän päihdetyöryhmän lukuvuoden ensimmäinen kokous 

 

Syyskuu 

3.9. Liikuntailtapäivä 
3.9. Kekettäjien JAMK-yhteistyöpäivä 
3.9. Micke Björklundin ja Henrik Skarevikin virtuaalivierailu ruotsin tunneilla, aiheina ruotsalainen 

ruokakultuuri ja Ruotsin kulttuurituntemus 
8.9. Vanhempainkerho kokoontui  

9.9. Lukiolaisten liitto esittäytyi ykkösille 
14.9. Ykkösten tsemppipäivä 

24.9. Nälkäpäiväkeräys koululla 
29.9. Sari Kämäräinen Innolasta esittelemässä Kisälli-duunirinkiä 

 

Lokakuu 

5.10. Kansainvälisen opettajien päivän kahvitus Anoppilassa 

6.10. Ykkösten vanhempainilta (etä-yhteyksin) 
8.10. Henkilökunta Säynätsalon kirkkoon ja kunnantaloon tutustumassa työhyvinvointi-iltapäivän 

merkeissä 

9.–10.10. OPKH koulutuksessa Water-festivaaleilla 
12.10. Kekettäjillä JAMK-yhteistyöpäivä 

14.10. Viivi Puustinen esittelemässä Turun kauppakorkeakoulua  
15.10. Keke-luennot koko koululle (etänä): Anna Härri Lappeenrannan-Lahden teknillisestä 

yliopistosta luennoi tekstiilien kierrätyksestä ja Janne Poranen Spinnovasta kertoi yrityksensä uudesta 

tekstiilikuituteknologiasta  
26.10. Yrittäjätarinat ykkösille: kummiyrittäjät Pietari Sorri, Jaana Laitila ja Juha Herrainsilta vieraina 

26.10. Helmi Oksanen ja Elias Mäkinen esittelemässä ammattikorkeakouluopintoja, Kusti Mäkinen 

(etänä) esitteli Aalto-yliopistoa 

28.10. Emmi Harjuniemi Lapin yliopistosta luennoi älyvaatteista historian ja maantieteen opiskelijoille 

 

Marraskuu 

11.11. Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi, Aki osallistui 
12.11. Kirjastopedagogi Johanna Tornikoski esitteli ÄI4-kurssilaisille vaikuttavaa kirjallisuutta 

12.11. JAMKin avoimet ovet ja Jyväskylän yliopiston hakijan päivä 
15.11. Koulun ympäristötyöryhmän syksyn kokous 
15.11. Vanhempainkerhon palaveri 

15.11. Senni Lipponen esittelemässä opiskelijoille biopankin toimintaa TO1-kurssin (monitieteinen 

ajattelu) opiskelijoille 

16.11. Anu Ope-Tetissä 21B:n kummiyrityksessä Alkio-opistossa 
16.11. Muuramen kirjaston kirjastopedagogi Johanna Tornikosken sarjakuva- ja runo-vinkkaus ÄI4-

kurssilaisille 
17.11. TO1-kurssin opiskelijoiden vierailu Muuramen hammashoitolaan: hammashoitolan toimintaa ja 

työtehtäviä esittelemässä hammaslääkäri Teemu Taipale  

19.11. Kaisa Lakkala Ilmatieteen laitokselta esitteli opiskelijoille UV-säteilyn tutkimista (TO 1 -kurssi) 



   
 

   
 

19.11. Nuori Suomi ry:n vuoden 2020 Tsemppari-palkinto rehtori Aki Puustiselle 
23.11. Opiskelijoita Studia-messuilla 

25.11. Kakkosten vanhempainilta 
26.11. Yrittäjyysopiskelijoiden tapahtuma: liikuntapelejä, pakopeli yms. virkistystä ikäluokittain 

26.11. Saara Hetemäki Iqviasta esitteli opiskelijoille rekisteripohjaista lääketutkimusta (TO 1 -kurssi) 
29.11. Ville ja Kirsi Väyrynen kertomassa lääkärin työstä opiskelijoille (TO 1 -kurssi) 

 

Joulukuu 

1.12. Pauli Kallio (Turun yliopisto) kertoi biologian ja kemian työkurssilla ympäristöystävällisen 

biotekniikan kehittämisestä (erityisesti syanobakteereita ja fotosynteesia hyväksikäyttäen) 
2.12. Jatko-opintojen esittelyiltapäivä: alumneja vierailemassa useilta eri aloilta  

2.12. Siiri Seppä kertoi opiskelijoille Nordjobb-työkokemuksesta virtuaalisesti 
2.12. Opettajien tyhy-ilta: Noora K. opetti saippuan tekoa 
3.12. Ylioppilasjuhla 

9.12. Hakijan päivä: yhdeksäsluokkalaiset kylässä 
9.12. Markkinointi-ilta yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille 

4.12. Pizzat kiitokseksi lukion esittelypäivään osallistuneille opiskelijoille 
10.12. Esittely biologian ja kemian työkurssin opiskelijoille eläinlääketieteen opinnosta (Helsingin 

eläinlääketieteellinen tdk) 

16.12. Koulunmäen käyttäjäryhmien "Kärryn" palaveri  
16.12. Opiskelijoita Koskikodilla esittämässä jouluista ohjelmaa 

20.12. Innolan hallituksen kokous 
22.12. Lukion joulujuhla 

 

Tammikuu 

11.1. Hyvinvointikysely opiskelijoille – FinEduAI-hanke yhteistyössä Aiwo Oy:n kanssa  

14.1. Liikuntatutorien järjestämä liikuntailtapäivä 
15.1. Ohjelmointikoulutusta pitkän matematiikan opiskelijoille 

19.1. Lukion terveystarkastus 
20.1. Innolan hallituksen kokous 
25.1.–27.1. Hernepussien ompelutempaus ja SPR:n vaatekeräys 

 

Helmikuu 

1.2. Taksvärkkipäivä. Opettajat Keski-Suomen museossa vierailemassa.  
10.2. Työelämä tutuksi -tapahtuma: vieraita eri aloilta  

11.2. Vaihto-opiskelija Nicole kertoi kotimaastaan koko koululle 
14.2.–18.2. Innoflash-viikko ykkösillä, yhteistyössä JAMKin ja Ommellisen kanssa 
15.2. Kirsi Purnu Nordeasta puhumassa sijoittamisesta opiskelijoille 

16.2. Potkiaiset 
17.2. Penkkarit 

 

Maaliskuu 

4.3. Ohjelmointikoulutusta pitkän matematiikan opiskelijoille 

10.3. Kirjavinkkaus Muuramen kirjastossa ÄI4-kurssilaisile 
24.3. SPR:n Ukraina-keräys 

28.3. Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeen kouluvierailu: Tuuli Paadar tutustutti MU2-kurssilaisia 

saamelaiseen kulttuuriin ja musiikkiin 

 

Huhtikuu 

12.4. LI3-kurssi kävi kiipeilemässä Boulderpajassa. 

25.4. Vanhempainkerhon palaveri 
25.4. Kirjavinkkaus Muuramen kirjastossa ÄI4-kurssilaisille 



   
 

   
 

26.4. Marjut Rautiainen vierailemassa Keke 2 -kurssilla, aiheena "Minä ja luonto" 
28.4. Veli-Matti Lähteenmäki Metsäkeskuksesta vierailemassa Keke 2 -kurssilla, aiheena 

ilmastokestävä metsätalous Keski-Suomessa 
29.4. OPKH:n vapputapahtuma ja jätskibaari 

29.4. Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeen kouluvierailu: Tuuli Paadar tutustutti MU2-kurssilaisia 

saamelaiseen kulttuuriin ja musiikkiin 

 

Toukokuu 

2.5. Koulunmäen ympäristötyöryhmän kokous 

6.5. Wanhojen päivä 
9.5. Räppäri Jesse P. RUA3-kurssilla rap-lyriikoista puhumassa 

9.5. Lotta-Riina Sundberg Jyväskylän yliopiston biotieteiden laitokselta puhumassa opiskelijoille 

bakteerien ja virusten perimästä 
10.5. Keken vaatetus-teemavuoden minä-tason tunti: vestonomi Pipsa Niemen luento ja tehtäviä 

11.5. Fysiikan opiskelijoita vierailemassa Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella, Nano-

tiedekeskuksessa ja kiihdytinlaboratoriossa 

11.5. 21B kummiyritysvierailulla Alkio-opistolla Korpilahdella 
11.5. Kotikansainvälisyyttä: Kruunupyyn lukiosta vieraita 
12.5.–13.5. Kruunupyyn lukion kanssa yhteistyöretki Savonlinnaan ja Valamoon (Hallå-hanke, Projekt 

Hallå) 
13.5. Google Meet -etäyhteys opiskelijoihin Taiwaniin ENA3-ryhmässä 

16.5. Mika vieraili kummiyrityksessä (Nordic Drones) 
17.5. Tommi Lahtonen ("eräguru") vieraili Keke 2 -kurssilla 

17.5. Kummiyrityskahvit 
20.5. Keke 2 -ryhmä patikoimassa Etelä-Konneveden kansallispuistossa  
24.5. Raili-opon välikohtaus “Kerran vielä” – Railin läksiäiset opiskelijoille: sketsi, musiikkia ja 

korvapuusteja 

 

Kesäkuu 

4.6. Ylioppilasjuhla 

 

 

 

  



   
 

   
 

Uudet ylioppilaat kevät 2022 

 

Aaltonen Emma 

Anttonen Julia 

Askolin Ilona 

Autio Kasperi 

Avikainen Anni 

Berg Eetu 

Holopainen Iida 

Honkanen Jukka 

Hytönen Tuomas 

Hänninen Vilma 

Immonen Aatos 

Junttonen Veikko 

Kangasaho Siiri 

Kankaanperä Jere 

Karppi Juuso 

Ketola Väinö 

Kiilamaa Jonna 

Kinnunen Viliina 

Kolehmainen Pinja 

Korhonen Emilia 

Kuivisto Lauri 

Kulju Veeti 

Kähönen Tapani 

Köykkä Lotta 

Laitinen Aada 

Lakka Nea 

 

 

 

Lamminpää Leo 

Latukka Helmi 

Lehtonen Eevert 

Leppänen Netta 

Lilja Laura 

Lämsä Matias 

Manninen Marianna 

Montonen Tuuli 

Niemi Oskari 

Nieminen Kirsikka 

Pajunen Daniel 

Pennanen Onni 

Puustinen Fiinu 

Päiväniemi Oula 

Pöntiö Roosa 

Rauhala Joona 

Rintamäki Ella 

Risku Antti-Jussi 

Rosti Riku 

Sabijan Sebastian 

Turma Oona 

Vanhala Juuso 

Vassinen Elias 

Viinikainen Hanna 

Vilpponen Selma 

Virrankari Tatu 

  



   
 

   
 

KEVÄÄN 2022 STIPENDIT  

Kinnunen Viliina  400,- Rotaryklubi/lions club opintomenestys (yo) 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kiilamaa Jonna 100,- Lukion stipendirahasto opintomenestys (yo) 
Luukas Eeva  50,- ”  opintomenestys 
Martikainen Eeva 50,- ”  opintomenestys 
Ohranen Ella  50,- ”  opintomenestys 
Nieminen Kirsikka 100,- ”  opintomenestys (yo) 
Puustinen Fiinu 100,- ”  opintomenestys (yo) 
Hytönen Tuomas 100,- ”  aktiivisuus ja yritteliäisyys 
Hänninen Vilma 100,- ”  ” 
Manninen Marianna 100,- ”  ” 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Pöntiö Roosa 80,- Muuramen apteekki menestynyt kemian, 
   fysiikan 

biologian ja/tai 
terveystiedon opinnoissa 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Janhonen Bea   100,- Yrittäjä Heikki Kalliomäen muistostipendi  
Ojanperä Santeri  100,- 
Vallinkoski Tiia  100,- 
Kovasiipi Jan-Patrik  100,- 
Kilpinen Henna  50,- 
Tuunanen Topi  50,- 
Dadu Eeli   50,- 
Pirkkalainen Ilari  50,- 
Wirén Pauliina  50,- 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Yrittäjä Jarkko Jalonen 

Niemi Oskari   100,- yrittäjä Jarkko Jalonen menestynyt matematiikan 
yo-kokeessa 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Anttonen Julia  50,- LC Muuramen musiikkistipendi 
Askolin Ilona   50,- 
Komonen Antti  50,- 
Manninen Pyry  50,- 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tikkakoski Pinja  50,- OPKH 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kangasaho Siiri (yo)  50,- Kisällin yrittäjyysstipendi 
Nieminen Nea  50,-  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



   
 

   
 

Pinomäki Otto  50,- vanhempainkerho  toveruus ja kumppanuus 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kinnunen Viliina  50,- Helsingin Yliopiston Keskisuomalainen osakunta 

kotiseutuhenkisyys, järjestöaktiivisuus, opinnoissa 
menestyminen,  yleinen akateeminen kiinnostus, 
potentiaalinen yliopisto opiskelija. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vanhala Juuso  50,- P Keski-Suomen myöntämä yhteisöllisyysstipendi 

Puustinen Fiinu 50, Yhteiskunnallisissa opinnoissa eritoten lakitiedossa 
ansinsioituneelle opiskelijalle 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Aaltonen Emma kemia lehden vuosikerta kiinnostus kemian opintoihin 
Köykkä Lotta 
Lehtinen Emma 
Järvenpää Anna 
Forsman Eemeli 
 
Janhonen Bea Uusiouutiset  kiinnostus ympäristöasioihin 
 
Pöntiö Roosa  Tiedelehti  Yleinen kiinnostus tieteisiin 

Köykkä Lotta  Tietokirjastipendi   

Toivonen Oili e-kirja Pohjola-Norden  menestynyt  ruotsin kielen opinnoissa 

Turma Oona kirja Sverige Kontakt i Finland 
 menestyminen ruotsin kielen yo-kokeessa 

Hytönen Tuomas Long Play –verkkojulkaisu Yhteiskunnallinen valveutuneisuus ja 
kiinnostus 

Liikkuva opiskelu –diplomit jakaa koordinaattori Marjo Kuikka 

Jaamme diplomit ansioituneille liikuntatutoreille. He ovat olleet mukana kehittämässä lukioomme liikunnallista 
toimintakulttuuria ja vastanneet liikunnallisen välituntitoiminnan kehittämisestä. Nämä ansioituneet liikuntatutorit ovat 
olleet työssään uranuurtajia ja ovat osoittaneet tehtävissään luovuutta ja rohkeutta. 

Holopainen Iida 
Turma Oona 
Pöntiö Roosa 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Hymypatsaat jakaa Muuramen lukion opiskelijakunnan hallituksen pj Pinja Tikkakoski 
Aktour Umeimah 
Leppänen Atte 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 



   
 

   
 

Muuramen yrittäjäjärjestön stipendit 

Lilja Laura  50,- yritteliäs, aktiivinen, rohkea 
Holopainen Eero 50,-  yritteliäs, aktiivinen, rohkea 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Lahtinen Emma Muuramen Lions klubin kesävaihto 5vko Teksas 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

 

 

 

 

KETTERÄ 

ROHKEA 

LUOVA 

VASTUULLINEN 

EDELLÄKÄVIJÄ 

 

 

 

 

 

 


