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Rehtorin terveiset  
 
Hyvät lukijat! 
 
Outokummun lukion 44. toimintavuosi on 
päätöksessään. Koulun työvuoteen on jälleen 
mahtunut monenlaisia tapahtumia, sekä iloja 
että suruja – yksikään päivä ei ole ollut saman-
lainen. 
 
Kuluneen lukuvuoden alussa koulukiinteis-
töömme tehtiin joitakin tarvittavia korjauksia 
ja koulurakennuksen tilaa tutkittiin säteilyn ja 
sisäilman osalta. Koulumme terve rakennus 
todettiin kelvoksi paikaksi oppilaitokselle, 
mikä ei ole mitenkään itsestään selvää tämän 
päivän Suomessa. Siltä osin siis vanhassa vara 
parempi. 
 
Syksyn 2018 ylioppilaskokeiden yhteydessä 
koettiin tavallaan historiallinen hetki, kun vii-
meiset paperiset ylioppilaskokeet järjestettiin 
matematiikassa. Kevään ylioppilas-kokeet oli-
vat ensimmäiset täysin digitaaliset ylioppilas-
kokeet. Tekniikan osalta ylioppilaskokeet 
ovat sujuneet koulussamme hyvin ja myös 
opiskelijat ja opettajat ovat olleet pääsääntöi-
sesti tyytyväisiä digikokeisiin. 
 
Tämän lukuvuoden aikana koulussamme ei 
ole ollut kansainvälisiä vieraita omista yhteis-
työkouluistamme, mutta kevättalvella 2019 
saimme pitää vieraina walesilaista opettaja-
ryhmää. Kansainvälisyys on kuitenkin ollut 
mukana yhteistyölukioiden kanssa järjestetyn 
Cern –tiedeleirikoulun kautta. Neljä kou-
lumme opiskelijaa lehtori Pasi Hirvosen joh-
dolla vieraili Cernin ydintutkimuskeskuksessa 
27.11.-2.12.2018 ja osallistui aktiivisesti leirikou-
lun ohjelmaan. 
 
Tämän yhteistyön lisäksi vaihto-oppilastoi-
minta on jatkunut vilkkaana. Koulumme opis-
kelija Jenni Smolander on viettänyt kuluneen 
lukuvuoden Meksikossa ja omassa koulus-
samme on puolestaan ollut vaihto-opiskelija 
Carolina Vazquez Gonzales Meksikosta sekä 
vielä syyslukukauden ajan Estaana Paul Uusi-
Seelannista. Kaikki ovat vaihto-oppilaana Ro-
tary –järjestön kautta. 

 
Lukuvuoden 2018-19 aikana vahvistettiin edel-
leen Juuan, Polvijärven ja Outokummun lukioi-
den yhteistyötä. Kolmen pienen lukion yhtei-
seen kurssitarjottimeen mahtui 35 yhteistä 
kurssia ja samaan pyritään myös tulevan luku-
vuoden osalta. Yhteinen kurssitarjonta ope-
tettiin etäyhteysohjelmiston avulla eri kou-
luille. Uusi Zoom –etäyhteysohjelmisto osoit-
tautui käytännössä luotettavaksi ja ohjel-
misto mahdollistaa myös huomattavan hel-
pon tuntitallenteiden tekemisen. Jo vuoden 
2016 opetussuunnitelman paikallinen osa val-
misteltiin kolmen lukion yhteistyönä ja tätä 
käytäntöä päätettiin jatkaa myös vuoden 2021 
opetussuunnitelman valmistelussa. Tätä var-
ten kolmen lukion kimppa sai myös tukea 
Opetushallituksen hankerahoituksesta. 
 
Outokummun lukio on jo vähitellen valmistau-
tunut lukiolain uudistukseen. Erityisopetuk-
sen pohjaa on voitu vahvistaa ostamalla eri-
tyisopettajan palveluja Riverian Outokummun 
yksiköltä ja samalla olemme päässeet aloitta-
maan myös opiskelutaitojen paremman opet-
tamisen. Yhteistyö Ammattiopisto Riverian 
Outokummun yksikön kanssa on myös jatku-
nut hyvässä hengessä ja kaksois- tai kolmois-
tutkintoa suorittavat opiskelijat ovat pysty-
neet etenemään opinnoissaan hyvin. Tämän 
kevään ylioppilaista yksi on suorittanut kol-
moistutkinnon ja yksi kaksoistutkinnon. 
 
Nyt kiitän lämpimästi kaikkia koulumme yh-
teistyötahoja. Yhteistyön avulla on voitu saa-
vuttaa hienoja tuloksia. Erityisen suuren kii-
toksen ansaitsee SPR:n Outokummun paikal-
lisosasto, joka nopealla toiminnallaan pystyi 
auttamaan koulumme oppilaita kriisitilanteen 
käsittelemisessä. 
 
 
Kaunista 
kesää ja  
suloista  
suvea 
jokaiselle! 
 

 

  Juhani Räsänen 
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HALLINTO  

 
Räsänen Juhani  rehtori 

Haapasalo Kaisa  vararehtori 

Kolehmainen Päivi   koulusihteeri  

 

OPETTAJAKUNTA 

 
Haapasalo Kaisa, FM lyhyt matematiikka, kemia, fysiikka 

Haataja Minna, TaM kuvataide 

Hakulinen Sauli, KM poikien liikunta 

Hanttu Soili, FM ranska 

Hirvonen Pasi, FM pitkä matematiikka, fysiikka  

Karvinen Anne, FM saksa (alkava) 

Metsola Karri, FM biologia, maantiede, filosofia, terveystieto,  

 elämänkatsomustieto, tietotekniikka  

Montonen Maritta, FM englanti 

Mustonen Antonina, KM venäjä 

Mäki Janette, KM tyttöjen liikunta 

Oinonen Anu, FM saksa (jatkava) 

Pajarinen Jaana, FM äidinkieli ja kirjallisuus  

Pykäläinen Päivi, FM ruotsi, opinto-ohjaus 

Ruuska Tarja, FM erityisopettaja 

Ruuskanen Maija, FM   historia ja yhteiskuntaoppi, ev.lut.uskonto 

Räsänen Juhani, TM  psykologia, ortodoksinen uskonto, opinto-ohjaus 

Väänänen Matti, MO musiikki 

 

Valinnaiskurssien opettajat:  Husso-Turunen Sari, Kajava-Huhta Katja, Kuikka  

Kati, Pinterova Zuzana, Sirviö Marja, Tallgren  

Kristiina ja Tolvanen Annika 

 

MUU HENKILÖKUNTA 

 
Terveydenhoito:   Kuokkanen Risto koululääkäri 

  Koistinen Pirita terveydenhoitaja 

  Saikkonen Leena koulukuraattori  

Siivous ja kiinteistönhoito: Korhonen Eira  laitossiivooja 

  Naumanen Reijo kiinteistönhoitaja 

Kouluruokailu: Ettanen Raili ravitsemustyöntekijä 

Lukuvuosi 2018 - 2019 
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Yleistä  
 

Lukiomme upea sijainti antaa mahdollisuuden 

todella erilaiseen lukuvuoden aloitukseen. 

Missään muualla ei ole samanlaista näköala-

paikkaa kun Outokummussa. Niinpä tämäkin 

kulunut lukuvuosi alkoi upeassa auringonpais-

teessa ylhäällä kaivoksen näköalatasan-

teella, jossa rehtori evästi uudet ja entiset 

opiskelijat alkavaan lukuvuoteen. Samalla 

opettajat ja henkilökunta esittäytyivät 

opiskelijoille. 

 

 
 

Opettajakunta jatkoi lähes entisellä vahvuu-

della. Hanna-Mari Nupposen vanhempain-  

loman sijaisena toimi Maija Ruuskanen ja 

Miikka Metsolan sijaisena Karri Metsola, 

molemmat koko lukuvuoden. Jaana Pajarinen 

oli poissa vahvuudesta elokuun loppuun ja 

sen ajan sijaisena oli Lauri Kojo.  

 

Opiskelijakunta  

 

Aliisa Pekkanen 2B puheenjohtaja  

Inka Jussila 3A varapuheenjohtaja 

Matias Kanniainen 1A sihteeri  

Johannes Jämsén 2A rahastonhoitaja 

Helmi Ratilainen 1B tiedottaja 

Iida Riikonen 3B ptk:ntarkastaja 

 

Lukuvuosi lukuina  
 

Lukuvuoden aloittavia lukiolaisia oli 27 kah-

dessa ryhmässä ja opiskelijoita kaikkiaan oli 

87. Lisäksi yhdistelmätutkintoa suorittavia  

ammattiopisto Riveriasta oli syksyn vahvuu-

dessa 21 opiskelijaa.  

 

09.08.2018 taso 1 27 opiskelijaa 

 taso 2 30 

 taso 3  23 

 taso 4 8  

 

5.12.2018 syksyn ylioppilasjuhlassa ylioppi-

laslakin sai yksi lukion opiskelija ja yksi kol-

moistutkinnon suorittanut ammattiopiston 

opiskelija.  

 

Lukion 44:s toimintavuosi päättyi kevään 

lakkiaisiin 1.6.2019, jolloin ylioppilaslakin sai 

21 opiskelijaa.  

 

Kaikkiaan Outokummun yhteiskoulusta ja lu-

kiosta on valmistunut ylioppilaita jo 2923.  

 

01.06.2019 taso 1 26 opiskelijaa 

 taso 2 24 

 taso 3 21 

 taso 4 5 

 

Lukuvuoden kuluessa lukiosta erosi yhdek-

sän opiskelijaa siirtyäkseen toiseen oppilai-

tokseen tai työelämään. 

 

Enemmistö opiskelijoistamme on ollut outo-

kumpulaisia, mutta joukossamme oli opiske-

lijoita myös Liperistä, Joensuusta ja Tuus-

niemeltä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohessa vaihto-opiskeluvuoden kuulumiset 

Jenniltä ja Carolinalta: 

 



 

 

 

Vuosi Meksikossa 

29.7.2018 aloitin vajaan kymmenen kuukau-

den taipaleeni Meksikossa. Nuo kymmenen 

kuukautta tuntui silloin pitkältä ajalta, mutta 

jälkeenpäin ajateltuna se oli myös yksi elä-

mäni lyhimmistä ajanjaksoista. Nuo kuukau-

det olivat kuitenkin elämäni parhaimpia, 

mutta samalla rankimpia. Sain kokea ja 

nähdä aivan uskomattomia asioita, mutta 

toisaalta piti totutella elämään kaukana per-

heestä, ystävistä ja kaikesta mikä oli tuntu-

nut turvalliselta. 

Voin sanoa, että olinkin onnekas, sillä sain 

asua kahdessa aivan upeassa host-perheessä, 

jotka olivat tukenani aina kun sitä tarvitsin, 

mutta myös jakoivat ilon hetket kanssani. Tu-

kenani koko vuoden ajan oli myös paljon 

muita vaihto-opiskelijoita, keitä vuoden ai-

kana tapasin. Järjestöni Rotaryn ansiosta mi-

nulla on nyt elinikäisiä ystävyyssuhteita ym-

päri maailmaa ja he tulevat olemaan aina 

yksi perheeni. 

        Iloista vaihto-opiskeijajoukkoa 

 

On vaikeaa sanoa, mikä oli parasta vuoteni 

aikana, sillä hyviä muistoja on niin monia, 

mutta yksi asia on se, miten paljon opin vuo-

den aikana. Opin paljon toisesta tosi erilai-

sesta kulttuurista, vaikka se ei aina ollut help-

poa ja väärinkäsityksiäkin syntyi sen takia 

helposti. Opin myös uuden kielen ja tapoja 

elää arkea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeimpänä kuitenkin pidän sitä, miten 

vaihto-opiskelija-aika kasvatti minua ihmi-

senä. En ole enää se sama ihminen mitä olin 

ennen kun lähdin, mutta positiivisella ta-

valla. Kaikki hyvät ja huonot kokemukset 

avarsivat minun maailmankuvaani tosi pal-

jon, minkä takia ajatukseni ja mielipiteeni 

muuttuivat tosi paljon.  

Olen niin kiitollinen kaikille, jotka olivat mu-

kana vaihdossani ja sain tämän aikaiseksi, 

sillä en vaihtaisi mitään vaihto-oppilasvuo-

destani.        

                Jenni Smolander 2B 

 
 
 

 



 

 

 

 

 My experiences in Outokumpu 
 
This year has been one of my best in my life, 
because I have done things that I never 
imagined that I would do one day. People are 
always very kind to me. I have made many 
new friends more than what I imagined do-
ing here.  
 
People say that there are not many things to 
do in Outokumpu, but for me Yes there is all 
the time, I like to walk through the forest and 
breathe the fresh air, swimming in the lakes 
is the best and also I like to ride a bicycle in 
the city.  
 
One of my favorite places in Outokumpu is 
näköalatasanne vanha kaivos because I can 
see the whole city from there and the sunsets 
are beautiful.  
 
Another thing that I really like about Ou-
tokumpu is that it is a very quiet and safe city 
and I can walk out alone with all the security. 
 
I'm really going to miss all these things when 
I go home. 
 
 Vazquez Gonzalez Carolina 2A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outokummussa ollessaan Carolina pääsi osallistu-

maan myös Wanhojen tansseihin, kavaljeerina oli 

Herbert Salin. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Tvt ja opetus  
 

Outokummun lukio kuuluu valtakunnalliseen 

verkko-opetuksen kehittäjäyhteisöön ISO-

verstaaseen, jonka jäseniksi otetaan suoma-

laisten koulutuksenjärjestäjien toisen as-

teen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia. 

Isoverstaaseen kuuluu 26 oppilaitosta, 

joista kaksi on ammatillisia oppilaitoksia ja 

loput lukioita. ISOverstas vastaa yhteisen 

verkko-opetus-tarjonnan (lukio, ammatilli-

nen) kokoamisesta, kehittämisestä ja ylläpi-

dosta.  

 

ISOverstaan toiminnan vähentyessä paino-

piste on siirtynyt virtuaaliseen samanaikais-

opetukseen Juuan ja Polvijärven lukion 

kanssa. Kuluneena lukuvuonna Zoom-virtuaa-

likursseja järjestettiin Polvijärven ja Juuan 

kanssa saksan, espanjan, psykologian, tee-

maopintojen, ev.-luterilaisen ja ortodoksi-

sen uskonnon sekä eri reaaliaineiden ker-

tauskurssien opetukseen. Virtuaalisesti 

opetettiin yhteensä 27 kurssia lukuvuoden 

aikana.  Peda.net oppilaitosverkoston tar-

joama oppimisympäristö ja kotisivut ovat 

palvelleet hyvin koulun toimintaa.  

 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on koko-

naisuutena muuttunut arkiseksi osaksi kou-

lun toimintaa. Koulu on panostanut myös 

opiskelijoiden tietoteknisiin valmiuksiin, 

jotka ovat osoittautuneet yllättävän erita-

soisiksi. Kaikki lukion aloittaneet ovat suo-

rittaneet tietotekniikan peruskurssin TT01. 

 

Outokummun kaupungin hyvinvointilauta-

kunta osoitti ensimmäistä kertaa lukuvuo-

delle 2016-2017 määrärahan, jolla tuettiin 

lukiolaisten tietotekniikkahankintoja. Tämä 

tuki on jatkunut edelleen 300€:n suuruisena.  

 

Yhteistyö  
 

Lukion tärkeimmät yhteistyökumppanit oli-

vat Polvijärven ja Juuan lukiot, ISOverstas, 

sekä Riveria Outokumpu. Lisäksi ovat Keski- 

 

 

Karjalan musiikkiopisto ja Joensuun seudun 

seutuopisto, joiden järjestämiä kursseja lu-

kiolaisilla oli mahdollisuus suorittaa lähinnä 

ilta-aikoina. Lukuvuoden 2018-19 aikana sol-

mittiin myös yhteistyösopimus Itä-Suomen 

yliopiston sekä Karelia ammattikorkeakoulun 

kanssa. Lukiolaisille tarkoitettuja avoimen 

yliopiston kursseja valitsi kolme opiskelijaa 

ja Karelian avoimen ammattikorkeakoulun 

kursseja 14 opiskelijaa.  

 

Outokummun lukio on myös ollut mukana 

suunnittelemassa hanketta lukion opinto-  

ohjauksen ja työelämäyhteistyön kehittä-

miseksi. Hanke on saanut nyt rahoituksen ja 

se käynnistyy syksyllä 2019. 

 

Yhdistelmätutkintoon johtavia opintoja suo-

ritettiin Riveria Outokumpuun.  

 

Ulkomaista yhteistyötä jatkettiin edelleen 

Saksan Schöningenin Anna-Sophianeumin  

lukion kanssa ja keväällä 2018 alkaneet Cern 

–tiedeleirikoulun valmistelut päättyivät 

marras-joulukuun taitteessa 2018 tehtyyn 

tiedeleirikouluun Sveitsissä. 

 

Vanhempainillat  
 

13.09.2018  I vuositaso 

01.11.2018  II vuositaso 

25.10.2018  III vuositaso 

 

Vanhempainilloissa käsiteltiin mm. lukion 

aloittamista, ylioppilastutkintoa, opiskelijoi-

den jaksamista sekä jatko-opiskeluun liitty-

viä asioita. Vanhemmille varattiin myös aikaa 

henkilökohtaiseen keskusteluun ryhmänoh-

jaajien kanssa.  

 

Yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille tarkoi-

tettu vanhempainilta pidettiin 13.11.2018 

yhteistyössä ammattiopiston kanssa. 

 

 



 

 

 

Vierailut  
 

Syyskuussa opis-

kelijamme kävi-

vät katsomassa 

Joensuun kau-

punginteatte-

rissa esityksen 

”Voimatarina”. 

 

 

 

CERNin matka 27.11. – 3.12.2018 

 
Hiukkasen kiihdyttävä reissu 
 
Vuoden 2018 marraskuun lopulla viiden itäsuo-
malaisen lukion fysiikan jatko-opiskelijat lähti-
vät matkalle kohti CERNin hiuskkasfysiikan tut-
kimuslaitosta. Matkalle mukaan lähti oppilaita 
Outokummun, Polvijärven, Nurmeksen, Juuan 
sekä Lieksan lukioista opettajiensa johdolla. Mat-
kaa varten tehtiin paljon töitä, ja matkakassa 
karttui muun muassa karkinmyynnillä sekä pai-
kallisten yhdistysten lahjoituksilla. Outokumpu-
laisten opiskelijoiden matkaa sponsoroivat Lions 
Club Outokumpu, Lions Club Outokumpu Kupari, 
Outokummun Rotaryklubi sekä Outokummun 
Osuuspankki. 
 

 
Valtionvälistä huippufysiikkaa 
 
CERN on hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Sveitsin 
ja Ranskan rajalla Meyrinin kaupungissa, Alp-
pien vuoriston läheisyydessä. CERNissä tutkitaan 
aineen perusolemusta ja voimia, jotka pitävät sen 
koossa. CERNin keskeisin tutkimuslaitteisto on 
hiukkaskiihdytin LHC (Large Hadron Collider, 
suomeksi suuri hadronitörmäytin). 
  
Matkaan sisältyi tutustuminen niin tutkimuskes-
kukseen kuin myös CERNin välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevaan Geneven kaupunkiin, jossa 
me opiskelijat majoituimme matkan ajan. 

CERN:issä saimme tutustua hiukkaskiihdyttimien 
toimintaan, tietojenkäsittelyyn sekä tiedon säi-
löntään sekä hiukkasfysiikan tulevaisuuteen. Tu-
tustuimme luennoilla ja esittelykierroksilla mo-
niin eri ammatteihin fyysikoista insinööreihin. 

  
CERNin tutkimuskeskus ei rajoitu vain Meyriniin 
ja maanpinnalle rakennettuihin rakennuksiin, 
vaan me pääsimme myös iltapäivämatkalle 
Ranskan puolelle Cessy’n kuntaan, jonka alueella 
sijaitsee CMS (Compact Muon Solenoid), toinen 
LHC:n kahdesta yleiskäyttöisestä hiukkasilmai-
simesta. CMS-ilmaisin sijaitsee luolassa, joka on 
kaivettu sadan metrin syvyyteen. 
  
Saimme hyvin monipuolista tietoa siitä, millaista 
työskentely suuressa tutkimuskeskuksessa on 
sekä siitä, kuinka sellaiseen voisi tulevaisuudessa 
päästä töihin. Matkan jälkeen moni meistä pohti 
tulevaisuutta ja sitä, voisiko CERN tai jokin muu 
fysiikan tutkimuskeskus joskus olla työnanta-
jamme. Kolmen CERN-päivän jälkeen olimme op-
pineet hiukkasfysiikasta erittäin paljon, vaikka 
jotkut aiheet olivatkin hyvin korkealentoisia. 
CERNin ammattilaiset ovat tehneet hyvää työtä, 
sillä vaikeiden aiheiden tuominen yksinkertai-
sempaan, ”lukiolaisystävälliseen” muotoon, suo-
meksi ja englanniksi, ei ole mikään helppo teh-
tävä.  
 
Mutta ei ollut myöskään meille annettu kotiteh-
tävä, joka on vielä toistaiseksi fysiikan ammatti-
laisillekin mahdoton tehtävä: kvanttikenttäteo-
rian sekä suhteellisuusteorian yhdistäminen kai-
ken teoriaksi. Ehkä jonain päivänä joku meidän 
ryhmästä sen vielä kehittää… 

 
  
 



 

 

 

Kulttuurikylpyä Alppien ympäröimänä 
 
Jotta matkamme ei olisi ollut pelkästään pohdis-
kelua suurten asioiden äärellä, siihen sisältyi 
myös paljon kulttuuria. Matkan lopussa läh-
dimme päivän bussimatkalle Ranskan puolelle 
vierailemaan Chamonix’n sekä Annecy’n kaupun-
keihin. 
  
Chamonix’ssa näimme maisemia, jollaisia emme 
olleet koskaan omin silmin nähneet, muun mu-
assa vielä toistaiseksi ikijäässä olevat Alppien 
huiput sekä purojen kirkasta vettä, jota on sa-
nottu myös Euroopan puhtaimmaksi vedeksi. An-
necy’ssa tutustuimme eurooppalaiseen jouluto-
riin sekä pääsimme keskelle päivänpolttavinta 
politiikkaa törmäämällä keltaliivisiin mielen-
osoittajiin. Reissun viimeisenä päivänä meillä oli 
mahdollisuus vierailla museossa, jossa oli erilai-
sia fysiikkaan liittyviä interaktiivisia pisteitä ja 
jonka näyttely kertoi fysiikan sekä matematiikan 
historiasta. Meillä oli aikaa vierailla myös Gene-
ven Kansainvälisessä Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun museossa ennen kotimatkaa. 
  
Kiihdyttävä, mutta mieleenpainuva reissu 
 
Kaiken matkailun ohella tuli pakostikin tutustut-
tua myös lähikuntien muihin nuoriin. Matkaa oli 
erittäin mukava taittaa samalla aallonpituudella 
olevien opiskelijoiden kanssa, sillä kaikkia meitä 
yhdisti ainakin yksi asia: kiinnostus fysiikkaa 
kohtaan. Matka tarjosi lukemattoman määrän 
uusia kokemuksia ja elämyksiä, joita kykenee 
muistelemaan vielä vanhana kiikkustuolissa. 
Matka CERNiin maailmanluokan tutkimuskes-
kukseen huippuluokan ammattilaisten ohjauk-
seen oli uniikki elämys, jollaisia ei varmasti tule 
montaa kertaa vastaan elämän aikana. Kotimat-
kalla kohti Outokumpua ja omaa sänkyä, lento-
koneessa ja maan kamaralla, pohdimme reissua 
ja sen sisältöä. Sen voisi tiivistää yhteen lausee-
seen: voisihan sitä mielellään uudestaankin läh-
teä. 

 Lia Laukkanen 3A 

 
Outokummun 

matkalaiset 

yhteiskuvassa; 

Jussi-Pekka 

Keronen,  

Topi  

Sormunen,  

Lia Laukkanen  

ja Janne  

Ruokolainen. 

 

Opiskelijakunnan toiminta 

 
Lukuvuosi aloitettiin ykkösten päivällä eli 

fuksiaisilla kaivosmäen huipulta, kuten kuva-

kin kertoo. Tällä tavalla saatiin yhteisölli-

syys heti kuntoon kilpailuilla ja sitä kautta 

tutustumalla toisiinsa. Hauskaa oli! 

 

Matias Kanniainen 1A, oppilaskunnan  

sihteeri: 
 

Uusi oppilaskunnan hallitus järjestäytyi  alkusyk-
systä. Aloitimme järjestämällä liikuntailtapäi-
vän, jolloin pelattiin futsalturnaus. Vaihtoehtoi-
sena tekemisenä oli kaupunkisuunnistusta. Voit-

tajajoukkueet palkittiin. 
 

 

 



 

 

 

Halloweenina koristelimme koulun teeman mu-
kaisesti ja järjestimme pukeutumiskilpailun. Päi-
vän aikana oli myös muuta pientä kilpailua. Kil-
pailuiden voittajat palkittiin.  
 

 
Joulukuun aikana järjestimme joulukalenterin, 
jonka ideana oli, että joka päivä aukeaa uusi 
tehtävä, joka täytyy kuvata Instagramiin. Osal-
listuminen tapahtui ryhmissä ja parhaiten suo-
riutuneet ryhmät palkittiin.  
 

 
Lukion jouluyönä julis-
timme joulurauhan ja 
palkitsimme erilaisin 
kunniamaininnoin lu-
kukauden aikana jol-
lain tavalla ansioitu-
neita opiskelijoita ja 
myös opettajia.  
 

 
         Tonttujen jouluyön ohjelmaa 

Keväällä järjestimme pääsiäisen aikaan munan-
piilotusta. Koululle oli eri paikkoihin piilotettu 
pääsiäismunia ja opiskelijat saivat vapaasti etsiä 
niitä päivän aikana.  

 
Huhtikuun lopussa järjestimme Amazing race- 
kilpailun, jossa kierrettiin eri rasteilla ja tehtiin 
tehtäviä. Pyysimme eri tahoja Outokummun kes-
kustan alueelta rastien pitäjiksi ja rastien välillä 
suunnistettiin meidän laatimiemme pulmallisten 
vihjeiden avulla. Myös Kummun koulun 9. luokka-
laiset kutsuttiin kilpailuun mukaan. 

  

Osallistuminen tapahtui joukkueittain ja kolme 
nopeimmin kilpailun suorittanutta joukkuetta 
saivat palkinnot. Tapahtuman järjestäminen 
vaati isoa panosta kaikilta, mutta onneksi 
homma toimi hyvin ja kilpailuun oltiin tyytyväi-
siä.   
          

 

Musaillat    
 

Kevään Musailta vedettiin taas täydelle katso-
molle Kummun koululla, esiintymässä oli 18 ko-
koonpanoa ja 90 artistia peruskoulun nelosista 
lukiolaisiin ja opettajiin. 
 

Alla Tiia, Pinja, Anni ja Iida tulkitsevat Bon Jovin 

It’s my life.  



 

 

 

Lavalle astui vuorollaan yksinlaulajia ja bändejä  
monipuolisen musiikin täyttäessä salin tunnel-
mallisessa tapahtumassa. 
 
Vaativaääni- ja valotekniikka hoitui taidokkaasti 
Werne Tanskasen sekä Aura Kaasisen ja Iida Tur-
peisen käsien ja tietotaidon kautta. 
 
Mukava oli ja tässä toteutui taas yhteisöllisyys lu-
kion ja peruskoulun kanssa monialaisissa mer-
keissä, kun ensikertalaiset ja kokeneemmat esiin-
tyjät kannustivat toisiaan kotiväen ja muun ylei-
sön kanssa.   

Matti Väänänen 

 

Juuso Otherside’a  

kitaroimassa sekä vieressä maestro Matti.  

 

 

Mitä muuta tapahtui?  
 

Heti kohta lukuvuoden alussa elokuun 28. 

päivä koulussamme järjestettiin Turvalli-

suuden teemapäivä.  

 
Turvallisuuden teemapäivänä lukiolla järjestet-
tiin turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Mukana 
olivat ensiapu, palokunta, poliisi ja tietoturvalli-
suus. 
 
Opiskelijat kiersivät päivän aikana koulutuksia 
rastityyppisesti. Ensiapurastilla harjoiteltiin  
 

 ensiavun antamista, haavojen sitomista ja tajut-
toman kylkiasentoon asettamista. Palokunnan 
rastilla harjoiteltiin rasvapalon ja pienen tulipa-
lon sammuttamista. Sammuttamisessa käytettiin 
apuna jauhesammutinta ja sammutuspeitettä. 
Lisäksi tutustuttiin paloauton varustukseen. 
 
Poliisin rastilla käytiin mm. läpi miten tulee toi-
mia kohdatessa uhkaava henkilö, ja mitä laki sa-
noo vastaavanlaisista tilanteista selviämisestä. 
Tietoturvallisuusrastilla kerrottiin minkälaisia 
mahdollisia uhkia on internetissä ja sosiaalisessa 
mediassa. Esitettiin varoittavia esimerkkejä sala-
sanojen kalasteluviesteistä ja epämääräisistä lin-
keistä.  

            Lia Laukkanen 3A 

 

Äidinkielen kurssilla kudottiin mattoja van-

han Riepumatto-runon henkeen. Vanhem-

malle polvelle Helena Eevan runo on tuttu 

Georg Malmstenin säveltämänä. 

 

Syksyn ylioppilasjuhlat  

 

pidettiin itsenäisyys-

päivän alla 5.12. 

Kuparissa. Lakitetta-

vana oli kaksi ylioppi-

lasta; Joni Taskinen 

ja Henna Vornanen, 

joka suoritti kol-

moistutkinnon.  

 

Musiikista vastasi tälläkin kertaa MU5 -

ryhmän opiskelijat. 

 

Lakkiaisten jälkeen koittikin jo pian jouluyön 

karkelot, jolloin syyslukukausi päätettiin yh-

teisen ohjelman ja ruokailun merkeissä.   

Oppilaskunnan rooli oli tässäkin tilaisuu-

dessa merkittävä. 



 

 

 

Lucian-päivääkään ei unohdettu. Tällä kertaa 

kruunun sai kutreilleen Iida Riikonen. 

 

Penkkarit 

Lukukauden vaihtuessa kevätpuolelle penkka-

ripäivän ilottelu oli jo ovella kolkuttamassa 

abeja lukulomalle. 

Riemua riitti ensin abiradion kautta ja sitten 

abitapahtumassa, jossa ohjelmaa oli sekä 

abien itsensä järjestämänä että kakkosten 

toimesta.  

 

Abiriehassa testattiin monenlaista tietä-

mystä sekä opettajilta että abeilta itseltään. 

Abiriehan jälkeen abit kannettiin kultatuoleissa 

kuorma-autoon abiajelulle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

”Pikku-Myytä, smurffia, teletappia, hoitsua muuta, 

kuka olisi uskonut ennen helmikuuta, 

että tämmöinen joukko kirjoittaa älliä ja c:tä,   

lakit ottaa ja sitten ”bye, bye:ta”. 

 

 



 

 

 

 

Kaikenlaisia tyyppejä oli eksynyt poliisien lisäksi 

penkkaririehaan mukaan….. kuten Shrek ja kaunis 

prinsessa Fiona.  

 

Wanhojen tanssit  

Kakkosvuositason opiskelijoiden odotettu 

suuri päivä Wanhojen tanssit pyörähdeltiin 

yhdessä polvijärveläisten kanssa.  

Päivä oli varmastikin raskas monine esityksi-

neen, mutta myös ikimuistoinen lukio-opiske-

lun vastapainoksi. 

Tanssien ohjauksesta vastasivat Janette 

Mäki ja jo työuransa päättänyt Tuija Särki-

koski, joka vanhana ”konkarina” oli korvaama-

ton tuki ensikertalaiselle opettajalle. 

 
          Tässä tyylinäytettä kerrakseen! 
 

 



 

 

 

Pyörähdysten välillä herkuteltiin cocktail- 

pöydän monipuolisilla antimilla ja kuultiin 

isäntäpari Aliisa Pekkasen ja Nuutti Turusen   

maljapuhe. 

 

Pienet koululaiset pääsivät myös tanssiin mu-

kaan, kun wanhat kävivät Kummun koululla 

esiintymässä. 

Muut menot ja tapahtumat  
                                                      

Syyslukukausi  

 

23.08. Oppilaskunnan vaalit 

24.08. I vt:n ryhmäytyminen Pellinmäessä 

14.09. Koulukuvauspäivä 

10.10. Koulukino Death of Stalin elokuva-

teatteri Maritassa  

 

07.11. Ev.lut.srk:n ennakkoäänestyspäivä 

 lukiolaisille 

16.11. Joensuun yliopiston ABI-päivä 

 

Kevätlukukausi  

 

7.-9.1. Opinto-ohjauksen minimessut 

23.01. Vierailu Liperin ysiluokille 

26.01. Fysiikan laboratoriokurssi 

 Joensuun yliopistolla 

28.02. ÄI-ryhmä teatteri Maritassa 

 ”Paavo 1,5 v” Teater Taimine 

18.03. TO1 Rikos ja rangaistus –kurssin 

ryhmä Joensuun käräjillä 

 

Matias Sallinen 1B: 

VISIO- lukiolaisten ratkaisuseminaari 
 
Lauantaina 11.05.2019 kirjoittaja sekä Lauri Pii-
roinen 1B, olimme Helsingissä SLL:n organisoi-
massa VISIO- ratkaisuseminaarissa edustamassa 
Outokummun lukiota. Tapahtumaan osallistui yli 
250 lukiolaista eri lukioista ympäri Suomea.  

Tapahtumassa oli monta eri puhujaa, jotka pu-
huivat paljon erilaisista mahdollisuuksista vai-
kuttaa yhteiskunnassa. Esille nousi erityisesti jär-
jestövaikuttaminen. Tapahtumassa puhujina oli 
muun muassa nuoria, ensimmäisen kauden kan-
sanedustajia, Helsingin kaupungin virkamiehiä, 
sekä järjestövaikuttamisen konkareita, joilla on 
paljon kokemusta järjestöissä toimimisesta. Pu-
hujat kannustivat nuoria tuomaan mielipiteensä 
ja ajatuksensa rohkeasti esille niin, että myös 
päättäjät kuulisivat niistä.  



 

 

 

Osallistujat olivat etukäteen valinneet ratkai-
supajan, johon seminaarissa haluaisi osallistua. 
Minä osallistuin; ”Koulutus kehityksen veturina”-
ratkaisupajaan ja Lauri Piiroinen ”Parempaa 
maailmaa rakentamassa”-ratkaisupajaan. Kou-
lutus kehityksen veturina -ratkaisupajassa keski-
tyttiin erityisesti ongelmakohtiin toisen asteen 
koulutuksessa, sekä yläkoulussa. Parempaa maa-
ilmaa rakentamassa -ratkaisupajassa keskityt-
tiin kestävän kehityksen toteutumiseen yhteis-
kunnassa.  

Seminaari järjestettiin Helsingin yliopiston Port-
hania rakennuksessa.  

 

Lukuvuoden päätös   

 

Tällä kertaa jätettiinkin Kolmikanta väliin ja 

lukuvuosi päätettiin Erä- ja luontokeskuk-

sessa. 

 

Kuva s2017 

erä- ja  

luonto- 

keskukselta 

Suomi 100 

-tapahtuman 

yhteydessä, 

kuvaaja 

Lia 

Laukkanen 

3A 

 

 

Ohjelmassa oli opiskelijoiden järjestämää 

työpajatyyppistä luontoretkeilyä sekä ka-

lastusta. Ja tietenkin retkiruokaa makka-

ranpaistoineen. 

 

 

YLIOPPILASKIRJOITUKSET  

 

Syksyllä 2018 ylioppilastutkinnon suoritti 

loppuun kaksi kokelasta, joista toinen amma-

tillisen kolmoistutkinnon. Ylioppilaskokeisiin 

osallistui yhteensä 28 opiskelijaa. 

 

Keväällä 2019 ylioppilastutkinnon suoritti   

loppuun 21 kokelasta ja kokeisiin osallistui 

yhteensä 38 opiskelijaa.  

Valmistuneiden ylioppilaiden määrän ja ko-

keisiin osallistuneiden opiskelijoiden määrän  

välinen ero johtuu siitä, että opiskelijat voi-

vat hajauttaa ylioppilastutkinnon suoritta-

misen kolmeen peräkkäiseen tutkintoker-

taan. 

 

Ylioppilaskirjoitusten tulos syksyllä 2018 

 

Kahdesta valmistuneesta toinen osallistui 

viiteen kokeeseen ja toinen neljään. 

 

Pakollisten kokeiden puoltoäänien keskiarvo:  

12 ja kaikkien kokeiden puoltoäänien kes-

kiarvo 15. 

 

Kaikkien syksyllä suoritettujen ylioppilas-

kokeiden arvosanajakauma: 

L - 

E - 

M 10 

C 5 

B 14 

A 13 

I - 

 

Ylioppilaskirjoitusten tulos keväällä 2019 

 

Valmistuneista (21) osallistuttiin kokeisiin 

seuraavasti: 

Seitsemän koetta 2 

Kuusi koetta  6 

Viisi koetta  10 

Neljä koetta  3 

 

Pakollisten kokeiden puoltoäänien keskiarvo 

oli 19,50 ja kaikkien kokeiden puoltoäänien 

keskiarvo 15.05. 

 

Kaikkien keväällä suoritettujen ylioppilasko-

keiden arvosanajakauma: 

L 1 

E 7 

M 17 

C 29 

B 29 

A 8 

I 6 



 

 

 

OPISKELIJARYHMÄT lv. 2018 - 2019 

 

   

1A   

Ryhmänohjaaja 

Maritta Montonen 

1A Aaltonen Tiia 

1A Astikainen Sami 

1A Försti Milja 

1A Heino Aarne 

1A Holopainen Veeti 

1A Hyttinen Onni 

1A Kaasinen Elina 

1A Kanniainen Matias 

1A Kinnunen Jarre 

1A Kontkanen Diana 

1A Koponen Emilia 

1A Koponen Jenna 

 

1B  

Ryhmänohjaaja 

Pasi Hirvonen 

1B Mutanen Jenna 

1B Määttä Miko 

1B Pasanen Henni 

1B Pasanen Maarit 

1B Piiroinen Juuso 

1B Piiroinen Lauri 

1B Ratilainen Helmi 

1B Ratilainen Sanna-Mari 

1B Räsänen Kati 

1B Räsänen Tuuliina 

1B Sallinen Matias 

1B Sormunen Anni 

1B Tampio Essi 

1B Tolppanen Iida 

1B Vattulainen Pinja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A 

Ryhmänohjaaja 

Kaisa Haapasalo 

2A Aslan Kanivar 

2A Ecevit Mazlum 

2A Eronen Joona 

2A Eskelinen Eekipekka 

2A Gonzalez Carolina 

2A Hartikainen Krista 

2A Heikkinen Anna-Stiina 

2A Heikkinen Joska 

2A Jeronen Ruth 

2A Jämsén Johannes 

2A Jämsén Milja 

2A Kaasinen Aura 

2A Kinnunen Miika 

2A Korpelainen Jani 

2A Kääriäinen Anna 

2A Kääriäinen Iida 

 

2B 

Ryhmänohjaaja 

Päivi Pykäläinen 

2B Lanér Isla 

2B Nivajärvi Eelis 

2B Pasanen Henri 

2B Paul Estaana ”) 

2B Pekkanen Aliisa 

2B Peura Markus 

2B Räsänen Viivi 

2B Salin Herbert 

2B Smolander Jenni””) 

2B Turpeinen Iida 

2B Turunen Nuutti 

2B Valjus Iida 

2B Vartiainen Jasmin 

2B Voutilainen Riku 

 

 

””) vaihdossa koko  

     lukuvuoden 

”)  syyslukukauden ajan 

**) valmistunut 5.12.2018 

  *) valmistunut 1.6.2019 

 

3A-4A 

Ryhmänohjaaja 

Maija Ruuskanen 

3A Astikainen Jenni *) 

3A Burman Jasmin 

3A Hiltunen Nea *) 

3A Huovinen Juho *) 

3A Huovinen Konsta *) 

3A Jussila Inka *) 

3A Keromaa Pirta *) 

3A Keronen Jussi-Pekka *) 

3A Kinnunen Tuukka 

3A Laukkanen Lia *) 

3A Liukkonen Anna-Kristiina 

3A Miljuhin Ilja *) 

 

4A Aaltonen Tuuli 

4A Jolkkonen Tomi *) 

4A Kuokkanen Erno *) 

4A Könönen Jami *) 

 

3B-4B 

Ryhmänohjaaja 

Jaana Pajarinen 

3B Pennanen Vilma *) 

3B Päivinen Katri 

3B Riikonen Iida 

3B Ruokolainen Janne *) 

3B Räsänen Anni-Juulia *) 

3B Saloniemi Eetu 

3B Sirviö Maija 

3B Sormunen Topi *) 

3B Taipale Tanja *) 

3B Truhponen Leeni 

3B Voutilainen Eveliina *) 

 

4B Mäntykivi Veera 

4B Sajama Venla 

4B Taskinen Joni **) 

 

Yhdistelmätutkintoa 

lukiosta suorittivat  

4B/YT Ratilainen Pauliina *) 

 



   

 

STIPENDIT JA LAHJOITUKSET 

 

 

Outokummun Energia 

 Nea Hiltunen 3A 200 € 

 

Outokummun Osuuspankki 

 Lia Laukkanen 3A 150 € 

 

Outokummun Seutu 

 Lia Laukkanen 3A 100 € 

 

Lions Club Outokumpu Kupari 

 Pirta Keromaa 3A 50 € 

 Anna-Stiina Heikkinen 2A 25 € 

 Juuso Piiroinen 1B 25 € 

 

Lions Club Outokumpu 

 TanjaTaipale 3B 100 € 

 Viivi Räsänen 2B 25 € 

 Lauri Piiroinen 1B 25 € 

 

Rotary Club Outokumpu 

 Ilja Miljuhin 3A 75 € 

 Pauliina Ratilainen 4B/YT 75 € 

 

Kaino Norokummun rahasto 

 Hanna Kalinen YT/3A 50 € 

 

Outokummun Sosialidemokraattinen 

Työväenyhdistys ry. 

Pirta Keromaa 3A 50 € 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 Koulusihteerin kuulumiset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Venäjä Seuran Outokummun 

osasto 

 Pirta Keromaa 3A 50 € 

 

Oppilaskunnan stipendi 

 Inka Jussila 3A 40 € 

 

Riemuylioppilaat 

 Juho Huovinen  3A 50 € 

 Erno Kuokkanen  4A 50 € 

 

Outokummun Tiistaiseura 

 Lia Laukkanen  3A 30 € 

 

Outokummun Yrittäjät ry. 

 Matias Kanniainen 1A 25 € 

 Helmi Ratilainen 1B 25 € 

 

Keskusta Outokummun paikallisyhdistys  

ry. 

 Matias Kanniainen 1A 50 € 

 Maarit Pasanen 1B 50 € 

 

Sverigekontakt i Finland kirjapalkinto 

 Tanja Taipale 3B 

 

Pohjola Nordenin kirjapalkinto 

 Anna Kääriäinen 2A  

 

Outokummun Osuuspankin lahjoitus 

50 euron ruusuadressit kaikille 

kevään 2019 ylioppilaille 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 
Kuusi sisarusta pyörillä lykki, 

pitkää tietä satulassa kykki. 

Reissu oli mitä mainioin, 

miten sen kuvailisi toisin sanoin? 

 
Hyvillä mielin päätän kanssanne kuluvan 

lukuvuoden ja toivottelen vauhdikasta 

kesää pyörällä tai ilman.  

Annetaan mielen levätä ja itikoiden 

surrata. 

   Päivi Kolehmainen 



   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uusi lukuvuosi 2019–2020 alkaa tiistaina 13.8.2019 klo 9. 

Kokoontuminen Vanhan Kaivoksen näköalatasanteella. 

Lukion osoite on Kaivosmiehenpolku 5. 

 

 


