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Rehtorin terveiset 

 

Hyvät lukijat! 

  

Lukuvuosi 2020-21 aloitettiin elokuussa  

korona -pandemian ollessa lievä ja rajoituksia   

oli purettu kesän aikana. Varsin pian tilanne   

alkoi jälleen näyttää synkemmältä ja syksyn 

ylioppilaskokeet vietiin läpi tiukennetuin 

järjestelyin. Outokummussa ei kuitenkaan 

tarvinnut syyskaudella siirtyä etäopetukseen  

kuin yhdeksi viikoksi ennen joululoman alkua   

ja tällöinkään lukion henkilökunnalla tai  

opiskelijoilla ei ollut tartuntoja eikä 

altistumisia. 

Kevään 2021 ylioppilaskokeet vietiin läpi vieläkin tiukemmin ohjein kuin 

syksyllä ja sen vuoksi jouduttiin mm. turvautumaan väistötiloihin 

normaalin opetuksen järjestämiseksi.  

Väistötilana toimi ravintola Takomo Vanhan Kaivoksen alueella. Suuret 

kiitokset Matkakumpu Oy:lle hyvästä yhteistyöstä tuona aikana. 

Kevään 2021 ylioppilaskokeet oli hajautettu useammalle päivälle kuin 

normaalisti reaalikokeiden ja matematiikan osalta.  

Kaiken kaikkiaan kulunut kouluvuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen 

koronapandemian vuoksi. Monet koulun vuodenkiertoon kuuluvat 

tapahtumat jouduttiin perumaan tai siirtämään. Perinteeksi 

muodostunut opiskelijoiden ja opettajien yhteinen Lukion Jouluyö 

vietettiin etänä, penkkarit ja wanhojen tanssit puolestaan siirrettiin 

myöhempään ajankohtaan. Tälle lukuvuodelle suunniteltu saksalaisen 

Anna-Sophianeum -yhteistyökoulun opiskelijoiden vierailu jouduttiin 

perumaan, mutta kouluyhteistyö tulee jatkumaan edelleen ja jotain 

uuttakin on jo ehditty suunnitella tulevien vuosien varalle.  

Lukuvuoden aikana opiskelijoiden ja henkilökunnan kestävyyttä ja 

kärsivällisyyttä on koeteltu monta kertaa. Tämän vuoksi onkin 

enemmän kuin aiheellista kiittää Outokummun lukion opiskelijoita ja 

henkilökuntaa vastuullisesta asenteesta ja toiminnasta poikkeuk-

sellisissa oloissa. 

Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Kulunut kouluvuosi on 

vahvistanut opetushenkilöstön sekä opiskelijoiden tieto- ja 

viestintätekniikan taitoja. Etätapaamiset sekä etäopiskelu ovat 



muuttuneet luonteviksi osiksi koulun arkea. Silti on muistettava, että 

”vanhanaikaista” lähiopetusta ei vielä mikään voita. Erilaisten 

sähköisten oppimisympäristöjen käyttö on nyt normaali osa koulun 

työtä. 

Koulun henkilöstössä tapahtui suuri muutos, kun pitkäaikainen 

englannin lehtori Maritta Montonen saateltiin eläkepäiville.  

Uutena englannin lehtorina on kuluneen lukuvuoden ajan toiminut FM 

Satu Pennanen, joka itsekin on Outokummun lukion kasvatti. Myös 

Outokummun lukion ensimmäinen kuraattori Leena Saikkonen siirtyi 

eläkkeelle 27.5.2021. Leenan työpanos lukion opiskeluhuollon 

kehittämisessä on ollut ensiarvoisen tärkeää. Kolmas eläköitynyt 

työntekijä on koulumme pitkäaikainen siivoustyöntekijä Eira Korhonen, 

joka siirtyi vapaille 11.5.2021. Lämpimät kiitokseni kaikille – on ollut 

mukava tehdä työtä yhdessä kanssanne. 

Tuleva lukuvuosi tuo mukanaan monia muutoksia. Oppivelvollisuusiän 

nostaminen astuu voimaan, toisen asteen koulutus muuttuu 

maksuttomaksi aloittavilla opiskelijoilla ja tämän lisäksi lukiokoulutus 

saa uuden opetussuunnitelman LOPS21:n. Muutos on siis jatkuvaa, 

mutta Outokummun lukion kaltaisessa työyhteisössä on helppo olla 

muutoksessa mukana. 

Kaikille leppoisaa Suomen suvea toivottaen, 

Juhani Räsänen 

 

 

    

 

 

 

  

                  ^ 

Lukuvuoden aloituksen yllä leijui uhkaavia 

pilviä, kenties ne ennustivat koronasulun 
jatkumista… 

 

< Väistötilana toiminut Takomo 

 



Lukuvuosi 2020 – 2021 

Outokummun lukio Kaivosmiehenpolku 5, 83500 Outokumpu 

044 755 9277 rehtori etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi 

044 755 9270 kanslia https://peda.net/outokumpu/outokummun-lukio 

  

Hallinto  Juhani Räsänen, rehtori 

   Kaisa Haapasalo, vararehtori 

   Päivi Kolehmainen, koulusihteeri 

Opettajakunta   

Kaisa Haapasalo lyhyt matematiikka, kemia, fysiikka 

Minna Haataja  kuvataide 

Sauli Hakulinen liikunta 

Soili Hanttu  ranska 

Pasi Hirvonen  pitkä matematiikka, fysiikka 

Anne Karvinen  saksa 

Anne Kuiri  liikunta 

Karri Metsola  biologia, maantiede, filosofia, terveystieto, 

   elämänkatsomustieto, tietotekniikka 

Antonina Mustonen venäjä 

Hanna-Mari Nupponen historia, yhteiskuntatieto, ev.lut. uskonto 

Jaana Pajarinen äidinkieli ja kirjallisuus 

Satu Pennanen  englanti 

Pilviliina Piirainen musiikki 

Päivi Pykäläinen ruotsi, opinto-ohjaus 

Tiina Reinikainen erityisopettaja 

Juhani Räsänen psykologia, ortodoksiuskonto, opinto-ohjaus 

 

Opettajasijaiset 

Petrus Otronen  pitkä matematiikka, fysiikka 19.10. – 6.11.2020 

 

Valinnaiskurssien opettajat 

Sari Husso-Turunen, Polvijärvi psykologia, filosofia, ev.lut.uskonto 

Kati Kuikka, Polvijärvi  biologia 

Irma Moilanen, Juuka  saksa 

Minna Olenius, Juuka  espanja 

Zuzana Pinterova, Juuka lyhyt venäjä 

Marja Sirviö, Juuka  äidinkieli 

Kristiina Tallgren, Juuka psykologia 

Annika Tolvanen, Juuka historia 
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Muu henkilökunta 

 

Terveydenhoito    

Risto Kuokkanen  koululääkäri   

Pirita Koistinen  kouluterveydenhoitaja 

Minna Eskelinen  koulupsykologi 

Leena Saikkonen  koulukuraattori 

 

Siivous- ja kiinteistönhoito 

Eira Korhonen   laitossiivooja 

Reijo Naumanen  kiinteistönhoitaja 

 

Kouluruokailu 

Vaihtuva henkilöstö  ravitsemustyöntekijät   

 

Opiskelijakunta 

Sami Astikainen 3A  puheenjohtaja 

Tuomas Piiroinen 1A  varapuheenjohtaja 

Inka Mustajärvi 2B  sihteeri 

Kari Hyttinen 1A  rahastonhoitaja 

Kati Räsänen 3B  mediavastaava 

Sabrina Veremeyeva 2B pöytäkirjantarkastaja 

 

 

Vanhempainillat  Kaivosmiehenpolku 5, II krs lka 7 

03.09.2020   I vuositaso 

01.10.2020   II vuositaso 

10.09.2020   III vuositaso    

 

Vanhempainilloissa käsiteltiin mm. lukion aloittamista ja ylioppilas-

tutkintoa sekä opiskelijoiden jaksamista yleensä. II – III vuositason 

vanhempainilloissa keskusteltiin myös jatko-opintoihin liittyvistä 

asioista. 

 

Kummun koululla 9. luokkien vanhemmille pidettiin vanhempainilta 

7.11. yhdessä ammattiopiston kanssa. Illan aikana esiteltiin opiskelua 

lukiossa ja ammattiopistossa sekä kerrottiin yhdistelmätutkinnon 

vaihtoehdoista. 

 

 

 

 

 

 



 

Lukuvuosi lukuina 

Lukuvuoden alkaessa opiskelijoita oli kaikkiaan 75. 

 

11.08.2020  I vuositaso 24 opiskelijaa 

  II vuositaso 16  

  III vuositaso 27 

  IV vuositaso 8 

 

Lisäksi lukiossa opiskeli 10 yhdistelmätutkinnon suorittajaa eri 

vuositasoilla yhteensä. Heistä suurin osa suoritti ns. kaksoistutkintoa, 

ammattitutkinto + ylioppilastutkinto. Lukion puolelta ns. kolmois-

tutkintoa suoritti neljä opiskelijaa, lukio + yo-tutkinto + ammatti-

tutkinto. 

 

Lukuvuoden päättyessä lukiosta eronneita opiskelijoita oli kaksi ja 

muualta meille siirtyneitä puolestaan kaksi. Syksyn lakkiaisissa 

lakitettiin kaksi ylioppilasta ja keväällä 21 ylioppilasta. Kaikkiaan 

Outokummun lukiosta on valmistunut ylioppilaita jo 2994. 

 

Lukuvuoden päättyessä opiskelijoita oli 72 mukaan lukien kevään 

ylioppilaat. 

 

05.06.2021 I vuositaso 24 opiskelijaa 

  II vuositaso 15 

  III vuositaso 26 

  IV vuositaso 7 

Yhdistelmätutkintolaiset 9 opiskelijaa eri vuositasoilla 

 

Yhteistyökumppanit 

 

Ulkomaisia yhteistyökumppaneita olivat Saksan Schöningenin Anna-

Sophianeumin lukio sekä Sveitsissä Cern -tiedeleirikoulu.  

 

Kotimaan tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Polvijärven ja Juuan 

lukiot, Riveria ammattiopisto Outokummussa sekä ISO-verstas 

(verkkokurssit). Opiskelijat pystyivät suorittamaan Itä-Suomen yli-

opiston ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa solmitun yhteistyö-

sopimuksen puitteissa kursseja avoimesta yliopistosta sekä avoimesta 

ammattikorkeakoulusta. Lukiolaisille tarkoitettuja avoimen yliopiston 

kursseja valitsi yksi opiskelija ja ammattikorkeakoulun kursseja 11 

opiskelijaa. 

 



Lisäksi lukiolaisilla oli mahdollisuus suorittaa Keski-Karjalan Musiikki-

opiston ja Joensuun seudun kansalaisopiston järjestämiä kursseja 

lähinnä ilta-aikoina. 

 

Hankkeet 

 

ESR-hanke ”Lukiosta työelämän tuuliin” 

Vuodesta 2019 alkaen lukiomme on ollut mukana kahdeksan 

pohjoiskarjalaisen lukion kanssa ”Lukiosta työelämän tuulin” -

hankkeessa. Hankkeen hallinnoijana toimii Polvijärven lukio. Hanke on 

osa Etelä-Savon ELY-keskuksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 

Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. 

Hanke on nyt edennyt yli puolivälin, mutta maailmanlaajuinen 

koronapandemia on tuonut myös hankkeelle omat vaikeutensa, ja 

esimerkiksi suunnitellut opiskelijoiden vierailut mm. Studia -messuille 

sekä lukion TET -jaksojen aloittaminen ovat jääneet nyt syksyyn 2021. 

Hankkeen puitteissa on kuitenkin pystytty kouluttamaan osallistuvien 

koulujen opettajia ja opinto-ohjaajia, lisäämään lukiolaisten työ-

elämätietoja ja konkreettisesti vahvistamaan opiskelijoiden omien 

vahvuuksien tunnistamista ja työnhakutaitoja Work Smart -

koulutuksen avulla. 

Hanke on kuitenkin jo nyt osoittanut sen, että lukioiden ja työelämän 

toimijoiden välistä yhteistyötä on tarpeellista vahvistaa, opetus-

henkilöstön käytännön työelämätuntemusta lisätä ja kannustaa 

kouluja yrittävään ja toiminnalliseen arkeen. 
                                                 

 < Mari Karjalainen veti Work Smart työpajat 

Opiskelijat saivat tuntumaa työhaastettelusta. Work 

Smart -koulutuksen vierailijoina olivat yrittäjät Esko 

Vihava, Katri Koskisuu ja Anne-Mari Jolkkonen  

 



 

LOPS2021 -hanke 

Elokuun alusta 2021 siirtyvät Suomen lukiot asteittain uuteen 

opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä 

Juuan ja Polvijärven lukioiden kanssa Opetushallituksen myöntämällä 

hankerahoituksella. Opetussuunnitelman sisältöosa valmistui keväällä 

2021 ja se tulee kuntien hyväksyttäväksi kesän alussa. 

Opetussuunnitelmatyö ei kuitenkaan ole vielä loppunut, vaan hanke 

jatkuu syksyllä opetushenkilöstön koulutuksilla ja yhteisillä 

tapaamisilla. Näiden avulla pyritään helpottamaan uuden opetus-

suunnitelman käyttöönottoa ja jakamaan koulujen hyviä käytäntöjä. 

 

Kohti uutta normaalia -hanke 

Outokummun lukio sai Opetushallitukselta keväällä 2020 hanke-

rahoitusta koronapandemian aiheuttaman tuki- ja lisäopetus-

tarpeeseen. Tämän ylimääräisen rahoituksen avulla on voitu auttaa 

erityisesti kevään 2020 pitkän etäopetusjakson jälkeen esiin tulleita 

opiskelun vaikeuksia. Rahoitusta on käytetty sekä erityisopetukseen 

että tukiopetukseen. Rahoitusta on käytettävissä vielä syksyllä 2021. 

 

Koulun toimintaa 

ISO-verstaan toiminnan vähentyessä painopiste on siirtynyt 

virtuaaliseen samanaikaisopetukseen Juuan, Polvijärven ja 

Outokummun lukioiden kesken. Kuluneena lukuvuotena Zoom-

virtuaalikursseja järjestettiin saksan, espanjan, psykologian, 

teemaopintojen, evankelisluterilaisen uskonnon ja ortodoksiuskonnon 

sekä eri reaaliaineiden kertauskurssien opetukseen. Yhteensä 

opetettiin 31 kurssia. Peda-net oppilaitosverkoston tarjoama 

oppimisympäristö ja kotisivut ovat palvelleet hyvin koulun toimintaa. 

Lisäksi Google Classroom on todettu toimivaksi työalustaksi. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on kokonaisuutena muuttunut 

arkiseksi osaksi koulun toimintaa ja mm. ylioppilaskirjoitukset ovat 

muuttuneet kokonaan sähköisiksi. Koulumme on myös panostanut  

opiskelijoiden tietoteknisiin valmiuksiin, jotka ovat osoittautuneet 

yllättävän eritasoisiksi. Kaikki lukion aloittaneet ovat suorittaneet 

tietotekniikan peruskurssin TO01. Lukuvuonna 2016-2017 alkanut 

hyvinvointilautakunnan osoittama määräraha lukiolaisten tieto-

tekniikkahankintoihin on jatkunut lukuvuosittain samansuuruisena, 

300 eurona. 

 



Lukiolaisten robotiikan kurssi pidettiin viikonloppukurssina Kummun 

koulun LearnLab-luokassa. Kurssilla perehdyttiin EV3 Mindstorm 

legorobottien rakentamiseen ja ohjelmointiin. Pienissä ryhmissä 

opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat omat robottinsa. 

 

Outokummun lukion robokurssin oppilastöinä 

valmistui mm. Rubikin kuution ratkaisija, 

reaktioita harjoittava lyömäpeli, esineitä 

siirtävä robottikäsi, sointuja tuottava 

sähkökitara ja arvauspeli-robotti. 
 

 

 

 

Opintomatkat ja -retket 

Koronatilanteen jatkuessa koko lukuvuoden pienemmin tai suuremmin 

rajoituksin, kaikki opintomatkat ja -retket jouduttiin perumaan.  

 

Vierailut 

 

Vierailijoiden määrä jäi hyvin 

vähäiseksi koronarajoitusten vuoksi. 

Syyslukukaudella koululla vieraili 

Suomen Lukiolaisten liitto (kuva 

vasemmalla) kertomassa liiton 

toiminnasta ja eduista lukiolaisille. 

Eri jatkokoulutusmahdollisuuksia 

esittelivät paikallisesti Maanpuolus-

tuskorkeakoulusta kadetti Nuutti 

Manninen (kuva alla vasemmalla) sekä 

Karelia ammattikorkeakoulu ja 

Oulun yliopiston ICT-ala. 

Myöhemmin syksyllä korona-

rajoitusten kiristyessä muut oppi-

laitosten esittäytymiset tapahtuivat 

virtuaalisesti. Näitä olivat mm. Itä-

Suomen Yliopisto, Aalto-yliopisto 

sekä Avoin yliopisto. 

 

 



Tammikuun lopussa saapui FM Pekka Piiparinen luennoimaan 

etäyhteyden kautta Outokummun rakennusperinnöstä ÄI6-kurssin 

opiskelijoille.  

 

Myös kansanedustaja Hanna Huttusen vierailu yhteiskuntaopin tunnille 

jouduttiin järjestämään etäyhteyden kautta. Yhteiskuntaopin kurssilla 

”etävierailivat myös hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, kaupungin-

johtaja Pekka Hyvönen ja Tampereen yliopiston tutkija Anni Kyösti 

(aiheena kuntapoliitikkojen kokema häirintä).  

 

Lukiolaisilla oli ilo kuunnella Outokummun taiteilijaresidenssin 

vierailijoita Kiisuteatterissa lokakuun alussa. Omasta urastaan ja 

tuolloin työstettävänä olleesta monitaiteellisesta teoksesta kertoivat 

tanssitaiteilijat Sara Gurevitsch ja Salla Rytövuori, pianisti Roope 

Gröndahl, valosuunnittelija, ”taipuva taiteilija” Alexander Salvesen,  

tanssin tutkija Anne Makkonen ja dramaturgi Elli Salo. 

Sara Gurevitsch luonnehti Outokummun lukiota tylypahkamaiseksi ja 

”ehkä universumin söpöimmäksi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatterivierailut 

Tammikuun 18. päivänä Teatteri Taimine toi lukiolaisille vierailu-

esityksen ”Onnen manifesti”. Esitys voitiin toteuttaa Kiisuteatterin 

tiloissa riittävillä turvaväleillä. Esitys luotsasi elävästi nuorten 

elämään liittyviä paineita ja odotuksia. 

 

22.2.2021 Svenska nu -projekti esitti lukiolaisille vartin pituisen ”En 

kvart på Svenska”. Esitys oli huumoripitoinen matka suomenruotsa-

laiseen kulttuuriin.  



 

              Svenska nu  Teatteri Taimine 

 

 

Opiskelijakunnan toiminta 

Myös opiskelijakunnan hallituksella on takanaan poikkeuksellinen 

vuosi. Emme päässeet ottamaan uusia ykkösiä vastaan perinteisin 

menoin - mutta uusi opiskelijakunnan hallitus äänestettiin valtaan 

muutoksista huolimatta.   

Syksyllä toimintaamme kuului niin työtä kuin huviakin: hallitus järjesti 

lukiolaisille kyselyn lukion tilamuutossuunnitelmiin liittyen ja viesti 

opiskelijoiden kantaa kaupungin päättäjien suuntaan. 

Huvitusrintamalla saimme järjestettyä Amazing Racen lukion omille 

opiskelijoille. Kisan kärkipaikasta nähtiinkin taas tiukkaa kamppailua 

(kuvat alla).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lukukauden lopulla perinteistä itsenäisyyspäivän tilaisuutta ei 

koronasta johtuen vietetty, mutta veteraaniviesti vaihtoi kantajaansa 

tällä kertaa keskusradion kautta.  Vuosi 2020 saatiin päätökseen 

etäjoulujuhlassa, jonne opiskelijakunta keräsi adjektiivitarinan ja 

palkitsi lukiolaisia erilaisista ansioista.  

 

Vuosi 2021 startattiin opiskelijakunnan toimesta talven 

liikuntailtapäivällä, jossa opiskelijat kirmasivat koeviikon viettoon 

mäenlaskun, höntsäkiekon tai lenkkeilyn kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edunvalvontaa tehtiin ottamalla osaa LOPS21- työhön ja 

jalkauttamalla lopsin tekstejä koko opiskelijakunnan kommentoi-

tavaksi. Hallitus vastasi myös opiskelijoilta tulleeseen toiveeseen 

helpotuksesta koulutyön keskelle ja järjesti vielä toisen liikunta-        

iltapäivän kesäisemmissä merkeissä (kuvat alla). Pesäpalloa ja 

kaupunkisuunnistusta tahkottiinkin sitten helteisessä säässä.  

 

Hanna-Mari Nupponen 

opiskelijakunnan ohjaava opettaja  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muita tapahtumia 

 

Ykkösten ryhmäytys Pellinmäessä 

järjestettiin 17.9. Ryhmänohjaajat ja 

opiskelijakunta huolehtivat ohjelmasta. 

Päivään kuului luonnollisesti myös 

makkaranpaistoa kotatulilla <  muun 

ruokailun lisäksi. 

 

 

 

Syysukukauden päätös 

Koronatilanteen rajoitusten vuoksi 

lukukauden päättäminen jouluyön 

tapahtumaan kutistui etäyhteyden 

kautta pidettyyn tilaisuuteen. 

Talviasuun sonnustautunut lukio 

sulki syyskauden ovensa 18.12. 

pitkälle joululomalle.  

 



Ylioppilasjuhlat 

Kevään 2020 ylioppilasjuhlat siirtyivät koronatilanteen vuoksi syksylle 

ja ne pidettiin la 29.8. Kummun koulun juhlasalissa. Mukana olivat vain 

kaikkein läheisimmät omaiset, jotta turvavälit voitiin toteuttaa. 

 

Perjantaina 4.12. pidettiin syksyn 

ylioppilasjuhla Kuparissa. Lakitettavana 

oli kaksi ylioppilasta, Eekipekka Eskelinen 

ja Riku Voutilainen. Turvaväleistä oli 

huolehdittu tässäkin tilaisuudessa ja 

juhla toteutettiin hyvin pienimuotoisesti.  

 

Musiikista vastasivat musiikin lehtori 

Pilviliina Piirainen sekä opiskelijat Veera 

Piiroinen, huilu ja Hilla Vänskä, viulu. 

Lisäksi kuultiin harvinaista kitara-

musiikkia Juuso ja Joona Piiroisen 

yhteisesityksessä. 

 

 

Penkkarit 30.4. 

Kolmannen vuositason lukioajan odotetuin tapahtuma oli vähällä jäädä 

kokonaan pitämättä. Koronatilanne sotki tämänkin niin, että penkka-

rit päätettiin siirtää mahdollisimman pitkälle kevääseen, jotta ne 

voitaisiin koronarajoitusten vuoksi järjestää edes pienimuotoisemmin. 

Ajankohdaksi valikoitui vapunaatto. Abifreskot oli valmisteltu koulun 

seinälle jo helmikuussa siinä toivossa, että penkkarit olisi voitu pitää 

oikeana ajankohtana.  

Penkkariohjelma järjestettiin koulupainotteisesti, koska julkiset  

yleisötilaisuudet oli kielletty eikä näin ollen myöskään perinteisiä 

penkkariajeluja voitu järjestää ollenkaan. Sen tilalla opiskelijat 

vierailivat omin kyydein peruskoulun pihalla jakamassa karkkeja. 

Lukiolla abit kiertelivät luokissa, pidettiin abiradio sekä ruokailun 

jälkeen abirieha Teatteri Kiisussa. Tavanomaista koulun tilojen 

”koristelua” ei myöskään sallittu. Lopuksi kunniakuja ja täytekakku-

kahvit saattelivat abit odottelemaan yo-kirjoitusten tuloksia ja 

lakkiaisia. 

Vuoden 2021 penkkarit jäävät varmasti kaikkien mieleen täysin 

poikkeavana penkinpainajaisten lukiohistoriassa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanhat 24.4. 

Kakkosvuositason tärkein tapahtuma oli niin ikään rajoitusten listalla. 

Lupa saatiin tanssien pitämiseen niin, että yleisöä sai olla korkeintaan 

20 henkilöä kerrallaan. Tämä rajoitti yleisön tanssijoiden lähiomaisiin, 

muuta yleisöä ei voitu päästää esityksiin. Kaikkiaan tanssittiin kolme 

kertaa, jotta kaikkien tanssijoiden lähiomaiset pääsivät vuorollaan 

esityksiin.  

Tansseja ei voitu myöskään esittää 

vuorotellen Outokummussa ja Polvijärvellä 

kuten aikaisempina vuosina, vaan kumpikin 

lukio järjesti oman wanhojen päivänsä. 

Tanssipareja oli mukana vain viisi, koska 

kuluneen vuoden kakkosvuositason 

opiskelijamääräkin oli pieni. 

Suuren yleisön puuttuminen vaikutti 

varmastikin esityksiin ja tunnelmaan,  

mutta Jari Turpeisen striimauksen avulla (kuva vas.) esitys saatiin 

myöhemmin muunkin yleisön nähtäville.  

 

 

 

 

 

 

 

Poikien omaa esitystä ei unohdettu tälläkään kertaa. 



 

Cocktail-tilaisuus pidettiin Kuparissa hieman väljemmin kuin aiemmin, 

mutta tarjoilusta tinkimättä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muita tapahtumia 

Kevätlukukauden päätteeksi 2020 lukiomme pitkäaikainen englannin 

kielen lehtori Maritta Montonen saateltiin vapaalle lahjoin ja kukkasin. 

Muodollisemmat seremoniat järjestettiin elokuun ylioppilasjuhlien 

yhteydessä, jolloin eläkeaika virallisesti alkoi.  

Marittan lukioura Outokummussa alkoi jo 

80-luvun alussa. Tuolloin hän ehti 

työskennellä määräaikaisena lukion ja 

peruskoulun englannin opettajana pari 

vuotta. Lyhyen ”syrjähypyn” jälkeen Maritta 

palasi Outokumpuun 1.8.1985, jolloin hänet 

vakinaistettiin lukion englannin kielen 

vanhemman lehtorin virkaan. Opetustyön 

ohessa Maritta toimi myös pitkäaikaisena 

vararehtorina sekä lukion kirjastonhoitajana.  

Marittan opettajamatkan varrelle on 

mahtunut niin tyyntä kuin myrskyä ja 

monenlaista oppijaa. Hän ehti työskente-

lynsä aikana käydä läpi myös useamman 

opetussuunnitelman ja monia muita 

muutoksia, kuten lukion muutto Pohjois-

aholta Vanhalle kaivokselle.  

Kaikille meille jäi lämpimät muistot ja 

muistelot yhteisistä työvuosista. 

               Kiitos Maritta ja kaikkea hyvää ansaitulle omalle ajalle! 



 

Syyslukukausi        

09.09. Lukiolaisliiton vierailu – liiton toiminnan esittely 

11.09.  Koulukuvauspäivä 

21.09. SPR:N nälkäpäiväkeräys – opiskelijat avustivat keräyksessä 

06.10. Itä-Suomen yliopiston matematiikan opintojen esittely 

21.10. ja 28.10. Karelia AMK:n korkeakoulustartti 

27.10. Aalto-yliopiston tuotantotalouden zoom-koulutusesittely  

02.11. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia AMK:n korkeakoulustartti 

12.11. Karelia AMK:n koulutusalojen esittely 

13.11. Joensuun yliopiston abipäivä virtuaalisena 

16.11. – 18.11. Ysiluokkalaisten tutustumispäivät lukiokoulutukseen 

04.12. Veteraaniviestin luovutus 

 

Kevätlukukausi       

08.01. Karjalainen osakunta esittäytyi 

13.01. Avoimen yliopiston opintojen esittely 

02.03. Kutsuntapäivä 

25.05. Tapio Schneiderin etäluento aiheesta ”Ilmastonmuutoksen  

historiaa ja tulevaisuuden näkymiä”. 

 

Lukuvuoden päättyessä 

Viimeisen koeviikon lopuksi suunnistettiin Erä-Okun majalle  

päättämään lukuvuosi rentoon yhdessäoloon. Erilaisten pelien ja muun 

ohjelman jälkeen siirryttiin maittavan retkiruoan ääreen. 

Hyvä ruoka – parempi mieli ja vatsat täynnä kohti kesää! 

 

 



Ylioppilaskirjoitukset 

 

Ylioppilaskirjoitusten tulos syksyllä 2020 

 

Syksyllä 2020 ylioppilaskokeisiin osallistui 29 kokelasta sekä 7 

tutkinnon täydentäjää/korottajaa. Ylioppilaiksi valmistui kaksi 

opiskelijaa. Syksyllä ei valmistunut yhdistelmätutkinnon suorittajia. 

Kaikkien suoritettujen kokeiden arvosanajakauma 

L  3 

E  4 

M  11 

C  24 

B  8 

A  15 

I  2 

 

 

Ylioppilaskirjoitusten tulos keväällä 2021 

 

 

Keväällä 2021 ylioppilaskokeisiin osallistui 39 kokelasta, joista 

ylioppilaiksi valmistui 21. Heistä kaksi oli yhdistelmätutkinnon 

suorittajia. Tutkintoaan täydensi tai korotti 4 henkilöä. Kevään 

valmistujat suorittivat ylioppilaskokeita seuraavasti: 

Kokeita  Suorittajia 

7  2 

6  13 

5  3  

4  3 

Kaikkien suoritettujen kokeiden arvosanajakauma 

L  2 

E  11  

M  18 

C  32 

B  25 

A  14 

I  6 

 

 



 

STIPENDIT JA LAHJOITUKSET 

 

 

Outokummun Energia 

3A Matias Kanniainen 200 €  

 

Outokummun Osuuspankki 

3B Lauri Piiroinen 150 €  

 

Outokummun seutu 

3A Aarne Heino 100 €  

 

Lions Club Kupari 

3A Tiia Aaltonen 50 €  

3B Iida Tolppanen 50 €  

 

Outokummun Rotaryklubi 

3B Juuso Piiroinen 50 €  

3B Tuuliina Räsänen 50 €  

4B Miratuulia Turunen 50 €  

 

SDP Outokummun osasto 

3A Elina Kaasinen 50 €  

 

Outokummun Partio 

3B Henni Pasanen 50 €  

1B Emma Granqvist 50 €  

 

Outokummun Keskustapuolue  

4B Jenni Smolander 50 €

  

Lions Club Outokumpu 

2A Heidi Laukkanen 50 €  

2A Annariikka Kääriäinen 50 €  

2B Inka Mustajärvi 50 €  

2B Sabrina Veremeyeva 50 €  

1B Roope Räsänen 50 € 

1B Veera Piiroinen 50 € 

1A Joona Piiroinen 50 € 

1A Mimosa Nevalainen 50 €

  

 

 

 

 

 

Oppilaskunnan stipendi 

3A Sami Astikainen 40 €

  

Outokummun Yrittäjät 

1A Tuomas Piiroinen 30 €

  

LähiTapiola-ryhmä, Metsän-

omistajat ja MTK-säätiön 

kirjalahjoitus: Ilmastokirja 

3B Iida Tolppanen  

1A Tiina Karttunen 

 

Outokummun Osuuspankin 

lahjoitus 

20 euron ruusuadressit kaikille 

kevään 2021 ylioppilaille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opiskelijaryhmät 11.8. - 5.6.2021 

 

1A 

Ryhmänohjaaja 

Päivi Pykäläinen 

Försti Elisa 

Hakala Eetu 

Huovinen Kaapo 

Hyttinen Kari 

Kaasinen Siiri 

Karttunen Tiina 

Luukkainen Vilma 

Nevalainen Mimosa 

Nykänen Lotta 

Nykänen Saara 

Pesonen Milla 

Piiroinen Joona 

Piiroinen Tuomas 

 

1B 

Ryhmänohjaaja 

Kaisa Haapasalo 

Granqvist Emma 

Piiroinen Veera 

Piironen Otto 

Rännäli Ronja 

Räsänen Jenna 

Räsänen Panu-Antti 

Räsänen Roope 

Surakka Niko 

Tolppanen Eeli 

Turunen Noora 

Vänskä Hilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A 

Ryhmänohjaaja 

Hanna-Mari Nupponen 

Hirvonen Janni 

Huotari Eetu 

Jolkkonen Emilia 

Kanniainen Tuomas 

Kääriäinen Annariikka 

Laakkonen Tino 

Laukkanen Heidi 

Lipponen Juho 

 

2B 

Ryhmänohjaaja 

Jaana Pajarinen 

Mustajärvi Inka 

Nevalainen Ella 

Stepanov Maria 

Teitto Elisa 

Veremeyeva Sabrina 

 

2A-3B/YT 

Yhdistelmätutkintoa 

lukiosta suorittivat 

2A Kukkonen Hanna 

2B Nurmi Karoliina 

3B Sallinen Matias 

3B Sormunen Anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) syksyllä 2020 

   valmistuneet  

 

**) keväällä 2021 

     valmistuneet 

 

 

3A-4A 

Ryhmänohjaaja 

Satu Pennanen 

Aaltonen Tiia**) 

Astikainen Sami**) 

Eskelinen Eekipekka*) 

Försti Milja 

Heino Aarne**) 

Holopainen Veeti**) 

Hyttinen Onni 

Kaasinen Elina**) 

Kanniainen Matias**) 

Kanivar Aslan 

Kinnunen Jarre 

Kinnunen Miika 

Kontkanen Diana 

Koponen Emilia 

Koponen Jenna 

 

3B-4B 

Ryhmänohjaaja 

Pasi Hirvonen 

Mustonen Miika 

Mutanen Jenna**) 

Määttä Miko**) 

Pasanen Henni**) 

Pietola Pinja**) 

Piiroinen Juuso**) 

Piiroinen Lauri**) 

Ratilainen Helmi**) 

Räsänen Kati**) 

Räsänen Tuuliina**) 

Saloniemi Eetu 

Sayialel Renny 

Smolander Jenni**) 

Tampio Essi**) 

Tolppanen Iida**) 

Turunen Miratuulia**) 

Vattulainen Pinja**) 

Voutilainen Riku*) 

 

 

 



Koulusihteeri 

 

Kulunut kevätkausi oli lähestulkoon edelliskevään toisinto. Etätöitä koronan 

varjossa tai maskiahdistuksessa koululla. Välillä epätoivo nosti päätään kun tuntui, 

ettei ns. normaalielämään päästä palaamaan ikinä.  

Onneksi loppukevät toi jo helpotusta rokotusten 

muodossa, vaikkei se vielä em. turvatoimia 

poistanutkaan. Antoi kuitenkin jo lupauksen 

paremmasta.  

Kiitos, että kaikki noudatitte turvatoimia loistavasti ja 

koulumme säästyi vain ja ainoastaan siksi 

koronaeristykseltä. Uskon ja toivon, että tuleva syksy 

olisi jo paljon valoisampi tässä suhteessa. 

Kaikkea hyvää kesään, pysykää terveinä ja nauttikaa 

lämmöstä ja lomasta! 

Onneksi koronakaan ei voi estää palaamista kesän 

rakkaimman harrastuksen pariin < 

  Koulusihteeri Päivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa tiistaina 

10.8.2021 klo 9.00. 

 

Kokoontuminen Vanhan Kaivoksen näköalatasanteella. 

 

Lukion osoite on Kaivosmiehenpolku 5. 


