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• Erityinen tehtävä musiikissa 20.5.1976. Järjestyksessä 2. valtakunnallinen 
musiikkilukio. 
 
• Kaustisen musiikkilukion juuret ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Kausti-
sen vahvassa kansanmusiikkiperinteessä. Vahvasta kansanmusiikkiperinteestä 
on versonut monihaarainen ja energinen oppilaitos, joka toimii suunnannäyttä-
jänä koko Suomen lukiokentässä.  
 
• Kaustisen musiikkilukiossa nuorelle mahdollistuu musiikkiopinnoissa edisty-
minen omista vahvuuksista lähtien ja riippumatta aikaisemmista musiikkiopin-
noista.  
 
• Kaustisen musiikkilukion monipuolisuutta ja vahvuutta kuvastaa se, että mu-
siikkilinjan lisäksi koulussa toimii yleislinja sekä lajivalmennus. Musiikkilukio on 
portti monipuolisiin lukio-opintoihin kaikille niistä kiinnostuneille! 
 
• Kaustisen musiikkilukion toimintaperiaatteet ovat oppimaan oppimisen taidot, 
laaja yleissivistys sekä musiikkielämysten ja tavoitteellisen musiikin opiskelun 
tuottaminen.  
 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön musiikin valtakunnallisen kehittämistehtävän 
saanut lukio (2018–2025) 
 
Syyslukukauden koulutyö alkoi 12.8.2020 ja päättyi 22.12.2020. Kevätlukukausi 
alkoi 7.1.2021 ja päättyi 05.6.2021. Koko lukuvuonna työpäiviä oli yhteensä 189 
(syyslukukaudella 90, kevätlukukaudella 99). Korvattavia koulupäiviä syntyi Tai-
teiden yö -tapahtumasta (23.10), Joulukonsertista (11.12.) sekä Musiikkilukion 
ilta -konsertista (22.1.) Kaustisen kamarimusiikkiviikolla.  
 



REHTORIN TERVEHDYS 
Nyt päättyvä musiikkilukion 45. lukuvuosi on ollut onnekas 
siinä suhteessa, että olemme saaneet opiskella lähes koko lu-
kuvuoden lähiopetuksessa. Luksusta näinä haasteellisina ai-
koina. Tosin aivan lukuvuoden kalkkiviivoilla epidemian 
häntä löi meitäkin ja jouduimme siirtymään etäopiskeluun. 
Eipä sitä olisi toivonut, mutta toisaalta oli hämmästyttävää, 
miten nopeasti ja joustavasti kykenimme palauttamaan etä-
opiskelukäytänteet osaksi opiskeluarkeamme. 
 
Tämän lukuvuoden suurinta luovuusantia on ollut musiikki-
lukion väen kekseliäisyys koulu tapahtumien järjestämisessä. Lukuvuoden alussa 
opiskelijoiden toiveena oli, että musiikkilukion arkea värittävät tapahtumat kyet-
täisiin järjestämään mahdollisimman ”normaalisti”. Lokakuussa perinteinen ja jo 
ikoniseksi muodostunut Taiteiden yö -tapahtumamme striimattiin. Samoin herkkä 
talvinen joulukonserttimme sai virtuaalisen toteutuksen. Musiikkilukion Youtube-
kanavasta tuli symboli selviämiselle poikkeusolojen jatkuessa. Tammikuussa strii-
mattiin Musiikkilukion ilta -konsertti Kaustisen Kamarimusiikkiviikolla. Myöhem-
min vanhat tanssivat striimattuna ja bändit soittivat virtuaalisesti. Mansikkana 
virtuaalikakun päällä oli Henrik-musikaalin esittäminen striimitallenteena. Musi-
kaalin kehittäminen myyntiin tarkoitetuksi striimitallenteeksi oli opettavainen ko-
kemus erilaisten pienlupien ja sopivan striimialustan hankkimisen kiemuroissa. 
Vähitellen meistä on kuitenkin kehittynyt kelpo striimaajia ja koulun striimikalus-
toa on kyetty täydentämään Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeen avulla. 
 
Kulunut lukuvuosi on vierähtänyt vielä väistötiloissa, mutta aivan lähistöllä on 
jatkanut valmistumistaan uusi, uusiutuva lukio. Musiikkilukion rakennusprojekti 
on edennyt aikataulussaan ja opiskelijoista ja opettajista koostuva tiedotustiimi on 
vlogannut uuden musiikkilukion syntytarinaa. Kävin itsekin opiskelijan kanssa 
rakennustyömaalla ja saatuamme kypärät päähämme oli aika juhlallinen hetki 
päästä kipuamaan yläkertaan ja astua ensimmäistä kertaa tulevaan työhuonee-
seensa. Rehtorin työhuoneesta onkin hyvät maisemat suoraan opiskelija-asun-
noille. Parasta on, että olemme saaneet yhteisöllisesti vaikuttaa uuden koulumme 
suunnittelutyöhön, jolloin koulusta tulee meidän näköisemme. 
 
Muutama vuosi sitten Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi meille valtakunnalli-
sen musiikin kehittämistehtävän. Tämä siis erityislukiostatuksen lisäksi. Luku-
vuoden aikana kykenimme muiden musiikin kehittämistehtävän saaneiden mu-
siikkilukioiden kanssa avaamaan LUMOKE-hankkeen kotisivut, joista voi hyvällä 
omalla tunnolla olla ylpeä. LUMOKE merkitsee ”lukioiden musiikinopetuksen ke-
hittämistä” ja LUMOKE-sivuilta (www.lumoke.fi) löytyy kattava määrä opetusma-
teriaalia suomalaisten musiikinopettajien käyttöön. Kannattaa käydä tutustu-
massa, yllätyt varmasti! 



 
Meidän talomme on ollut poikkeusaikoinakin aktiivinen ja tuskin uskaltaa edes 
ajatella, mitä kaikkea toimintakulttuuri tulee jälleen sisältämään, kun pääsemme 
muuttamaan uuteen innovatiiviseen oppimisympäristöömme ja ajat tasaantuvat. 
Musiikkilukion opiskelijatoiminnan sydän on opiskelijakunta. Opiskelijakun-
tamme on jälleen kokoustanut ja toiminut innokkaasti. Opiskelijakunta on tarjon-
nut jaksokaffeja ja edustanut omaa lukiota tilaisuuden tullen. Opiskelijakunnan 
terveiset voit lukea lukuvuosikertomuksesta. Kiitos kuuluu myös aktiivisille tii-
meillemme, niitä ohjaaville opettajillemme sekä opiskelijatutoreille. Tämä yhteisöl-
linen ryhmähenki auttaa jaksamaan ja kantaa pitkälle. 
 
Oppilaitoksemme arjen tärkeänä tukena on tänäkin lukuvuonna toiminut van-
hempainyhdistys Musiikkilukion Tuki ry. Tuki ry:n upean energinen joukko huol-
tajia on saanut opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta aikaan tärkeitä asioita. Täl-
laisia asioita ovat muun muassa lukiopolkunsa aloittavien ykkösten muistaminen 
lukuvuoden alussa sekä musikaalilaisten evästyksestä huolehtiminen intensiivi-
sellä harjoitus- ja näytösjaksolla. Opiskelijat ovat olleet huolenpidosta mielissään. 
Kiitos siis aktiivisille huoltajille! Tässä yhteydessä on syytä kiittää myös kaikkia 
opiskelijoiden huoltajia rakentavasta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Yh-
dessä välittämällä olemme jälleen ohjanneet nuoria kohti aikuisuutta ja vastuulli-
suutta. 
 
Tämän kevään ylioppilaat ovat opiskelleet ja valmistuneet monella tavalla poik-
keusolosuhteissa. He ovat venyneet, puskeneet sisulla eteenpäin ja selvinneet. 
Gaudeamus Igitur! Nyt on vihdoin nuoruuden riemun ja ilon aika. Hyvin tehty. 
Ihailen teitä. Ylioppilasjuhlia pääsemme viettämään 28.8.2021 klo 10 alkaen Kan-
santaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa. 
 
Nyt on tältä lukuvuodelta laulut laulettu ja nuotit pantu pussiin. Kiitos musiikki-
lukion henkilöstölle jokapäiväisestä myötämielisestä suhtautumisestanne koulu-
arjen ylläpitämiseen. Sitoutunut ja ammattitaitoinen yhteisö on opiskelijoiden etu. 
Se on kaikille valtava voimavara, joka auttaa jaksamaan arjen kuopissakin. 
 
Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka olette myötävaikuttaneet ta-
pahtumiemme toteutumiseen ja onnistumiseen. Kaustisen musiikkilukion opetus- 
ja kasvatustyötä tukee vuosittain huomattava stipendinlahjoittajien joukko. Kiitos 
merkittävästä tuestanne nuorten hyväksi. 
 
Teille valmistuville haluan jälleen lausua muistutuksena: Kaustisen musiikkilukio 
jättää jäljen. Uusi, uusiutuva lukio on myös teidän alumnien koulunne. 
 

Kaustisella 5.6.2021 
Ilona Salomaa-Uusitalo 



MUSIIKKILUKION HENKILÖKUNTA 
 
Sivistysjohtaja-rehtori 
Mailis Tastula, 050 4436 877 

Rehtori  
FT Ilona Salomaa-Uusitalo (ISU), 040 556 1783, ilona.salomaa-uusitalo@kausti-
nen.fi tai ilona.salomaa-uusitalo@musiikkilukio.fi 
 
Apulaisrehtori  
FM Rasmus Tammik (RAT), rasmus.tammik@musiikkilukio.fi   
 
Musiikkilukion johtoryhmä: Ilona Salomaa-Uusitalo, Jukka Laakkonen, Markus 
Luomala, Rasmus Tammik   
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Lehtorit  
MuM Jämsä Mika (MIJ), musiikin historia, musiikin teoria  
ja säveltapailu, soitinopiskelu, ryhmämusisointi, musiikkitutor, mika.jamsa@mu-
siikkilukio.fi  
 
FM Kola Tuire (TUK), fysiikka, kemia, matematiikka, R20B tutor, 
tuire.kola@musiikkilukio.fi 
 
FM Korkea-aho Johanna (JOK), äidinkieli ja kirjallisuus, R18B tutor, 
johanna.korkea-aho@musiikkilukio.fi  
 
FL Laakkonen Jukka (JUL), historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, elämänkatsomus-
tieto, kansainvälinen liiketoiminta, LOPS2021-koordinaattori, jukka.laakko-
nen@musiikkilukio.fi 
 
MuM Luomala Markus (MAL), musiikin teoria, sävellys ja sovitus,  
harmonikka, piano, ryhmämusisointi, orkesteri, musiikkitutor,  
markus.luomala@musiikkilukio.fi  
 
FM Mäkelä Jaana (JMÄ), ruotsi, saksa, R20A tutor, jaana.makela@musiikkilu-
kio.fi  
 
FM Pajala Topi (TOP), matematiikka, fysiikka, kansainvälinen liiketoiminta, it-
tuki, topi.pajala@musiikkilukio.fi 
 
FM Rauhala Hilkka (HRA), englanti, ranska, R18A tutor, hilkka.rauhala@musiik-
kilukio.fi 
 
Perusopetuksen ja lukion yhteiset lehtorit sekä perusopetuksen lehtorit  
LiTM Hallik Kalle (KHA), liikunta, lajivalmennus, 
kalle@matkakeskus.ee  
 
FM Kuoppala Minna (MKU), venäjä, minna.kuoppala@edu.kaustinen.fi  
 
KuM Läntinen Minna (MIL), kuvataide, minna.lantinen@edu.kaustinen.fi  
 
LiTM Pekkarinen Jaana (JAP), liikunta, R19B tutor,  
jaana.pekkarinen@musiikkilukio.fi 
  



 
Tuntiopettajat 
 
MuM Haavisto Salla (SAH), pianon soiton opetus, salla.haavisto@musiikkilukio.fi 
 
YTM Hietaniemi Leena (LH), uskonto ja psykologia, lukion tiedottaja, leena.hieta-
niemi@musiikkilukio.fi  
 
FM Kangas Sami (SK), oppilaanohjaus, YH19 tutor, AILU tutor, sami.kan-
gas@musiikkilukio.fi 
 
FM Kettu Maria (MKE), biologia, maantiede, terveystieto, maria.kettu@musiikki-
lukio.fi. Maria Ketun sijainen lv. 2020–2021 FM Selma Närkki (SEN), R19C tutor, 
huilun soiton opetus, selma.narkki@musiikkilukio.fi  
 
KM Lindell Samuel (SLI), laulu ja kitara, gospelryhmä, opintovapaalla lv. 2020–
2021. Samuel Lindellin sijainen lv. 2020–2021 Marjo Hienonen (MAH). 
 
MuM Ojanen Ville (VOJ), viulu, kansanmusiikki ja soitinryhmät, LUMOKE-
koordinaattori, ville.ojanen@musiikkilukio.fi 
 
MuM Rautiainen Juha-Matti (JMR), sähköbasso, bändit, R18A tutor, juha-
matti.rautiainen@musiikkilukio.fi  
 
MuM Sillanpää Mari (MSI), laulu, lauluryhmät, kuoro, mari.sillanpaa@musiikki-
lukio.fi  
 
FM Tammik Rasmus (RAT), apulaisrehtori, kitarat, bändit, rasmus.tammik@mu-
siikkilukio.fi   
 
Sivutoimiset tuntiopettajat 
 
Anttila Arto (AA), saksofoni  
 
Hannula Oskari (OHA), kontrabasso 
 
Ihajoki, Sami (SI), trumpetti 
 
Kanala Kirsi (KIK), erityisopettaja 
 
Kivelä Marko-Tapio (MTK), kitaraopetus 
 
Kupiainen Tanja (TAK), musiikkiteatterin ohjaus 



 
Luomala Veera (VLU), sello  
 
Myllykangas Timo, kontrabasso 
 
Mylläri Mika, trumpetti 
 
Oino Sari (SOI), ranska  
 
Paakki Oskari (OPA), lyömäsoittimet, bändit 
 
Pokela Maija (MPO), kantele  
 
Porthen Minna, klarinetti 
 
Rintala Jonas, saksofoni 
 
Talvitie Ritva, kaksirivinen haitari 
 
Henkilökunta 
 
Koulusihteeri Ira Korkala, 050 316 4420, koulusihteeri@kaustinen.fi 
 
Koulukuraattori Niina Hietala, niina.hietala@kaustinen.fi 
 
Kouluterveydenhoitaja Tiina Kivinen, tiina.kivinen@soite.fi 
 
Koulupsykologi Marika Rossinen  
 
Opiskelija-asuntojen kiinteistönhoitaja Miika Känsäkoski, miika.kansa-
koski@kaustinen.fi, tavoittaa myös lukion Wilman kautta. 
 
Opiskelija-asuntojen vuokra-asiat, toimistosihteeri Roosa Salonen, roosa.salo-
nen@kaustinen.fi  
 
Toimistosihteeri, kunnan hallinto-osasto, Varpu Järvilä, varpu.jarvila@kausti-
nen.fi  
 
Kaustisen kunnan IT-asiantuntija Hannu Mikkola, hannu.mikkola@kaustinen.fi  
 
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaisa Siirilä, kaisa.siirila@kaustinen.fi 
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KEVÄÄN 2021 YLIOPPILAAT  
 
Aho Salla Kaustinen 
Ahola Tiina Laihia 
Eteläperä Emmi Kaustinen 
Heikkala Emma Kaustinen 
Heikkilä Venla Veteli 
Hietamäki Iida Kurikka 
Hotakainen Sini Kokkola 
Jussinmäki Tuulia Halsua 
Jämsä Vilma Toholampi 
Kemppainen Helmiina  Pihtipudas 
Kirjava Jenny Kaustinen  
Kivinen Julia Kaustinen 
Koivula Mira Lapua 
Korkea-aho Jenna Kaustinen 
Korkeamäki Kosti Teuva 
Kunelius Jenna Halsua 
Känsälä Elli Kaustinen 

Liimatainen Emma Veteli 
Louhula Leevi Perho 
Paavola Laura Kaustinen 
Pajunpää Senni Kokkola 
Passoja Henna Kokkola 
Perämäki Joel Lapua 
Pihlaja Mari Kauhava 
Sandor Anna Kaustinen, 

Unkari 
Sneck Laura Kinnula 
Teerikangas Ilona Kaustinen 
Uusitalo Miia Kokkola 
Uusitalo Milla Pyhäjärvi 
Vähäkainu Amanda Veteli 
Wishart Thomas Veteli 
Ylikopsa Jenniina Raahe

 
Muita keväällä 2021 valmistuneita (lukion päättötodistus): Stenvall Alec. 
 

SYKSYN 2020 YLIOPPILAAT  
 
Hietalahti Siiri Halsua 
Järvenpää Rasmus Kaustinen 
Korkeasaari Marika Veteli 
Parttimaa Eerika Pedersöre 
Saarinen Selma Evijärvi 
Seppä Anna Kreeta Kaustinen  
  



OPISKELIJAKUNTA LV. 2020–2021 
 
Opiskelijakuntatoiminnan opettajakoordi-
naattori: Sillanpää Mari  
 
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjoh-
taja: Haapamäki Oiva  
 
Opiskelijakunnan hallituksen sihteeri: 
Myllymäki Elmeri 
 
Opiskelijakunnan rahastonhoitaja: Yli-Sis-
sala Eero 
 
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet: 
1. vsk. Huntus Esko 
2. vsk. Kivipelto Onni 
3. vsk. Eteläperä Emmi 

 
 
Opiskelijakunnan hallituksen toimintakertomus lukuvuosi 2020–2021 
 
Nykyinen opiskelijakunnan hallitus valittiin koko koulun voimin yksimieli-
sesti syksyn koulukokouksessa 10.9.2020. Koronatilanteesta huolimatta hallitus 
on ollut aktiivisesti toimiva ja aikaansaava. Suurimpia satsauksia on ollut hygie-
niapassikoulutuksen järjestäminen helmikuussa sekä isona ponnistuksena lu-
kiohuppareiden tilaaminen huhtikuussa. Hygieniapassikouluttajana toimi Tuija 
Biskop Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:stä. Kurssille osallistui reilut 40 opis-
kelijaa ja kaikki läpäisivät testin heti ensimmäisellä kerralla. Kouluttajan mukaan 
tämä on harvinaista, joten otamme siitä sulan hattuumme. 
 
Hallituksen jäsenet ovat näkyneet myös koulumme ulkopuolella. Syyskaudella 
21.11.2020 sihteerimme Elmeri Myllymäki edusti lukiotamme Suomen Lukiolais-
ten Liiton Pohjanmaan piirin piirikokouksessa Seinäjoella. Kevätpuolella 
24.4.2021 Esko Huntus osallistui Pohjanmaan lukiolaisten sekä Lounais-Suomen 
lukiolaisten kanssa yhteistyössä järjestettyyn OPK-Loikka-virtuaalitapahtumaan. 
Suuren suosion lukuvuoden aikana saavuttaneet jaksokahvit järjestettiin yh-
teensä neljä kertaa. Uuden jakson alkaessa opiskelijakunnan hallitus tarjosi opis-
kelijoille koko päivän ajan kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Vuoden aikana hallitus 
on mielenkiinnolla seurannut uuden koulurakennuksen kohoamista ja on myös 
päässyt vaikuttamaan mm. uuden lukiorakennuksen opiskelijakunnan tilan si-
sustusratkaisuihin. 
 



Oppilaskunnan puheenjohtajan tervehdys 
 
Hei! 

Lukuvuotemme Kaustisen musiikkilukiossa lähestyy loppuaan ja kesäloma odot-
taa jo nurkan takana. Monissa lukioissa varmasti kesäloma on sellaista aikaa, ettei 
siltä haluaisi palata normaaliin arkeen lainkaan. Olen nyt opiskellut Kamulussa jo 
kaksi vuotta ja sen pohjalta arvaan, että suurin osa opiskelijoistamme haikailee 
takaisin Kaustiselle jo ensimmäisenä lomapäivänä.  

Lukiostamme pian valmistuvilla abiturienteilla on lomalle päästyään edessään täy-
sin uudet kuviot. Heitä odottavat pian uudet opiskelupaikat, uudet kaupungit ja 
uudet ystävät. Silti lukioaikaiset ystävät ovat niitä, jotka eivät unohdu koskaan. 
Suuret onnittelut kaikille, jotka ovat valmistuneet tänä keväänä ja saavat laittaa 
pian valkolakin päähänsä. Juhlikaamme sitä moninkertaisesti sitten elokuussa.  

Kiitos kaikille hyvästä lukuvuodesta, jonka olemme saaneet viettää yhdessä! 

Hyvää kesää toivoo opiskelijakunnan puheenjohtaja Oiva Haapamäki. 

  



 
MUSIIKKILUKION TIIMIT LV. 2020-2021 
 
Kaustisen musiikkilukio on suomalaisessa lukiokentässä tiimityön uranuurtaja. 
Tiimeihin kuuluu opettajia, opiskelijoita ja muuta henkilöstöä. Tavoitteena on edis-
tää osallisuutta ja vaikuttamista lukioyhteisössä. Tiimeihin ilmoittaudutaan mu-
kaan lukuvuoden alussa. Tiimeihin osallistumisesta saa opintosuorituksen.  
 
Tiedotustiimi, koordinaattori lukion tiedottaja Hietaniemi Leena 
Tiedotustiimin tehtäviin kuuluu nettilehti Rakkaustisen toimittaminen, erilaisten 
tapahtumien kuva- ja videotaltioinnit sekä uusien mediatoimintamallien kehittä-
minen. Tiedotustiimillä on oma somekanavansa, jossa sovitaan nopeallakin aika-
taululla tehtävänjaoista. Lukuvuonna 2020–2021 tiedotustiimi on huolehtinut 
musiikkilukion viestinnästä opetushallituksen oppimisympäristöhankkeessa, 
jossa on muun muassa vlogattu uuden koulun valmistumisesta. Tiedotustiimin 
viestintäkoordinaattorina toimi lukuvuoden aikana Helena Koivusalo. Koivusalo 
laati viestintäsuunnitelman musiikkilukiolle ja osallistui alumnikyselyn järjestä-
miseen (tulokset voit katsoa musiikkilukion kotisivuilta).   
 
Messu- ja markkinointitiimi, koordinaattori Sillanpää Mari 
Messu- ja markkinointitiimi vastaa musiikkilukion markkinoinnin suunnittelusta 
ja toteuttamisesta. Messutiimi toimii myös musiikkilukiolle saapuvien vieraiden 
vastaanottajana ja opastajana. Lukuvuonna 2020–2021 messu- ja markkinointi-
tiimi on toiminut kiinteässä yhteistyössä tiedotustiimin kanssa toteuttaen musiik-
kilukion markkinointia ja viestintää somekanavissa. Markkinointitiimi osallistui 
aktiivisesti Henrik-musikaalin striimitallenteen mainontaan.  
 
Taiteiden yö -toimikunta, koordinaattori Haavisto Salla 
Taiteiden yö -toimikunta koordinoi koko koulun musiikki- ja esiintymistapahtu-
maa. Taiteiden yö -tapahtuma on luonteeltaan laaja-alainen ja voi sisältää musiik-
kiesitysten lisäksi runonlausuntaa, tarinankerrontaa, tanssiesityksiä tai erilaisia 
performansseja. Taiteiden yö on lukion yksi työpäivä ja se pidetään yleensä loka-
kuun loppupuolella. Taiteiden yö toimikunnan uudet jäsenet kolmivuotiskaudeksi 
(valittu syksyllä 2020) ovat Aapo Lahti ja Virva Järvelä. Taiteiden yö -tapahtuma 
striimattiin 23.10. Kansantaiteenkeskuksesta (Kaustinen-sali ja Museosali) ja Ki-
nolta. 
 
Tuotantotiimi, koordinaattorit Sillanpää Mari, Tammik Rasmus, ohjaaja Kupiainen 
Tanja, Ojanen Ville, tiedottaja Hietaniemi Leena ja Salomaa-Uusitalo Ilona.  
Tuotantotiimi tuottaa vuosittaisen musikaalin ja vastaa teatterin taloudesta. Tuo-
tantotiimi toimii yhteistyössä opiskelijakunnan ja vanhempainyhdistys Musiikki-
lukion Tuki ry:n kanssa. Lukuvuoden 2020–2021 aikana tuotantotiimi valmisteli 
pohjalaismusikaali Henrikin esittämisen striimitallenteena, joka tuli myyntiin 



Lipputoimiston ja Lippu.fi -palvelun kautta. Musikaali tuotettiin onnistuneesti 
striimitallenteena koronaepidemian jatkumisesta huolimatta. 
  
Päivänavaustiimi, koordinaattori Korkea-aho Johanna 
Päivänavaustiimi laatii päivänavausvuorolistat jokaisen jakson torstaipäiville. Päi-
vänavauksia pitävät opiskelijat ja henkilöstö sekä musiikkilukion ulkopuoliset vie-
railijat. Päivänavaus on musiikkilukion arvokas yhteisöllinen hetki. Päivänavauk-
sia ei pidetty lukuvuonna 2020–2021 koronaepidemian jatkumisen vuoksi.  
 
Kehittämistiimi, koordinaattori opiskelijakunnan hallitus, pj. Haapamäki Oiva 
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet toimivat kehittämistiimin jäseninä edustaen 
opiskelijakunnan näkemyksiä erilaisissa yhteyksissä musiikkilukion toimintaan 
liittyen. Tavoitteena on opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen. Opiskelija-
kunnan hallitus on kokoontunut aktiivisesti lv. 2020–2021. 
 
Luomalan Sirkka -tiimi, koordinaattorit Rauhala Hilkka, Luomala Markus, Jämsä 
Mika 
Luomalan Sirkka -tiimi edistää musiikkilukion ja Kaustisen kamarimusiikkiyhdis-
tyksen välistä toimintaa ja erityisesti kamarimusiikkiviikon aikaista yhteistyötä, 
konsertteja ja vierailuja. Musiikkilukion ilta -konsertti toteutettiin striimattuna 
Kaustisen kamarimusiikkiviikolla 22.1.2021. 
 
Tekniikkatiimi, koordinaattori Rautiainen Juha-Matti 
Tekniikkatiimi vastaa musiikkilukion tapahtumien teknisestä 
toteutuksesta. Tiimiin kuuluvat opiskelijat saavat myös koke-
musta teknisten laitteiden käytöstä. Äänitekniikan perusteet ja 
striimaustekniikan hallinta muodostavat tekniikkatiimin toi-
minnan keskiön. Tiimin toiminta mahdollistaa musiikkilukion 
monipuolisten tapahtumien järjestämisen. Lukuvuonna 2020–
2021 tekniikkatiimillä riitti tekemistä erilaisten konserttien 
striimaamisen vuoksi.  
 
Ensiapuryhmä, koordinaattori kouluterveydenhoitaja Kivinen Tiina  
Ensiapuryhmä vastaa koulun ensiaputarvikkeiden ajantasaisuudesta. Ensiapu-
tarvikkeet on päivitetty syksyllä 2020. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lu-
kion ulkopuolisia Ensiapu-kursseja.  
 
Koulun emäntä ja isäntä, lv. 2020–2021 
Veera Rauma ja Roni Helin 
 
World Vision -kummit, lv. 2020–2021 
Armi Klemola ja Oona Rutanen 
 



Oppilashuoltoryhmän (OHR) opiskelijaedustajat, lv. 2020–2021 
Nea Luomala ja Oona Rutanen 
 
Opiskelijakunnan edustus vanhempainyhdistyksessä, Musiikkilukion Tuki ry. 
Oiva Haapamäki 
 
Kaustisen nuorisovaltuuston 1. vuosikurssin edustaja 
Aapo Lahti 
  



MUSIIKKILUKION HANKKEET 2020-2021 
 
 
LOPS2021 
Lukion uusi opetussuunnitelma on valmis. Valtakunnallinen lukiokoulutuksen 
uudistushanke käynnistyi vuonna 2017 ja se huipentui lukion opetussuunnitel-
man perusteiden julkaisuun loppuvuonna 2019. Opetussuunnitelmauudistuksen 
pohjana on tavoite nostaa koko kansakunnan koulutustasoa. On todettu, että asi-
antuntijaosaaminen ja korkeakoulutetun työvoiman tarve kasvaa tulevaisuuden 
kasvualoilla entisestään, joten lukiokoulutusta laadukkaana ja vetovoimaisena, 
korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana, koulutuksena on tarpeen 
vahvistaa ja uudistaa. Paikallisesti opetussuunnitelman painopiste on edellisten 
lisäksi selkeästi käytännöllinen – uusi opetussuunnitelma kehittää lukion ope-
tusta niin, että se tukee entistä paremmin opiskelijoiden hyvinvointia, yksilöllisiä 
tarpeita ja oppimista. 
 
Uuden opetussuunnitelman myötä myös moni asia muuttuu. Opintojen rakenne 
on läpikäynyt näkyvimmän muutoksen. Entisten kurssien sijaan valtakunnalliset 
moduulit jäsennetään eri laajuisiksi opintojaksoiksi. Toisin sanoen yksi opinto-
jakso voi sisältää moduuleita eri oppiaineista ja se voi rakentua yhdestä tai use-
ammasta moduulista. Kyseinen opintojaksojen rakennusvaihe on tehty nimen-
omaan paikallisessa opetussuunnitelmatyössä, mikä on osaltaan mahdollistanut 
myös alueellisten ominaispiirteiden hyödyntämisen. 
 
Toinen näkyvä uudistus on se, että opintojen laajuus ilmaistaan jatkossa opinto-
pisteillä. Lukion oppimäärä on jatkossa 75 kurssin sijaan 150 opintopistettä. Tämä 
muutos ei vaikuta opetuksen määrään, vaan opetusta annetaan täsmälleen yhtä 
paljon kuin ennenkin. 
 
Uuden opetussuunnitelman myötä opinnot tullaan arvioimaan opintojaksoittain. 
Jos opintojaksossa on moduuleita useista eri oppiaineista, annetaan kustakin op-
piaineesta omat arvosanat. Jos opintojakso rakentuu vain yhden oppiaineen mo-
duuleista, annetaan yksi moduulien yhteinen arvosana. Päättöarviointi toteute-
taan entiseen tapaan oppiainekohtaisesti.  
 
Osana Kaustisen musiikkilukion opetussuunnitelmaprosessia osallistuttiin muun 
muassa Opetushallituksen rahoittamaan Arviointi 2030 -koulutukseen 2.2.2021–
11.5.2021. Koulutuksessa perehdyttiin monipuolisesti arvioinnin uudistamiseen 
ja sen toteuttamiseen lukion opetussuunnitelman tueksi. Koulutuksella tuettiin 
tiimioppimista ja työyhteisön kehittämistä osana opetussuunnitelmatyötä. Koulu-
tus sisälsi verkkoluentoja, viisi verkko-opetuspäivää, etäoppimistehtäviä sekä osal-
listumisen verkkokeskusteluun koulutusryhmässä ja omassa tiimissä. 
 



Uudistuneen opetussuunnitelman hengessä Kaustisen musiikkilukiossa arvioin-
nilla on kaksi keskeistä tehtävää: oppimisen tukeminen ja ohjaaminen (opintojak-
son aikana osaamista tukeva ja oppimista näkyväksi tekevä formatiivinen arviointi) 
sekä osaamiselle ja oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkyväksi 
tekeminen (summatiivinen arviointi). Uuden opetussuunnitelman mukaan toimi-
vassa lukiossa arvioinnin tarkoitus ei ole vain tuottaa ainesta osaamisen arvosa-
naan, vaan aidosti tukea opiskelijan oppimista ja vahvistaa oppimaan oppimisen 
taitoja. Arviointiajattelua on tarkasteltu LOPS-prosessin aikana yhteistyössä Kaus-
tisen musiikkilukion opettajien kanssa. Uuden opetussuunnitelman mukainen ar-
viointi on jalkautettu opintojaksoihin yhteistyössä opettajien kanssa.  
 
Alussa mainittu opetussuunnitelman perusteiden julkaisutapahtuma, johon myös 
musiikkilukion opetussuunnitelmakoordinaattorit ja rehtori osallistuivat, oli sa-
malla paikallisen opetussuunnitelmatyön lähtölaukaus. Nyt, reilut puolitoista 
vuotta myöhemmin, lukuisien perehtymis- ja suunnittelukokousten jälkeen, on 
juhlavaa todeta, että uusi Kaustisen musiikkilukion opetussuunnitelma otetaan 
käyttöön 1.8.2021. 
 

Opetussuunnitelmakoordinaattorit 
Rasmus Tammik ja Jukka Laakkonen 

 
 

Liikkuva opiskelu 
Musiikkilukiossa käynnistyi lukuvuoden alussa Liikkuva opiskelu -hanke, jonka 
koordinaattoriksi valikoitui allekirjoittanut. Valtakunnallinen tilanne nuorten ja 
lukioikäisten liikkumisen suhteen soittaa hälytyskelloja. Älypuhelimen ja koneella 
työskentelyn myötä istuminen ja ruutujen tuijottaminen on passivoittanut nuorta 
ikäluokkaa niin, että fyysinen suorituskykytaso uhkaa laskea iän karttuessa en-
nenkuulumattoman vaaralliselle tasolle. Tarvitaan uutta ajattelutapaa koulutuk-
sen, oppimisympäristön ja arjen järjestämiseen. Oppimistiloilta ja alueelta vaadi-
taan virikkeellisyyttä ja välineitä, yhteisöltä aktiivisuutta ja tarttumista toimeen. 
Istumisen sijaan koulupäivää ja oppitunteja täytyy rytmittää pienillä aktivoivilla 
tauoilla ja suoritteilla. Sen lisäksi, että fyysinen kunto rapautuu, tutkimusten mu-
kaan myös aivot tarvitsevat rytmitystä oppitunteihin, jotka koulussamme ovat 75 
minuutin mittaisia ja pahimmillaan alusta loppuun pelkkää istumista. Välitun-
neilla ja koulun ulkopuolisella ajalla täytyy olla houkuttelevia matalan kynnyksen 
aktiviteetteja. 
 
Hankkeen määrärahat mahdollistivat pienen työpanoksen lisäksi välinehankintoja 
parilla tuhannella eurolla ja koulutuksen liikuntatutoreille. Yhteistyössä oli alusta 
saakka mukana Keski-Pohjanmaan liikunta ry. käynnistämässä toimintaa. Alle-
kirjoittanut tutustui, miten muualla on järjestetty vastaavaa toimintaa ja välitti 
uuden strategian vaatimuksia uuden koulurakennuksen suunnittelijoille. 



Liikuntavälinehankinnoissa keskityimme sellaisiin ratkaisuihin, joita on järkevää 
väistötiloihin hankkia. Osa jää väistämättä odottamaan uusia tiloja. Järjestimme 
liikuntapäivän kevään korvalla, ja Kepli koulutti toistakymmentä liikuntatutoria 1. 
ja 2. vuosikurssin opiskelijoista. Rehtori anoi määrärahat uuteen hankkeeseen, 
joilla pääsemme toteuttamaan Liikkuva opiskelu -strategiaa ja saamme uuden 
vaihteen päälle, varsinkin siinä vaiheessa, kun pääsemme väistötiloista uuteen 
koulurakennukseen ja oppimisympäristöön. 
 

Mika Jämsä, hyvinvointikoordinaattori 
 
 
Uusi lukiorakennus 
Tänä lukuvuonna mielissämme kauan siintänyt uusi lukiorakennus on jo mieliku-
vien sijaan saanut huomattavasti konkretiaa. Lukion tiedotustiimi on urakoitsija 
Pasi Korpelan Oy:n suosiollisella avustuksella vieraillut kaksi kertaa rakennustyö-
maalla seuraamassa uusien tilojen valmistumista. Koulumme Youtube-kanavalta 
löytyykin aiheesta kaksi videota ja jatkoa on luvassa, kunhan koronarajoitukset 
taas sallivat vierailut työmaalla.  

https://youtu.be/0h9fRWKeeX8  https://youtu.be/iuH2pBWmz2k  

Käyttäjäpuolen opettajaedustajat aloittivat hankkeessa keskittyen pedagogiseen 
tarveselvitykseen. Rakennuksen tilojen ja rakennusteknisten ratkaisujen sopimi-
nen tarkoitukseensa, eli mahdollisuus musiikin ja lukioaineiden opiskeluun oppi-
laitoksen oppimiskäsityksen mukaisesti, on ensiarvoisen tärkeä tavoite kaikille ta-
hoille. Haaste ymmärtää rakennusteknisiä asioita jännitti, mutta rakennuskon-
sultti Eemeli Antinmaa Rakennuttajatoimisto Promenista auttoi asiassa ja luotsasi 
hienolla tavalla hankkeen opettajia henkilökunnan näkemysten saamisessa tarve-
selvitykseen.  

Kevätlukukausi onkin sitten tiennyt lisää kokoustamista, koronan vuoksi ruudun 
ääressä. Hankkeen opettajajäsenet ovat olleet mukana monissa ja monenlaisissa 
suunnitteluissa ja tilannekatsauksissa rehtoreiden rinnalla. Kokouksista on väli-
tetty suunnitelmien eteenpäin viemiseksi tarvittavia kysymyksiä käyttäjäpuolen 
arvioitavaksi ja vastattavaksi. Kokouksissa on kuultu suunnitelmia ja päivitetty 
tilanteita mm. arkkitehtuuriin ja tilaratkaisuihin, akustiikkaan, LVI- ja sähköpis-
teisiin, AV-tekniikkaan, kiintokalusteisiin ja sisustukseen liittyen. 

 

Hankkeen opettajaedustajina ovat toimineet 
Leena Hietaniemi, Tuire Kola ja Juha-Matti Rautiainen 

  



 

LUKUVUOSIKELLO  
 
(Lisää kuvia ja tunnelmia musiikkilukion lukuvuodesta löydät kotisivultamme 
www.musiikkilukio.fi sekä Instagramista ja Facebookista) 
 
 
MUSIIKKILUKION LUKUVUODEN TAPAHTUMIA KUVIN ja TEKSTEIN 
 
Kohti uutta, uusiutuvaa lukiota! 
 

 
 
 

 

Syksyn 2021 ylioppilaskirjoitukset 
jälleen epidemian uhkapilven alla, 
mutta well done Kaustinen. 

 
  



 
Ilta täynnä taiteiden ja musiikkiesitysten taikaa, tällä kertaa striimattuna. Taitei-
den yö 23.10.2020 Kansantaiteenkeskuksessa ja Kinolla. 
 

 
  



 
Kakkoset eteen, ykköset taa! Abien 02-aamu Kansantaiteenkeskuksessa. 
 

  
 
 

 
 



 

Opiskelijahankintaa! Reippaat opis-
kelijaedustajat Esko Huntus ja Oiva 
Haapamäki valmiina kertomaan 
omasta lukiosta Halsuan yhtenäis-
koulussa syksyllä 2020. 

 
 

 

 
Syksyn yhteisötunnilla valittiin opis-
kelijaedustus eri toimielimiin. 



 

Tonttuilua! Koko Kaustisen yhteisölli-
nen joulukalenteri. Lukion ikku-
nanumero oli tänäkin vuonna 3. 

 

 

Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla 
4.12.2020. 

  



 

 
Musiikkilukion Joulukonsertti striimattuna 11.12.2020 Kaustisen kirkossa. 
 

 

 

 

Musiikkilukion ilta -konsertti 
22.1.2021 Kaustisen kamarimusiik-
kiviikolla. Huippuantimia. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Musiikkilukion ilta -konsertti 
22.1.2021 



Penkinpainajaiset eli 
penkkarit 9.4.2021. 
Penkkarinäytelmä, jonka 
jälkeen penkkariasustei-
den oma Cat Walk!  

Penkkareita edeltävänä 
yönä oli käyty heittä-
mässä heipat tutoreille ja 
rehtorille ja esitetty sy-
däntä riipaisevan kau-
niita jäähyväislauluja.  

 

 

 

 

Wanhojen tanssit 12.5.2021 
Kansantaiteenkeskuksen 
Kaustinen-salissa klo 12.15 
musiikkilukion väelle ja klo 
18 striimattuna.  

Poloneesin ja muiden tans-
sien valmentajina liikunnan 
opettajat Jaana Pekkarinen 
ja Kalle Hallik.  

Lopuksi wanhojen oma 
tanssi, jonka jälkeen tutorit 
julistivat heidät virallisesti 
koulun vanhimmiksi. You-
Tube> Kaustisen musiikkilu-
kion wanhat 2021.  

 

 

  



 

Sisällä ja ulkona! Vastapainoa oppikirjoille. Koko koulun yhteinen liikuntapäivä 
17.2.2021. Urheilutalolla muun muassa salibandya ja Keski-Pohjanmaan urhei-
lun hyvinvointipiste. Ulkona mm. jääkiekkoa, pihapelejä ja pulkkamäkeä. 

  

 
 

 

Kevään ylioppilasjuhlat siirtyivät tois-
tamiseen venetsialaisviikonloppuun 
28.8.2021. Ylioppilasjuhlat 28.8.2021 
klo 10 alkaen Kansantaiteenkeskuk-
sen Kaustinen-salissa. 

 
  



 
STIPENDIT JA LAHJOITUKSET KEVÄÄLLÄ 2021 
Muut stipendit ja lahjoitukset jaetaan valmistujaisjuhlassa 28.8.2021 
 
Keski-Pohjanmaan äidinkielen opettajien stipendi - kaunokirjallisuuden ah-
kera lukeminen vapaa-ajalla (lahjakortti Suomalaiseen kirjakauppaan, 20e) 

• Pekkarinen Milja 

 

Kemia-lehden lehtistipendi 

• Klemola Tytti 
• Miettunen Elina 
• Piispanen Tuomas 

• Teerikangas Elina  
• Yli-Soini Ella 

 

Uusiouutisten lehtistipendi  

• Huntus Esko 

 

Keski-Pohjanmaan kieltenopettajat ry. 100 euroa 

• Karvonen Joonas 

 

Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin-kirjat (kirj. Petteri Taalas), lahjoittanut 
LähiTapiola-ryhmä, Metsänomistajat ja MTK-säätiö 

• Kokko Aada 
• Liimatainen Emma 
• Paavola Laura 

• Palola Inka 
• Torppa Jenna, 
• Vieruaho Kati 

 

Kaustisen Osuuspankki on lahjoittanut ylioppilaille todistuskansiot. 

 

  



Musiikkilukion Tuki ry, jaksostipendit lv. 2020-2021 

Jakso 1. 

1. vsk. Jatkola Kirsikka 
2. vsk. Kari Viljami 
3. vsk. Luomala Nea 

Jakso 2. 

1. vsk. Linna Emma 
2. vsk. Soidinmäki Niki 
3. vsk. Uusitalo Milla 

Jakso 3. 

1. vsk. Hanhikoski Oskari 
2. vsk. Niininen Erika 
3. vsk. Ahola Tiina 

Jakso 4. 

1. vsk. Jylhä Milja 
2. vsk. Nikula Miska 
3. vsk Jämsä Vilma 

Jakso 5. 

1. vsk. Piispanen Tuomas 
2. vsk. Miettunen Elina 
3. vsk. Koskinen Veera 

 

 

 
 
Tervetuloa uusi lukuvuosi! Lukuvuoden 2021–2022 koulutyö alkaa keskiviik-
kona 11.8.2021 erillisohjelman mukaan. Poissaolosta ensimmäisenä koulupäi-
vänä ilmoitetaan laillinen syy rehtorille (lääkärintodistus tai muu vastaava). 
 
  



 

 
 
 


