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•Erityinen tehtävä musiikissa 20.5.1976. Järjestyksessä 2. valtakunnallinen mu-
siikkilukio. 
 
•Kaustisen musiikkilukion juuret ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Kaustisen 
vahvassa kansanmusiikkiperinteessä. Vahvasta kansanmusiikkiperinteestä on 
versonut monihaarainen ja energinen oppilaitos, joka toimii suunnannäyttäjänä 
koko Suomen lukiokentässä.  
 
•Kaustisen musiikkilukiossa nuorelle mahdollistuu musiikkiopinnoissa edistyminen 
omista vahvuuksista lähtien ja riippumatta aikaisemmista musiikkiopinnoista.  
 
•Kaustisen musiikkilukion monipuolisuutta ja vahvuutta kuvastaa se, että musiik-
kilinjan 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 saa-
nut lukio (2018–2025) 
 
Syyslukukauden koulutyö alkoi 11.8.2021 ja päättyi 22.12.2021. 
Kevätlukukausi alkoi 7.1.2022 ja päättyi 04.6.2022. Koko lukuvuonna työpäiviä oli 
yhteensä 188 (syyslukukaudella 90, kevätlukukaudella 98). Korvattavia koulupäi-
viä syntyi Taiteiden yö -tapahtumasta (29.10.2021), Joulukonsertista (30.11.2021) 
sekä Musiikkilukion ilta -konsertista (28.1.2022) Kaustisen kamarimusiikkiviikolla. 
 



REHTORIN TERVEHDYS  
 
Musiikkilukion 46. lukuvuosi muodostui riemuvuodeksi sii-
täkin huolimatta, että jouduimme vetäytymään hetkeksi etä-
opiskeluun helmikuun pakkassäässä. 
 
Riemua ja iloa tuotti se, että 10.1.2022 pääsimme aloittamaan 
kevätlukukauden uudessa ja uusitussa musiikkilukiossa. 
Musiikkilukion uudisrakennus ja remontoitu osa valmistui-
vat aikataulussa ja pääsimme heittäytymään opiskeluun 
ajanmukaisessa ja uututtaan hohkaavassa oppimisympäris-
tössä. Mahdollisuutta opiskella modernissa koulussa ei mo-
nelle tarjoudu opiskelu- ja työuralla. 
 
Lukuvuoden alussa istuin musiikkilukion opettajatiimin kanssa (kiitos Tuire, 
Leena, Juha-Matti ja Rasmus) lukemattomissa ja pitkissä työmaakokouksissa, 
joissa hiottiin sähkö-, valo-, audio-, akustiikka-, putki- ja kalustesuunnitelmia. 
Koronan vuoksi työmaakokoukset pidettiin etäkokouksina ja kutsunkin uutta 
kouluamme ”Teams”-kouluksi, koska kokonaisuus piti hahmottaa valmiiksi tieto-
koneen ruudun kautta.  
 
Uuden koulun suunnitteluun saimme tukea Opetushallituksen oppimisympäris-
töhankkeesta, jonka turvin kykenimme perustamaan erillisen opettajatiimin pe-
rehtymään rakentamisen saloihin. Hankkeen myötä kykenimme myös testaamaan 
oppimista tukevia kalusteratkaisuja. Eräs niistä oli ns. pöytäliukurien hankkimi-
nen opiskelijoiden käyttöön. Samaan syssyyn hankittiin myös oppimista tukevia 
säkkituoleja.  
 
Historian opettaja puolestaan korosti liitutaulun merkitystä oppimisessa, kaiken 
ei tarvitse olla ultramodernia, ja sen vuoksi päädyimme hankkimaan pyörillä siir-
reltävän liitutaulun yhteen yleisopetustilaan.  
 
Rakennusprojektin ajan tiedotustiimimme vloggasi ansiokkaasti uuden koulun 
valmistumisesta ja tuotokset julkaistiin kotisivullamme. Ennakkoon sovitut vierai-
lut rakennustyömaalla avarsivat käsitystä uuden koulun valmistumisesta ja vähi-
tellen mielialakin alkoi kohota: upeaa, kohta me olemme kaikki yhdessä saman 
katon alla. Ei enää juoksentelua rakennuksesta toiseen.  
 
Joulukuussa, samalla kun musiikkilukion joulukalenteri-ikkuna avautui, 
aloimme pakata tavaroita väistötilassamme ja suuntasimme kohti varastoja, joihin 
oli miltei kolmisen vuotta sitten säilötty tavaraa. Huhkimme pari päivää varastoja 
läpi ja katsoimme, mitä tavaroita tarvitsisimme uudessa koulussamme. Yritimme 
tarkkoa ja arpoa tavaroiden välillä, mutta siltikin epäonnistuimme, kun maantie-
don opettaja etsi myöhemmin huolissaan pyörivää karttapalloaan. Jälleen olimme 
sen edessä, että eräitä perinteisiä opetusvälineitä, kuten liitutaulu ja karttapallo, 
ei korvaa mikään. Karttapallo on haettava takaisin pölyttymästä varaston hyllyltä. 
 
Joulukuun lopussa, viikko ennen joululomaa, muutimme uuteen kouluumme. 
Vastaanottotarkastus oli pidetty 30.11.2021. Koko yhteisö muutti, purki tavaroita, 



ja kantoi niitä paikalleen. Ennen joululoman alkua meillä oli valmis talo, joka 
odotti tekijöitä seiniensä sisälle. Kaikki oli käytännössä niin valmista kuin vain 
saattoi olla.  
 
Kiitos Kaustisen kunnalle päättäjistä viranhaltijoihin mahdollisuudesta uuteen 
kouluun!  
 
Vaikka väistöaika on raskasta yhteisöllisyydenkin kannalta, on todettava, että 
asiat olisivat voineet olla paljon haasteellisemmin. Kiitos Hotelli Kaustisen henki-
lökunnalle, joka yritti parhaansa mukaan tukea koulutoimintaamme oman liike-
toimintansa keskellä.  
 
Lukuvuoden moninaisten isojen asioiden keskellä järjestimme perinteisen Taitei-
den yö -tapahtuman lokakuussa, joulukonsertin marraskuun lopussa ja Kaustisen 
kamarimusiikkiviikkojen Musiikkilukion ilta -konsertin uusitussa PH Nordgren -
salissamme tammikuussa. Iltakonsertissa julkistettiin Kaustisen musiikkilukion 
vuoden 2022 alumni, Kreeta-Maria Kivioja, yhteiskuntatieteiden maisteri (journa-
listiikka) ja uutisankkuri. Onnittelut vielä Kreeta-Marialle! 
 
Ainoa todellinen harmin ja pettymyksen paikka oli Pekka Töpöhäntä -musikaa-
limme peruuntuminen ensi-iltanäytöksen jälkeen huhtikuun lopussa. Terveys 
edellä oli kuitenkin mentävä ja vaikea päätös esitysten perumisesta tehtävä. Pekka 
Töpöhäntä -musikaalin näyttelijät saivat ensi-illan perusteella kovasti kehuja. Krii-
tikkojen mukaan nuoret olivat rooleissaan hyviä ja varmoja, ilmeikkäitä ja sydä-
mellisiä.  Puvustukseen ja maskeeraukseen tarvittiin kymmeniä työtunteja ja sekin 
onnistui erinomaisesti. Korvia ja häntiä ommeltiin yökaudet. Kissapuvut saatiin 
lainaan Tampereen Teatterin Cats-musikaalista.  
 
Toukokuun viimeiselle viikolle keskittyivät bändikonsertit ja viikosta tulikin bän-
dien superviikko (abikonsertti, jazzbändit, ja lukiobändit maratonsoitossa).  
 
Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta keskeistä oli opiskeluhuoltosuunnitel-
mamme uudistaminen ja päivittäminen uuden opetussuunnitelman LOPS2019 
mukaiseksi (suunnitelma löytyy kotisivuiltamme).  
 
Musiikkilukiossa opiskelijakunta on jälleen toiminut hyvin aktiivisesti ja ideoinut 
lukioarkeen asioita. Välipala-automaatti osoittautui ei-hyväksi-ratkaisuksi, mutta 
terassikauden avajaiset toteuttavaksi ajatukseksi varsinkin nyt kun meillä on ta-
kapihalla hieno amfiteatterimainen alue. On hienoa, että olemassa on opiskelijoista 
koostuva ”kunta”, joka vie opiskelijoiden asioita eteenpäin, aina rehtorin kansliaan 
saakka.  Uudessa opiskelijatilassa opiskelijakunta on tarjonnut jakson vaihtuessa 
jaksokahvit. 
 
Kokonaisuudessaan kiitos kuuluu kaikille aktiivisille tiimeillemme, niitä ohjaaville 
opettajillemme sekä opiskelijatutoreille. Hyvinvointitiimi järjesti kaksi liikuntapäi-
vää lukuvuoden aikana. Osa opiskelijoistamme on koulutettu liikuntatutoreiksi 
Liikkuva Opiskelu -hankkeen myötä. Syksyllä ja keväällä oli muun muassa mah-
dollisuus erilaisiin sisä- ja ulkopeleihin tai pienimuotoiseen vaellukseen.  
 



Tiedotustiimi on toiminut kantavana voimana lukion toiminnan näkyväksi tekemi-
sessä: somepäivitykset, ”My Dayt”, musiikkilukion ensimmäinen podcast yhteis-
hausta. Lista on loppumaton ja energinen lukiolaisten joukko on ollut välittämässä 
maailmalle, mitä kaikkea lukiossamme tapahtuu. Tiimien ylläpitämä yhteisöllinen 
ryhmähenki ja osallisuus kantavat pitkälle.  
 
Oppilaitoksemme tärkeänä tukena on tänäkin lukuvuonna toiminut vanhempain-
yhdistys Musiikkilukion Tuki ry., jonka energinen joukko huoltajia on panostanut 
opiskelijoiden hyvinvointiin. Yhdessä opiskelijoiden kanssa vanhempainyhdistyk-
selle valmistui oma logo. Lisäksi Tuki ry. muisti lukiopolkunsa aloittavia ykkösiä 
elokuussa ja jakoi jaksamista tukevia jaksopitsastipendejä. Kiitos huoltajille: te to-
della välitätte ja huollatte! Tässä yhteydessä on syytä kiittää kaikkia opiskelijoiden 
huoltajia rakentavasta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Yhdessä huolehti-
malla olemme jälleen ohjanneet nuoria kohti vastuullista aikuisuutta. 
 
Tämän lukuvuoden, syksyn ja kevään ylioppilaat ovat opiskelleet ja valmistuneet 
väistö- ja epidemia-ajassa. Keväällä valmistuvat ehtivät onneksi kokea ja nauttia 
hetken uuden lukion tarjoamasta tunnelmasta, joka on opiskelijoiden mukaan 
”vänkä”.  
 
Gaudeamus Igitur! Nyt on vihdoin teidän lahjakkaiden nuorten riemun ja ilon aika. 
 
Ylioppilasjuhlia vietimme syksyllä 3.12.2021 klo 12.15 alkaen ja keväällä lauan-
taina 4.6.2022 klo 10 alkaen Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-salissa. Syksyn 
ylioppilasjuhla oli samalla itsenäisyysjuhla, jossa läsnä olivat Kaustisen veteraa-
nien edustajat. 
 
Tältä lukuvuodelta on jälleen nuotit pakattu pussiin. Ja myös pillit. Keväällä 
saimme yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Lykyn kanssa kaksi pitkähuilua mu-
siikkilukiolle. Näiden ihanien arkaaisten soittimien soitto alkaa syksyllä.  
 
Kiitos musiikkilukion henkilöstölle venymisestänne ja joustavuudestanne ja siitä, 
että jaksatte joka ikinen päivä innostua kouluarjesta, vaikka olosuhteet joskus oli-
sivat ei-helpoimmasta päästä. Kuten olen ennenkin todennut, sitoutunut ja am-
mattitaitoinen henkilökunta on kaikkien etu. Se on voimavara, joka auttaa jaksa-
maan arjen kuopissa ja tekee rehtorin työstä helppoa.  
 
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka olette myötävaikuttaneet tapah-
tumiemme toteutumiseen ja onnistumiseen. 
 
Kaustisen musiikkilukion opetus- ja kasvatustyötä tukee vuosittain huomattava 
stipendinlahjoittajien joukko. Lämmin kiitos tärkeästä ja merkittävästä tuestanne 
opiskelijoidemme hyväksi.  

Teille valmistuville muistutuksena jo klassikoksi muodostunut lause: Kaustisen 
musiikkilukio jättää jäljen. Teitä ei malttaisi päästää pois, mutta nähdään! 
 
Kaustisella 4.6.2022 
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, R18-tutor 
 
Apulaisrehtori  
FM Rasmus Tammik (RAT), rasmus.tammik@musiikkilukio.fi  
 
Musiikkilukion johtoryhmä: Ilona Salomaa-Uusitalo, Jukka Laakkonen, Mari Sil-
lanpää, Rasmus Tammik  
 

 
  



LEHTORIT  
MuM Jämsä Mika (MIJ), musiikin historia, musiikin teoria  
ja säveltapailu, soitinopiskelu, ryhmämusisointi, musiikkitutor, hyvinvointikoor-
dinaattori, mika.jamsa@musiikkilukio.fi  
 
FM Kola Tuire (TUK), fysiikka, kemia, matematiikka, R20B tutor, 
tuire.kola@musiikkilukio.fi 
 
FM Korkea-aho Johanna (JOK), äidinkieli ja kirjallisuus, R21C tutor, 
johanna.korkea-aho@musiikkilukio.fi. Sijaisena kevätlukukaudella 2022 FM 
Elina Lindholm, elina.lindholm@musiikkilukio.fi  
 
FL Laakkonen Jukka (JUL), historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, elämänkatsomus-
tieto, kansainvälinen liiketoiminta, R19C-tutor, jukka.laakkonen@musiikkilu-
kio.fi 
 
MuM Luomala Markus (MAL), musiikin teoria, sävellys ja sovitus,  
harmonikka, piano, ryhmämusisointi, orkesteri, musiikkitutor,  
markus.luomala@musiikkilukio.fi. Opintovapaalla lv. 2021–2022. Sijaisena Ville 
Ojanen. 
 
FM Mäkelä Jaana (JMÄ), ruotsi, saksa, R20A tutor, jaana.makela@musiikkilu-
kio.fi  
 
FM Pajala Topi (TOP), matematiikka, fysiikka, kansainvälinen liiketoiminta, it-
tuki, R21B-tutor, topi.pajala@musiikkilukio.fi 
 
FM Rauhala Hilkka (HRA), englanti, ranska, R19A 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 markkinointitiimin oh-
jaajaopettaja, leena.hietaniemi@musiikkilukio.fi  
 
FM Kangas Sami (SK), oppilaanohjaus, YH-tutor, AILU tutor, sami.kangas@mu-
siikkilukio.fi 
 
FM Kettu Maria (MKE), biologia, maantiede, terveystieto, maria.kettu@musiikki-
lukio.fi. R21C-tutor, kevät 2022. Sijaisena syyslukukaudella 2021 Anni Mylly-
mäki.  
 
KM Lindell Samuel (SLI), laulu, piano ja kitara, gospelryhmä, Luciat ja Tiernapo-
jat. 
 
MuM Ojanen Ville (VOJ), viulu, kansanmusiikki ja soitinryhmät, LUMOKE-
koordinaattori, ville.ojanen@musiikkilukio.fi 
 
MuM Rautiainen Juha-Matti (JMR), sähköbasso, bändit, R21A tutor, juha-
matti.rautiainen@musiikkilukio.fi  
 
MuM Sillanpää Mari (MSI), laulu, lauluryhmät, kuoro, lukion tiedottaja, opiskeli-
jakunnan ohjaava opettaja, tuotantotiimi, mari.sillanpaa@musiikkilukio.fi  
 
FM Tammik Rasmus (RAT), apulaisrehtori, kitarat, bändit, tuotantotiimi, it-asiat, 
rasmus.tammik@musiikkilukio.fi   
 

SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT 
 
Anttila Arto (AA), saksofoni  
 
Eklund Lena (EL), piano 
 
Hannula Oskari (OHA), kontrabasso 
 
Honkala Petra (PEH), erityisopettaja 
 
Järvelä, Esko (EJÄ), viulu 
 
Kivelä Marko-Tapio (MTK), kitaraopetus 
 
Korkia-aho Simo (SKA), sävellys ja sovitus 
 
Korva, Sampo (KOR),  



SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT (jatkuu) 
 
Kupiainen Tanja (TAK), musiikkiteatterin ohjaus 
 
Myllykangas Timo, kontrabasso 
 
Oino Sari (SOI), ranska  
 
Paakki Oskari (OPA), lyömäsoittimet, bändit 
 
Peltonen Katja (PEK), sello 
 
Pohjoisaho Matti (POM), urut 
 
Pokela Maija (MPO), kantele  
 
Rintala Jonas, saksofoni 
 

HENKILÖKUNTA 
 
Koulusihteeri Ira Korkala, 050 316 4420, koulusihteeri@kaustinen.fi 
 
Koulukuraattori Niina Hietala, niina.hietala@kaustinen.fi 
 
Kouluterveydenhoitaja Tiina Kivinen, tiina.kivinen@soite.fi. Sijaisena osan luku-
vuodesta Leppäniemi Saija.  
 
Koulunuorisotyöntekijät Tiina Vuojärvi ja Jani Niemi 
 
Koulupsykologi Maarit Mäkelä 
 
Koulupsyykkari Jonna Vakkuri 
 
Opiskelija-asuntojen kiinteistönhoitaja Miika Känsäkoski, miika.kansa-
koski@kaustinen.fi 
 
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  
 



HENKILÖKUNTA (jatkuu) 
 
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Ilkka Närhi, ilkka.narhi@kaustinen.fi ja ke-
väällä 2022 Kaisa Siirilä, kaisa.siirila@kaustinen.fi 
 
Kouluruokalavastaava, keittiön emäntä Tiina Palosaari 
 
Musiikkilukion tilavastaava Hotelli Kaustinen, syyslukukausi 2021 Susanna 
Kuorikoski 
 
Musiikkilukion siistijä kevätlukukausi 2022 Janika Kuokkanen 

 
  



 

KEVÄÄN 2022 YLIOPPILAAT  
 
Haapamäki Oiva 
Haapasalo Oona 
Harju Salla 
Hirvenlahti Markku 
Järvilä Nikolai 
Kaakko Julius 
Kari Viljami 
Karvonen Joonas 
Kaunisharju Roope 
Keskilammi Mikael 
Kivelä Veimi 
Kivipelto Onni 
Kokko Aada 
Korpela Viivi 
Kykyri Henna 
Luomala Nea 
Miettunen Elina 
Mikkola Topi 
Myllymäki Elmeri 
Männikkö Max 
Niininen Erika 

Nikula Mico 
Nikula Miska 
Nissinen Tiina  
Oino Pietari 
Ojanen Sameli 
Palola Inka 
Patana Iida 
Pekkarinen Milja 
Penttilä Venla 
Puusaari Senni 
Rahkonen Markus 
Rutanen Oona 
Sillanpää Sonja 
Skantz Eetu 
Soidinmäki Niki 
Timonen Nuutti 
Turja Eveliina 
Vieruaho Kati 
Yli-Sissala Eero

 
 

SYKSYN 2021 YLIOPPILAAT  
 
Hongisto Jessica 
Kaariniemi Eetu 
Koskinen Veera 
Latvala Janika 
Luoma Iivari 
Mäkelä Onni 
Pulkkinen Jasper 
Torppa Jenna 
 
  



OPISKELIJAKUNTA LV. 2021–2022 
 
Opiskelijakuntatoiminnan opettajakoordinaattori: 
Sillanpää Mari  
 
Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja: 
Huntus Esko  
 
Opiskelijakunnan hallituksen sihteeri:  
Pohjola Sofia 
 
Opiskelijakunnan rahastonhoitaja:  
Leppiniemi Viki 
 
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet: 
1. vsk. Koivuluoma Iiro 
2. vsk. Helin Roni 
3. vsk. Haapamäki Oiva  
 
World Vision -kummit: 
Jylhä Milja ja Linna Emma 
 
Opiskelijahuoltoryhmän edustajat: 
Hirvenlahti Markku ja Kaakko Julius 
 
Koulun edustajat: 
Jämsä Viljami ja Puttonen Aapeli 
 
Kaustisen nuorisovaltuuston 2. vuosikurssin edustaja:  
Ojala Hermanni 
  



OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS LV. 2021–2022 
 

Notta mitä on tehty! Lukuvuonna 2021–2022 Kaustisen musiikkilukion opiskeli-
jakunnan hallitus on toiminut olosuhteisiin nähden aktiivisesti ja reippaasti. 
Syyslukukaudella toimimme väistötiloissa ja pyrimme ilostuttamaan hajallaan 
ympäri Kaustisen keskustaa opiskelevia lukiolaisia. Järjestimme jokaisen uuden 
jakson alussa kahvituksen koko opiskelijakunnalle. Kaffien lisäksi väistötiloissa 
pidimme teemapäiviä, joista esimerkkinä toimii “ei reppua kouluun” -päivä. Syys-
lukukaudella kuitenkin enimmäkseen suunnittelimme uuteen koulurakennuk-
seen liittyvää toimintaa. 

Kevätlukukausi aloitetiin uudessa koulurakennuksessa ja hallitus sai uusia vas-
tuutehtäviä: opiskelijakunnan tilan ylläpidon ja kahvin ja kahvimaidon jatkuvan 
kantamisen kaupasta. Kahvia ja maitoa kului ensimmäisinä kuukausina mahdo-
tonta vauhtia! Kahviin liittyen myös jakson aloituskahveja jatkettiin uusissa ti-
loissa. 

Uusiin tiloihin liittyi kaikenlaista kivaa uutta opiskelijoiden yhteistä toimintaa, 
kuten aamunavauksien järjestämistä ja koko koulun yhteisiä ilotteluhetkiä! 
Tanssimme esimerkiksi letkajenkkaa ja kisailimme luokka-asteittain leikkimieli-
sessä yllättäviä lajeja sisältävässä kilpailussa. Harjoitimme myös teemapäivien 
järjestämistä. 

Opiskelijakunnan hallituksen suurimpiin saavutuksiin kevätlukukautena luetta-
neen lukiohuppareiden hankkiminen ja hupparin logon suunnittelukilpailu. Hup-
parit saapuivat tiukkaan aikatauluun sopivasti hyvin nopeasti tilauksen jälkeen 
ja opiskelijat pääsivät ostamaan hupparinsa ajoissa. Huppareista tuli erittäin tyy-
likkäitä! 

Uusimpiin kotkotuksiimme kuuluu opiskelijoiden toiveita vastaanottava toivei-
den(taika)laatikko. Laatikko on toiminut hyvänä kanavana hallituksen ja muiden 
opiskelijoiden välille. Toiveita on jopa pystytty toteuttamaan! Toiveisiin liittyvistä 
päätöksistä olemme ilmoittaneet opiskelijakunnan tilan seinällä. 

Tulevaisuuden suunnitelmiimme kuuluu vielä kevätlukukaudella 2022 terassika-
lusteiden hankinta ja terassikauden avajaisten järjestäminen, sekä Suomen Lu-
kiolaisten Liiton kanssa yhteistyön pienimuotoinen tiivistäminen. 

- Esko Huntus OPKH:n puheenjohtaja 

 
  



MUSIIKKILUKION TIIMIT LV. 2021-2022 
 
Kaustisen musiikkilukio on suomalaisessa lukiokentässä tiimityön uranuurtaja. 
Tiimeihin kuuluu opettajia, opiskelijoita ja muuta henkilöstöä. Tavoitteena on edis-
tää osallisuutta ja vaikuttamista lukioyhteisössä. Tiimeihin ilmoittaudutaan luku-
vuoden alussa. Tiimeihin osallistumisesta saa opintosuorituksen.  
 
Tiedotustiimi, koordinaattori lukion tiedottaja Sillanpää Mari 
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. Tiedotustiimi kokoontuu viikoittain. Lukuvuonna 2021–
2022 tiedotustiimi huolehti musiikkilukion viestinnästä opetushallituksen oppi-
misympäristöhankkeessa, jossa muun muassa vlogattiin uuden koulun valmistu-
misesta. Tiedotustiimi kertoi opiskelijaelämästä musiikkilukiossa ”My Day” -tyyp-
pisissä somejulkaisuissa ja teki erilaisia haastatteluja musiikkilukiolla vierailleista 
henkilöistä. Musiikkilukiolla pidettiin lukuvuoden aikana useita erilaisia musiikin 
työpajoja.  
 
Messu- ja markkinointitiimi, koordinaattori Hietaniemi Leena  
Messu- ja markkinointitiimi vastaa musiikkilukion markkinoinnin suunnittelusta 
ja toteuttamisesta. Messutiimi toimii musiikkilukiolle saapuvien vieraiden vas-
taanottajana ja opastajana. Lukuvuonna 2021–2022 messu- ja markkinointitiimi 
toimi yhteistyössä tiedotustiimin kanssa toteuttaen musiikkilukion markkinointia 
ja viestintää somekanavissa. 
 
Taiteiden yö -toimikunta, koordinaattori Haavisto Salla 
Taiteiden yö -toimikunta koordinoi koko koulun musiikki- ja esiintymistapahtu-
maa 29.10.2021. Taiteiden yö -tapahtuma oli jälleen luonteeltaan laaja-alainen ja 
sisälsi musiikkiesitysten lisäksi runonlausuntaa, tarinankerrontaa, tanssiesityk-
siä ja erilaisia performansseja. Taiteiden yö on lukion yksi työpäivä. Taiteiden yö -
toimikunnan uudet jäsenet kolmivuotiskaudeksi valittiin syksyllä 2021 ja he ovat 
Jarkko Korpi ja Sofia Pohjola. Tuomas Piispanen (2. vsk.) jatkoi tehtävässään.  
 
Tuotantotiimi, koordinaattorit Sillanpää Mari, Tammik Rasmus, ohjaaja Kupiainen 
Tanja ja Salomaa-Uusitalo Ilona.  
Tuotantotiimi tuottaa vuosittaisen musikaalin ja vastaa teatterin eli kulttuurituo-
tannon taloudesta. Tuotantotiimi toimii yhteistyössä opiskelijakunnan ja vanhem-
painyhdistys Musiikkilukion Tuki ry:n kanssa. Lukuvuoden 2021–2022 aikana 
tuotantotiimi valmisteli koko perheen musikaalin Pekka Töpöhännän esittämisen, 
joka tuli myyntiin Lipputoimiston (lippu.fi) kautta. Musikaali sai ensi-iltansa 
23.4.2022. Arvosteluiden perusteella ”Pekka Töpöhäntä” sai erittäin myönteisen 
vastaanoton. Musikaali jouduttiin kuitenkin perumaan ensi-illan jälkeen sairaus-
tapausten vuoksi.  
 
Päivänavaustiimi, koordinaattori Korkea-aho Johanna ja Kettu Maria 
Päivänavaustiimi laatii päivänavausvuorolistat jokaisen jakson arkipäiville. Päi-
vänavauksia pitävät opiskelijat ja henkilöstö sekä musiikkilukion ulkopuoliset vie-
railijat. Päivänavaus on musiikkilukion arvokas yhteisöllinen hetki. 



Päivänavauksia pidettiin syyslukukaudella 2021 kerran viikossa torstaisin ja ke-
vätlukukaudella 2022 päivittäin.  
 
Kehittämistiimi, koordinaattori opiskelijakunnan hallitus, pj. Huntus Esko  
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet toimivat kehittämistiimin jäseninä edustaen 
opiskelijakunnan näkemyksiä erilaisissa yhteyksissä musiikkilukion toimintaan 
liittyen. Tavoitteena on opiskelijoiden vahva kuuleminen ja osallistaminen. Opis-
kelijakunta kokoontui käytännössä viikoittain lv. 2021–2022.  
 
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 Kaustisen ka-
marimusiikkiviikolla 28.1.2022 musiikkilukion uusitussa PH Nordgren -salissa. 
Tiimi piti ennen Kaustisen kamarimusiikkiviikon esityksiä tietoiskuja konserteista 
ja esiintyjistä musiikkilukiolla. Myös konserttien esiintyjät vierailivat lukiolla.  
 
Tekniikkatiimi, koordinaattori Rautiainen Juha-Matti 
Tekniikkatiimi vastaa musiikkilukion tapahtumien teknisestä toteutuksesta. Tii-
miin kuuluvat opiskelijat saavat myös kokemusta teknisten laitteiden käytöstä. 
Äänitekniikan perusteet ja striimaustekniikan hallinta muodostavat tekniikkatii-
min toiminnan keskiön. Tiimin toiminta mahdollistaa musiikkilukion monipuolis-
ten tapahtumien järjestämisen. Tekniikkatiimi vastasi lukuvuonna 2021–2022 
muun muassa musikaalin äänentoistosta.  
 
Ensiapuryhmä, koordinaattori kouluterveydenhoitaja 
Ensiapuryhmä vastaa koulun ensiaputarvikkeiden ajantasaisuudesta. Ensiapu-
tarvikkeet päivitettiin syksyllä 2021. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa sovi-
tusti lukion ulkopuolisia Ensiapu-kursseja. Niitä myös hyväksi luetaan osaksi ter-
veystiedon opintoja.  
 
 
  



HANKEKUULUMISIA:  
 
LET’S LEARN WORK  
 

 
 
Syksyllä 2021 alkanut Let´s Learn Work ESR -hanke on näkynyt Kaustisen mu-
siikkilukion toiminnassa opiskelijoiden osallistumisena hankkeen kehitystyöhön 
ja sisällöntuotantoon.  Sari Yli-Hukka toimii hankkeessa maakunnan lukioiden 
koordinaattorina ja vastaa hankkeen toiminnasta lukioilla. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa maakunnan yli 17-vuotiaiden työelämä- ja yrit-
täjyystaitoja, lisätä nuorten tuntemusta alueemme työelämästä, koulutusmahdol-
lisuuksista ja ennen kaikkea vahvistaa oman osaamisen tunnistamista sekä lä-
hentää nuorten ja työelämän välistä vuoropuhelua. 

Hankeaikana (8/2021–8/2023) syntyvän digitaalisen työelämäkurssin ja alueelli-
sen mentorointimallin tavoitteena on tulla osaksi opiskelijoiden opintotarjontaa. 
Kaustisen musiikkilukion opiskelijoista muodostettu pilottiryhmä on osallistunut 
keväällä 2022 aktiivisesti työelämäkurssin sisältöjen ja työpajojen pilotointiin. Työ-
pajojen teemoina ovat olleet itsetuntemustaidot ja työelämän sosiaaliset vuorovai-
kutustaidot, jonka ohjaajina ovat Sarin lisäksi toimineet Centria AMK:n ja OMA-
hankkeen Minna Koivula ja Sanna Karvonen. Lisäksi työpajoissa on paneuduttu 
erityisesti tulevaisuusajatteluun ja globaaleihin megatrendeihin sekä yrittäjyys-
kasvatukseen. 

Kaustisen musiikkilukion pilottiryhmän opiskelijat 
Jarkko ja Laura ovat osallistuneet yhdessä Vetelin neljän 
lukiolaisen kanssa tuottamaan tulevaisuuden työelämä 
podcast -sarjaa ”Tulevaisuuden työelämä – mikä puhut-
taa lukiolaisia vuonna 2022?”. Podcast- sarjan jaksot tu-
levat osaksi työelämäkurssin sisältöä. Äänitykset on tuo-
tettu uudella äänistudiolla musiikinopettaja Juha-Matti 
Rautiaisen opastuksella. Opiskelijat ovat saaneet suun-
nitella itse podcast- jaksonsa aiheen. Vieraiksi jaksoihin 
on kutsuttu Keski-Pohjanmaan työelämä edustajia ja asi-
antuntijoita. Vieraiksi kutsuttiin henkilöitä, joiden taus-
toista ja ammattialasta opiskelijat ovat kiinnostuneita. 

Sari on pitänyt erityisen tärkeänä, että nuoret on otettu aktiivisesti mukaan niin 
työelämäkurssin kuin mentorointimallin kehitystyöhön. Nuoret ovat saaneet antaa 
palautetta kurssisisällöistä ja niiden hyödyllisyydestä. Aktiivisen osallistamisen 



tavoitteena on näin, että tuote palvelee tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin sen 
käyttäjiä eli opiskelijoita ja tarjoaa ajankohtaista ja tulevaisuuden työelämäläh-
töistä opetusmateriaalia.  

Hankkeessa syntyvä mentorointimalli on kerännyt lukiolaisissa kiinnostusta: 
mentorointi on työelämänedustajan (mentori) ja opiskelijan yhteistyösuhde. Men-
toroinnin tavoitteena on auttaa nuorta pohtimaan omia tulevaisuuden opinto- ja 
ammattipolkuja, antaa tukea ja sparrausta pohdintojen tueksi. Mentorointimallin 
voi mahdollistaa ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella ja kuulla työelämän edus-
tajalta hänen ammatillisesta osaamisestaan ja työnkuvasta. Mentorointi lisää 
nuorten ja alueellisen työelämän ja sen osaajien välistä vuoropuhelua. 

 
Yli-Hukka Sari  
Let´s Learn Work (ESR) -hanke 
Asiantuntija ja lukiokoordinaattori, Kokkolan kaupunki 

 

  



MUSIIKKILUKION LUKUVUODEN TAPAHTUMIA KUVIN JA TEKSTEIN 
 
 
 
 

 

 

  
Syksyinen liikuntapäivä Pööskallion laavulla 
 
  



Taiteiden tunteikas yö 
29.10.2021 Kansantaiteenkes-
kuksessa 

  
  



 
ß Kevään yo-kirjoitukset 15.3.-30.3.2022. Ensim-
mäistä kertaa uudessa lukiorakennuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uudessa musiikkilukiossa yleisaineiden 
luokkien välillä on siirto-ovet. Innokkaat 
opettajat Tuire ja Juha-Matti testaamassa 
ovien toimivuutta à 
 

 
 



 
Musiikkilukion ensimmäinen podcast uudessa äänitysstudiossa aiheena ”Kevään 2022 yhteis-
haku”. Mukana Elmeri Myllymäki, Nea Luomala, Sofia Pohjola ja reksi. 
 

 

 
 
 
Jokainen musiikkilukiolainen sai valita mie-
leisensä tossut. Mikä onnenpäivä! Lahjoitus 
lämmitti sekä jalkoja että mieltä. 

 



 

 
 
 
Keväällä 2022 jatkuivat koronan aiheuttamat 
maskisulkeiset. Kuvan maskipajassa valmis-
tuu annospusseja ykkösvuosikurssin käyt-
töön. 

 
Opiskelijakunnan hallituksen järjestämä Letkis-tuokio. 
 
  



 

 Pekka Töpöhäntä -musikaalin hiiriorkesteri 
 

 



 
Pekka Töpöhäntä ja Hiiriseuran laulajat 
 

 
Sävellyskonsertti 
 



 
Liikkuva koulu 
 

 
Abiturientti Oiva Haapamäki ja alumni Severi Hietala jazzjameissa 
 



 
Laulutunti. Samuel Lindell ja Markku Hirvenlahti (etualalla) 
 
 

 
Tuleva musiikkilukiolainen. Tet-vierailija Lauri harjoittelee. 



 

 
Penkkarit 2022 
 

 
Penkkarit 2022 
 
  



 

STIPENDIT JA LAHJOITUKSET KEVÄÄLLÄ 2022 
 
Kaustisen kunta  
Keskilammi Mikael 
Pekkarinen Milja 
 
Jokilaaksojen Osuuspankki 
Kivelä Veimi 
Kaunisharju Roope 
Yli-Sissala Eero 
 
Avain Säästöpankki, Kaustisen 
konttori 
Kokko Aada 
Skantz Eetu 
 
Eläkeliitto, Kaustinen 
Kivipelto Onni  
Miettunen Elina 
Penttilä Venla  
 
LC Kaustinen  
Nikula Miska 
Palola Inka 

 
 
LC Halsua 
Karvonen Joonas 
 
LC Veteli 
Haapasalo Oona  
Kari Viljami  
Niininen Erika  
Vieruaho Kati  
 
Kaustisen Martat 
Timonen Nuutti 
 
Kaustisen Nuorisoseura ry.  
Hallinto- ja ohjaajastipendi 
Pekkarinen Milja 
 
Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys 
ry. 
Oino Pietari

 
 
Kaustisen Pelimanniyhdistys 
Kirjalahjoitus kaustislaisille kansanmusiikin - ja tanssin harrastajille 
 
Palola Inka 
Penttilä Venla 
Pekkarinen Milja 
Haapasalo Oona 
Kykyri Henna 
Oino Pietari 
Timonen Nuutti 
 
Musiikkilukion Tuki ry.  
Vuosikurssin yhteishengen luoja: Nikula Miska 
Urheilu: Korpela Viivi 
Musiikki: Myllymäki Elmeri  
Yleislinja: Soidinmäki Niki 
Matematiikka ja talous: Ojanen Sameli 
  



 
Hilla Group 
Keskipohjanmaa-lehden digivuosikerta 
Penttilä Venla  
Perhonjokilaakso-lehden digivuosikerta  
Niininen Erika 
 
Pohjola-Norden ry., palkintokirja ruotsin kielen opinnoissa menestyneelle 
opiskelijalle 
Milja Pekkarinen 
 
Sverige kontakt i Finland rf., för visat intresse för svenska språket 
Erika Niininen 
 
Toholammin kevyen musiikin yhdistys ry. 
Haapamäki Oiva 
Rahkonen Markus 
 
Toholammin nuorison musiikkitoiminnan tuki ry. 
Haapamäki Oiva 

***** 
MUUT KUIN YLIOPPILAAT 
 
Keski-Pohjanmaan kieltenopettajat ry. 
Annika Pentinmikko 
 
Kaustisen musiikkilukio, englannin kielen kirjastipendit 
Kirsikka Jatkola  
Oona Koivukoski  
 
Kaustisen musiikkilukio, ruotsin kielen kirjastipendit 
Diana Kangasniemi 
Veera Paavola 
 
Musiikkilukion Tuki ry. 
I jakson jaksostipendit 
1. vsk. Korpi Jarkko 
2. vsk. Huntus Esko  
3 vsk. Keskilammi Mikael 
 

II jakson jaksostipendit 
1. vsk. Koivukoski Oona 
2. vsk. Lehtinen Emil 
3. vsk. Timonen Nuutti 

III jakson jaksostipendit 
1. vsk. Timonen Viljami 
2. vsk. Harjukoski Teemu 
3. vsk. Pekkarinen Milja 
 

IV jakson jaksostipendit 
1. vsk. Leppiniemi Viki 
2. vsk. Järvelä Virva 
3. vsk. Palola Inka  

V jakson jaksostipendit 
1. vsk. Kivinen Jesse 
2. vsk. Kastelli Saana  
3. vsk. Hirvenlahti Markku 



Stipendisoittimet 
 
Sähköbasso 
Kentala Martti 
 
Sähkökitara 
Huusko Nelli 
 
***** 

 
 
Tervetuloa uusi lukuvuosi! Lukuvuoden 2022–2023 koulutyö alkaa keskiviik-
kona 10.8.2022 erillisohjelman mukaan. Poissaolosta ensimmäisenä koulupäi-
vänä ilmoitetaan laillinen syy rehtorille (lääkärintodistus tai muu vastaava). 
 

 

 


