
 

 
 

 
 
 

 

  



  
 
Meerbuschintie 1, 69600 KAUSTINEN  
http://www.musiikkilukio.net  
 
kamulu@kaustinen.fi  
 

•Erityinen tehtävä musiikissa 20.5.1976. Järjestyksessä 2. valtakunnallinen 
musiikkilukio. 
 

•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 
musiikkilinjan lisäksi koulussa toimii yleislinja sekä lajivalmennus. Musiikkilukio 
onkin portti lukio-opintoihin kaikille niistä kiinnostuneille! 
 

• Kaustisen musiikkilukion toimintaperiaatteet: oppimaan oppimisen taidot, laaja 
yleissivistys sekä musiikkielämysten ja tavoitteellisen musiikin opiskelun 
tuottaminen.  
 

•Musiikin valtakunnallisen kehittämistehtävän saanut lukio (2018-) 



REHTORIN TERVEHDYS       

 

Lukuvuosi on 2017-2018 on päättymässä kesäisen lämpimänä. Viimeisiä 
työviikkoja on tehty kauniin kevätsään innoittamina. Tänään päättyvä Kaustisen 
musiikkilukion 42. lukuvuosi on ollut muutoksen vuosi. Pitkäaikainen rehtori, 

kouluneuvos Taina Lehtonen jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa ja jo sitä ennen 
musiikkilukiossa siirryttiin vähitellen uuteen aikaan. Vaikka vanhasta totutusta 

luopuminen on toisinaan haikeaa, sillä on myös uudistava vaikutus. 
 
Itselleni vuosi on ollut uuteen totuttelemista. Vaikka rehtorin toimenkuva onkin 

pitkälti taloushallintotehtävissä, sen rikkautena on jokaisen päivän erilaisuus. 
Tilanteet muuttuvat ja koulu elää. Lukuvuoden aikana olen ollut etuoikeutettu 
saadessani tutustua moniin työni kannalta tärkeisiin ja voimavaroja antaviin 

henkilöihin. Lämmin kiitos kaikille, opiskelijat mukaan lukien, hyvästä 
vastaanotosta.  

 
Luettavananne on Kaustisen musiikkilukion historian ensimmäinen sähköinen 
lukuvuosikertomus. Sähköiset lukuvuosikertomukset löytyvät jatkossa 

musiikkilukion kotisivulta, josta ne vuosien saatossa siirretään erikseen 
muodostettavaan arkistoon. Sieltä entiset oppilaat voivat käydä tarkistamassa 

kenen kanssa olikaan aikanaan samassa ryhmässä. Tämä tulee ajankohtaiseksi 
viimeistään luokkakokousta suunniteltaessa. 
 

Kuluneen lukuvuoden huippuhetki koettiin lokakuussa, jolloin saimme tietää 
musiikkilukion tulleen valituksi Opetus- ja kulttuuriministeriön 
kärkihankkeeseen ja saaneen musiikkiin painottuvan valtakunnallisen 

kehittämistehtävän 31.7.2025 saakka. Yhdelletoista suomalaiselle erityislukiolle 
myönnettiin kehittämistehtävä, joka merkitsee oman osaamisen syventämistä 

sekä sen levittämistä muihin lukioihin.  
 
Vaikka kehittämistehtävä painottuu musiikkiin, se on koko lukion yhteinen ja 

keskittyy viisivuotiskauden ajan pedagogiikan, toimintakulttuurin ja 
oppimisympäristön kehittämiseen. Musiikkilinja ja yleislinja täydentävät 
jatkossakin toisiaan. Tähän kokonaisuuteen nivoutuu myös lukion 

lajivalmennus, joka musiikin kanssa pääsee kokeilemaan uutta toimintamallia 
tulevana lukuvuotena. Koko koulu on yhteisöllisesti mukana erilaisissa 

tapahtumissa.  
 
Kaustisen musiikkilukion kansallisia yhteistyökumppaneita tulevan 

valtakunnallisen kehittämistehtävän myötä ovat etenkin Sibelius-lukio 
Helsingissä sekä Tapiolan lukio Espoossa. Tämä mahdollistaa myös opettaja- ja 

opiskelijavaihdon. Teemme jatkossa yhteistyötä myös muiden musiikkilukioiden 



ja lukioiden kanssa. Tätäkin yhteistyötä odotamme innolla. Kansainvälisiäkin 

verkkoja on vesillä, esimerkiksi Skotlannin suuntaan. Saksan Meerbuschin 
kaupungissa Kaustisen musiikkilukion ystävyyskouluna toimii edelleen Die 

Städtische Musikschule.  
 
Käytännössä lukuvuoden tekevät opiskelijat, jotka tänäkin vuonna ovat 

uutterasti edenneet opinnoissaan kohti valkolakin kaunista kevättä. Lukio-
opintojen ohessa ja niiden kannustamana opiskelijamme ovat lukuvuoden aikana 
yltäneet merkityksellisiin saavutuksiin monella eri saralla. Nuoret ovat nousseet 

valokeilaan niin sävellys- ja bändikonserteissa, koesoitoissa, musikaalissa, 
erilaisissa musiikkitapahtumissa, matematiikkakilpailussa, kirjoituskilpailussa 

kuin urheilukentilläkin. Näiden monipuolisten nuorten saavutusten edessä olen 
ollut sanaton ja häkeltynytkin läpi lukuvuoden. Minut on yllätetty monta eri 
kertaa ja monella eri tavalla.  

 
Alkukevään ehdoton draaman kaari muuttui todeksi musikaali ”Suruttomien” 

muodossa (ohjaus Aku-Petteri Pahkakorpi). Rujon kaunis tarina tasa-
arvottomuudesta ja rakkaudesta keräsi loistavat arvostelut. Kriitikko Tiina 
Ruotsalan sanoin ”tänä keväänä nuorten kuoro lauloi häikäisevän komeasti 

soolo-osuuksien ollessa huikeita”. Hyvä nuoret!  
 
Musikaaliproduktion aikana näyttelijätiimin evästyksen hoiti perinteiseen tapaan 

Musiikkilukion tuki ry, jonka toiminnan merkitystä ei voi liiaksi korostaa. 
Toivotaan, että jatkossakin vanhemmat toimivat aktiivisesti lukiolaisten 

hyvinvoinnin kannalta erittäin merkityksellisessä vanhempainyhdistyksessä. 
Kuluneen lukuvuoden aikana Tuki ry on myös hankkinut lukiolaisten käyttöön 
heidän toivomiaan kuntoiluvälineitä. Kiitos tästä.  

 
Jotta nuoret pärjäävät jatkossakin, Kaustisen musiikkilukiossa on edelleen 

kehitetty ja tehostettu opiskelijoiden ohjausjärjestelmää. Jokainen opiskelija on 
kohdattu yksilönä yksilön tarpeet huomioiden. Oppilashuoltoon liittyvän 
moniammatillisen työryhmän toimintaa on viety eteenpäin ja tiivistetty. Eri alojen 

asiantuntijat kohtaavat nykyään toisensa matalalla kynnyksellä ja sillä on suora 
vaikutus opiskelijan hyvinvointiin. Tätä mallia voidaan tulevaisuudessa 
hyödyntää myös muissa lukioissa.  

 
Tulevaisuuden lukio syntyy lukiolain muutoksen (2019) ja uuden 

opetussuunnitelman (2021) myötä. Kaustisen musiikkilukiossa tähän 
muutokseen on valmistauduttu lukuvuoden 2017-18 aikana osallistumalla 
Turun yliopiston Tulevaisuusoppimisen pilotointihankkeeseen. Hankkeen 

tarkoituksena on kannustaa opettajia tiimityöskentelyyn ja opiskelijoita 
tiimioppimiseen. Tulevaisuudessa oppiaineiden väliset rajat häivytetään ja 
kurssien tilalle tulevat opintopisteistä koostuvat opintokokonaisuudet. Opiskelijat 

aloittavat opintonsa esimerkiksi kahden opettajan ohjausryhmässä, josta 
jakaudutaan pienempiin ryhmiin. Itsenäisen opiskelun merkitys tulee kasvamaan 

tulevaisuuden lukiossa.  
 
Syksyllä 2019 toteutuva lukiolain uudistus panostaa lukiolaisten opinto-

ohjaukseen, erityisopetukseen ja työelämävalmiuteen. Tulevaisuus tuo haasteita, 



mutta myös paljon mahdollisuuksia ja kannustaa rohkeaan luovuuteen. 

Seuraavien lukuvuosien keskeinen työ musiikkilukiossa onkin uuden 
opetussuunnitelman mukaisen opinto- ja toimintakulttuurin ennakkoluuloton 

suunnitteleminen ja toteuttaminen. Toisaalta luovuus on jo nykyisellään 
luonnollinen osa musiikkilukion toimintakulttuuria, eikä huolta huomisesta 
kannata potea turhaan, vaan edetä rohkeasti eteenpäin.  

 
Kaustisen musiikkilukion toimintakulttuuri on aktiivinen ja osallistava. Tietyn 
suuruinen opiskelijamäärä takaa lukiolle edellytykset pedagogiseen ja 

toimintakulttuuriseen ketteryyteen. Raskas organisaatio tarjoaa raskaat ja 
byrokraattiset rakenteet, eikä päätöksiä esimerkiksi osallistumisesta erilaisiin 

tapahtumiin kyetä tekemään niin nopealla aikataululla kuin pienemmissä 
yksiköissä. Pienemmissä yksiköissä opiskelijoiden välinen kilpailu tasaantuu ja 
jokaiselle tarjoutuu mahdollisuus olla oma itsensä, toisin sanoen itsensä 

näköinen opiskelija. Opiskelijoiden opinto-ohjelmat ovatkin hyvin erinäköisiä ja 
se on lukio-opintoja ajatellen rikkaus- ja vahvuustekijä.  

 
Kaustisen musiikkilukion johtoryhmä on käynnistänyt keväällä musiikkilukion 
uuden strategian valmistelutyön. Strategiaa päivitetään ensi syksyn aikana osa-

alueittain opettajien ja opiskelijakunnan kanssa. Strategiaa toteutetaan 
Kaustisen kuntastrategian sekä musiikkilukion omien visioiden ja hankkeiden 
kautta.  

 
Kuluneena lukuvuotena koulutusyhteistyö Raviopiston ja Kaustisen Evankelisen 

opiston kanssa on jatkunut. Musiikkilukion ja Kaustisen Evankelisen opiston 
rehtorit ovat tavanneet lukuvuoden aikana säännöllisesti tavoitteena kehittää 
Kaustiselle laadukas oppimis- ja osaamiskampus. Suunnitelmissa on muun 

muassa yhteisen koulutuskoordinaattorin palkkaaminen hankerahoituksen 
avulla. Asia on tärkeä, ei pelkästään Kaustisen, vaan koko maakunnan kannalta.  

 
Musiikkilukion opiskelijakunta on toiminut aktiivisesti kuluneen lukuvuoden 
aikana. Lukuvuoden alussa innostuneen suunnittelutyön tuloksena 

oppilaskunnan huoneen seinä sai uuden värin. Myös ilmoitustaulu uusittiin. 
Oppilaskunnan puheenjohtajan ja sihteerin terveiset voit lukea 
lukuvuosikertomuksesta.  

 
Lukuvuoden aikana musiikkilukiolla on ollut myös ilo toimia opinahjona kahdelle 

vaihto-oppilaalle Saksasta ja Espanjasta. Vaihto-oppilasvuosi huipentui 
kansainväliseen iltaan, jossa vaihto-oppilaat esittelivät kotimaidensa 
ruokakulttuureja musiikkilukion opiskelijoille. Vaihto-oppilaiden ajatuksia 

vuodesta Kaustisella voit lukea vuosikertomuksesta.  
 
Lukuvuoden aikana opintoretket muun muassa sveitsiläiseen 

kiihdytinlaboratorio CERN:n laajensivat omalta osaltaan 
oppimisympäristökokemusta ja antoivat mahdollisuuden oman osaamisen 

syventämiselle. Toisaalta biologian ja maantiedon lehtorin järjestämät retket 
lähimetsään osoittautuivat opiskelijoiden keskuudessa varsin suosituiksi ja 
laajensivat oppimiskokemusta ja täyttivät opetussuunnitelman tavoitteen 

ilmiöpohjaisesta oppimisesta.  



Marraskuun hämärässä lukiolaiset osallistuivat valtakunnalliseen Taiteen 

Edistämiskeskuksen (TAIKE) Sata salaisuutta -draamatyöpajaan luoden oman 
lahjansa satavuotiaalle Suomelle. Kaiken kaikkiaan lukuvuoden aikana 

tapahtumia musiikkilukiolla tai tilaisuuksia, jotka ovat välillisesti liittyneet 
musiikkilukioon, on ollut niin runsaasti, ettei kaikkia niitä voi mainita erikseen. 
Kiitos kuuluu kuitenkin jokaiselle tapahtumaan panoksensa antaneelle.  

 

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitusten tulos on Kaustisen musiikkilukiossa hyvä. 

Vaikka lukiovertailuihin kannattaa suhtautua kriittisesti, paransimme 

sijoitustamme 51 sijaa. Tänään Kaustisen musiikkilukiosta valmistuu 27 

ylioppilasta, joiden tulevaisuuden suunnitelmat vaihtelevat lääkärin ammatista, 

farmaseuttiin, opettajaan, ammattimuusikkoon, sairaanhoitajaan, pappiin, 

kulttuurin tutkijaan ja historian professoriin. Joku menee armeijaan tai 

siviilipalvelukseen, toinen pitää hengähdystauon opinnoista ja valitsee 

välivuoden. Skaala on laaja, mutta kertoo opiskelijoiden tavoitteellisuudesta. 

Tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät, olivat ne sitten mitä tahansa, ovat 

olemassa. Ne ovat muotoutuneet vuosien kuluessa, vaikka arkinen puurtaminen 

opintojen parissa onkin välillä saattanut tuntua harmaalta. Tärkeintä on 

kuitenkin nuoren usko omiin mahdollisuuksiinsa.  

Musiikkilukion opintojen monipuolisuudesta kertoo se, että ylioppilaiden 
todistuskansioissa on tänään ylioppilastodistuksen ja päättötodistuksen lisäksi 

useita muitakin todistuksia, kuten musiikkiopiston päättötodistuksia, musiikki- 
ja kuvataidediplomeja ja todistuksia osallistumisesta tiedotus- tai messutiimin 
toimintaan. Nämä vain esimerkkinä mainitakseni. Ilahduttavaa on ollut, että 

kuluneena lukuvuotena opiskelijat ovat osallistuneet tiedotus- ja messutiimin 
toimintaan aktiivisesti. Molemmilla tiimeillä on keskeinen merkitys 

musiikkilukion markkinoinnin, viestinnän ja tunnetuksi tekemisen kannalta.  
 
Valmistuvien opiskelijoiden lisäksi hyvästelemme myös pitkäaikaisen äidinkielen 

lehtorimme, FM Heleena Kiviojan. Gaudeamus Igiturin sanoin voimme todeta 
Heleenan kunniaksi ”Eläköön opin ohjaajatki!” Sydämellinen kiitos 
määrätietoisesta ja vankkumattomasta työstäsi Kaustisen musiikkilukion 

hyväksi! 
 

Kiitos myös musiikkilukion jättävälle musiikin opettaja Janne Torvikoskelle, joka 
vahvalla ammattitaidolla ja energisin ottein on hoitanut opetuksensa ohessa eri 
produktioiden tekniikkaa. Kiitos kuuluu myös lukuvuoden ajan uskonnon ja 

psykologian tuntiopettajuutta sekä tiedottajan tehtävää hoitaneelle TM Tuomas 
Annolalle. Tiedottajan rooli on musiikkilukion arjessa elintärkeä. Aiemmin 

lukuvuoden aikana sanoimme jäähyväiset kiinteistönhoitaja Marko Kaustiselle ja 
toukokuun aikana myös siistijällemme Päivi Känsäkoskelle.  
 

Tässä vaiheessa lukuvuotta on myös aika kiittää opiskelijoiden vanhempia 
hyvästä yhteistyöstä. Nuoret ovat matkalla aikuisuuteen, itsenäisyyteen ja 
vastuullisuuteen, mutta koulun ja kodin välinen yhteistyö muodostaa tähän 

merkityksellisen tuen.  
 



Kiitos myös musiikkilukion koko henkilöstölle jokapäiväisestä koulutyöstä, johon 

olette osallistuneet intoa ja luovuutta puhkuvina. Olette ainutlaatuinen tiimi. 
 

Ensi lukukaudella musiikkilukion toiminnassa korostuvat valtakunnallisen 
kehittämistehtävän vauhdittamina Kaustisen perinnevahvuudet sekä paikallisen 
osaamisen levittäminen. Tarjolla on uusia kokeiluja ja monia mahdollisuuksia.  

 
Sitä ennen määrätään kuitenkin lepoa ja kesäaktiviteetteja sopivassa suhteessa.  
 

Oikein antoisaa kesää kaikille!  
 

Teille lähteville: Kaustisen musiikkilukio jättää jäljen. 
 
Kaustisella 2.6.2018  

Ilona Salomaa-Uusitalo 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



MUSIIKKILUKION OPETTAJATIIMI   

 

 
 
Vs. sivistysjohtaja 
Mailis Tastula  

 
Rehtori  

FT Ilona Salomaa-Uusitalo, 040 556 1783, ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi  
 
Vararehtori  

FL Laakkonen Jukka, historia, yhteiskuntaoppi,  
filosofia ja elämänkatsomustieto, tutor R16A,  

jukka.laakkonen@kaustinen.fi  
 
Johtoryhmä: Ilona Salomaa-Uusitalo, Jukka Laakkonen, Markus Luomala  

mailto:ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi
mailto:jukka.laakkonen@kaustinen.fi


Lehtorit  

MuM Jämsä Mika (MIJ), musiikin historia, musiikin teoria  
ja säveltapailu, soitinopiskelu, ryhmämusisointi, musiikkitutor, 

mika.jamsa@kaustinen.fi  
 
FM Kivioja Heleena (HKI), äidinkieli ja kirjallisuus, kirjastonhoito,  

heleena.kivioja@kaustinen.fi  
 
FM Kola Tuire (TUK), fysiikka, kemia, matematiikka, R15A tutor,  

tuire.kola@kaustinen.fi  
 

MuM Luomala Markus (MAL), musiikin teoria, sävellys ja sovitus,  
harmonikka, piano, ryhmämusisointi, musiikkitutor,  
markus.luomala@kaustinen.fi  

 
FM Mäkelä Jaana (JMÄ), saksa, ruotsi, R15B tutor, 

jaanama@kaustinen.fi  
 
FM Rauhala Hilkka (HRA), englanti, ranska, R17B tutor, 

hilkka.rauhala@kaustinen.fi 
 
FM Veteläinen Tomi (TVE), matematiikka, fysiikka, kv-liiketoiminta,  

tomi.vetelainen@kaustinen.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@kaustinen.fi  
 
LiTM Pekkarinen Jaana (JAP), liikunta, terveystieto, R16C tutor,  

jaana.pekkarinen@kaustinen.fi  
 
Tuntiopettajat  

TM Annola Tuomas, uskonto ja psykologia, tiedottaja lv. 2017-2018. 
 

FM Kettu Maria (MKE), biologia, maantiede, terveystieto, tutor R17A, 
maria.kettu@kaustinen.fi  
 

KM Lindell Samuel (SLI), laulu ja kitara, R16B, 
samuel.lindell@kaustinen.fi, 
 

KuM Läntinen Minna (MIL), kuvataide, minna.lantinen@kaustinen.fi  
 

FM, KK Rahkola Marjaana, opinto-ohjaaja, kv-liiketoiminta, saksofonin opetus, 
040 6527837, marjaana.rahkola@kaustinen.fi 
 

MuM Sillanpää Mari (MSI), laulu, lauluryhmät, kuoro  

mailto:hilkka.rauhala@kaustinen.fi
mailto:minna.kuoppala@kaustinen.fi
mailto:maria.kettu@kaustinen.fi
mailto:minna.lantinen@kaustinen.fi


mari.sillanpaa@gmail.com  

 
Musiikkipedagogi, AMK Tammik Rasmus (RAT); kitarat, bändit, 

rasmus.tammik@saunalahti.fi   
 
Musiikkipedagogi AMK Torvikoski Janne (JTO), lyömäsoittimet,  

bändit, äänitekniikka, janne.torvikoski@gmail.com  
 
Sivutoimiset tuntiopettajat  

Alakotila Timo, piano.  
 

Ikonen Laura (LIK), kantele, laura.ikonen@centria.fi  
 
Juntura Hannu (HJU), huilu, 

hannu.juntura@kpkonsa.fi  
 

Jämsä Visa, fagotti.  
 
Järvelä Mauno (MJÄ), kamari- ja kansanmusiikki,   

mauno.jarvela@gmail.com  
 
Luomala Veera (VLU), sello, musiikkileikkikoulun ohjaus, 

veera.luomala@kpkonsa.fi  
Oino Sari (SOI), ranska.  

 
Ojanen Ville (VOJ), viulu, kansanmusiikki ja soitinryhmät, 
ville.ojanen@kotinet.com  

 
Pahkamäki Aku-Petteri (APP), musiikkiteatterin ohjaus 

 
MuM, Rautiainen Juha-Matti (JMR); sähköbasso,  
bändit, juha-matti.rautiainen@kaustinen.fi  

 
Seppä Maria (MAS), oboe, maria.seppa@kpkonsa.fi  
 

Musiikkipedagogi AMK Vanhamäki-Hanhikoski Johanna (JVH),  
piano, säestykset, kamarimusiikki  

 
Opetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa: akustinen kitara, alttoviulu, 
baritonitorvi, cembalo, harmonikka, harmooni, huilu, kaksirivinen haitari, kantele, 
klarinetti, kontrabasso, käyrätorvi, lyömäsoittimet, nokkahuilu, oboe, pasuuna, 
piano, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, tuuba, urut, viulu, 
yksinlaulu ja yksirivinen haitari. 
Opetusta voidaan järjestää muissakin soittimissa. 
 

Koulusihteeri Ira Korkala, 050 316 4420, koulusihteeri@kaustinen.fi 
 

Koulukuraattori Niina Hietala, niina.hietala@kaustinen.fi 
 

mailto:hannu.juntura@kpkonsa.fi
mailto:ville.ojanen@kotinet.com


Kouluterveydenhoitaja Niina Kivinen, sijainen Silja Torppa silja.torppa@kpshp.fi 

 
Kiinteistönhoitaja Jani Nikula, jani.nikula@kaustinen.fi 

Opiskelija-asuntolan kiinteistönhoitaja Jukka Känsälä, 
jukka.kansala@gmail.com  
 

Siistijä Päivi Känsäkoski  
 
IT-asiantuntija Juha Kuurajärvi, juha.kuurajarvi@kaustinen.fi 

 
MUSIIKKILUKION OPISKELIJAT 

 
 

 
 
 

R14A Tutor Marjaana Rahkola 
 

Hotakainen Tiia 
 
R15A Tutor Tuire Kola 

 
Haapamäki Alli 

Hakalax Lilli 
Hannula Satu 
Harju Oona 

Hietala Teemu 
Hotakainen Santeri 

mailto:jukka.kansala@gmail.com


Hästbacka Veli-Martin  

Jutila Aurora 
Järvilä Eino-Juhani 

Kaihua Iiris 
Koskinen Miika 
Laajala Juho 

Lampela Ella 
Levä Jani-Matti 
Lyts Ida  

 
R15B Tutor Jaana Mäkelä 

 
Muurinen Oona 
Myllymäki Ossi 

Myllymäki Vilma 
Mäenpää Anna 

Nikula Antton 
Nivala Tuisku 
Ojakangas Valtteri 

Oosi Mikko 
Pajukangas Riikka 
Patana Tatu 

Peltokangas Vilma 
Piri Veera 

Polso Nea-Maria 
Sulkakoski Sofia 
Suosalo Johanna 

Turja Meri 
Valkjärvi Aura 

Vartonen Sonja  
 
R16A Tutor Jukka Laakkonen 

 
Eilola Jeremias 
Hanhikoski Iida-Maria 

Harju Aino 
Heikkinen Saana 

Heusala Sara 
Hietala Veeti 
Hulkko Jukka 

Huntus Emma 
Jussinmäki Akseli 
Jylhä Roosa-Maria 

Järvelä Kerttu 
Kallioniemi Venla 

Karhukorpi Katri 
Karhukorpi Kiia 
 

 



R16B Tutor Samuel Lindell 

 
Karhukorpi Minna 

Kentala Taimi 
Kilpi Kerttu 
Koivisto Nelli 

Kola Juho 
Krank Lassi 
Lankinen Markus 

Linna Suvi 
Luhtala Eetu 

Läspä Janika 
Läspä Minna 
Läspä Venla 

Mansikkamäki Oona 
Mattila Aliina 

Miettinen Mauri 
Myllymäki Anni 
Mylläri Amanda 

Mäenpää Riina 
 
R16C Tutor Jaana Pekkarinen 

 
Neuvonen Helmi 

Nygård Elmeri 
Orava Asta 
Paananen Anton 

Pajala Salla 
Parttimaa Eerika 

Patana Essi 
Peltokangas Santeri 
Pihlaja Anni 

Piispanen Veera 
Purokuru Kaapro 
Puumala Erika 

Pälvimäki Veikka 
Pääjärvi Milla 

Riihimäki Sofia 
Riihimäki Viljami 
Saari Anni 

Saarimäki Malla 
Sneck Akseli 
Suihkola Janina 

Tiilikainen Hanna-Riika 
Vesala Aatos 

 
 
 

 



R17A Tutor Maria Kettu 

 
Blomster Lasarus 

Haapamäki Onni 
Harju Salla 
Hautakangas Hilda 

Hietala Eero 
Honkarinta Henna 
Huhtakangas Henna 

Järvenpää Rasmus 
Kallio Janina 

Kentala Hanna 
Kentala Touko 
Kivelä Janika 

Kivinen Julia 
Kohal Anton 

Kujala Helmi 
Lampela Anna 
Lampinen Sonja 

Lappi Suvi-Tuuli 
Latvala Janika 
Myllymäki Meiju 

Mäkelä Emil 
Mäkelä Venla 

Paavola Susanne 
Pirkola Piia 
 

R17B Tutor Hilkka Rauhala  
 

Hietalahti Siiri 
Korkeasaari Marika 
Niku Reetta 

Paavola Jemina 
Paavola Matilda 
Paavola Vilma 

Pajukangas Miska 
Penttinen Veera 

Phanthanam Jutta 
Pienimäki Irina 
Pöyhönen Emma 

Ruuhinen Emilia  
Saarinen Selma 
Salmela Aliina 

Salo Aurora 
Saranpää Touko 

Sillanpää Oona 
Stenval Alec 
Talja Ella 

Tikkakoski Tuukka 



Tunkkari Petri 

Tunkkari Tero 
Vedenoja Nelli  

Virkkala Eetu 
 
VO17-vaihto-oppilaat. Tutorit Jaana Mäkelä ja Hilkka Rauhala 

 
Kralik Jule  
Vazquez Pedreno Angel 

 
YH14 Tutor Marjaana Rahkola 

 
Ylitalo Annika 
 

YH15 Tutor Marjaana Rahkola 
 

Hannula Janina 
Korhonen Iida 
 

YH16 Tutor Marjaana Rahkola 
 
Kallio Tiia 

Peltola Wilma 
 

YH17 Tutor Marjaana Rahkola 
 
Nisula Kaisu 

 

KEVÄÄN 2018 YLIOPPILAAT  
 

Haapamäki Alli          Toholampi 

Hakalax Lilli        Ilmajoki 

Hannula Satu         Alavieska 

Harju Oona         Kaustinen 

Hietala Teemu        Kaustinen 

Hästbacka Veli-Martin  Kokkola 

Kaihua Iiris        Rovaniemi 

Koskinen Miika        Kaustinen 

Laajala Juho         Perho 

Lampela Ella         Perho 

Levä Jani-Matti   Kauhajoki 



Lyts Ida          Kaustinen 

Muurinen Oona         Pyhäjoki 

Myllymäki Ossi         Kaustinen 

Myllymäki Vilma        Kaustinen 

Mäenpää Anna         Lapua 

Nikula Antton       Kaustinen 

Nivala Tuisku       Keuruu 

Ojakangas Valtteri     Pihtipudas 

Oosi Mikko        Nurmijärvi 

Pajukangas Riikka      Kaustinen 

Patana Tatu                Halsua 

Peltokangas Vilma      Kauhava 

Polso Nea-Maria    Kaustinen 

Sulkakoski Sofia        Lapua 

Turja Meri         Lapua 

Ylitalo Annika (kaksoistutkinto) 

 

SYKSYN 2017 YLIOPPILAAT  
 

Heikkinen Suvi (kaksoistutkinto/Raviopisto)  
Hunnakko Minna (kaksoistutkinto/Evankelinen opisto)  

 
Mustola Aleksi 
Willberg Jere 

 
 

OPISKELIJAKUNTA LV. 2017-2018 
 
Opiskelijakuntatoiminnan opettajakoordinaattori Maria Kettu  

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Amanda Mylläri 
Opiskelijakunnan hallituksen sihteeri Riina Mäenpää 
Opiskelijakunnan rahastonhoitaja Oona Mansikkamäki 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet: 
1 vsk. Emil Mäkelä 

2 vsk. Anton Paananen 
3 vsk. Oona Muurinen  



OPPILASKUNNAN TOIMINNASTA  

 

Lukion opiskelijakunnan hallitus on tänä vuonna pyrkinyt edistämään ja 
kehittämään kouluyhteisöä ja yhteishenkeä.  

Hallitus on tänä vuonna panostanut muun muassa yhteisten tilojen 

mukavuuteen. Olemme hankkineet oppilaskunnan huoneeseen säkkituoleja, 
uuden hienon kahvikoneen ja maalanneet pintoja. Oppilaskunnan huoneeseen 
on tänä lukuvuonna myös tehty seinätaidetta, joka oli osa erään oppilaan 

kuvaamataidon diplomityötä.  

Hallitus on kokeillut uusia tapahtumia, kuten 80-luvun diskoja ja Suomi 100 
päivää. Ilolla olemme tehneet ja tuoneet uusia tuulia Kaustisen musiikkilukioon. 

-Amanda Mylläri, oppilaskunnan puheenjohtaja- 

 

OPPILASKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2017-2018 

Uuden hallituksen päästyä toimintaan syyskuussa päätettiin tehdä hankintoja 

koululle oppilaiden mukavuuden parantamiseksi. Koulutyön lomassa hankittiin 
oppilaskunnan huoneeseen termosmukeja, joita oppilaat saavat ottaa tunneille, 

säkkituoleja, tyynyjä sekä vilttejä. Kaikki tämä lisäsi oppilaskunnan huoneen 
mukavuutta, mutta sieltä edelleen puuttui jotain. Se laitettiin mietintään. 

Koska ei koulun puolelta ollut jo tarpeeksi tapahtumaa, keksittiin 
lisäksi järjestää joulukuussa 80-90-luvun disco. Vaikka koulun oppilaista vain 

osa on elänyt jo 90-luvulla, ajan henki oli vahvasti esillä discossa. Kirpputoreilta 
ja kaapeista löytyneet vanhat vaatteet sekä hyvä musiikki nostattivat illan 

tunnelman kattoon. 

Oppilaskunnan hallituksen perusaskareiden lomassa päätettiin lisätä 
oppilaskunnan huoneeseen hieman väriä. Sitä saatiin maalaamalla yksi 
valkoisista seinistä vaaleanvihreäksi. Iloinen väri säesti säkkituolien sekä uuden 

vaaleanpunaisen kahvinkeittimen värimaailmaa. Lukiohuppareihin saatiin 
ehdotusten ja äänestyksen kautta kuva, jota moni musiikkilukiolainen saa 

kantaa nyt merkkinä musiikkilukiosta. Valitettavasti aika ei riittänyt 
oppilaskunnan hallituksen osallistumiseen lukioiden yhteisille kokoontumisille, 
mutta toivottavasti jo ensi vuonna uusi hallitus löytää aikaa siihen! 

Loppukeväästä päätettiin pitää kansainvälinen ilta, johon osallistuivat kaksi 

vaihto-oppilastamme sekä osa oppilaskunnan hallituksesta. Ruokakaupasta 
haettiin tarvikkeita ja valmistettiin niistä ruokaa vaihto-oppilaiden kotimaiden 
tapaan. Ilta oli erittäin onnistunut ja kaikilla oli mukavaa. 



Vuosi on kulunut todella nopeasti työn keskellä ja tehtävää on riittänyt. Kohta 

lähdemme kesän viettoon, ehkä hieman haikein mielin monen tutun opettajan 
lähtiessä, mutta ensi vuonna taas jatkamme ahkeraa työntekoa 

-Riina Mäenpää, oppilaskunnan sihteeri- 

 

 
MUSIIKKILUKION TIIMIT     
 

Kaustisen musiikkilukio on suomalaisessa lukiokentässä tiimityön uranuurtaja. 
Tiimeihin kuuluu opettajia, opiskelijoita ja muuta henkilöstöä. Tavoitteena on 

edistää osallisuutta ja vaikuttamista lukioyhteisössä. Tiimeihin ilmoittaudutaan 
mukaan lukuvuoden alussa. Tiimeihin osallistumisesta saa opintosuorituksen.  
 

 
Tiedotustiimi, koordinaattorit Tuomas Annola ja Ilona Salomaa-Uusitalo 

Tiedotustiimin tehtäviin kuuluu nettilehti Rakkaustisen toimittaminen, erilaisten 
tapahtumien kuva- ja videotaltioinnit sekä uusien mediatoimintamallien 
kehittäminen. Tiedotustiimin toimintaan kuuluu myös radiotyö. 

 
Messu- ja markkinointitiimi, koordinaattori Marjaana Rahkola 

Messu- ja markkinointitiimi vastaa musiikkilukion esittelystä erilaisissa 
messutapahtumissa, esittelymateriaalin koostamisesta sekä esittelypisteiden 
suunnittelusta ja rakentamisesta. Messutiimi toimii myös musiikkilukiolle 

saapuvien vieraiden vastaanottajana ja opastajana. 
 

Taiteiden yö -toimikunta, koordinaattori Salla Haavisto 
Taiteiden yö -toimikunta koordinoi koko koulun musiikki- ja 
esiintymistapahtumaa. Taiteiden yö -tapahtuma on luonteeltaan laaja-alainen ja 

voi sisältää musiikkiesitysten lisäksi runonlausuntaa, tarinankerrontaa, 
tanssiesityksiä tai erilaisia performansseja. Taiteiden yö on lukion yksi työpäivä 
ja se pidetään yleensä lokakuun loppupuolella.  

 
Tuotantotiimi, koordinaattorit Mari Sillanpää, Rasmus Tammik, Torvikoski Janne, 
Tuomas Annola, Ilona Salomaa-Uusitalo.  
Tuotantotiimi tuottaa musiikkiteatteriesityksen ja vastaa teatterin taloudesta. 
Tuotantotiimi toimii yhteistyössä oppilaskunnan ja Musiikkilukion Tuki ry:n 

kanssa. Keväällä 2018 tuotantotiimi tuotti Minna Canthin klassikkoteokseen 
”Työmiehen vaimo” perustuvan musikaalin ”Suruttomat” (käsikirjoitus Sirkku 

Peltola, musiikki Matti Puurtinen, sanoitukset Heikki Salo, ohjaus Aku-Petteri 
Pahkakorpi). Esityksiä oli yhteensä seitsemän ja yleisötavoite saavutettiin 
hienosti (yli 1000 katsojaa).  

 
Päivänavaustiimi, koordinaattori Maria Kettu 
Päivänavaustiimi laatii päivänavausvuorolistat jokaiselle jaksolle. Päivänavauksia 
pitävät opiskelijat, opettajat sekä musiikkilukion ulkopuoliset vierailijat.  
 
 



Hyvinvointitiimi, koordinaattori Tomi Veteläinen 
Tiimi järjestää lukioyhteisölle virkistystoimintaa eri jaksoille. Tapahtumat 
saattavat vaihdella rennon pukeutumisen päivästä vuosikurssien väliseen 

jalkapallo-otteluun. Tiimin alaisena on myös huikea luovuuden osoitus, tammi-
helmikuuhun sijoittuva ”vessamusiikkiviikko”.  
 
Kehittämistiimi, koordinaattori opiskelijakunnan hallitus. Pj. Amanda Mylläri lv. 
2017-18. 
Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet toimivat kehittämistiimin jäseninä 

edustaen opiskelijakunnan näkemyksiä erilaisissa yhteyksissä musiikkilukion 
toimintaan liittyen. Tavoitteena on opiskelijoiden kuuleminen ja osallistaminen.  
 
Luomalan Sirkka -tiimi, koordinaattorit Hilkka Rauhala, Luomala Markus, Mika 
Jämsä 
Luomalan Sirkka -tiimi edistää musiikkilukion ja Kaustisen 
kamarimusiikkiyhdistyksen välistä toimintaa ja erityisesti kamarimusiikkiviikon 

aikaista yhteistyötä, konsertteja ja vierailuja.  
 
Tekniikkatiimi, koordinaattori Janne Torvikoski 
Tekniikkatiimi vastaa musiikkilukion tapahtumien teknisestä toteutuksesta. 
Tiimiin kuuluvat opiskelijat saavat myös kokemusta teknisten laitteiden käytöstä. 
Äänitekniikan perusteet ja tietotekniikan hallinta muodostavat tekniikkatiimin 

toiminnan keskiön. Tiimin toiminta mahdollistaa musiikkilukion monipuolisten 
tapahtumien järjestämisen.  

 
Ensiapuryhmä, koordinaattori Kivinen Tiina  
Ensiapuryhmä vastaa koulun ensiaputarvikkeiden ajantasaisuudesta. 

Ensiaputarvikkeet tarkistettu ja päivitetty syksyllä 2017. Opiskelijoilla on 
mahdollisuus suorittaa lukion ulkopuolisia Ensiapu-kursseja.  

 
Koulun emäntä ja isäntä, lv. 2017-18, Mattila Aliina ja Elmeri Nygård. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



VUOSIKELLO VUODEN TAPAHTUMISTA – ”meidän sykli sykkii” sekä 
paljon muuta kirjoihin ja kansiin mahtumatonta 
 

Syyslukukauden koulutyö alkoi 10.8.2017 ja päättyi 21.12.2017.  
Kevätlukukausi alkoi 8.1.2018 ja päättyi 2.6.2018. Koko lukuvuonna työpäiviä 

oli yhteensä 188 (syyslukukaudella 91, kevätlukukaudella 97).  
 

Elokuu 

Opettajien veso-päivät 8.-9.8. 

Koulun aloitus 10.8. 

Bändikonsertti, Kino 23.8. 

Vanhempainilta 25.8. 

Koulukuvaus 30.08. 

Syyskuu 

Preliminääri 1.9. 

Yrittäjän päivä 5.9. 

Kokkolan senioriopettajat vierailulla musiikkilukiolla 5.9. 

Opiskelijakunnan järjestäytyminen 6.9. 

Iltamat Raviopistolla 6.9. 

Sävellyskonsertti 7.9. musiikkilukion salissa 

Ylioppilaskokeet alkavat pitkän englannin kuuntelulla 11.9.  

Iltamat musiikkilukiolla 13.9. 

 

Lokakuu 

Oppilaskonsertti 10.10. 

 



Taiteiden yö -tapahtuma 27.-28.10

 

 

Kaustisen musiikkilukion erityinen koulutustehtävä ja valtakunnallinen 

kehittämistehtävä, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 27.10  

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin opiskelijakoesoitto. Musiikkilukion opiskelijoista 

koesoiton läpäisivät Iida-Maria Hanhikoski (viulu), Vilma Peltokangas (sello) ja Sonja 

Vartonen (viulu).  

Marraskuu  

3. vuosikurssin -99 aamu 9.11. 

Turun yliopiston tulevaisuusprofessori Markku Wileniuksen vierailu 23.11. 

Kouluneuvos Taina Lehtosen eläkejuhla 24.11., KTK 

Jazz-konsertti 28.11. 

Rehtori pitää yhteisötunnilla luennon Etelä-Amerikan matkastaan (Amazonia).  

 

 

 



100 salaisuutta –työpaja musiikkilukiolaisille. Työpajan lopputuotos, 

http://100salaisuutta.blogspot.fi 

 

 

Joulukuu 

Oppilaskunnan kasaridisco, lukion salissa 1.12. 

 
Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla 5.12., KTK. 
 

Musiikkilukion joulukonsertti, Kaustisen kirkko 10.12. 

 

Oppilaskonsertti 12.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://100salaisuutta.blogspot.fi/


Yhteistyökumppani Kaustisen Evankelisen Opiston 70-vuotisjuhla 15.12. 

Musiikkilukion opiskelijat esiintyivät juhlassa. Kuvassa Janina Suihkola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lucia-kiertueet, Tieranpoika-kiertueet 12.12. ja 13.12. 

 

Jouluateria 14.12. 

 
Kuusijuhla/ylioppilasjuhla 21.12. 2. vsk. esittää Pekka Simojoen ”Tulkoon joulu” -

kappaleen.  
 

Tammikuu 

Koulu alkoi 8.1.2018 työjärjestyksen mukaan päivänavauksella. 

Musiikkilukion AVO-päivä 9.1. Pienoismessut. Vieraana eri oppilaitosten edustajia ja 

koulun entisiä opiskelijoita esittelemässä ura- ja opintopolkuja. 

Nuorisovaalit: presidentinvaali 11.1. Vaalitoimikunnan pj., lehtori Jukka Laakkonen.  

Preliminääri 12.1. 



Musiikkilukion yläkoulukiertueet (mm Lohtaja, Himanka, Kokkola, Saarijärvi). 

Opiskelijat opettajien, Rasmus Tammik ja Samuel Lindell, kanssa kiertämässä 

yläkouluja.  

Opinlakeusmessut Seinäjoella 17.-18.1. Musiikkilukiolla oma ständi.  

Orjamarkkinat 18.1.Leikkimielinen tapahtuma oppilaskunnan varojen kartuttamiseksi. 

Keski-Pohjanmaan oppilaanohjaajat musiikkilukiolla 19.1. 

MAOL:n 4 tieteen loppukilpailu Helsingissä 19.-20.1. Musiikkilukion edustajana 

opiskelija Akseli Jussinmäki.  

Etelä-Pohjanmaan Ainoa-näytelmävierailu musiikkilukiolla 23.1. 

40. Kaustisen Kamarimusiikkiviikko, Musiikkilukion ilta 26.1.2018 klo 19. Vuoden 

alumnin valinta. Vuoden 2018 alumni on näyttelijä Mikko Penttilä.  

 

Helmikuu  

Japanin valtiontelevision vierailu musiikkilukiolla 5.2. Musiikkilukion opiskelijat Janina 

Suihkola, Sonja Lampinen ja Jukka Hulkko esittävät japanilaisten toivoman 

Säkkijärven polkan.  

Oona Muurisen diplomikonsertti 8.2. 

Musiikkilukion uusien opiskelijoiden haastattelut alkavat 9.2. 

Ylioppilaskirjoitukset alkavat 12.2. äidinkielen tekstitaidon kokeella (viimeinen 

paperinen koe äidinkielessä). 

Wanhojen tanssien viimeistelyharjoitukset 13.2., KTK 

Potkiaiset 14.2. lukion salissa klo 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penkinpainajaiset 15.2. Penkkarinäytelmä sekä klo 11 lähtö penkkariajelulle. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanhojen tanssit 16.2. Kansantaiteenkeskuksessa, KTK klo 19. Wanhat esiintyivät 

myös Pajalan päiväkodilla, Kaustisen yläkoululla, Vetelissä, Halsualla ja Järvelän 

koululla. Youtube> Kaustisen musiikkilukion oma tanssi 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanhat 2018 Kansantaiteenkeskuksessa. 



 

Piristystä talveen! Vessamusiikkiviikko 19.-23.2. 

Kevään musikaalin julkistaminen 20.2. klo 10.  

Bändikonsertti 21.2. musiikkilukion salissa.  

 

Maaliskuu  

Ylioppilaskirjoitukset päättyvät 26.3. lyhyen ja pitkän matematiikan kokeisiin.  

Musiikkilukion Pääsiäiskonsertti 27.3. klo 19. 

Ensi lukuvuoden esivalintatarjotin. 

 

Huhtikuu 

Musiikkilukiolaiset Cernissä Sveitsissä 9.-14.4.2018 

 



 

Rehtori ja musiikkitutorit Helsingissä Opetus- ja kulttuuriministeriössä 10.-11.4. 

Valtakunnallinen kehittämistehtävä hahmottuu.  

 

 



  

Tulevaisuusoppimisen aamupäivä yhteistyössä Turun yliopiston kanssa 18.4. 

Oppiainerajojen häivyttäminen. Tiimiopetus. Tiimioppiminen. Opettaja on sparraaja ja 

pedagoginen henkari, opiskelija autonominen oppija.  

 



 

Musikaali ”Suruttomat” ensi-ilta Kansantaiteenkeskuksessa, KTK, klo 16. Näytöksiä 

seitsemän 23.4-28.4.2018 välisenä aikana. Kriitikoiden ylistämä.  

 

Yhteisvanhempainilta Vetelissä 17.4. 

Yo-info 19.4. 

Alli Haapamäen musiikin diplomikonsertti 24.4. 

Kiinteistönhoitaja Marko Kaustisen läksiäiset lukiolla 27.4. 

 

Toukokuu 

Rehtori musiikkilukioiden rehtoritapaamisessa sekä Lukioiden kehittämisverkoston 

kokouksessa Helsingissä 2.-4.5.  

Kansanedustaja Jutta Urpilaisen vierailu musiikkilukiolla 14.5. Musiikkiyhtye MeHU 

(Janina Suihkola, Amanda Mylläri, Viljami Riihimäki, Jukka Hulkko) ja Duo (Iida-Maria 

Hanhikoski, Janina Suihkola) esiintyvät. He esiintyvät 27.5. myös presidentti Tarja 

Haloselle. 



 

 

    MeHu Sounds 2018 -musiikkitapahtumassa. Kuva: Aura Piha.  



 

Kaustisen musiikkilukion Folkrock-ryhmä (ohjaaja Ville Ojanen). Kuva: Sounds. 

https://nuorikulttuuri.fi/kaustinen-kuului-sounds-2018-tapahtumassa-mikkelissa/ 

 

Kansainvälinen ruokailta 15.5. 

Yhteislauluharjoitukset Kaustisen alakoulujen kanssa lukion salissa 16.5. 

Yhteislauluharjoitukset Kaustisen yläkoulun kanssa lukion salissa 17.5. 

Kinon bändikonsertti 17.5., Kino. 

Ylioppilastulokset saapuvat 18.5. 26 uutta ylioppilasta.  

Jazz-konsertti 22.5. 

Syksyn 2018 yo-ilmoittautumiset 22.5. mennessä 

Eläkeliitto vierailulla musiikkilukiossa 24.5. Useita musiikkiesityksiä, mm. Tillintallin-

yhtye.  

Omien sävellysten -ilta 28.5.  

Abikonsertti, 29.5. 

 

 

 

 

https://nuorikulttuuri.fi/kaustinen-kuului-sounds-2018-tapahtumassa-mikkelissa/


 

 Musiikkilukion henkilöstön tykypäivä 30.5. Kortjärven luontopolun maisemissa.  

 



 

Kaustisen koulujen yhteislaulujuhla 31.5., areena. Kaustinen 150-vuotta.  

 

Kesäkuu 

1.6. 

Vuosikurssien välinen jalkapallo-ottelu  

Koulukokous  

Puun istutus, abit, klo 16.30 

Ylioppilasjuhlien harjoitukset klo 17, KTK 

2.6. Ylioppilasjuhla, Kansantaiteenkeskus, KTK, klo 10.  

Heinäkuu 

7.7. Kultainen Harmonikka 2018 Finaali, Ikaalinen-sali. Finaalissa musiikkilukion 

opiskelija Janina Suihkola  

 
 



UUSI LUKUVUOSI: uudet ja vanhat opiskelijat kohtaavat oppimisen kampuksella 

 

 
 
 
 

Lukuvuoden 2018-2019 koulutyö alkaa torstaina 9.8.2018 klo 8.50. 
Poissaolosta ensimmäisenä koulupäivänä ilmoitetaan laillinen syy rehtorille 

(lääkärintoditus tms.). 
 
 

VAIHTO-OPPILASTOIMINTA 
 

Vaihto-opiskelijat lv. 2017-2018. Kralik Jule, Saksa & Vazquez Pedreno Angel, 
Espanja 
 
Dear everyone,  

 

My year here in Finland has been an amazing adventure in many ways. I had a lot of 

unforgettable experiences and I learned so much here. To say the truth, I think it is really 

difficult to write this text, because there is so much to say, so many things happened that I will 

never forget, but clearly, I can’t write everything down I would want to, or you would probably 

sit here reading this text until the holidays are over. And I am sure you have better things to do 

with your free time.  

 

This year changed my life forever. I actually think the word exchange, it doesn’t just express the 

change of the country, but the change of your life and yourself as a person. And I couldn’t have 

imagined a better place than this school to go through this change.  

 



When I came to Finland I was really scared. I felt like Bambi alone in the deep dark forest. I still 

remember my very first day in this school and I was more nervous, than I have ever been in my 

life before that. But in the end, everything turned out to be a lot better then I could have ever 

imagined and I am so unbelievably thankful for that.  

 

Unlike everything I had to hear from former exchange students, the people here have been so shy 

after all and I had no big problems to find friends here. Of course, it wasn’t at all perfect, but I 

don’t need perfection and what in this world is perfect anyways? Every person I got to know here 

was friendly, trustworthy and overall just awesome. In this school are so many students that 

are completely different, but still everyone is respected as the person they are and I think that is 

something very unique that I never experienced in any other school I went to. Also, really 

impressive in this school is the passion for music. Here are a lot of talented and inspiring 

musicians. I still remember how I came to the arts night and every new performance I saw 

impressed me more, it was just amazing.  

 

I am really sad to leave Finland and I am especially sad to leave this school. My school in 

Germany compered to Kaustisen musiikkilukio is just boring and stressful and I know I will 

miss my time here every single day.  

 

Over all my year was the most amazing year I ever had in my life and I just want to say thank 

you to every person that welcomed me here. I am really unbelievably grateful for that. 

 

Jule Kralik  

 

Hello!!! 

My year in Kaustinen musiikkilukio was so nice and very best experience and I think I don’t 

forget it. 

And this year in here went very fast and very good more experience example the wanhojen 

tanssi, concerts... 

The different things compared to Spain is that you can’t sit down with your friend, use the 

phone or have the phone. I think this is the most important difference. 

When I came in Finland the host parents told me the people is quite quiet. When I started in 

Kaustinen musiikkilukio everyone spoke to me and I think it is very good. 

I will remember in the future very much the old dance (vanhat tanssit). And the friends, I 

think, are important too and difficult to forget . 

Thanks for this year!! See you :)) 

Vazquez Pedreno Angel 



MUSIIKKILUKION OPINTO-OHJAUKSESTA 

Kaustisen musiikkilukiossa opiskelijat ovat saaneet ohjausta oppilaitoksen 
henkilöstöltä opiskelunsa ja valintojensa tueksi. Ohjauksessa on korostunut 
jatkuvana prosessina opiskelijoiden henkilökohtaisten suunnitelmien laadinta, 

joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-
opinto- ja urasuunnitelman. Näitä suunnitelmia päivitetään lukio-opiskelun ajan.  

Ohjauksessa korostuvat eri teemat opintojen eri vaiheissa siten, että alussa 
korostuvat lukio-opintoihin, oppilaitokseen ja opiskelun käytänteisiin liittyvät 

teemat. Opintojen aikana mahdollistetaan tutustuminen työelämään ja jatko-
opintoihin, ja loppuvaiheen ohjauksessa näiden teema-alueiden osuus 

ohjauksessa korostuu. 

Opinto-ohjausta toteutetaan yleislinjalla, musiikkilinjalla ja 
lajivalmennusopinnoissa monipuolisesti eri linjojen painopistealueet huomioiden. 
Ohjaus on henkilökohtaista ohjausta, pienryhmäohjausta ja ryhmänohjausta. 

Lisäksi on järjestetty koko koulun yhteisiä tilaisuuksia ja infoja tarpeen mukaan 

Lukio on mukana Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen 
yhteistyöverkostossa, jossa olemme osallistuneet opinto-ohjaajien yhteisiin 

tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Alueella käynnissä oleva Jatkoväylä-hanke on 
mahdollistanut opiskelijoille opintojen suorittamisen Centria-
ammattikorkeakoulussa. Syyskaudella painottuivat erityisesti 

yhdeksäsluokkalaisten vuorailut oppilaitoksessa, lähialueen yläkoulujen 
vanhempainiltoihin osallistumiset ja lisäksi markkinoimme oppilaitosta 

koulutusmessuilla Kokkolassa ja Opinlakeusmessuilla Seinäjoella. Toisen vuoden 
opiskelijat osallistuivat syksyllä työelämään- ja jatko-opintopaikkaan 
tutustumispäiville ja tammikuussa kaikki opiskelijat osallistuivat perinteisille 

AVO-päiville, jolloin oppilaitoksessa vieraili työelämän ja oppilaitosten edustajia 
kertomassa erilaisista urapolkuvaihtoehdoista.  

Kevätlukukaudella käynnistyi tulevien opiskelijoiden ohjaus lukio-opintoihin, 

sillä kaikki lukioon yhteishaussa hakevat osallistuvat haastatteluun ja näin he 
saavat samalla mahdollisuuden tutustua tulevaan oppimisympäristöön, 
henkilökuntaan ja opiskelijoihin.  

Tärkeässä roolissa vierailujen yhteydessä ovat opiskelijatutorit, jotka ohjaavat 

tulevia opiskelijoita ja jatkavat perehdyttämistä syksyllä opintojen alussa. 
Keväällä ohjauksessa painottuu lisäksi jatko-opintoihin hakemisen ohjaus, ja 

merkittävässä roolissa keväällä on lisäksi abien ylioppilastutkinnon sekä lukio-
opintojen loppuun saattaminen. 

Hyvää kesää kaikille!  

-Marjaana Rahkola, opinto-ohjaaja- 



STIPENDIT, KEVÄT 2018  

Halsuan Lions Club: Akseli Jussinmäki (2.vsk) 

Kaustisen kunta, stipendit kaustislaisille: Ida Lyts, Nea-Maria Polso 
Kaustisen kunta, kirjalahjat: Ida Lyts, Nea-Maria Polso 

Kaustisen Lions Club: Mikko Oosi 

Kaustisen Lions Ladyt: Oona Muurinen, Jani-Matti Levä 

Perhonjokilaakson Osuuspankki: Ella Lampela, Ossi Myllymäki 

Avain Säästöpankki, Kaustinen (kaustislainen): Riikka Pajukangas, Teemu 
Hietala 

Kaustisen ja Ullavan seurakunta: Veli-Martin Hästbacka  

Eläkeliitto, Kaustinen: Vilma Myllymäki, Veli-Martin Hästbacka, Oona Harju  

Musiikkilukion Tuki ry: 

• Vuosikurssin yhteishengen luominen: Mikko Oosi 
• Urheilu: Selma Saarinen (1.vsk) 
• Musiikki: Oona Muurinen 

• Yleislinja: Riikka Pajukangas  
• Matematiikka, talous, kansainvälinen liiketoimintoiminta: Ida Lyts 

Kaustisen Kamarimusiikkiyhdistys ry, Kamarimusiikkiviikko: Vilma Peltokangas  

Kaustisen Pelimanniyhdistys, kirjalahja kaustislaiselle: Oona Harju 

Keskipohjanmaa-digilehden vuosikerta: Oona Mansikkamäki 

Perhonjokilaakso-digilehden vuosikerta: Taimi Kentala 

Keski-Pohjanmaan kieltenopettajat ry:n stipendi ylioppilaalle: Antton Nikula  

Kokkolan senioriopettajien stipendi: Meri Turja.  

Musiikkilukion kirjalahjat englannin opiskelijoille: Oona Mansikkamäki (2. vsk.), 
Anna Lampela (1. vsk.) 

Musiikkilukion kirjalahjat ruotsin opiskelijoille: Hanna Kentala (1. vsk.), Katri 
Karhukorpi (2. vsk.) 

Musiikkilukion kirjalahja saksan opiskelijalle: Selma Saarinen (1. vsk) 



Musiikkilukion kirjalahjat ranskan opiskelijoille: Ella Talja (1. vsk.), Oona 

Sillanpää (1. vsk.) 

Pohjola-Nordenin kirjalahjoitus ylioppilaille: Oona Muurinen 

Tiedettä tytöille -kirjastipendi: Minna Läspä (2.vsk) 

Tiede-lehden vuosikerta: Ella Lampela 

Valtakunnallisissa matematiikkakilpailuissa menestymisen johdosta 
kirjapalkinto: Akseli Jussinmäki 

Kansainvälisen liiketoiminnan kirjalahja: Venla Mäkelä (1. vsk.) 

Toholammin kevyen musiikin yhdistyksen stipendi: Alli Haapamäki.  

Kaustisen Osuuspankki on lahjoittanut ylioppilaille todistuskansiot.  

 

 
 
 



 


