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Rehtorin puhe ylioppilasja kevätjuhlassa 4.6.2022
Hyvät abiturientit ja arvoisa juhlayleisö!
Tervehdys teille kuulijoille myös etäyhteyksien päähän! Siellä teidän joukossanne on
myös tämän kevään riemuylioppilaita, eli 50
vuotta sitten Kiteen lukiosta valmistuneita.
On hienoa, että olemme tänään
saaneet näin suurella joukolla kokoontua
tänne Kiteesaliin juhlimaan yhdessä!
Teistä abiturienteista suurin osa
aloitti lukio-opinnot syksyllä 2019, mikä
tarkoittaa sitä, että tänään on kyseessä elämänne ensimmäinen kerta, kun osallistutte
opiskelijana ilman kokoontumisrajoituksia
järjestettävään Kiteen lukion ylioppilas- ja
kevätjuhlaan. Koska teette sen tämän juhlan
päähenkilöinä, voisi sanoa, että tässä asiassa ”hyppäsitte suoraan syvään päähän”. Lisäksi kyseessä on viimeinen kevätjuhlanne
opiskelijan roolissa. Tänään yksi ajanjakso
elämässänne päättyy. Tämä päivä on siis
monella tapaa ainutlaatuinen. Tämä päivä
on teidän! Nauttikaa siitä!
Sillä hetkellä, kun näin ensimmäisen kerran tämän juhlan ohjelman, jonka
musiikinopettaja Tuula Tiainen oli laatinut
yhdessä Kiteen lukion tapahtumaryhmän ja
kuoron kanssa, tiesin, että tässä tilaisuudessa tarvitaan nenäliinoja. Koska muut esitykset herkistävät varmasti teitä osallistujia, lupaan pitää tämän puheen kuivana.
Hyvät kuulijat!
Kun tämän kevään riemuylioppilaat painoivat päähänsä valkolakin vuonna 1972, he
eivät olleet kuulleetkaan facesta, he eivät
jakaneet selfieitä someen, eivätkä he kärsineet kulttuurin visualisoitumisen ja kuvankäsittelyn aiheuttamista ulkonäköpaineista.
En tarkoita sitä, etteikö heillä olisi voinut
olla ulkonäköpaineita, vaan tarkoitan, että
he sentään näkivät käsittelemättömiä kuvia
kanssaihmisistään. Siihen aikaan oli helpompi nukkua riittävästi, opiskella ja harrastaa,
sillä kännykät eivät toimineet aikavarkaina,
eivätkä suoratoistopalvelut tai TV-lähetykset

vaatineet huomiota yöaikaan.
70-luvun alun valtakunnallisen
nuorisotutkimuksen mukaan taiteilla, kuten
piirtämisellä, maalaamisella, laulamisella ja
soittamisella, oli merkityksellinen rooli nuorison harrastuksissa. Rockfestarit rantautuivat Suomeen, etelänmatkailu yleistyi, liftaus
oli pop, eikä ryypiskelykään ollut täysin vierasta. Elettiin Kekkosen ja YYA-sopimuksen
aikaa. Oliko siis 70-luvulla nuoren elämä
helpompaa kuin nyt 2020-luvulla? Tuskin.
Yksinkertaisempaa se varmasti oli. Totuus ja
valhe oli helpompi erottaa toisistaan. Silti jokaisella aikakaudella ovat omat haasteensa.
Filosofiassa tunnetaan käsite ajan henki,
Zeitgeist, joka tarkoittaa tietylle ajalle luonteenomaista kulttuurista ja älyllistä ilmapiiriä. ”Nyt ei tarvitse olla kummoinenkaan
oraakkeli nähdäkseen, että aikamme henkeä
ovat ahdistus ja aggressio”, toteaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan
viestinnän professori Anu Kantola Helsingin Sanomissa julkaistussa kolumnissaan
(31.5.2022). Yhtenä syynä tähän Kantola
mainitsee liiallisen sosiaalisen median seuraamisen, joka vähentää onnellisuutta ja
unen laatua, heikentää työkykyä sekä lisää
masennusta.
Tavallinen hyvä arki, jota elämästä
suurin osa on, ei ylitä uutiskynnystä. Näemme välähdyksiä toisten ihmisten ihanasta
elämästä, johon verrattuna oma elämä vaikuttaa mitäänsanomattoman harmaalta.
Sensaationhakuiset, suuria tunteita herättävät uutiset ovat valtavirtaa, niin hyvässä
kuin pahassa, ja niitä meille tarjotaan, koska
sellaiset uutiset myyvät.
Nykyään jo yksistään tarjolla oleva
tiedon määrä uuvuttaa. Lääkkeeksi tähän
Kantola suosittelee sosiaalisen median käytön rajaamista tiettyihin hetkiin ja muiden
ihmisten tapaamista kasvokkain. On hyvä
muistaa, että voimme itse vaikuttaa siihen,
ettemme kuormitu kaikkien nykyisten ja entisten Big Brother -tähtien ja muiden meille
vieraiden ihmisten kriiseistä.
Nykyajassa on kuitenkin myös sellaisia haasteita, joilta emme voi ummistaa

silmiämme. Maailmanpoliittinen tilanne ja
ilmastonmuutos huolestuttavat. Totuudenmukaisia ja valheellisia uutisia on vaikea
erottaa toisistaan. Uutisotsikot on muotoiltu
siten, että ne synnyttävät mahdollisimman
paljon ahdistusta, ärtymystä tai kateutta.
Siitä huolimatta rohkenen olla samaa mieltä
Harwardin yliopiston Steven Pinkerin kanssa, joka väittää, että maailma on mennyt ja
menossa koko ajan parempaan suuntaan.
Viime vuosikymmeninä ihmiselämä on objektiivisesti tarkasteltuna parantunut monella eri osa-alueella. Väkivalta ja absoluuttinen
köyhyys ovat vähentyneet, terveydenhoito
on ottanut valtavia edistysaskelia, ihmisten
elinikä on kasvanut, koulutustaso noussut ja
nuorilla on valtavan paljon aiempaa enemmän vapautta valita oma elämänpolkunsa.
Arvoisat abiturientit
”Elämä on kärsimystä, t. Sirpa”, luki teidän
abipaitanne hihassa. Kerroitte, että olin sanonut näin ensimmäisellä opinto-ohjaustunnilla syyslukukauden alettua. Tuo lausahdus
tuo mieleen yhden Buddhan jaloista totuuksista, mutta en silloin siteerannut häntä. Olin
itse asiassa innostunut juuri lukemastani
Mark Mansonin kirjoittamasta kirjasta, jonka provokatiivinen nimi ei sovi mainittavaksi
näin hienossa juhlassa.
Asiayhteydestään
irrotettuna
lausahdukseni kuulostaa siltä, kuin olisin
koettanut masentaa teitä. Sanomani silloin
oli kuitenkin se, että ihmisen pitää kantaa
vastuu valinnoistaan. Jokaiseen valintaan
sisältyy sekä hyviä että huonoja puolia. Ihmisen elämä on harvoin täydellistä. Kaikilla
meillä on omat huolemme ja murheemme ja
niitä on lisäksi kaikkina aikoina niin henkilökohtaisella tasolla kuin globaalilla tasolla.
Jos ihminen ajattelee voivansa olla onnellinen vain silloin, kun kaikki asiat ovat täydellisesti, ihmisen elämä on enimmäkseen
onnetonta. Sen sijaan, kun ihminen muistaa
olla kiitollinen hyvin olevista asioista, hän
voi elää onnellisen elämän haasteista huolimatta.

Arvoisa juhlayleisö
Koulumaailmaa kuvaaviin historiankirjoihin
tämä kohta päättyvä lukuvuosi jää ajankohtana, jolloin oppivelvollisuus laajeni toiselle
asteelle. Mitä mieltä itse kukin tästä uudistuksesta onkin, kaikki ovat varmasti yhtä
mieltä siitä, että toisen asteen maksuttomuus parantaa entisestään Suomessa vallitsevaa koulutuksellista tasa-arvoa ja koulutuksen saavutettavuutta.
Lukiokoulutuksen sisälläkin tapahtui uudistuksia. Nyt lakitettavat ylioppilaat
suorittivat lukio-opintonsa vuonna 2016
käyttöön otetun opetus-suunnitelman mukaisesti. Tämä opetussuunnitelma on käytössä vain viidellä ikäluokalla. Opetussuunnitelman lyhytikäisyys ei johdu siitä, että se olisi
huono, vaan siitä, että Opetushallitus halusi
omien sanojensa mukaan vahvistaa oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen
hallintaa. Koska sisällölliset erot upouuden
ja edellisen opetussuunnitelman välillä eivät ole suuren suuria, voisi joku vääräleuka
tulkita tämän tarkoittavan sitä, että Opetushallitus halusi lisätä nimenomaan opettajien
tietoisuutta opetussuunnitelman sisällöstä ja
saada heidät hakeutumaan runsain joukoin
Opetushallituksen järjestämiin täydennyskoulutuksiin.
Vaikuttaa siltä, kuin Opetushallituksen väki olisi itse ollut koulumaailmassa
siihen aikaan, kun oli tapana vitsailla, että
turvallisin paikka säilyttää seteleitä opettajainhuoneessa on kätkeä ne opetussuunnitelman väliin, koska kukaan ei aukaise kyseistä opusta sen jälkeen, kun se on hyllyyn
laitettu. Tämä ei ole pitänyt paikkaansa enää
vuosikausiin, sillä opetussuunnitelmia säilytään nykyään kouluilla vain digitaalisessa muodossa. Siksi kouluihin onkin pitänyt
hankkia kassakaapit…
Lukiossa, jos missä, henkilökunnan
on oikeasti täytynyt aina olla koko ajan perillä siitä, mitkä eri oppiaineiden sisällöt ja
tavoitteet ovat sekä siitä, mikä koko lukiokoulutuksen tehtävä on. Opettajien on pitänyt aina katsoa tulevaisuuteen. Ei riitä, että

opetamme, miten asiat ovat ja miten tähän
on tultu. Meidän täytyy ensisijaisesti opettaa
taitoja, joilla tietoja hankitaan, käsitellään,
arvioidaan ja hyödynnetään sekä sytyttää
paloa jatkuvaan oppimiseen ja uuden luomiseen, sillä nuorissa ovat entistäkin paremman tulevaisuutemme rakentajat.
Uudessa
opetussuunnitelmassa
vahvasti esille nousevia tärkeitä tavoitteita
ovat muun muassa opiskelijoiden työelämäja jatkokoulutusvalmiuksien parantaminen
sekä lukioiden ja korkea-asteen oppilaitosten yhteistyön kehittäminen. Tässä Kiteen
lukio on toiminut suorastaan edelläkävijänä.
Tämän lukuvuoden Osaaminen arjessa -nimisellä teemaviikolla lähemmäs 80 jatkavaa
opiskelijaa suoritti Ensiavun perusteet ammattikorkeakoulussa. Edellisenä lukuvuonna
tarjolla oli muun muassa hygieniapassikoulutusta, työturvallisuuskorttikoulutusta sekä
kurkistuskursseja yliopistoon. Kiitos näistä
mahdollisuuksista kuuluu yhteistyötahoillemme Karelia-ammattikorkeakoululle ja
Itä-Suomen yliopistolle!
Tässä vaiheessa lukuvuotta on
muutenkin kiitosten aika. Kiitos jokaiselle opiskelijalle! Kiitos siitä, että olet tullut
opiskelemaan kouluumme, omana ainutlaatuisena upeana itsenäsi ja kiitos siitä, että
ylläpidät ilmapiiriä, jossa kaikki opiskelutoverisikin saavat kokea itsensä hyväksytyksi
omana itsenään. Kiitos kotiväelle, jonka merkitys nuoren tukijana ja jääkaapin täyttäjänä
on korvaamaton.
Koko lukion henkilökunta ansaitsee kiitokset hyvästä työstä! Jokainen teistä
on tehnyt tarpeeksi ja pian on levon aika.
Aivan erityiset kiitokset sanon omasta ja Kiteen kaupungin puolesta koulusihteeri Ulla
Keräselle, musiikin lehtori Tuula Tiaiselle ja
liikunnan lehtori Keijo Marjamaalle, jotka
osallistuvat tänään ylioppilasjuhlaan viimeistä kertaa työn merkeissä. Ensi syksystä lähtien heidät voi nähdä juhlassamme kutsuvieraan roolissa.
Oikein hyvää kesää kaikille!

Arvoisat ylioppilaat
Seuraavan Birgit Ahokkaan runon myötä toivotan teille hyvää matkaa tästä eteenpäin,
seuraavaan elämänvaiheeseen:
Vahvuutta ei ole se,
ettei koskaan putoa,
että aina tietää ja osaa kaiken.
Vahvuutta ei ole se,
että aina jaksaa iloita,
että aina lentää korkeimmalle ja kovimmin.
Vahvuutta on se,
että ottaa elämän sellaisena kuin se on
ja hyväksyy sen käänteet.
Vahvuutta on se,
että nousee pohjalta aina vaan uudelleen.
Vahvuutta on se,
että uskaltaa toivoa silloinkin,
kun usko huomiseen on heikoimmillaan.
Vahvuutta on se,
että näkee valon myös pimeydessä
ja aina pyrkii sitä kohti.
Omasta ja Kiteen lukion puolesta onnittelen teitä!
Olette kaikki rakkaita ja tärkeitä!

Ylioppilaan sana 4.6.2022, Aada Haverinen
Arvoisa juhlayleisö. Rehtori, opettajat, kotiväki sekä tietenkin me, tuoreet ylioppilaat. Tänään olemme
juhlistamassa meitä. Meidän suurta saavutustamme ja merkittävää käännekohtaa elämässämme.
Ikäryhmämme rakastaa itsensä vähättelyä. Koulun käytävillä ovat raikuneet sanat ”mie oon ihan surkee tässä” tai ”en tuu varmaan ikinä valmistuu”. Välillä sanat ovat olleet hyväntuulista läppää, mutta toisinaan olemme uskoneet omia sanojamme liikaa. Silloin olemme uskoneet olevamme huonoja
ja toimineet sen mukaisesti. Opettajat ovat olleet huolissaan puolestamme ja harmitelleet huonoja
arvosanojamme sekä surkeaa tuntiaktiivisuuttamme. Joillain tunneilla he ovat joutuneet nyhtämään
edes muutaman vaivaisen sanan irti meistä. Mutta älkää olko huolissanne opettajat ja kotijoukot sekä
erityisesti me itse, emme me oikeasti ole huonoja. Olemme todella hyviä ja kykeneviä. Saimme painaa
valkolakit päähämme ja voimme olla ylpeitä itsestämme ja saavutuksistamme. Tänään me emme anna
tilaa epäilykselle ja vähättelylle.
Tiedän, että viimeiset kolme vuotta ovat olleet rankkoja monelle meistä tänään valmistuneelle. Olemme suorittaneet täyden lukion oppimäärän, joka on jo itsessään suuri saavutus. Sen lisäksi olemme
joutuneet opiskelemaan keskellä tapahtumia, jotka tullaan kirjoittamaan historian kirjoihin. Olemme
eläneet pandemian keskellä, menettäneet sille merkittäviä nuoruuteen kuuluvia kokemuksia. Olemme
seuranneet, kuinka maailmalla soditaan ja aiheutetaan tuhoa, miten ihmiset satuttavat toisiaan. Emme
pyytäneet tätä ahdistusta ja pelkoa. Mutta ne me saimme, ja niistä huolimatta olemme täällä tänään. Nyt
on meidän aikamme tehdä tästä maailmasta meidän näköisemme, parempi. Näyttää sille, että vaikka
kuinka se haluaisi painaa päämme alas ja rikkoa meidät, emme luovuta!
On meillä ollut myös lukemattomia hyviä ja ikimuistoisia hetkiä lukiotaipaleemme aikana. Olemme saaneet tanssia wanhojen tanssit, vaikkakin muutaman kuukauden myöhässä ja ilman yleisöä. Saimme pitää penkinpainajaiset ja ajella rekoilla ihanassa räntäsateessa ympäri Kiteen keskustaa. Olemme saaneet
juhlia hieman epävirallisemmissa merkeissä, niin koko koulun kuin pelkästään oman ikäryhmämmekin
kanssa. Olemme saaneet nauttia toistemme seurasta ja se on kenties kaikista tärkein edellä mainituista
asioista. Näinä lukiovuosina on syntynyt koko elämän läpi kantavia ystävyyssuhteita sekä muistoja, joita
voimme muistella vielä vanhoina ja ryppyisinä keinutuoleissa, ehkä jopa yhdessä. Muistan kaikkia teitä
lämmöllä ja kaiholla. Ilman teitä en olisi minä ja uskon, että moni muu tänään valmistuva kokee samoin.
Sanoin jo heti puheen alussa, että juhlimme tänään meidän suurta saavutustamme. Mutta en tarkoittanut pelkästään meitä tänään valmistuneita ylioppilaita, vaan myös opettajia, muuta koulun henkilökuntaa ja meidän läheisiämme. Ilman teitä tähän päivään pääseminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa.
Opettajat ovat antaneet meille ensiluokkaista opetusta sekä tukea ja ymmärrystä aina tarvittaessa.
Opolta on voinut käydä kysymässä vinkkejä oikeastaan kaikkeen, niin tulevaisuuden suunnitelmiin kuin
kurssivalintoihinkin. Kipakan henkilökunta on pitänyt meidät ravittuina läpi pitkien koulupäivien, ja
siistijät ovat pitäneet oppimisympäristömme viihtyisänä ja puhtaana. Koulupsykologi, -kuraattori ja
-terveydenhoitaja ovat pitäneet meidät kunnossa. Ja läheisiltämme olemme saaneet uskomattoman tärkeää tukea ja apua kaikkeen, mitä elämä eteemme on heittänyt. Kiitän teitä kaikkia sydämeni pohjasta
ja melkein toivon voivani jäädä tänne vielä vähäksi aikaa!
Mutta kuten Pyhimys sanoo kappaleessaan Suhteettomuusteoria: ”On turvallista pitää laivaa satamassa, mut laivaa ei oo rakennettu siihen, jatka matkaa.” Meitä ihmisiäkään ei ole luotu pysymään ikuisesti
aloillaan, fyysisesti tai henkisesti. Meidän on edettävä elämässä ja joskus se vaatii tutun ja turvallisen
taakse jättämisen. Kuten meillä ylioppilailla tuttujen koulun käytävien, opettajien ja Kipakan ruokien
taakse jättämisen. Nyt on meidän aikamme nostaa purjeet ylös ja lähteä maailman tuuliin.
Vielä kerran suuri kiitos jokaiselle. Ja muistakaa rakkaat ylioppilaat, tämä päivä on meidän. Nyt saa
juhlia!

Syksyn 2021 uuTTA
ylioppilasta juhlittiin 3.12.2021. Kiteen
lukiosta ylioppilaaksi
valmistui syksyllä
2021:
Johanna Kainulainen

Johanna Kainulainen

Lukion kuoro esiintymässä lehtori Tuula Tiaisen
johdolla

Steel Pan -orkesteri esitti Nightwishin Amaranthen
lehtori Tuula Tiaisen johdolla.

Vapauden viesti siirtyy abiturienteilta nuoremmille
opiskelijoille.

Rehtorin puhe itsenäisyysja ylioppilasjuhlassa 3.12.2021
Arvoisa abiturientti, hyvät juhlavieraat!
Olette ehkä kuulleet oppilaasta,
jolta opettaja kysyy: ”Mikä sinusta tulee
isona.” No, tässä vaiheessa te opiskelijat saatatte ajatella, että tietäisitpä
vaan, miten monta kertaa tuo kysymys
on esitetty! Tämä tarina ei kuitenkaan
kerro kenestäkään teistä. Tämän tarinan
oppilas vastaa: ”Minusta tulee isona onnellinen”, jolloin opettaja tokaisee, että
oppilas ei ymmärrä kysymystä. ”Ei”, sanoo oppilas, ”sinä et ymmärrä elämää”.
Kyseinen tapahtuma on yhdistetty John Lennoniin, vaikka ei olekaan
varmuutta, onko kyse hänestä, jostakusta muusta henkilöstä vai kenties täysin keksitystä tarinasta. Oli niin tai näin,
tähän kertomukseen sisältyy suuri viisaus. Elämän tarkoitus ei ole tulla jonkin
ammatin edustajaksi – mahdollisimman
nopeasti ja suoraviivaisesti vielä - siitä
huolimatta, että yhteiskunnan eetos siihen suuntaan meitä ohjaa.
Onnellisuus ja ammattiin opiskelu tai muu ponnistelu eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia. Sellainen saavutus, jonka eteen on joutunut
näkemään vaivaa, tuottaa suuremman
ilon kuin edut, jotka tulevat kuin manulle illallinen.
Tiedättekö muuten, kuka on
tämä onnekas manu, joka on saanut
kaiken niin ainutlaatuisen pienellä vaivalla? Sana ei viittaa presidentti Mauno
Koivistoon, vaikka helposti niin ajatellaan. Manu onkin tässä sanonnassa
yleisnimi, joka tarkoittaa ammattimiestä tai mestaria, toteaa kirjailija Jukka
Parkkinen teoksessaan Aasinsilta ajan
hermolla (2005). Parkkinen kertoo, että

taitaville talosta taloon kierteleville suutareille, räätäleille ja seppämestareille
oli tapana tarjota palkan lisäksi ateria.
Vaikka siis näille manuille eli mestareille
illan ateria oli luontoisetu, sen saamista
oli todellisuudessa edeltänyt työn tekeminen.
Ahkeruus, sinnikkyys ja pitkäjänteisyys ovat olleet viime aikoina aliarvostettuja. Meistä on tullut kärsimättömiä. Jokin taito pitäisi oppia heti tai
ajattelemme, ettei meillä ole riittävästi
lahjakkuutta. Luovutamme tai laskemme
tavoitetasoa ennen kuin olemme edes
toden teolla testanneet, mihin oikeasti
pystymme. Harjoitus tekee mestarin, on
edelleen validi sanonta.
Toisaalta moni meistä on kadottanut taidon olla vapaalla hyvällä
omalla tunnolla silloin, kun on levon
ja virkistäytymisen aika. Koko suomen
kielestä taitaa puuttua sanonnat, joissa
laiskottelusta puhuttaisiin hyvässä hengessä. Ainoa, jonka löysin, on kirjailija
Matti Kurjensaaren tokaisu: ”Etevä laiskottelu on yhtä tärkeätä kuin taitava
työnteko.”
Ymmärrämme, että urheilukilpailuissa menestyminen vaatii lahjakkaaltakin urheilijalta valtavan määrän
kurinalaista harjoitusta. Vastapainoksi
urheilijan on pidettävä huolta palautumisestaan. Sama lainalaisuus pätee
töissä ja opiskelussa. Tarvitaan sekä

ponnistusta että lepoa. Nykypäivän
ja tulevaisuuden työelämätaitoihin on
alettu nostaa sellaisiakin taitoja kuten
palautumisen- ja stressinhallintataidot.
Nämä ovat onneksi taitoja, joita voimme
tietoisesti kehittää.
Onnen tunteen kokeminen on
onneksi mahdollista matkan varrella,
kaiken ponnistelun lomassa. Onnellisuus ei ole päämäärä, staattinen tila,
johon joko on päässyt tai ei ole pääsyt.
Onni on positiivista ajattelua. Onnea ei
saavuta se, joka tavoittelee täydellistä
elämää, vaan se, joka arvostaa sitä, mitä
hänellä kullakin hetkellä on.
Itse työ, samoin kuin opiskelukin, tuottaa parhaimmillaan tyydytystä
tekijälleen. Valitettavasti tänä päivänä
työelämää ja opiskelua kuvaileva kielemme on kyllästetty negatiivisesti latautuneilla sanoilla, mistä seuraa tunne,
että kukaan tehtävänsä kunnialla hoitava ei voi selvitä stressaantumatta ja
uupumatta. Negatiivisuus näet tarttuu,
kuten muutkin tunteet ja asenteet.
Yhteisöllistä kielteisyyttä vastaan voi kapinoida, kun tiedostaa, että
porukalla valittamisesta on saattanut
tulla tapa. Olisi hienoa, jos joku rohkenisi välillä sanoa ääneen, että töitä on
ihan sopivasti, että koulussa on ihan kivaa ja että oppiminen on hauskaa. Kun
ihminen innostuu ja kokee työn imua,
töissä viihtyy, vaikka työ olisi vaativaa.
Työn imuun liittyy Työterveyslaitoksen mukaan kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta. Tarmokkuus ilmenee
energisyytenä ja valmiutena ponnistella
haastavissakin tilanteissa, omistautuminen näkyy inspiroitumisena ja ylpeytenä
omasta työstä ja uppoutuminen viittaa
syvään keskittymiseen ja paneutumiseen. Työn ei tarvitse olla kivaa jokaisena hetkenä, jotta työn imusta voisi naut-

tia, eikä työn tarvitse olla luovaa. Työn
imua voi kokea joka alalla.
Merkityksellisyyden kokemus
on tunnetusti tärkeää työssä jaksamiselle. Ihan kaikki työ on merkityksellistä.
Ihan jokaista tekijää tarvitaan. Meidän
tulee itse oppia antamaan arvo tekemisillemme, eikä odottaa, että muut sen
tekevät. Omaa ajatteluaan voi ohjata
harjoittelemalla kiitollisuutta asioista,
jotka ovat tarpeeksi hyvin omassa työpaikassa, koulussa tai kotona. Kiitollisuus elämän pikku asioista on onnea.
Hyvät kuulijat
Tänään koemme kiitollisuutta
isoista asioista kuten ensi maanantaina vuosia täyttävästä itsenäisestä Suomesta. Muistamme lämmöllä sotaveteraaneja ja kotirintaman väkeä. Myös
kiitollisuus koulutuksellisesta tasa-arvosta sopii hyvin tähän ajankohtaan.
Tänä syksynä oppivelvollisuus laajeni
tuoden maksuttoman toisen asteen
koulutuksen peruskoulun vuonna 2021
tai myöhemmin päättäneille. Ajankohta
on mitä sopivin, sillä oppivelvollisuuslain säätämisestä tuli tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta.
On todella hienoa, että olemme saaneet tänään kokoontua tänne Kiteesaliin juhlimaan uutta ylioppilasta ja
lähestyvää Suomen itsenäisyyspäivää.
Tämä korona-aika on kaikessa kurjuudessaan opettanut meitä entistä paremmin nauttimaan aiemmin itsestään
selvyyksinä pitämistämme asioista kuten yhdessäolosta läheisten tai ystävien
kanssa.
Koska pandemia haastaa jaksamistamme, emmekä voi siihen vaikuttaa, meidän kannattaa panostaa niihin
asioihin, jotka ovat meidän omassa
päätäntävallassamme. Sellainen asia on

muun muassa oma käytöksemme ja puhetapamme. Ei kannata jäädä kiinni valittamisen luuppiin. Kohtelemalla muita
ihmisiä kunnioittavasti ja ystävällisesti
ja pyrkimällä rakentavaan vuorovaikutukseen, saamme hyvää aikaan. Tutkimusten mukaan toisten auttaminen
lisää ihmisen omaa hyvinvointia, tuo
elämäniloa ja vähentää yksinäisyyttä.
Kaikille meille työn tai opiskelun uuvuttamille voisi todeta, että näinä aikoina
rutiinisuoritus on huippusuoritus ja
sohvaperunana olemisessa on puolensa. Omaa vaatimustasoa on lupa laskea.
Riittävän onnellista elämää ei kannata
lykätä tulevaisuuteen, vaan pyrkiä elämään sitä juuri nyt.
Arvoisa ylioppilaskokelas
Puhuin tuossa onnen löytämisestä pienistä arkisista hetkistä. Sinulla, Johanna, on tänään arjen yläpuolelle
nouseva päivä. Ihminen voi opiskella ja
valmistua eri ammatteihinkin useamman
kerran elämässään, mutta ylioppilaaksi
voi päästä vain yhden kerran. Sinä et
ole valinnut helpointa polkua, vaan olet
ponnistellut ja nähnyt vaivaa opiskelemalla kahdessa eri oppilaitoksessa yhtä
aikaa suorittamalla kahden tutkinnon
mallin mukaiset opinnot. Olet siis todellakin tämän juhlapäivän ansainnut!

Veeti Hakulinen, 21A

Jazmin Juhasz, 19C

Ronja Heinonen, 21A

Oksana Kharkuta, 21A

OPETTAJA- JA HENKILÖKUNTA
Lukion viranhaltijat
Kostamo, Sirpa, rehtori, (1.1.2018 –), ruotsi, (lukion lehtori, 1998 – 2017)
Haverinen, Iiris, lukion ja perusopetuksen lehtori, (2013 –), äidinkieli ja kirjallisuus, ryhmänohjaaja 19 A
Kaalimaa, Emmi, lukion lehtori, (2013 –), fysiikka, pitkä ja lyhyt matematiikka,
Leppä, Nina, lukion lehtori, (1999 –), biologia, maantiede, terveystieto, psykologia, ryhmänohjaaja 19 B
Lindell, Mia, lukion ja perusopetuksen lehtori, (2015 –), venäjä, ruotsi, eritysopettaja, (virkavapaalla 1.8.2021 –
21.12.2021)
Malinen, Kirsti, lukion ja perusopetuksen lehtori, (2007 –), äidinkieli ja kirjallisuus, ryhmänohjaaja 20 B
Nenonen, Timo, lukion ja perusopetuksen lehtori, (2004 –), pitkä ja lyhyt
matematiikka, ryhmänohjaaja 19 C
Pääkkönen, Sampo, lukion lehtori, (1999 –), historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, ryhmänohjaaja 20 A
Simonen, Antti, lukion ja perusopetuksen lehtori, (2013–), englanti

Arppen koulun ja Kiteen lukion yhteiset viranhaltijat
Bäckström, Paula, perusopetuksen lehtori, (1992 –), liikunta
Hopponen, Matti, perusopetuksen lehtori, (1.8.2015 –), historia ja yhteiskuntaoppi
Kärkkäinen, Anita, perusopetuksen lehtori, (1.8.2000–), pitkä ja lyhyt matematiikka
Lännenpää, Anne, perusopetuksen lehtori, (1.8.2017 –), pitkä ja lyhyt matematiikka, kemia
Marjamaa, Keijo, perusopetuksen ja lukion lehtori, (2002 –), liikunta, terveystieto
Mikkonen, Anu-Kaisu, perusopetuksen lehtori, (1995–), lukion opinto-ohjaus 1.5.2018 –, ryhmänohjaaja kahden
tutkinnon suorittajat ja aikuisopiskelijat,
(virkavapaalla 1.8.2021 – 31.1.2022, sijaisena Marina Cafaro (1.8.2021 – 31.1.2022)
Tiainen, Tuula, perusopetuksen ja lukion lehtori, (2001 –), musiikki
Vatanen, Minna, perusopetuksen ja lukion lehtori, (2007 –), kuvataide, ryhmänohjaaja 21 A

Kiteen lukion tuntiopettajat
Keronen, Tiina, päätoiminen tuntiopettaja, (1.8.2020 –), ruotsi, saksa, ryhmänohjaaja 21 B
Malinen, Iida, päätoiminen tuntiopettaja, (11.4.2022-4.6.2022), pitkä matematiikka
Puhkala, Paula, päätoiminen tuntiopettaja, (2021 –), englanti
Riikonen, Jaana, päätoiminen tuntiopettaja, (2014 –), uskonto, psykologia, ryhmänohjaaja 21 C

Koulussa työskentelevä muu henkilöstö
Keränen, Ulla, koulusihteeri
Tervonen, Riikka, toimistotyöntekijä, (1.8.-21.12.2021), koulusihteeri, (1.3.2022 –)
Pulkkinen, Markus, kulttuuriohjaaja, taloisäntä
Konttinen, Tarja, laitoshuoltaja
Hyttinen, Pirjo, laitoshuoltaja
Kattelus, Miia, koulukuraattori, (1.8.2021-28.2.2022)
Pölönen Jenni, koulukuraattori, (1.3.2022 –)
Asukas, Salla, opintopsykologi
Koivuniemi Suvi, opiskeluterveydenhoitaja, (elo- ja joulukuu 2021, tammikuu 2022)
Vuorinen, Siiri, opiskeluterveydenhoitaja, (syys-lokakuu 2021)
Pesonen, Raija-Liisa, opiskeluterveydenhoitaja, (marras-joulukuu 2021)
Turunen, Milla, opiskeluterveydenhoitaja, (helmi-toukokuu 2022)

Ruokapalvelujen henkilökunta
Kuittinen, Jaana, siivous- ja ruokapalvelupäällikkö
Hurskainen, Tuija, ruokapalveluiden vastaava esimies
Hakulinen, Mari, ruokapalveluohjaaja
Timonen, Ritva, kokki
Vänttinen, Tuovi, dieettikokki
Tukiainen, Seija, ruokapalveluvastaava

Holopainen, Anne, ruokapalveluvastaava
Kuosmanen, Kaisa, ruokapalvelutyöntekijä
Sallinen Veera, ruokapalvelutyöntekijä
Hakulinen Henna, ruokapalveluvastaava
Pulkkinen Arttu, palveluautonkuljettaja

STIPENDIT LUKUVUONNA 2021–2022
Apteekkari ja rouva V. A. Nevalaisen rahasto: yo Egor Savenius 100€
Toivo Lipsasen rahasto: yo Sirja Halonen 100€
Aapeli ja Saimi Toropaisen rahasto: yo Venla Hirvonen 100€
Kiteen yhteiskoulun kannatusyhdistyksen rahasto: yo Essi Tarkkonen 150€, yo Hanna
Vaittinen 150€, yo Sonja Tiainen 150€, 19E Alexander Bobrov 50€, 20A Aappi Alhainen
50€, 20B Teresa Rouvinen 50€, 21A Aida Cimrin 50€, 21B Kaisla-Kerttu Kapanen 50€,
21C Dmitry Pitkänen 50€
Sukuyhdistys N. L. Arppen jälkeläiset: yo Elle Kohonen 300 €
Kiteen Seudun Osuuspankki: yo Iina Gröhn 200€
Apteekkari Sirkka Wiesiolek: yo Iina Gröhn 100€
Kiteen lukion seniorit: yo Anni Juvonen 100€
Kiteen Yrittäjät: yo Aada Haverinen 150€
LC Kitee/Ilmarinen: yo Anette Haverinen 100€ ja yo Iida Ahokas 100€
Kiteen ev. lut. seurakunta: yo Joona Ahonen 100€
Kitee-seura: yo Akseli Mikkonen 50€ ja yo Liisa Kontkanen-Hyyryläinen 50€
Kiteen nuorisoseura ry: yo Liisa Kontkanen-Hyyryläinen 100 €
Sverigekontakt i Finland rf:n lahjakirja: yo Teemu Karppanen
Pohjola-Nordenin lahjakirja: yo Miika Mujunen
Kiteen lukion englanninopettajien lahjakirja: yo Elle Kohonen
Koululiikuntaliiton Davos-lasi: yo Egor Savenius
Keski-Karjalan Steelband-yhdistys: yo Jázmin Juhász 50 €
Kiteen kaupungin kulttuuritoimi: yo Akseli Mikkonen 100 € ja yo Aino Vänskä 100€
Judoseura Kippon ry: yo Egor Savenius
Kiteen lukion opiskelijakunta: yo Aada Haverinen 40 €
Kemia-lehden vuosikerta: Jesper Eronen, Sanni Kojo, Vagram Mesropian, Sohvi Mikkonen, Pyry Nenonen ja Jasperi Purmonen, Santeri Lappalainen, Oona Saastamoinen ja
Annika Vanhanen
Long Play -verkkojulkaisu: yo Iina Gröhn
Uusiouutiset-lehden vuosikerta: yo Sirja Halonen
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry: yo Elle Kohonen 100€

Nostoja lukuvuodesta 2021-2022

Joonas Tuuri Quartet esiintymässä lukiolaisille

Opiskelijakunnan hallitus järjesti sählyturnauksen
Tohmajärven lukion kanssa.

Tutorit esittelemässä lukiota perusopetuksen oppilaille

Näyttelijä Elsa Saisio puhumassa jännityksestä

Abit ja kakkoset kävivät Studiassa tutustumassa jatko-opintomahdollisuuksiin.

Vauhdikasta menoa Vuokatin lasketteluopintojaksolta

Abit järjestivät tj100 -päivän aamunavauksen

Penkkareissa muisteltiin lukiotaivalta

Lukiolaisista koostuva Nuorisoteatteri
Polento suunnitteli ja toteutti esityksen
'Laukku'.

Vagram Mesropian, 21B

Kiteen lukion joukkue osallistui Helsinki City Running Day -tapahtumaan. Joukkueessa juoksivat: Sanni Kojo, Leevi
Kosunen, Santeri Lappalainen, Sohvi Mikkonen, Dmitry Pitkänen, Gaiane Pogosova, Viivi Turunen ja Annika Vanhanen. Joukkueen managerina toimi lehtori Mia Lindell.

Ylioppilastutkinnon kokeet järjestettiin tänäkin vuonna
Rantalan koulun salissa.

Kiteeläiset juuret omaava kirjailija Mika Keränen vieraili
abien ja ykkösten äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla.

Tammikuussa jouduimme aloittamaan kevätlukukauden
etäviikolla koronatilanteen takia.

Lukuvuoden 2021-2022 ruokalistan ykköshitti oli
tortillat.

Pokalin Jonna Vaskonen kävi antamassa vinkkejä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäivän aikana.

Uuden koulusihteerin tervehdys
Hei, olen Riikka, Kiteen lukion uusi koulusihteeri. Tuntuupa vieläkin käsittämättömältä sanoa tuo ääneen tai kirjoittaa se tähän! Monen onnenkantamoisen ansiosta
tässä kuitenkin ollaan ja olen niin iloinen saadessani palata tänne entiseen opinahjooni tällä kertaa sen tiskin toiselle puolelle, jonka takana saattoi silloin muinoin
käydä kysymässä kaikkea, mikä nuoren lukiolaisen mieltä askarrutti.
Vielä vähän aikaa sitten työskentelin tiukasti matkatoimistoalalla, jossa oli vierähtänyt yli 10 vuotta, mutta kun iso-K pyyhkäisi, vei se mennessään minulta ja
monelta muulta alan työntekijältä työpaikan. Mutta eipä aikaakaan, kun huomasin
jo olevani suorittamassa assistentti- ja sihteerityön tutkintoa ja sen myötä pääsin
harjoittelijaksi Kiteen lukion koulusihteerin oppiin. Tähän perään sain vielä jatkaa
lukiolla puoli vuotta toimistotyöntekijänä ja nyt ollaan tässä pisteessä, uutena Kiteen lukion koulusihteerinä. Aika on kulunut vauhdilla ja voin todella sanoa viihtyneeni uudessa työssäni, mikä on pitkälti koko henkilökunnan lämpimän vastaanoton ansiota.
Kahden pienen tytön äitinä toivoin saavani jatkossakin tehdä päivätöitä arkisin ja
mahdollisimman lyhyellä työmatkalla, joten nämä kaikki täyttyivät ja kaiken kukkuraksi työ on monipuolista, sopivasti haastavaa ja työkaveritkin mukavia! Tämän
työn suola ovat kuitenkin ehdottomasti nuoret, joiden toivon rohkenevan tulla
kanslian ovelle aina, kun siltä tuntuu ja missä tahansa asiassa.
Tässä vaiheessa on hyvä kiittää erityisesti yhtä henkilöä, joka on viimeisen reilun
vuoden aikana kärsivällisesti opettanut, tukenut, neuvonut, kädestä pitäen näyttänyt, ohjeistanut ja vielä kerran uudelleen neuvonut. Lisäksi hänen kanssaan olen
saanut jakaa monet mukavat rupatteluhetket kansliassa ja kahvikupposen äärellä.
Iso kiitos siis Ullalle, tästä on hyvä jatkaa!
Riikka Tervonen

KITEEN LUKION OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS 2021-2022
Aappi Alhainen 20A – Puheenjohtaja
Olivia Hartikainen 20A – Varapuheenjohtaja & tiedottaja
Sanni Kojo 21A – Sihteeri
Arttu Piironen 20B – kioskivastaava & tiedottaja
Juho Niskanen 20B – somevastaava
Aino Kosonen 20B
Peetu Rouvinen 20A
Riina Koskinen 20A
Leevi Kosunen 21B
Joona Laakkonen 21E
Sohvi Mikkonen 21B
Oona Saastamoinen 21C

Opiskelijakunnan hallituksen toiminta 2021-2022
Kokoustaminen
Kannanottaminen erilaisiin asioihin
Aktiivinen kioskin ylläpito
Tapahtumiin tarjoilujen järjestäminen
Talouden kehittäminen
Instagram-tilin ylläpito
Opiskelijakunnan tilan uudelleen suunnittelu ja sisustus (uusi sohva)
Asioista tiedottaminen
Biljarditurnaus
Pikkujoulut
Presummerit
Penkkareiden ja Wanhojen sponsorointi
Yhteistyösuhteet
Tohmajärven Lukio
Kiteen Nuorisovaltuusto

Opiskelijakunta järjesti biljarditurnauksen keväällä
2022. Vasemmanpuoleissa kuvassa turnauksen
voittaja Iida-Maija Kostamo. Oikeanpuoleisessa kuvassa hallituksen edustajat Juho ja Peetu koeajavat
opiskelijakunnan huoneen uutta sohvaa.

TAPAHTUMAT, VIERAILUT JA POIKKEAVAT KOULUPÄIVÄT 2021–2022
11.8.
18.8.
19.8.
25.8.
1.9.
7.9.
14.9.
21.9.
22.9.
30.9.
4.-8.10.
13.10.
27.10.
29.10.
29.10.
3.11.
9.11.
19.11.
24.11.
25.11.
1.12.
2.12.
3.12.
9.12.
15.12.
22.12.
12.1.
18.1.
16.2.
17.2.
18.2.
4.-8.4.
14.4.
22.4.
29.4.
14.5.
27.5.
2.6.
3.6.
4.6.

Lukuvuoden aloitus Kiteesalissa klo 9.00
Suomen lukiolaisten liiton esittely ensimmäisen vuoden opiskelijoille
Koulukuvaus
Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden toimintapäivä Hutsissa
Pokalin liikkuva toinen aste -koulutus opiskelijoille Kiteesalissa
Poistumisharjoitus
Karelia amk:n maahanmuuttajapalveluiden esittäytyminen Kiteesalissa
Kotiväenilta, ensimmäisen vuoden opiskelijat
Vierailijana Kiteesalissa kirjailija Mika Keränen
Kulttuuritoimen tarjoama konsertti lukiolaisille, esiintyjänä Trio Oriana Ukrainasta
Pohjois-Karjalan Hyvien tekojen -teemaviikko; teemaan liittyvää ohjelmaa pitkin viikkoa
Lukiolaisten leffapäivä, Kuriiri-elokuva Kino-Hovissa, sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ateria Annin Kartanossa
Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden ja tekniikan esittäytyminen
Tutoreiden järjestämää yllätysohjelmaa 1. vuoden opiskelijoille Yhteisötalolla
Halloween-teemapäivä
Itä-Suomen yliopiston opinto-ohjaaja vierailulla Kiteesalissa
Kotiväenilta, kolmannen vuoden opiskelijat
Itä-Suomen yliopiston Hae yliopistoon -päivä ja Karelia ammattikorkeakoulun tutustumispäivä abeille Joensuussa
Studia-messut Helsingissä abeille
Kiteen peruskoulujen 9. luokkalaiset vierailulla Kiteen lukiossa sekä lukio-opinnoista kiinnostuneiden kotiväenilta
Kiteesalissa vierailijana (etänä) näyttelijä Elsa Saisio
Rääkkylän 9. luokkalaiset vierailulla Kiteen lukiossa
Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla klo 13 Kiteesalissa
Lukiosta työelämän tuuliin -hankkeen järjestämä tilaisuus Kiteesalissa
UEF lähettiläiden (psykologia ja luokanopettaja) esittäytyminen
Joulupuuro ja syyslukukauden viimeinen koulupäivä
TE-toimiston esittäytyminen abeille Kiteesalissa
Kotiväenilta, toisen vuoden opiskelijat
Abiturienttien kahvitilaisuus
Abigaala ja penkinpainajaiset
Wanhojen aamunavaus Kiteesalissa klo 9 ja kahvitilaisuus Kiteen Hovissa klo 13.45
Osaaminen arjessa -teemainen projektiviikko lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Viikon
aikana lukuisia vieraita ja vierailuja eri oppilaitosten ja työelämän kanssa. Lisäksi opiskelijat
suorittivat ensiapukoulutuksen yhteistyössä Karelia amk:n kanssa.
Pääsiäisohjelmana opiskelijoille pääsiäishartaus kirkossa sekä Joonas Tuuri Quartet Kitee
salissa
Kuntapäättäjien vierailu Kiteen lukiolla
Wanhojen tanssit
Opiskelijaviestijoukkue Helsingissä HelsinkiCity-maratonilla
Kesälahden ja Kiteen Kirjakarnevaalin tiimoilta Kiteesalissa vierailijana nuori kirjailija Emmi
Köykkä
Lukioteatterin esitys Kiteesalissa
Ylioppilasjuhlaharjoitus Kiteesalissa klo 13
Kevät- ja ylioppilasjuhla Kiteesalissa klo 11.

Tutorit 2021 - 2022

Tutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka toimivat opiskelijoiden yhteishengen ja hyvinvoinnin edistäjinä. He auttavat uusia lukiolaisia tutustumaan toisiinsa sekä lukion toimintaan.
Lukuvuonna 2021 - 2022 tutorit ovat olleet aktiivisia koronan hellittäessä ja järjestäneet
monenlaista toimintaa, josta sekä opiskelijat että opettajat ovat päässeet nauttimaan. Heti
syksyllä tutorit järjestivät ensimmäisen vuoden opiskelijoille ryhmäytymispäivän Hutsin urheilukeskuksessa. Päivän teemana oli ryhmähenki, jota vahvistettiin erilaisilla rasteilla monin
eri aktiviteetein.
Tutorit järjestivät ensimmäisen vuoden opiskelijoille myös lettukestit hyvien tekojen teemaviikon kunniaksi. Hyvien tekojen teemaviikolle tutorit askartelivat hyvien tekojen puun,
johon oppilaat kävivät aktiivisesti kirjoittamassa hyviä tekoja viikon aikana. Hyvien tekojen
teemaviikko päättyi punamustaan pukeutumisteemaan.
Tutorit järjestivät tänäkin vuonna jo perinteeksi muodostuneen halloween-juhlan. Sen kunniaksi koulu koristeltiin karmivasti halloween-teemaiseksi, jonka mukaan myös pukeuduttiin.
Päivään kuului myös halloween-teemainen pakohuonepeli, jolla lisättiin ryhmien yhteishenkeä. Päivän lopuksi tarjottiin kaikille yhteiset kakkukahvit.
Halloweenin jälkeen tutorit ovat pyrkineet järjestämään erilaisia teemapäiviä noin kerran
kuukaudessa. Teemapäivien aiheina ovat olleet esimerkiksi “anything but a backpack day”
ja aurinkolasipäivä. Joulun kunniaksi tutorit halusivat tuoda kouluun joulumieltä koristelemalla ison kuusen lukion käytävälle. Ystävänpäivänä koulussamme pidettiin ystävänpäiväsuunnistus. Pukeutumisteemana tällöin oli “liikennevalot”: sinkku (musta), varattu (punanen), en tiiä itekkään (valkoinen), sekä olen avoin ehdotuksille (vihreä).
Lisäksi tutorit ovat olleet tänä vuonna tutustuttamassa 8.- ja 9.-luokkalaisia lukioon sekä
kertomassa uusille tutoreille tutor-toiminnasta.
Tutor-kauden päätteeksi tutorit järjestivät kesäisen teemapäivän, jonka aiheena oli festarit.
Päivään kuului kesäistä festaripukeutumista, kesäistä musiikkia sekä tutoreiden järjestämää
yllätysohjelmaa.

Alhainen Aappi
Bollström Melissa
Hakulinen Nea
Hartikainen Olivia
Holopainen Taina
Hänninen Miia
Iakunin Gleb
Immonen Aino
Korhonen Annika
Kosonen Aino
Koskinen Riina

Laukkanen Jessica
Niskanen Juho
Parkkonen Annika
Piipponen Anna
Piiroinen Arttu
Romppanen Milla
Rouvinen Teresa
Shuvaeva Marianna
Sivonen Veera
Varonen Emilia
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Wanhojen tanssit 2022
Kiteen lukion wanhojen tanssit
järjestettiin 29.4.2022. Päivänäytökset pidettiin kouluille ja
kutsuvieraille. Yksi näytöksistä
striimattiin Youtubeen. Iltanäytös järjestettiin avoimena yleisötilaisuutena.

Projektiviikko - OSAAMINEN ARJESSA
Kiteen lukiossa vietettiin projektiviikkoa neljännen jakson lopussa. Kattoteemana
oli tällä kertaa Osaaminen arjessa. Viikon aikana tehtiin myös korkeakouluyhteistyötä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa Ensiavun perusteet -kurssin parissa.

LUKIOON PYRKIMINEN JA UUSI LUKUVUOSI
Lukion aloittavat yhteisvalinnassa Kiteen lukioon hakeneet opiskelijat saavat tiedon valinnastaan postitse. Hakijat saavat valintatiedot aikaisintaan 16.6.2022. Jos hakija on antanut luvan toimittaa
päätöksen opiskelijavalinnasta sähköisesti, sen voi saada myös
sähköpostitse.
Opiskelupaikan vastaanottaminen on tehtävä kirjallisesti. Opiskelupaikan vastaanottaminen suositellaan tekemään torstaihin
21.6.2022 klo 15.00 mennessä. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään torstaihin 30.6.2022 klo 12.00 mennessä. Tiistaina
21.6. klo 10-14 opinto-ohjaaja, rehtori ja apulaisrehtori ovat tavattavissa lukiolla ja auttamassa muun muassa valintoihin liittyvissä
asioissa.
Muut kuin yhteishaussa Kiteen lukioon hakevat ottavat yhteyttä rehtoriin sähköpostitse sirpa.kostamo@edu.kitee.fi tai puhelimitse 040
105 1139 tiistaihin 29.6.2022 mennessä hakuohjeiden saamiseksi.
Lukuvuoden 2021–2022 viimeinen uusintakuulustelu on torstaina
18.8.2022 klo 15.00-18.00. Ilmoittautumislomake kokeeseen on
palautettava maanantaina 15.8.2022 klo 15.00 mennessä lukion
sisääntuloaulassa olevaan postilaatikkoon.
Lukion kanslia on suljettuna ajalla 4.7.–31.7.2022.
Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 10.8.2022 Kiteen lukiolla Kiteesalissa, Koulutie 3E, klo 9.00.
Kiteellä 4. kesäkuuta 2022
Sirpa Kostamo
rehtori
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Emilia Varonen, 20B

