OUTOKUMMUN LUKION VUOSISUUNNITELMA 2021-2022
Koulun perustiedot
Koulun perustamisvaiheet:
Outokummun keskikoulu 1945 - 1952
Outokummun yhteiskoulu 1952 - 1974
Outokummun lukio 1974 Käyntiosoite: Kaivosmiehenpolku 5
83500 Outokumpu
Postiosoite: PL 47
83501 Outokumpu
Puhelin: 044 755 9277
Kotisivut: peda.net/outokumpu/outokummun-lukio
Sähköposti: henkilökunta: etunimi.sukunimi@edu.outokummunkaupunki.fi, opettajat:
etunimi.sukunimi@edu.outokummunkaupunki.fi

Työ- ja lomapäivät
Syyslukukausi 89 koulupäivää 10.8. - 18.12.2021
Kevätlukukausi 99 koulupäivää 10.1. - 4.6.2022
Syysloma, vko 42 / 18.10. - 24.10.2021
Itsenäisyyspäivä 6.12.2021 maanantai
Joululoma 18.12.2021 - 7.1.2021
Talviloma, vko 10 / 7.3. - 13.3.2022
Pääsiäinen 15.4. – 18.4.2022
Vappu 1.5.2022 sunnuntai
Helatorstai 26.5.2022
Vapaapäivä 7.1.2022 perjantai

Merkittävät tapahtumat lukuvuoden aikana
SYYSLUKUKAUSI
Elokuu
10.08. Lukuvuoden aloitus
11.08. Aloittavien yhdistelmätutkinnon suorittajien perehdytys
26.08. Suomen Lukiolaisten Liiton edustajien vierailu

XX.08. Aloittavien opiskelijoiden luki-testaus
25.08. 1. vt:n opiskelijoiden ryhmäytymispäivä Kolmikannassa

Syyskuu
01.09. Oppilaskunnan hallituksen vaali
02.09. Koulukuvaus, vanhempainilta / 1 vt.
09.09. Vanhempainilta / 3. vt.
13.09.-29.09. Yo-kirjoitusten kirjalliset kokeet
30.09. Vanhempainilta / 2. vt.

Lokakuu
09.10. Juuan, Polvijärven ja Outokummun lukio-opettajien VESO-koulutus
13.10. Kutsunnat Outokummussa
15.10. Amazing Race OPK

18.-24.10. Syysloma
XX.10. Opo-vierailu Liperin koulussa; lukion opiskelijoiden vierailu Kummun koulussa
30.10. Työpäivä, jolla korvataan 7.1.2022 – mahdollinen retkipäivä, koulukino tai teatteri
Marraskuu
XX.11. 9. lk:n vanhempainilta Kummun koululla yhdessä Riverian Outokummun yksikön kanssa
13.11. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia amk:n abipäivä Joensuussa tai erikseen oma vierailu
19.11. Ilmoittautuminen kevään 2022 yo-kirjoituksiin päättyy
23.11. Mikäli koronatilanne sallii, koulu osallistuu Studia messuille tai tekee ”Lukiosta työelämän
tuuliin hankkeen varoilla kaksi lyhyempää opinto-ohjauksen päiväretkeä myöhemmin
päätettävänä ajankohtana. Kohteina esim. Kuopio ja Jyväskylä.

Joulukuu
03.12. Syksyn ylioppilasjuhla
11.12. Lucian päivä
17.-18.12. Jouluyö lukiolla
18.12. Syyslukukausi loppuu
KEVÄTLUKUKAUSI
Tammikuu
10.01. Kevätlukukausi alkaa
XX.-XX.01. Kevään I Yhteishaku (aikataulu ei vielä tiedossa)
Helmikuu

XX.02. Penkinpainajaiset
XX.02. Wanhojen tanssit tai myöhempänä ajankohtana. Odotetaan oppilaskunnan mielipidettä.
Maaliskuu
07-13.03. Talviloma
15.-30.03. Yo-kirjoitusten kirjalliset kokeet
XX.-XX.03. II Yhteishaku
Huhtikuu
15.04.-18.04. Pääsiäisloma
30.04. Vapputapahtuma
Toukokuu
XX.-XX.05. Vieraat Schöningenin yhteistyökoulusta mikäli koronatilanne sen sallii.
XX.05. Opinto-ohjauksen tutustumiskäynti
Kesäkuu
03.06. 1.-2. vt:n opiskelijoiden lukuvuoden päätös
04.05. Lukuvuoden päätös ja lakkiaiset
03.06. Ilmoittautuminen syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin päättyy

Koulutyön yleiset järjestelyt
JAKSOT, KOEVIIKOT, UUSINTAKOKEET JA YO-KIRJOITUKSET
JAKSOT
1. jakso
2. jakso
3. jakso
4. jakso
5. jakso

10.08.2021 - 29.09.2021
03.09.2020 - 26.11.2021
29.11.2021 - 09.02.2022
10.02.2022 - 08.04.2022
11.04.2022 - 04.06.2022

KOEVIIKOT / UUSINTAKOKEET
1. jakso
21.09.2021 - 29.09.2021 / pe 08.10.2021
2. jakso
18.11.2021 - 26.11.2021 / pe 10.12.2021
3. jakso
01.02.2022 - 09.02.2022 / pe 18.02.2022
4. jakso
31.03.2022 - 08.04.2022 / pe 22.04.2022
5. jakso
24.05.2022 - 02.06.2022 / pe 26.08.2022
SYKSYN YO-KIRJOITUKSET
Kirjalliset kokeet

13.09.2021 -27.09.2021

KEVÄÄN YO-KIRJOITUKSET
Kirjalliset kokeet

15.03.2022 – 30.03.2022

Kodin ja koulun yhteistyö
VANHEMPAINILLAT
pidetään seuraavasti:
1. vt
2. vt
3. vt

02.09.2021
30.09.2021
09.09.2021

Kummun koulun yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille pidetään vanhempainilta yhdessä
ammattiopisto Riverian Outokummun yksikön kanssa Kummun koulun tiloissa XX.11.2021.
Ryhmänohjaajat tapaavat oman ryhmänsä opiskelijoiden huoltajat. 9. lk:n oppilaiden vanhempia
kutsutaan tutustumaan lukion toimintaan. Vanhempainiltojen yhteydessä varataan aikaa
huoltajakeskusteluille. Huoltajilla on mahdollisuus tavata opettajia ja ryhmänohjaajia myös
erikseen sovittavina aikoina, myös koulutyöajan ulkopuolella.
Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä huolella ja seuraa oman
ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja. Tilanteen vaatiessa ryhmänohjaaja aloittaa
opiskeluhuollolliset toimenpiteet kuraattorin ja/tai terveydenhoitajan kanssa.

Tavoitteet
1. LOPS 2021 ja oppivelvollisuusuudistus
Lukuvuoden 2021-22 aikana lukion toiminnan suurimmat muutokset kohdistuvat uuden
opetussuunnitelman käyttöönottoon sekä oppivelvollisuuden jatkumiseen 18 ikävuoteen saakka.
Molemmat asiat vaativat vielä vahvistamista ja paneutumista. Lukuvuoden aikana opettajille
kohdistetaan koulutusta opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen sekä ainekohtaisiin
sisältöihin.
Kaikki lukion toimintaa koskevat säännöt ja toimintaohjeet uudistetaan syyslukukauden 2021
aikana.

2. ”Lukiosta työelämän tuuliin” - pohjoiskarjalaisten lukioiden ohjauksen ja
työelämäyhteistyön hanke
”Lukiosta työelämän tuuliin” -hanke lähti liikkeelle syksyllä 2019, mutta toiminta pysähtyi
koronaepidemian myötä. Hankkeelle on jo nyt taattu jatkoaika vuoden 2022 helmikuun loppuun.

Koronapandemia on suuresti vaikeuttanut hankkeen toteutusta. Hankkeen projektipäällikkö Henri
Mutanen siirtyi elokuun 2021 alusta uusiin tehtäviin ja uutena projektipäällikkönä toimii Mari
Karjalainen.
Syksyn 2021 tavoitteena on laatia sekä paikallinen että koko hankkeen laajuinen
yritysyhteistyöverkosto, joka mahdollistaa lukiolaisten työelämään tutustumisen aloittamisen 3.
jaksosta alkaen. Opettajien työelämään tutustuminen pyritään saamaan toimintaan 4. jakson
koeviikolla. Opiskelijoiden TET-jaksot tulevat olemaan 1. opiskeluvuotena kaksi päivää, 2.
opiskeluvuotena kaksi päivää ja kolmantena opiskeluvuotena päivä.
Opettajat pyritään ohjaamaan vähintään kahdeksi päiväksi lukuvuodessa tutustumaan alueen
yritystoimintaan.

3. Opiskeluhuolto ja ohjaus
Opiskeluhuollon tilanteen tasapainottaminen. Erityisopetusta lukuun ottamatta muu
opiskeluhuolto tulee SiunSoten toteuttamana. Ongelmana on ollut tarpeellisen henkilöstön
rekrytointi ja siten palvelujen saatavuus. Samaan aikaan opiskelija-aines on entistä vaihtelevampaa
ja tarvitsee moninaista tukea ja opiskelutaitojen ohjausta. Tavoitteena on, että lukuvuoden 202122 aikana opiskeluhuolto saadaan toiminnallisesti vakiinnutettua.
Opiskeluhuollon suunnitelma päivitetään syksyn 2021 aikana.
Koulu on edelleen mukana ”Liitoon” -hankkeessa. Hankkeen kautta pyritään tavoittamaan ja
aktivoimaan nuoria ja nuoria aikuisia liikunnallisten harrastusten pariin ja pitämään siten
parempaa huolta omasta fyysisestä kunnostaan. Koulun tavoitteena on kehittää
lähiliikuntamahdollisuuksia koulun alueella.
Koulu pyrkii edelleen kehittämään opintojen ohjausta koko lukio-opintojen aikana. Tavoitteena on,
että jokaisella lukiosta valmistuvalla olisi realistinen jatko-opintosuunnitelma lukion jälkeisistä
opinnoista. Samalla opinto-ohjauksessa pyritään panostamaan enemmän henkilökohtaiseen
ohjaukseen. Korona-ajan korjaustoimiin on haettu lisärahoitusta Opetushallituksesta.

Toimenpiteet
Opintososiaaliset edut, opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus
Lukiolaiset saavat maksuttoman kouluaterian koulupäivinä. Koeviikkojen aikana ruokailut
järjestetään Kummun koululla. Koulu laatii kyselyn välipalan mahdollisesta tarpeellisuudesta.
Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja ne, joiden koulumatka yhteen suuntaan on vähintään 7 km.
Lukiolaiset saavat joka syksy jaettavassa opinto-oppaassa tietoa käytettävissä olevista terveydenja sosiaalihuollon palveluista.
Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla tiistaisin ja kuraattori torstaisin. Kuitenkin sekä
terveydenhoitaja että kuraattori ovat opiskelijoiden tavoitettavissa myös muina viikonpäivinä ja
mahdollisuus nopeaan tapaamiseen voidaan järjestää jopa samana päivänä. Psykologipalveluja on

saatavilla rajoitetusti. Tarvittaessa lääkäriä tai sairastapauksissa on otettava yhteyttä
Outokummun terveysasemaan.
Lukiolaisten neuvonnasta opinto-ongelmissa vastaavat aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opintoohjaaja/rehtori sekä koulusihteeri. Erityisen tärkeää on pitää ohjauksen keinoin opiskelijoiden
opintosuunnitelmat ajantasaisena ja valmistaa opiskelijat oikea-aikaisesti ylioppilaskokeisiin.
Erityisopettaja testaa aloittavien opiskelijoiden kielelliset valmiudet ja ohjaa heitä tarvittaessa
henkilökohtaiseen testaukseen ja ohjaukseen. Erityisopettajan palvelut ovat lukuvuoden alussa
vielä avoimet.
Lukiolaiset voivat kääntyä TE-toimiston ammatinvalintapsykologin puoleen ammatinvalinnan
kysymyksissä.
Lukion opinto-ohjauksessa jatketaan opiskelijoiden jälkiohjausta.

Itsenäinen opiskelu
Lukiolain 13 §:n mukaan osa opinnoista voidaan suorittaa itsenäisesti ja opiskelijalle pitää
hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta.
Itsenäistä opiskelua käytetään, kun opiskelijalla on päällekkäisiä kursseja kurssitarjottimessa tai
opintojen suorittaminen loppuun viivästyisi muutoin tarpeettomasti. Itsenäinen opiskelu tarjoaa
opiskelijalle mahdollisuuden käyttää erilaisia opiskelumenetelmiä, joita hän tulee käyttämään
lukion jälkeisissä jatko-opinnoissa. Tällaisessa tapauksessa opiskelijat voivat suorittaa kurssin
itsenäisenä omalle opettajalleen tai ohjattuina verkko-opintoina. Verkko-opintoja voidaan
järjestää oman koulun opettajien toimesta Isoverstaan Moodle-ympäristössä, Peda.netissä tai
ostamalla ohjattu verkkokurssi Isoverstaan jäsenlukioilta. Isoverstaan verkkokurssien hinta on
150,00 €/kurssi alv 0%. Perusteettomasti keskeytettyjen maksullisten kurssien kustannukset
voidaan periä takaisin opiskelijalta.
Outokummun lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Itä-Suomen yliopiston avoimen
yliopiston opintoja jo lukioaikana ja siten saada tuntumaa opiskeluun yliopistossa. Avoimen
yliopiston lukiolaisille tarjottavat opinnot ovat ilmaisia. Karelia ammattikorkeakoulu tarjoaa
puolestaan lukion opiskelijoille maksuttomia avoimen ammattikorkeakoulun kursseja, jotka
suoritetaan pääosin itsenäisinä verkko-opintoina. Karelia amk on myös avannut väyläopinnot
lukiolaisille, jolloin lukion opiskelija suoritettuaan 15 opintopistettä avoimen amk:n opintoja voi
saada itselleen opintopaikan ilman pääsykoetta. Outokummun lukiolaiset voivat myös suorittaa
ilmaisia opintoja Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, Diakonia
ammattikorkeakoulun hoitotyön linjoilla ja Savonia ammattikorkeakoulussa. Väyläopintoja
tarjotaan etupäässä 3. vt:n opiskelijoille.
Nämä opinnot luetaan hyväksi haettaessa opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon
lukion jälkeen. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista on myös hyötyä kesätyöpaikan
hakemisessa.

Aikuisopiskelu
Aikuisopiskelijaksi luetaan yli 18-vuotiaana lukion aloittaneet. Erityisestä syystä myös alle 18vuotias voi olla aikuisopiskelija.
Aikuisopiskelijat opiskelevat heille tarkoitetun tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaan.
Aikuisopiskelijat voivat osallistua oppitunneille, he voivat opiskella opettajan johdolla niin, että
tapaavat opettajan joka toinen viikko ja opiskelevat muun ajan itse.
Isoverstaan verkkokurssit ovat myös aikuisopiskelijoiden käytössä. Aikuisopintojen suorittamista
markkinoidaan erilaisissa koulutus- ja työllistämistapahtumissa (Pestuu -tapahtuma helmikuussa
2022).

Tieto- ja viestintätekniikka
Ensimmäisen vt:n opiskelijoille pakollisena ja muille vapaavalintaisena järjestetään tietotekniikan
peruskurssi, jonka avulla vahvistetaan opiskelijoiden tietoteknisiä taitoja sähköisiä
ylioppilaskokeita varten. Näillä kursseilla keskitytään erityisesti toimisto-ohjelmien ja
ylioppilastutkinojärjestelmän ohjelmien vahvaan hyötykäyttöön sekä teknisten apuohjelmien
harjoitteluun. Aloittavat opiskelijat ovat saaneet kannettavan tietokoneen käyttöönsä muun
oppimateriaalin mukana.
Opettajien tvt-osaamista päivitetään tarpeen mukaan koulun oman kouluttajan avulla.

Yhteistyötahot
Lukion yhteistyökumppaneina opetuksen järjestämisessä ovat perusopetus, Polvijärven ja Juuan
lukiot, Riverian Outokummun yksikkö, Isoverstas, Joensuun seutuopisto ja -kirjasto, Keski-Karjalan
musiikkiopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu.
Lisenssiurheilijat saavat lukea lukion kursseiksi kolme kurssia urheilusuorituksistaan.
Henkilökohtaisesta, liikunnanopettajan hyväksymästä urheilu- ja liikuntaharrastuksesta voi saada
yhden liikuntakurssin suorituksen kunakin lukuvuotena. Keski-Karjalan musiikkiopiston
suorituksista voi saada musiikin harrastekurssien suorituksen. Opiskelijoita kannustetaan taito- ja
taideaineiden lukiodiplomien suorittamiseen. Lukion kurssi/opintojaksosuorituksen voi saada
uuden opetussuunnitelman myötä myös yhteiskunnallisesta toiminnasta sekä vapaaehtoistyöstä.
Perusopetuksen kanssa yhteistyö perustuu yhteisiin opettajiin (kuvataide, musiikki, liikunta, saksa
ja venäjä), mutta myös yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia pyritään järjestämään mahdollisuuksien
mukaan.
Juuan, Outokummun ja Polvijärven yhteinen kurssitarjonta on lukuvuodelle 2021-2022 yhteensä
34 kurssia, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 4 kurssia. Yhteisiä kursseja järjestetään nyt
lähes kaikissa aineissa sekä teemaopinnoissa, jotka ovat ainerajat ylittäviä kursseja. Wanhojen
tanssit pyritään järjestämään yhdessä Polvijärven lukion kanssa.

Yhteistyö Schöningenin Anna-Sophianeumin lukion kanssa jatkuu, mikäli korona-epidemia sen
sallii.
Opettajille järjestetään uuden opetussuunnitelman sisältöjen mukaista täydennyskoulutusta
lukuvuoden 2021-22 aikana
Lukiolaiset voivat suorittaa ammattitutkinnon ja ammattikoululaiset ylioppilastutkinnon ja/tai
lukion päättötodistuksen (yhdistelmätutkinnot).
Ammattiopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä kursseja, esimerkiksi
kielten opintoja lukiossa.
Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan kanssa yhteistyötä tehdään päivänavauksien ja
yhteisten ajankohtaisten tapahtumien kautta. Tarvittaessa seurakunnat tarjoavat myös kriisiapua.
Ev.-lut. seurakunta järjestää torstaisin ruokatauolla "Sulattamon", joka tarjoaa nuorille
mahdollisuuden luottamukselliseen keskusteluun.

Kansainvälisyys
Kansainvälisistä hankkeista jatketaan edelleen yhteistyötä Anna-Sophianeum -lukion kanssa
Schöningeniin. Opiskelijaryhmä Schöningenistä vierailee toukokuussa 2022, mikäli
koronapandemian tilanne sen sallii. Uutena yhteistyömuotona pyritään kehittämään liikunnan ja
musiikin opetuksen yhteistyötä Anna-Sophianeumin sekä Braunschweigin Musikuss -nuorten
musiikkikoulun kanssa.
Koulu hakee mahdollisuutta Cern -tiedeleirikouluun yhteistyössä muiden lukioiden kanssa,
kuitenkin varauksella.
Koulu pyrkii järjestämään kansainvälisiä tiedeluentoja yhteistyössä Kalifornian CalTech yliopiston
kanssa talven 2021-22 aikana.

