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Historia pähkinänkuoressa

Juankosken lukio aloitti toimintansa vuonna 1961 vuonna 1960 “mäelle” valmistuneessa
rakennuksessa. Sitä ennen opiskeltiin Juankosken yhteiskoulussa 15.9.1920 lähtien.
Ensimmäiset 19 ylioppilasta painoivat valkolakin päähänsä vuonna 1963.

15.10.1973 oli lukionmäellä raskas päivä. Silloin kesken koulupäivän tuhoutui vanha
yhteiskoulun rakennus tulipalossa. Tarinan mukaan tulipalosta ilmoittanut oppilas koputti
luokan ovelle sanoen: "Anteeksi, mutta koulu palaa." Koulun opit eivät hädän hetkelläkään
pettäneet. Henkilövahingoilta vältyttiin mutta rakennus tuhoutui täysin. Heti aloitettiin uusien
tilojen suunnittelu. Viimeinen laajennus koulussa tehtiin vuonna 1986, jolloin saatiin
aikaisemmin puuttuneet fysiikan ja kemian luokat.

1.8.1975 lukion nimeksi tuli virallisesti Juankosken lukio. Keväällä 1989 oli juhlan paikka
Juankosken lukiossa, koska silloin lakitettiin lukion 1000. ylioppilas. Yli 40 vuoden ajan
Juankosken lukio on toiminut korkealla mäellä. "Viestiä mäeltä" on yksi lukiomme
tunnuslauseita ja lukiolaiset ovat tehneet myös sen nimistä lehteä. Syksyllä 2003 lukio laskeutui
alas mäeltä, kun uusi Ruukinkoulu valmistui kaupungin keskustaan.

2010-luvulla Juankoskellakin päästiin aloittamaan uusi perinne ja 50 vuotta aikaisemmin
lakkinsa saaneet lakitettiin riemuylioppilaiksi. Vuonna 2019 vuorossa olisi ollut Juice Leskinen.
Juicea muistettiin lakittamalla torilla oleva patsas.

Elokuun viimeisenä lauantaina 29.8.2020 meillä oli poikkeuksellisesti lakkiaiset, koska
koronaepidemian vuoksi niitä ei voitu pitää keväällä 2020. Helmikuussa 2021 taas ei voitu
koronaepidemian vuoksi tanssia Wanhojen tansseja, vaan ne siirrettiin seuraavalle lukuvuodelle.
Keväällä 2022 kakkoset ja kolmoset tanssivatkin sitten  yhdessä

https://juankoskenlukio.fi/web/historiaa/
https://juankoskenlukio.fi/web/historiaa/
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Työtilat ja koulukeskus

Samassa pihapiirissä on päiväkoti, esiopetus, alakoulu, yläkoulu ja lukio. Lukiolaiset
työskentelevät Ruukinkoulu -rakennuksessa. Syksyn 2021 ylioppilaskirjoitukset olivat osittain ja
kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset olivat kokonaan Nilsiässä. Rakennuksessa on myös yksi
alakoulun luokka. Alakoululaiset ruokailevat kanssamme samassa tilassa, mitä kutsumme
Agoraksi.

Jaksot ja oppituntien ajankohdat

Jakso Alkoi - päättyi

1 12.8. - 1.10.2021

2 4.10. - 30.11.2022

3 1.12.2021 - 7.2.2022

4 8.2. - 7.4.2022

5 8.4. - 4.6.2022
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Opiskelijakunnan hallitus 2021-2022

Juankosken lukion opiskelijakunnan hallitus piti syys- ja kevätkokoukset sekä tarvittavat
hallituksen kokoukset.

Puheenjohtaja Lauri Miettinen  21

Muut Jäsenet:

A20
Lauri Heikkinen
Eveliina Niskanen
Suvi Savolainen
Matleena Timonen

21
Anu Miettinen
Patrik Jäntti
Iida Nykänen
Onni Hiltunen
Aaron Toivanen

Toimintaa ohjasi Veera Ylöstalo.

Opiskelijakunnan toimintakertomus 2021-2022

Koko lukuvuoden toiminta oli vahvasti koronarajoitteista.

26.8.2021 järjestettiin vanhan hallituksen kokous.

6.9.2021 Lukiolaisten Liiton ja opiskelijakunnan hallituksen toiminnan esittely

13.9.2021 Opiskelijakunnan yleiskokous

14.9.2021 Uuden opiskelijakunnan hallituksen järjestäytymiskokous

19.9.2021 Forms-kysely lukion tilojen kehittämisestä, jossa kerätään opiskelijoiden ideoita

29.10.2021 Halloween-ohjelmaa

3.11.2021 Valokuvaus

18.11.2021 Opiskelijakunnan hallituksen kokous

6.12.2021 Itsenäisyyspäivän lipunnosto

14.12.2021 Taksvärkki, keräyksen kohde Mieli ry

20.12.2021 Puurojuhla
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27.1.2022 Opiskelijakunnan hallituksen kokous

16.2.2022 Opiskelijakunnan hallituksen kokous

14.-18.3.2022 Pukeutumisen teemaviikko

22.3.2022 Liikuntapäivä Tahkolla

22.4.2022 Wanhojen Tanssit ja opiskelijakunnan järjestämä kahvio

18.5.2022 Opiskelijakunnan hallituksen kevätkokousta valmisteleva kokous

20.5.2022 Opiskelijakunnan kevätkokous

Tutorit 2021-2022

Yökoulu, uudet opiskelijat ja tutorit.

Eveliina Niskanen
Tatu Piipponen
Juho Remes
Viivi Räsänen
Mette Timonen
Matleena Timonen

Tutoreita ohjasi Veera Ylöstalo
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Vesireppulahjoitus

Eero Markkinen ja Markku Henttonen kävivät 21.4.2022 Kuopion Rotaryklubin puolesta
lahjoittamassa Juankosken koululle ja Juankosken lukiolle vesireput. Reppujen avulla tuetaan
paikallisten vesistöjen tuntemusta  ja tutkimustaitojen kehittymistä.

Vesireppu 2021 on osa MONITOR 2020-ohjelman alaista, Suomen ympäristökeskuksen
luotsaamaa Ihan pihalla!-hanketta, jonka pohjalta luotujen Vesireppu opetusaineistojen ja
välineistön lisäkehitystyötä ja tuomista kouluihin Rotary-yhteisö on tukenut Kestävän
vedenkäytön EDUWATER-kouluhankkeessa.

Vesirepun varusteisiin kuuluvat vesilämpömittari, veden näkösyvyyden mittaamiseen käytettävä
Secchi-levy, tutkimusvälineistö sinilevätilanteen kartoittamiseen, veden sameuden
mittausvälineistö sekä tarvittavat reagenssit ja mittalasit veden happi-, fosfori- ja
typpipitoisuuden määrittämiseen. Saimme siis koulullemme käyttöön laadukkaan ja laajan
tutkimusvälineistön.

Vesirepun välineistön avulla kerättyjä tutkimushavaintoja voidaan liittää valtakunnalliseen,
avoimeen Järvi-meriwiki-palveluun. Koulumme oppilaat pääsevät siten toteuttamaan

kansalaistutkimusta ja osallistumaan aktiivisesti lähivesistöjen kunnon seurantaan. Tavoitteena

onkin kerätä tästä edes vuosittain tietoja koulumme lähivesistöistä.



Juankosken lukio 2021-2022 7/17

Poimintoja tapahtumista

● Ykkösten yökoulu 2.-3.9.2021
● Ylioppilaskokeet Juankoskella ja Nilsiässä 13.9. - 27.9.2021
● Ykkösten huoltajailta 13.10.2021
● 24.11.2021 retkeiltiin ykkösten kanssa Savonialla Biotalous-hankkeen sponsoroimana.

Savonia-ammattikorkeakoululla tutustumme erityisesti oppilaitoksen biotalouden
opetukseen ja kehittämistyöhön. Vierailemme myös Kuopio Water Clusterin
(www.kuopiowatercluster.com) vesilaboratoriossa. Opintoretki oli osa Biotalouden
mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hanketta.

● 3.12.2021 Lipunnosto ja Vapauden viestin luovutus koulun vanhimmilta kakkosille.

http://www.kuopiowatercluster.com
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● Taksvärkki 14.12.2021. Opettajat retkeilivät Vieremällä Ponssella sekä Iisalmessa..
● Puurojuhla 20.12.2021 klo 20 - 23

● Juankosken lukion esittelyt Tuusniemen yseille 17.1. ja 19.1.2022
● Uudet kotisivut 22.2.2022 juankoskenlukio.fi
● Työelämäteemapäivä 17.3.2022

● Ylioppilaskokeet Nilsiässä 15. - 30.3.2020

https://juankoskenlukio.fi/
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● Penkkarit 8.4.2022

● Vesireput
Eero Markkinen ja Markku Henttonen kävivät 21.4.2022 Kuopion Rotaryklubin puolesta
lahjoittamassa Juankosken koululle ja Juankosken lukiolle vesireput. Reppujen avulla
tuetaan paikallisten vesistöjen tuntemusta  ja tutkimustaitojen kehittymistä.
Vesireppu 2021 on osa MONITOR 2020-ohjelman alaista, Suomen ympäristökeskuksen
luotsaamaa Ihan pihalla!-hanketta, jonka pohjalta luotujen Vesireppu opetusaineistojen
ja välineistön lisäkehitystyötä ja tuomista kouluihin Rotary-yhteisö on tukenut Kestävän
vedenkäytön EDUWATER-kouluhankkeessa.
Vesirepun varusteisiin kuuluvat vesilämpömittari, veden näkösyvyyden mittaamiseen
käytettävä Secchi-levy, tutkimusvälineistö sinilevätilanteen kartoittamiseen, veden
sameuden mittausvälineistö sekä tarvittavat reagenssit ja mittalasit veden happi-,
fosfori- ja typpipitoisuuden määrittämiseen. Saimme siis koulullemme käyttöön
laadukkaan ja laajan tutkimusvälineistön.
Vesirepun välineistön avulla kerättyjä tutkimushavaintoja voidaan liittää
valtakunnalliseen, avoimeen Järvi-meriwiki-palveluun. Koulumme oppilaat pääsevät
siten toteuttamaan kansalaistutkimusta ja osallistumaan aktiivisesti lähivesistöjen
kunnon seurantaan. Tavoitteena onkin kerätä tästä edes vuosittain tietoja koulumme
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lähivesistöistä.

● Wanhojen tanssit 22.4.2022 (kuva Niilo Hartikainen)

● Lakkiaiset 4.6.2022. 12 ylioppilasta.
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Kansainvälisyyttä ja opiskelijavaihtoa

Saksan vaihto ei toteutunut pandemian vuoksi.

Thaimaalainen vaihto-oppilas Peach vietti vuoden koulussamme.

Peach kertoo vaihto-oppilasvuodestaan seuraavasti:

Hello! My name is Peach Boonpok, or you can call me ‘Peach'.
I’m an exchange student from Thailand.

School in Finland is very different from Thailand, I don’t have to wear a uniform, and don't have
rules about dressing in school, there are only 12-20 or less students per classroom. Students can
choose subjects to study, which is the thing that I like the most. Also I got a chance to dance in
Wanhat day, it’s was good times and having fun with all my friends :D

Things that I love in Juankoski love the peaceful scenery in the small town, not much traffic or loud
noise from cars. When I have free time from school I like to go explore new things around town. I
have my first time hanging out with a new friend and I met a lot of nice people that were ready to
help me when I had problems.
Juankoski and my hometown in Thailand are very different. Where I lived in Thailand, There are
more than 500 000 people in the province and a lot of trees and rice fields with dry conditions. Also
there are only 3 seasons: Summer, Rainy and Cool season. The lowest temperature in Thailand is
not below 10.

When I came to Juankoski in October, that was my first time living in the autumn, and the first time
that I was in weather that -20 in winter.



Juankosken lukio 2021-2022 12/17

Peach tanssiparinsa Anun kanssa Wanhojen tansseissa. Kuva Niilo Hartikainen.

Toiminta sosiaalisessa mediassa

Oppilaskunnan jäsenet Eveliina Niskanen ja Matleena Timonen ovat opettajien avustuksella
pitäneet Instagram-tiliä #Juankoskenlukio.
Lukion henkilökunta on päivittänyt https://www.facebook.com/juankoskenlukio/ -sivua.
Lukiollamme on lisäksi perinteiset internetsivut osoitteessa http://juankoskenlukio.fi.

https://www.facebook.com/juankoskenlukio/
http://juankoskenlukio.fi/
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Henkilökunta

Nimi Tehtävä

Bolodin Saija koulukuraattori (kevät 2022)

Hansen Aurora rehtori

Happonen Eeva-Riitta liikunta

Hiltunen Tarja koulusihteeri tarja.hiltunen@kuopio.fi

Horttanainen Pasi musiikki

Jonninen Annika ortodoksiuskonto

Kattainen Mari kouluterveydenhoitaja

Keinänen Martti filosofia

Kervinen Sinikka psykologia

Koivula Elina kuvataide (virkavapaalla)

Lempinen Assi koulupsykologi assi_eveliina.lempinen@kuopio.fi

Lindberg Marko psykologia

Määttä Paula koulukuraattori (kevääseen 2022 saakka)

Nurmi Juho saksa, ruotsi

Nyyssönen Valtteri englanti, ruotsi

Palviainen Mirva Kuopion yhteinen oppilaanohjaaja

Pentikäinen Juha-Pekka biotalous, fysiikka

Sirkka Ella oppilaanohjaaja

Smolander Risto apulaisrehtori, kemia, matematiikka, tietokonevastaava

Sorsa Tarja erityisopettaja

Timonen Jaana äidinkieli

Timonen Janne historia, yhteiskuntaoppi

Tirkkonen Arto fysiikka, matematiikka, tietotekniikkavastaava,
miksauskurssi

Toivanen Sanna matematiikka

Tolonen Leila biotalous, biologia

Toivari Jarmo/ Servica koulumestari

Ylöstalo Veera biologia, maantieto, terveystieto, ilmaisutaito, tutor-ohjaaja,
opiskelijakunnan ohjaaja
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Ryhmät 4.6.2022

Ryhmä Opiskelijoita Ryhmänohjaaja

21 JU 18 Risto Smolander

20 JU 12 Sanna Toivanen

19A JU 12 Sanna Toivanen

18 2 Risto Smolander

Yhteensä 44

Opiskelijat

Nämä tiedot ovat ainoastaan koulun hallussa olevassa vuosikertomusversiossa.
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Ylioppilaat 4.6.2022

Annenkov Grigorii
Grenier Leo
Hallalahti Leea
Hartikainen Kalle
Kontkanen Alisa
Korhonen Jarno
Leskinen Eetu
Miettinen Aku
Repo Mikke
Räsänen Samuli
Smolander Juulia
Tirkkonen Olli
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Stipendit 4.6.2022

Stipendin saaja Lahjoittaja

Annenkov Grigorii Lasten ystäväin yhdistys
LC Muuruveden stipendi

Grenier Leo LC Juankosken stipendirahasto

Kontkanen Alisa Juankosken lukion rahaston stipendi

Leskinen Eetu Viiran stipendirahaston stipendi
Kemia lehti, vuosikerta

Niskanen Eveliina Kemia lehti, vuosikerta

Remes Juho Kemia lehti, vuosikerta

Repo Mikke Pohjois-Savon Osuuspankin stipendi
Kuopion isänmaallinen seura
Award for Students of English (Kuopio Finnish-British Society)

Räsänen Samuli Tuusniemen Osuuspankin stipendi
Viiran stipendirahaston stipendi
Sverigekontakt i Finland rf
Kemia lehti, vuosikerta

Smolander Juulia Riemuylioppilaat

Timonen Matleena Kemia lehti, vuosikerta

Tirkkonen Olli Juankosken kaupungin stipendirahaston stipendi
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