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ERKKO-LUKION LUKUVUOSI
2021 - 2022

POIKKEUSOLOJA JA HISTORIAA

     Päättynyttä lukuvuotta varjosti edelleen koronaepidemia. Koko lukuvuosi opiskeltiin kuitenkin 
lähiopetuksessa noudattaen koronaohjeistuksia; puhuttiin ja naurettiin kasvomaskin takaa ja 
desinfioitiin käsiä. Kevätlukukauden opiskelimme työmaa-alueen ja rakennusmelun keskellä, 
sillä tammikuun 2022 alussa alkoivat entisen Orimattilan yhteiskoulun ja Erkko-lukion rakennuk-
sen 0. ja 1. kerroksen purkutyöt. Ajoittain työmaalta kuuluneet äänet, kuten poraukset ja kallion 
louhinta, häiritsivät työskentelyä oppitunneilla. Mutta tästäkin selvisimme.

     Lukuvuoden aikana koronarajoitukset hellittivät välillä, jolloin pystyimme järjestämään muuta-
mia tapahtumia ja teemapäiviä. Historiallisesti vietimme kahdet Wanhojen päivät saman luku-
vuoden aikana; syyskuussa tanssivat Wanhat 2021 ja huhtikuussa Wanhat 2022. Penkkarit vie-
tettiin helmikuussa iloisissa tunnelmissa kisaillen ja visaillen, ja abit pääsivät penkkariajelullekin. 

     Liikkuva opiskelu -hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi liikuntapäivää, lokakuussa ja kesä-
kuussa, yhdessä paikallisten urheiluseurojen ja -yritysten kanssa. Liikuntatapahtumissa oli 
mahdollista liikkua monipuolisesti ja kokeilla uusia lajeja, kuten padelia, maastopyöräilyä ja 
urheiluammuntaa.

     Robo-median teemapäivää vietettiin huhtikuussa, jolloin lukiomme entiset opiskelijat Jeri 
Haapavuo ja Henri Uotila kertoivat omista uravalinnoistaan median alalla. Robo-mediapäivän 
jatkoilla maailmallakin tunnettu suomalainen mobiilipelien kehittäjä Peter Vesterbacka vieraili 
koulullamme kertomassa työurastaan.

     Opiskelijakunnan hallitus järjesti useita yhteisöllisyyttä edistäviä ja viihtyisyyttä lisänneitä 
tapahtumia ja tempauksia vuoden aikana. Marraskuussa vietettiin Aatospäivää, jolloin muun 
muassa pelattiin lautapelejä ja katsottiin elokuva. Joulun alla oli kuusenkoristelukilpailu ja 
avattiin joulukalenterin luukkuja. Kevätlukukaudella ystävänpäivänä sai kirjoittaa ajatuksiaan 
positiivisuusseinälle, ja myöhemmin keväällä vietettiin pehmolelupäivää sekä pukeutumisviik-
koa.

     Kansainvälistä tuulahdusta koulumme arkeen toi vaihto-opiskelija Giovanna Martins Brasili-
asta. Syksyllä lukiomme kaksi opiskelijaa osallistuivat virtuaalisesti kansainväliseen Cyber Bat-
tle of Estonia 2021 -kyberturvallisuuskilpailuun. Toukokuussa kaksi opettajaa Latvian Liepajasta 
kävi tutustumassa suomalaiseen koulujärjestelmään lukiossa ja peruskouluissa. 
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     Näistä ja muista tapahtumista, vierailijoista ja opintomatkoista kerrotaan tarkemmin tässä 
vuosikertomuksessa.

     Lukuvuoden alussa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma LOPS2021 aloittavilla opiske-
lijoilla. Sen myötä muun muassa kurssit vaihtuivat opintojaksoihin, joiden laajuus lasketaan 
opintopisteinä. Opintojaksot voivat muodostua useammasta saman tai eri oppiaineen moduu-
lista. Vuoden aikana työstimme edelleen uutta arviointikulttuuria käytännön tasolla ja solmimme 
yhteyksiä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Uuden opetussuunnitelman sisäänajo jatkuu 
tulevanakin lukuvuonna.

     Syksyllä 2021 lukion aloittavilla opiskelijoilla lukio-opinnot olivat maksuttomat oppivelvol-
lisuuslain muuttuessa. Opiskelijoille jaettiin tietokoneet, oppikirjat ja muut materiaalit. Tieto-
koneet ovat toimineet hyvin, ja uusittu koulun langaton verkko on mahdollistanut sujuvan digi-
taalisten materiaalien käytön. 

     Kevään 2022 ylioppilastutkinnon kokeet pidettiin ensimmäistä kertaa Areenan palloiluhal-
lissa, koska kokelaita oli niin paljon, että he eivät mahtuneet lukion saliin, ja koska Orimattilan 
yhteiskoulun purkutöistä aiheutui häiritsevää ja kovaa melua. Ylioppilaskokeet sujuivat tekni-
sesti hyvin ilman ongelmia, ja yksikään kokelas ei joutunut keskeyttämään tutkintonsa suoritta-
mista koronan takia.

     Tämä kevät on historiallinen siinäkin mielessä, että ensimmäiset urheilu- ja robo-media-
linjan opiskelijat valmistuvat ylioppilaiksi. Kaikkiaan 45 ylioppilasta on päättämässä koulutyön 
ja astumassa koulustamme kohti uusia haasteita. Tämä ikäluokka on opiskellut lähes koko 
lukioaikansa koronarajoituksien vuoksi poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tästäkin huolimatta 
opiskelijat ovat saaneet vahvan yleissivistyksen ja monipuoliset taidot tulevaisuuden työelämän 
tarpeisiin. Etäopetusjaksojen aikana opitut verkko- ja digiopiskelutaidot ovat varmasti arkipäivää 
jatko-opinnoissa ja työelämässä. Tänä keväänä valmistuvat ylioppilaat ovat onnistuneet saavut-
tamaan erinomaisia tuloksia ylioppilaskokeissa.

     Lukuvuoteen sisältyi myös jäähyväisiä. Huhtikuussa 2022 saattelimme toimistosihteerimme 
Eija Ovaskan eläkkeelle. Suuret kiitokset Eijalle hänen työstään koulumme palveluksessa. 
Lukuvuoden päättyessä määräaikainen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Hanna Hänninen 
ja urheiluvalmentaja Mikko Niskanen suuntaavat kohti uusia haasteita; toivotamme heille hyvää 
jatkoa.

     Kulunut lukuvuosi oli varmasti haasteellinen ja raskas jatkuvien muutosten ja pandemiasta 
aiheutuneiden huolien takia. Kiitän opettajia, opiskeluhuollon henkilöstöä ja lukion muuta hen-
kilökuntaa hyvin tehdystä työstä. Olette jälleen venyneet upeisiin työsuorituksiin opetustyössä 
ja koulun kehittämisessä. Kiitän opiskelijoita ahkerasta työskentelystä ja sujuvasta yhteistyöstä.

     Kiitän myös kaikkia muita lukuvuoden työhön osallistuneita ja yhteistyökumppaneita su-
juvasta yhteistyöstä ja saamastamme tuesta nuorten opiskelun edistämiseksi. Kiitän kaikkia 
stipendien lahjoittajia.

Toivotan kaikille rentouttavaa ja ansaittua kesälomaa!

Saija Loponen
rehtori
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LUKUVUODEN TAPAHTUMIA

20.8.      ryhmäytymisiltapäivä
2.9.      vanhojen päivä (lv. 20-21)
6.9.      robo-medialinjan vierailu Orferilla
16.9.      kuvataiteen matka Helsinki biennaaleen
22.10.      liikuntapäivä
2.11.      musiikin levytysprojekti Lahdessa
8.11.      aatospäivä
25.11.      koeviikkokahvit
3.12.      lakkiaiset ja itsenäisyysjuhla
22.12.      lukukauden päättäjäiset
27.1.      avoimet ovet 9-luokkalaisten huoltajille
3.2.      koeviikkokahvit
17.2.      penkinpainajaiset
10.3.      Orferin asiantuntija robo-medialinjan vieraana
22.3.      mormonit uskonnon tunnilla vieraina
28.2.      uskonnon ryhmän vierailu helluntaiseurakuntaan
29.3.      Väinölän yhteisö uskonnon tunnilla vieraina 
11.4.      robo-mediapäivä
28.4.      vanhojen päivä
13.–14.5.    retkeilykurssi Repovedellä 
19.5.       kemian ryhmä vierailulla Kumpulan kampuksella Helsingissä
3.6.       liikuntapäivä
4.6.      kevät- ja lakkiaisjuhla
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LIIKKUVA OPISKELU

     Liikkuvan opiskelun toiminnalla on pyritty panostamaan Erkko lukion oppilaiden 
viihtyvyyteen, rentoutumiseen ja opiskelun ergonomisuuteen. Liikunnallisten tapah-
tumapäivien sisältöä on saatu monipuolisemmiksi hankerahoituksen myötä, jolloin 
uusien lajien kokeilut ovat onnistuneet ja palaute syksyn 2021 liikuntapäivästä oli 
positiivinen. Tiimissä on työskennellyt kolme opettajaa, joista yksi on toiminut vastuu-
henkilönä ja kaksi henkilöä toimintaa suunnittelevana ja tukevana. 

     Syksyllä 2021 järjestettiin koko lukion liikuntapäivä Erkko lukiossa. Ajankohdaksi 
oli valittu tarkoituksella syyslomaa edeltävä perjantai, jolloin siirtymä lomalle tapahtui 
mielekkäästi. Tapahtumapäivässä opiskelijat valitsivat päivän aikana kolme toiminta-
pistettä omien toiveidensa mukaan. Valittavia lajeja oli tarjolla jokaisessa vuorossa 11 
kpl. Hyödynsimme paikallisten yrittäjien tarjoamia liikuntapalveluita liikuntapäivässä. 
Lisäksi käytössä oli uuden urheilutalon palloiluhalli ja monitoimitila.  Yhteistyökump-
paneita liikuntapäivässä olivat Herttua Family, Orimattilan seudun urheiluampujat, 
GYM 23 ja PHLU (Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu). Opiskelijoilta saadun palautteen 
mukaan päivä oli erittäin onnistunut ja antoi mahdollisuuksia myös uusien lajikokei-
luiden tekemiseen.

     Syksyllä 2021 hankittiin lisää säädettäviä työpöytiä lukion luokkiin. Opiskelijat 
ovat voineet säätää pöytiä oman pituutensa mukaan, jolloin ergonomiset työsken-
telyasennot ja viihtyvyys ovat parantuneet. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä uusiin 
työpöytiin ja lisää toivotaan jatkossakin.

     Liikkuvan opiskelun työryhmä järjesti keväällä 2022 lukion ensimmäisen pingistur-
nauksen. Osallistujamäärä ei noussut kovinkaan suureksi, mutta alkupelien taso on 
vaikuttanut korkeatasoiselta. Mitaliottelut ovat vielä pelaamatta, eli jännitystä riittää 
loppukevääksi. 

     Tiimin esityksestä päädyimme järjestämään vielä toisen liikuntatapahtuman tälle 
lukuvuodelle. Perjantaina 3.6.2022 vietämme liikunnallista päivää juuri ennen kesälo-
man alkua. Tavoitteena tapahtumassa on myös tukea paikallisia yrittäjiä ja yhteistyötä 
jatketaan Herttua Familyn, Orimattilan seudun urheiluampujien sekä GYM 23:n kans-
sa. Uusia lajikokeiluja otetaan myös tällä kertaa mukaan. Maastopyöräilystä vastaa 
Kitetirri Outdoorsin ja Orimattilan Padelmestassa pääsemme tutustumaan padeliin ja 
sulkapalloon.

Liikkuvan opiskelun puolesta
Sami Wirkkala
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     Opiskelijakunnan hallituksen toimintavuosi 2021–2022 vietettiin vielä osin koronan 
varjossa, mutta saimme paljon suunnittelemistamme tapahtumista toteutettua. Luku-
vuoden toiminta alkoi opiskelijakunnan hallituksen ja rehtorin tapaamisella 18.8. Ko-
kouksessa suunniteltiin syyslukukauden aikataulutusta ja järjesteltiin yhteistyötä Epic 
autokoulun kanssa. Kokouksessa päätettiin myös edustajat koulukohtaisen opiskeli-
jahuoltoryhmän kokoukseen (Niklas Ekman) ja elokuun opettajain kokoukseen
(Akseli Lammi). Solmimme valokuvaussopimuksen Frendikuvan kanssa.

     Syyskuussa opiskelijakunnan hallitus- ja tutor toimintaa esitteli ensimmäiselle 
vuositasolle Justas Autio ja Julia Ranta. Lokakuun alussa 6.10. opiskelijakunnan 
hallitus ja rehtori tapasi jälleen, suunnitellen tulevaa syyskokousta. 13.10 pidettiin 
Opiskelijakunnan hallituksen syyskokous, jossa valittiin uudeksi jäseneksi Sisu-Veikka 
Viitikko ja jaettiin tulevan lukukauden roolit jäsenille: Pinja Mykkälä (puheenjohta-
ja ja mediavastaava), Niklas Ekman (varapuheenjohtaja ja tuleva rahastonhoitaja), 
Sisu-Veikka Viitikko (sihteeri) ja Akseli Lammi (kuulutusvastaava). Syyskokouksessa 
päätettiin myös poistaa kolme roolia: kahvilavastaava, avustusvastaava ja hyvinvoin-
titutor. Kokouksessa valittiin edustaja ateria- ja puhtauspalveluiden yhteistyökokouk-
seen (Sisu-Veikka Viitikko). 20.10 Opiskelijakuntaa edusti vanhempainillassa Justas 
Autio ja Julia Ranta. Solmimme myös yhteistyösopimuksen Epic autokoulun kanssa

     Marraskuu alkoi aatospäivällä, johon oli valittu aktiviteeteiksi lautapelit, elokuva, 
askartelu ja rentoutuminen. 20.11. opiskelijakunta juhlisti lastenoikeuksien päivää 
kuulutuksella. Marraskuussa hallitus päätti myös jättää pikkujoulut järjestämättä ko-
ronan takia. Joulukuu alkoi hallituksen puheenjohtajan pitämällä itsenäisyyspäivän 
puheella. Joulukuussa pidettiin myös kuusenkoristelukilpailu, johon valittiin tuomarit 
opettajien keskuudesta. Joulukuussa järjestettiin opiskelijakunnan joulukalenteri, jos-
sa arvottiin joka päivä voittaja kultakin vuositasolta. 

     Tammikuussa 27.1. hallituksen puheenjohtaja edusti opiskelijakuntaa avoimien 
ovien päivässä. Kokouksessa 28.1. suunniteltiin keväällä järjestettäviä tapahtumia. 
Ystävänpäivänä järjestimme positiivisuusseinän, jossa opiskelijat voivat kirjoittaa 
positiivisia asioita ystävänpäiväteemaiselle julisteelle. Opiskelijakunta tuki myös 
abien penkkaritoimintaa 50 € säälirahalla karkkeihin. Päätimme myös ostaa pinkin 
naulakon. Suunnittelimme myös välipala-automaatin hankkimista koululle.

     Opiskelijakunnan hallituksen kokouksessa 21.3. päätettiin pitää pehmolelu-
teemapäivä, jossa opiskelijat voivat tuoda näytille vapaavalintaisen pehmolelun ja 
saisivat sitä vastaan palkinnoksi tikkarin ja pehmolelujen tuojien kesken arvottiin 
leffaliput. Lahjoitimme myös kissoille menevään hyväntekeväisyyteen 44,76 €. Jär-
jestelimme myös välipala-automaatin hankintaa. 7.4. Pidimme etäkokouksen, jossa 
keskustelimme oleskelutilan siivoamisesta sen avaamiseksi ja eläköityvän kanslistin 
Eijan lahjasta, sekä pääsiäisen tapahtumasta.

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN TOIMINTA
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     Pääsiäisenä järjestimme munajahdin, jossa opiskelijat etsivät styrox-munia ympäri 
aulaa ja saivat löytyneitä munia vastaan suklaamuna palkinnot. Solmimme myös 
sopimuksen välipala-automaattiyrityksen kanssa. Vappuna järjestimme pukeutumis-
viikon, jossa eripäiville puettaisiin värikkäitä, päivän teemaan sopivia vaatteita. Opet-
tajainkokouksessa opiskelijakuntaa edusti Niklas Ekman.

     Toimintavuoden aikana jouduimme jättämään joitain suunnittelemiamme tapah-
tumia järjestämättä osin koronan, osin vähäisen jäsenmäärän aiheuttaman suuren 
työmäärän takia, muun muassa Wanhojen tanssien arpajaisia emme kyenneet 
järjestämään vähäisen jäsenmäärän takia. Opiskelijakunnan hallitus toimi jäsen-
määrään nähden lukuvuodenaikana aktiivisesti ja saimme runsaasti tapahtumia to-
teutettua.

Opiskelijakunnan hallituksen puolesta
Akseli Lammi
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ROBO-MEDIALINJA

     Robo-medialinjalla on kuluneena lukuvuonna opiskellut 13 opiskelijaa, joista kaksi 
on syksyllä 2021 aloittaneita. Syyslukukauden aikana linjan opettajat ovat yhteisvoi-
min kunnostaneet roboluokkaa lukiorakennuksen toiseen kerrokseen.

     Pandemiarajoitteiden lieventyessä oli pitkästä aikaa mahdollisuus järjestää koko 
koululle suunnattu robo-mediapäivä 11.4.22 Teemapäivänä painotettiin tällä kertaa 
mediapuolta ja linjan opiskelijat osallistuivat päivän suunnitteluun ja toteutukseen. 
Vieraiksi saimme koulumme entiset opiskelijat Jeri Haapavuon ja Henri Uotilan. Jeri 
kertoi videon välityksellä opiskelustaan ja kehittämästään Finnish Army Simulator 
-pelistä. Henrin teemana oli valokuvaajan työ. Iltapäivän tunneilla opiskelijat pääsivät 
itse tekemään lyhytvideoita annettujen aihepiirien pohjalta ja osallistuivat samalla 
kilpailuun, jonka voittajaksi selviytyi yleisöäänestyksellä Jone Kaihlaniemen, Akseli 
Lammin, Leevi Mäkisen ja Niko Veholan video ‘The Erkko-lukio’.

     Robo-mediapäivän jatkot pidettiin 3.5.22, jolloin maailmallakin noteerattu suoma-
lainen mobiilipelien kehittäjä Peter Vesterbacka vieraili koululla kertomassa omasta 
työurastaan ja yrittäjyydestä sekä projektistaan tuoda ulkomailta opiskelijoita pieniin 
lukioihin Suomessa. Robotiikan yhteistyötä on tehty Orferin kanssa. Harri Vartiainen 
Orferilta vieraili kertomassa konenäöstä robotiikan opiskelijoille 10.3.22 ja vastavie-
railu Orferille tehtiin 25.4.22

     Lukuvuonna tehtiin opintomatka Riihimäelle 17.5.22 Kohteena oli Würth ja
HAMK:n robokampus.

     Syyslukukaudella kaksi opiskelijaa osallistui Cyber Battle of Estonia-kyberturval-
lisuusprojektiin.

     Koronatilanne on vaikeuttanut kilpailutoimintaa. Erkko-lukion robotiikkajoukkue 
Team Northern Lights esitteli VEX V5-kauden projektinsa tuloksia koulun robotiik-
kaluokassa huhtikuun lopussa, mutta koulun ulkopuolella ei ole käyty kilpailemassa.
Digitaalisen julkaisun kurssi ja robo-mediakurssien opettajat ovat päivittäneet mate-
riaalia koulun somekanaville.

Robo-medialinjan puolesta
Anne Jokinen
koordinaattori 
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CYBER BATTLE OF ESTONIA 2021 

     Osallistuimme viime syksynä kansainväliseen Cyber Battle of Estonia 2021 –ky-
berturvallisuuskilpailuun. Kilpailuun osallistui paikan päällä Tarton yliopistolla jouk-
kueita Viron eri kaupungeista, sekä virtuaalisesti yhteensä seitsemän kutsujouk-
kuetta Islannista, Saksasta, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista ja Suomesta. Meidän 
joukkueemme “The Finnish Foxes” oli ainut joukkue Suomesta, joten voisi sanoa, 
että olemme ainakin tämän kilpailun osalta kyberturvallisuuden Suomen mestareita.

     Ennen itse kilpailua osallistuimme 5.8.2021 päivän pituiselle valmennusleirille 
(“bootcamp”), jossa meille opetettiin kyberturvallisuuden salat. Valmistautuminen hui-
pentui 30.10.2021 loppukilpailuun (“the Final Battle”), jossa ratkottiin erilaisia tehtäviä 
tavoitteena suojella kuvitteellista ympäristöä kyberhyökkäykseltä. Tehtävien aihepiirit 
olivat älykäs koti, älykaupunki ja älykäs ilmatila. Kilpailu oli tyypiltään CTF (“capture 
the flag”) eli tarkoituksena löytää tietty koodipätkä (“the flag”) suorittamalla annettu 
tehtävä, ja näin eniten pisteitä kerännyt joukkue voittaa. Muistoksi kilpailusta saimme 
kilpailun järjestäjiltä mahtavat t-paidat, joissa oli kilpailun logo. 

     Kilpailuun osallistuminen oli mielestämme ainutlaatuinen kokemus ja oli mielenki-
intoista päästä tutustumaan kyberturvallisuuden ihmeelliseen maailmaan. Apu-
namme toimivat opettajat Jari Hynninen, Pekka Törrönen ja Anne Jokinen mahdollis-
tivat kilpailuun osallistumisen, joten kiitos heille.

The Finnish Foxes,  
Pinja Mykkälä ja Minni Ojamaa
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URHEILULINJA

     Lukuvuosi 2021–2022 oli Erkko-lukion urheilulinjan kolmas. Uusia opiskelijoita tuli 
urheilulinjalle lisää neljä. Vuoden aikana tapahtui pieniä muutoksia ja kokonaisvah-
vuus keväällä 2022 oli 23 opiskelijaa. Tänä keväänä valmistuu ensimmäinen vuosi-
kurssi urheilulinjalta.

     Linjan perusideana on tarjota aktiiviurheilijoille oman lajin harjoittelumahdollisuus 
opiskelupäivän yhteyteen. Harjoituksia on järjestetty läpi vuoden kolmena aamuna. 
Lähiopetukseen palaaminen mahdollisti harjoittelun läpi vuoden ja usealla urheilijalla 
omaa lajia tukeva harjoittelu tuotti myös tulosta. 

     Aamutreenit sisälsivät yhteisharjoituksen maanantaisin sekä lajiharjoittelua 
tukevan treenin tiistaisin ja perjantaisin. Yhteisharjoituksista vastasivat urheilulinjan 
vastuuvalmentaja Jarkko Sallinen, liikunnan lehtori Tuija Luumi sekä urheilulinjan 
koordinaattori Sami Wirkkala. Lajiharjoittelussa urheilijat jaettiin myös tänä vuonna 
kolmeen eri ryhmään lajitausta huomioiden. Jarkko Sallinen vastasi koripallon la-
jivalmennuksesta, Toni Sundholm jalkapallon lajivalmennuksesta ja Mikko Niskanen 
eri lajien yhdistelmästä. Urheilijoiden lajitausta oli monipuolinen ja lajikirjo näyttää 
lisääntyvän. Suunnitelmissa on siirtyä eri ominaisuuksia kehittävään ja omaa lajia 
tukevaan harjoitteluun kaikkina aamuina. 

     Toisen vuoden valmennus on onnistunut hyvin. Valmennus on ollut määrätietoista 
ja tavoitteena on koko ajan ollut nuoren urheilijan kehittymisen tukeminen. Etenkin 
lajin vaatimiin ominaisuuksiin on panostettu ja eri ominaisuuksia on kehitetty moni-
puolisesti sekä lajivalmennuksessa että yhteisharjoittelussa. Puitteet ovat hyvät ja si-
jaitsevat lähellä. Uuden urheilutalon mahdollisuudet on hyödynnetty hyvin ja tulevana 
syksynä 2022 valmistuu lisäksi uusi kuntosali ja uimahalli. Myös uusi tekonurmi on 
tullut tarpeeseen, samoin kuntoportaat. Urheilijoiden palaute on ollut hyvää. Parhai-
ten palaute näkyy aktiivisessa harjoittelussa ja harjoitusten hyödyntämisessä. 

     Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa on jatkettu yhteistyötä ja linjan koor-
dinaattori vieraili Vierumäellä kuuntelemassa lähialueen kehittämisideoita.  Hyöty 
etenkin huipputason urheilijoille tulee varmasti tarpeeseen. Valmennusopin tunneilla 
vieraili UPM:n edustaja Sauli Pietikäinen kertomassa urheilijan taloudenhoitoon liit-
tyvistä asioista. Muutama urheilulinjalainen osallistui myös Orimattilan Jymyn jär-
jestämiin yleisurheilukilpailuihin toimitsijoina. Palaute oli hyvää. 

     Jatkossa on tarkoitus panostaa vielä lisää linjan markkinointiin, jolloin linjan jatku-
vuus voidaan taata jatkossakin. 

Urheilulinjan puolesta
Sami Wirkkala

urheilulinjan koordinaattori
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KANSAINVÄLISYYS

     Lukuvuonna 2021–2022 koulussamme on ollut vaihto-oppilaana Giovanna Martins 
Brasiliasta. Häntä haastatteli Pinja Mykkälä tähän vuosikertomukseen. Erkko-luki-
ossa on meneillään Erasmus+ KA1-liikkuvuusprojekti: Vetovoimainen Erkko-lukio. 
Viidelle opettajalle on saatu apuraha ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen 
ulkomailla.  Yksi opettaja ehti matkustaa ennen koronaa, mutta projekti on saanut 
vuoden jatkoaikaa tämän vuoden elokuun loppuun.

     Vaikka emme ole päässeet matkustamaan, meillä on käynyt kansainvälisiä vie-
raita, esimerkiksi toukokuussa kouluumme oli tutustumassa kaksi opettajaa Latvian 
Liepajasta.  He seurasivat opetusta lukiossamme sekä peruskoulujen puolella. 
 
     Uskonnon tunnilla vieraili mormoniuskonnon edustajia Yhdysvalloista ja filosofian 
ja psykologian tunneilla pelattiin empatiapeliä, jossa opiskelijat asettuivat maahan-
muuttajan asemaan. Peli on osana EU-hanketta: Olen eurooppalainen. I am Euro-
pean”: Migration Stories & Facts for the 21st Century. Hankkeen tehtävänä on lisätä 
nuorten ymmärrystä globaalista muuttoliikkeestä, vahvistaa empatiaa ja antaa eväitä 
tiedon kriittiseen arviointiin. Euroopan komission DEAR-ohjelman rahoittama hanke 
pyörii kahdeksassa maassa: Suomen lisäksi hankemaita ovat Viro, Tšekki, Slovakia, 
Puola, Saksa, Latvia ja Liettua.

     Syksyllä kaksi opiskelijaamme Pinja Mykkälä ja Minni Ojamaa osallistuivat kansain-
väliseen Cyber Battle of Estonia 2021 turnaukseen, josta voitte lukea toisaalla tässä 
julkaisussa. 

Teija Hatakka
kansainvälisyysvastaava
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Interview with Giovanna 
Question 1: What have you enjoyed most in Finland?
V:  I’ve enjoyed nature, the education system and my host family.

Question 2: What have you liked the least about Finland?
V: I don’t like how people are cold here.

Question 3: Has there been anything that has surprised you in Finland
V: The winter and the cold surprised me as well as the darkness. I didn’t like those 
much.

Question 4: Is there anything you are going to miss in Finland?
V: I’m going to miss how the citys are onganized and some subjects in school such 
as religion and sports.

Question 5: Do you plan to come back to Finland?
V: Yes! Maybe to visit some day but I don’t know when.

Question 6: Anything else you would like to say?
V: After living in a different place for some period of time you can understand more 
of the culture. It’s like an iceberg and before traveling there’s some strereotypes but 
after some time you can peek under the water and see how everything is structered 
and why everything is the way they are.

This interview was made by Pinja Mykkälä 
 
 

Question 3: Has there been anything that has surprised you in Finland 

V: The winter and the cold surprised me as well as the darkness. I didn’t like those much. 

 

Question 4: Is there anything you are going to miss in Finland? 

V: I’m going to miss how the citys are onganized and some subjects in school such as religion and 
sports. 

 

Question 5: Do you plan to come back to Finland? 

V: Yes! Maybe to visit some day but I don’t know when. 

 

Question 6: Anything else you would like to say? 

V: After living in a different place for some period of time you can understand more of the culture. 
It’s like an iceberg and before traveling there’s some strereotypes but after some time you can 
peek under the water and see how everything is structered and why everything is the way they 
are. 

 
This interview was made by Pinja Mykkälä  
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ERKKO-LUKION LUKUVUOSIARVIOINTI

   Erkko-lukion arviointi toteutettiin tänä vuonna kahdessa osassa: opiskelijat arvi-
oivat koulun toimintaa 22.6.2022 ja opettajat 26.4. 2022. Koulun toiminnan organi-
sointia arvioitiin asteikolla 0–5, jossa 5 on paras arvosana (asiasta on suunnitelma, 
jota seurataan ja arvioidaan, tuloksia käytetään hyväksi seuraavan vuoden suunnit-
telussa, lisäksi olemme tutustuneet vastaavaan oppilaitokseen ja ottaneet oppia sen 
käytänteistä).

   Koulun arkeen liittyvien arviointikriteerien perusteella vahvuutemme näyttää ole-
van koulun pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, joka viime vuonna sai heikommat 
pisteet. Vähiten pisteitä sai koulun ja kodin yhteistyö. 

   Henkilöstöön liittyvät arviointikriteerien vahvuus oli pedagoginen johtavuus, kehit-
tämiskohteena on opettajien koulutus. Koronasta johtuen koulutuksissa on varmasti 
käyty vähemmän kuin aiemmin. 

   Opiskelun tuen vahvuudet ovat ”tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja opetusvälineissä” 
sekä opiskelijan saama ohjaus aineen opiskelutaidoissa. Haastetta on kohdassa
” Tukipalvelut, kuten opo, psykologi, terveydenhoitaja, kuraattori ja ruokahuolto ovat 
saatavilla ja riittävät”. Näistä opon ja kuraattorin palvelut ovat vahvoilla, mutta tervey-
denhoitajan ja psykologin palvelut koettiin riittämättömiksi. 

   Sähköisen opiskelun kategoriassa parhaat pisteet sai väite ” Opetuksessa hyö-
dynnetään digitaalisia opiskeluympäristöjä ja työvälineitä”, mutta yksilöllisissä oppi-
mispoluissa on vielä parannettavaa.

   Opetustarjonnan vahvuus oli monipuolinen kurssivalikoima, mutta opiskelijoiden 
aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja yhteistyötaitoja voisi kehittää.

    Jatko-opintojen parhaana puolena nähtiin yhteistyö korkeakoulujen kanssa ja
kehittämisen varaa on kohdassa ”opiskelijoilla on mahdollisuuksia tutustua 
työelämään ja jatko-opiskelupaikkoihin”. Tähänkin on varmasti korona vaikuttanut.
 
   Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että ensi vuonna on kaksi kehittämiskohdetta ylitse 
muiden: koulun tukipalveluista psykologin ja kuraattorin palvelut sekä opiskelijoiden 
aktiivisuuden lisääminen. 

Arviointitiimin puolesta Teija Hatakka ja Matti Olkkonen
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TILASTOTIETOJA

Lukion aloituspaikkoja syksyllä 2020: yhteensä108
yleislinja 73, robo-medialinja 15, urheilulinja 20
Opiskelijoita syyslukukauden alussa: 210
Otettu opiskelijoiksi lukuvuoden aikana: 1
Lukuvuoden aikana päättötodistuksen saaneita: 2
Lukuvuoden aikana eronneita: 12
Opiskelijoita kevätlukukauden lopussa: 197

LUKIOVUODEN AIKANA YLIOPPILASTUTKINNON
SUORITTANEIDEN TULOKSET
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KOULUN SISÄINEN HALLINTO

Rehtori
•  vastaa koulun johtamisesta kaikilla osa-alueilla

Apulaisrehtori
•  toimii rehtorin sijaisena
•  laatii koeviikon työjärjestyksen ja yo-valvontalistat
•  toimii suojelujohtajana
•  toimii uusien opettajien työhönopastajana

Opinto-ohjaaja 
•  vastaa opintojen ohjauksesta ja ammatinvalinnanohjauksesta
•  tiedottaa ylioppilaskirjoituksista ja antaa niihin liittyvän opastuksen
•  toimii ryhmänohjaajien puheenjohtajana
•  toimii 4. vuositason ryhmänohjaajana 

Johtoryhmä
•  suunnittelee ja koordinoi koulun toimintaa
•  valmistelee yhteisten asioiden käsittelemistä mm. opettajainkokouksissa ja tiimeissä
•  ohjaa kehittämishankkeiden etenemistä lukuvuoden aikana
•  johtoryhmään kuuluu rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja ja kaksi opettajajäsentä
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OPISKELIJAHUOLTO

     Erkko-lukion opiskelijahuolto on toiminut lukuvuonna 2021-22 monella tasolla: 
painotus on ollut yhteisöllisessä opiskelijahuollossa, mutta yksittäisille opiskelijoille 
on tarjottu asiantuntijapalveluita kunkin yksilön tarpeiden mukaan. Yksittäisen opiske-
lijan kohdalla on myös tarvittaessa perustettu asiantuntijaryhmiä, joiden käytössä on 
kaikki opiskelijahuollon resurssit. 

     Yhteisöllisen opiskelijahuollon tavoitteena on ollut lisätä opiskelijaryhmien hyvin-
vointia. Tähän on pyritty luokkatasojen ryhmäyttämisillä ja tunnetaitoja edistävillä 
Friends-tunneilla. Saatujen kokemusten pohjalta näitä toimintamuotoja jatketaan 
myös seuraavana vuonna. Lukion ensimmäiselle vuositasolle suunnattu tutortoiminta 
on jo vakiintunut käytännön menetelmänä. 

     Koulukohtainen opiskelijahuoltoryhmä on kokoontunut kaksi kertaa lukuvuoden ai-
kana. Lukuvuoden arvioinnissa todettiin saatujen opiskelijapalautteiden perusteella, 
että haasteena on koettu terveydenhoitajan ja psykologin palveluvaje kuluvana luku-
vuonna. Koronan vaikutukset useiden opiskelijoiden hyvinvoinnissa ovat näkyneet 
opiskeluaikojen venymisenä neljään vuoteen. Kuraattorin ja etsivän nuorisotyön 
palveluiden saavuttavuuteen oltiin tyytyväisiä.

     Prosentuaalisesti laajempaa tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on alle 10 
prosenttia, mutta suuri osa opiskelijoista kokee elämänhallintansa olevan hyvällä 
tasolla. Opiskelijahuollon tukitoimien tarve on pysynyt edellisen vuoden tasolla, mut-
ta etäopetuksen aiheuttamia aukkoja on jouduttu korjaamaan lisäopetuksella, johon 
on saatu resursseja OPH:n kautta. Erityisopetuksen resursseja oli käytössä hieman 
edellisvuotta enemmän. 
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LUKION OPETTAJAT

YHTEISKOULUN JA LUKION YHTEISET OPETTAJAT

TUNTIOPETTAJAT

Loponen Saija, FM, Rehtori
Kemia, matematiikka.

Bachir Karen, FM
Englanti, ranska. 

Hatakka Teija, FM
Englanti, venäjä.
Ryhmänohjaaja 20A.

Hohtari Hanna, FM
Äidinkieli ja kirjallisuus.
Ryhmänohjaaja 21A.

Hynninen Jari, FM
Fysiikka, matematiikka.
Ryhmänohjaaja 20C.

Jokinen Anne, TaM
Kuvataide, media.
Ryhmänohjaaja 19A.

Kokko Jari, FM
Ruotsi.
Ryhmänohjaaja 21B.

Korhonen Ari, FL
Opinto-ohjaaja. Ryhmänohjaaja 18A.

Lönnfors Raine, FM
Matematiikka, tietotekniikka.

Miinalainen Hanna, TM
Uskonto, psykologia, filosofia.

Olkkonen Matti, FM
Kemia, matematiikka. 

Pastila Johanna, FM
Äidinkieli ja kirjallisuus. 

Saarinen Sirpa, FM
Biologia, maantiede.
Ryhmänohjaaja 19B.

Törrönen Pekka, FM, Apulaisrehtori.
Historia, yhteiskuntaoppi, media.
Ryhmänohjaaja 20B.

Wirkkala Sami, LiM
Liikunta, terveystieto.
Ryhmänohjaaja 19C.

Hänninen Hanna, FM. Äidinkieli ja kirjallisuus
Luumi Tuija, LiM. Liikunta
Nironen Terhi, FL. Musiikki
Rösch Minna, FM. Erityisopetus
Tonteri Teija, FM. Saksa

Lehtonen Jaana. Ranska
Niskanen Mikko. Urheiluvalmennus
Penttilä Riikka. Ranska
Rantanen Hannele. Saksa
Romunen Antti. Elämänkatsomustieto
Sundholm Toni. Urheiluvalmennus



21

YHTEINEN HENKILÖKUNTA
Ovaska Eija, toimistosihteeri
Karjalainen Sari, toimistosihteeri 

Vahtimestaripalvelut: (Tilapalvelu)
Breilin Juha, tilapalvelun vahtimestari

Ruokailu: (Ruoka- ja siivouspalvelut)
Helenius Johanna, ravitsemustyöntekijä
Lindroos Sari, kokki
Majuri Henry, ravitsemustyöntekijä
Tarmola Reetta, ravitsemustyöntekijä
Immonen Riitta, ravitsemustyöntekijä 
(syyslukukausi)
Pyykkö Asta, ruokapalveluvastaava
(syyslukukausi)

Siivous: (Ruoka- ja siivouspalvelut)
Aaltonen Sari, siivoustyöntekijä
Heikkilä Päivi, siivoustyöntekijä
Hilander Milla, siivoustyöntekijä
Niemelä Sari, siivoustyöntekijä

Opiskeluhuoltopalvelut:
Lehtinen Sini, terveydenhoitaja (6.5.22 asti)
Rötkö Johanna ja Peranto Mira,
terveydenhoitaja (9.5.22 alkaen)
Leivonen Kati, koulupsykologi
Kuutsa Milja, kuraattori

Erkko-lukion henkilökuntaa syksyllä 2021:

Eturivi vas.:
Sami Wirkkala, Pekka Törrönen, Hanna Miinalainen, Hanna Hohtari, Hanna Hänninen
Toinen rivi vas.:
Anne Jokinen, Eija Ovaska, Saija Loponen, Karen Bachir, Teija Hatakka, Sirpa Saarinen
Takarivi vas.:
Jari Hynninen, Matti Olkkonen, Ari Korhonen, Raine Lönnfors, Jari Kokko
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ERKKO-LUKION YLIOPPILAAT

   Syksy 2021 ylioppilaat

   Heikkilä Jenny 
   Leppänen Lauri 

   Kevät 2022 ylioppilaat

   Clewer Olivia
   Dufva Tuukka
   Hakala Jasna
   Halme Olivia
   Heinonen Toni
   Hilpinen Siiri
   Järvinen Niklas
   Kaartti Kamilla
   Kaija Annu
   Kauppi Erika
   Ketonen Juuso
   Kivinen Kaapo
   Koskelainen Petra
   Lievonen Siiri
   Malminen Vilja
   Masko Veeti
   Mäkinen Sonja
   Nicolaou Daniel
   Niemelä Senja

   Niemi Helmi
   Nikula Nuutti
   Ojamaa Maisa
   Orava Jannika
   Paukkunen Janne
   Paukkunen Noora
   Pelkonen Niilo
   Peltola Teemu
   Perttilä Petra
   Petäjä Kerttu
   Päivähonka Pinja
   Pöllänen Pyry
   Romppanen Nea
   Ruusunen Milka
   Sipponen Veera
   Sirola Miika
   Tanskanen Eetu
   Teittinen Diina
   Tolmunen Tuukka
   Tuomala Veeti
   Valkonen Ida
   Vasama Aura
   Vesanoro Aada
   Virtanen Tessa
   Ylitalo Lassi
   Ylitalo Tuuli

LUKIODIPLOMIT

Liikunnan lukiodiplomi

Gröhn Matias
Halme Olivia
Jantunen Jasmin
Ketonen Juuso
Lahtinen Noora
Laitinen Niki
Peltola Teemu
Teittinen Diina
Valkonen Ida
Vasama Aura

Musiikin lukiodiplomi

Autio Justas
Pelkonen Niilo
Pöllänen Pyry
Ranta Julia
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STIPENDIT KEVÄÄLLÄ 2022

Alfa Mover/Gym 23, 100,- lahjakortti
Teemu Peltola
Aura Vasama

Edustuskuorostipendi, 100,-
Pyry Pöllänen

Hämeen kauppakamari, 250,-  
Juuso Ketonen

Jane ja Aatos Erkon säätiö,
Eero Erkko -stipendi, 600,-  
Helmi Niemi    
Niklas Järvinen
  
Jane ja Aatos Erkon säätiö,
J.H. Erkko -stipendi, 600,-  
Maisa Ojamaa 
Vilja Malminen 

Kymenlaakson Sähkö Oy, 100,-  
Teemu Peltola 

Lions Club Orimattila, 100,-  
Eetu Tanskanen    
Kaapo Kivinen
Jasna Hakala  

Lions Club Orimattila Viljamaa, 100,-
kirjalahjakortti
Petra Perttilä 
Kamilla Kaartti

Lions Club Artjärvi-Lapinjärvi-Myrskylä, 100,-
Siiri Lievonen 
Tessa Virtanen

Lukion opiskelijakunta, 50,-  
Nea Romppanen
  
Myrskylän seurakunta, 100,-  
Kaisa Haavisto 
  
Orimattilan Osuuspankki, 100,-  
Teemu Peltola 
Kamilla Kaartti 

Orimattilan Pohjola-Norden, 50,-  
Kamilla Kaartti 

Orimattilan Rotary Club, 100,-
Noora Paukkunen 

Orimattilan Sanomat
Eerakkala -stipendi, 200,-  
Petra Perttilä

Orimattilan seurakunta, 100,-
Niilo Pelkonen 

Riemuylioppilaiden stipendirahasto, 200,- 
Kamilla Kaartti 

Riemuylioppilaiden stipendirahasto, 100,-
Jasna Hakala
Nuutti Nikula
Siiri Lievonen 

Suomalaisten Kemistien seura /
Päijät-Hämeen Kemistit ry, 50–100,-  
Minni Ojamaa

Suomen venäjänopettajat ry, 100,-  
Tuukka Dufva

Kemia lehden stipendi, lehtistipendi  
Sofia Gröhn
Tatu Ahvenainen

Pohjola-Norden, e-kirja  
Maisa Ojamaa 

Long Play - stipendi, ladattava julkaisu
Niilo Pelkonen 

LähiTapiola ryhmä
Metsänomistajat
MTK-säätiö, kirjastipendi
Veera Sipponen
Aada Vesanoro
Niklas Järvinen
Vilja Malminen
Senja Niemelä   
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OPISKELIJALUETTELO

21A Hohtari Hanna

Eerola Iida 
Eurén Noora 
Heiska Aleksi 
Huuhka Riku 
Juppi Julia 
Järvinen Inka 
Kyrö Valtteri 
Lahtonen Saku 
Laurila Kiira 
Martins Giovanna
Nenonen Oskari 
Nieminen Jesse 
Pihlajamaa Ola 
Pylväs Tapio 
Rantala Saku 
Riihelä Linnea 
Röntynen Nico 
Saloheimo Sara 
Sandholm Ella 
Söderberg Helmi 
Turtia Alina 
Turunen Pinja 
Viitikko Sisu-Veikka 

21B Kokko Jari

Ahvenainen Tatu 
Andersin Ida 
Gröhn Sofia 
Haakana Eetu 
Hakanen Elli 
Halme Anton 
Hokkanen Taneli 
Hurt Eliisabet 
Hänninen Milja 
Högström Sanni 
Kalliokoski Antton 
Ketonen Jonna 
Konttinen Juho 
Koskinen Joel 
Käyhkö Eva 
Mäenmaa Jimi 
Nieminen Enna 
Nipuli Lauri 
Rauhala Lumi
Rinne Irmuli 

Saarenkoski Miro 
Salo Kia 
Siponen Telma 
Toivonen Tuomas 
Vuori Sella 

20A Hatakka Teija

Hakanen Oona
Hänninen Ada
Kaihlaniemi Jone
Kakko Rosa
Kauhanen Ronja
Kiuru Nelli
Konttinen Annika
Kyöstilä Vilma
Lammi Akseli
Majuri Johannes
Mustonen Ilari
Mykkälä Pinja
Mäkelä Arttu
Mäkinen Leevi
Nenonen Veikka
Ollikainen Miila
Ollikainen Netta
Paaso-Rantala Tapio
Pekko Onni
Rautakoski Eelis
Repo Ronja
Torila Jenny
Uutela Kiia
Vehola Niko
Viksten Wilma
Vironen Venla

20B Törrönen Pekka

Ahokas Samu
Bergman Matias
Haavisto Kaisa
Hakanen Jimi
Heimonen Emilia
Heinänen Julia
Hietala Jarno
Hoppania Eero
Hyvärinen Terhi
Kivilevo Milla

Kousa Pihla
Laurila Saana
Markkanen Tuomas
Määttä Iiris
Niemi Venla
Ojamaa Minni
Pöllänen Ilona
Regina Vili
Saikkonen Annamari
Silvennoinen Joona
Teräs Silvia
Torgoutsa Tiina
Tuoriniemi Nella

20C Hynninen Jari

Ala-Kauhaluoma Lauri
Antila Jesse
Ekman Niklas
Gustavsson Lina
Heikkilä Tilda
Hämäläinen Ida
Karjalainen Karoliina
Katajarinne Matias
Mansikka-aho Lotta
Muotka Pinja
Mustonen Roni
Mälkiä Emilia
Määttä Otto
Pasanen Anni
Rutila Sanni
Saari Niko
Sipiläinen Aada
Suoniemi Miro
Tainala Sara
Tuominen Aleksi
Tuuri Emilia
Vanhala Kaisa
Vilander Nea
Yildirim Mikael

19A Jokinen Anne

Alanen Nea
Autio Justas
Dufva Tuukka
Hilpinen Siiri
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Järvinen Niklas
Kaija Annu
Kaltto Otto
Kauppi Erika
Koskelainen Petra
Lievonen Siiri
Masko Valeri
Mollenhauer Martin
Naskali Riku
Nicolaou Daniel
Niemi Helmi
Orava Jannika
Pelkonen Niilo
Pietiläinen Iida
Pöllänen Pyry
Salomaa Aino-Amalia
Tanskanen Eetu
Tolsa Veera
Uutela Jenna
Ylitalo Tuuli

19B Saarinen Sirpa

Ahokas Anni
Alraslan Rama
Alraslan Rawan
Clewer Olivia

Hakala Jasna
Heikkinen Tuulia
Ilmén Niko
Järvenranta Iiro
Kaartti Kamilla
Kivinen Kaapo
Laukkanen Venla
Lilja Nea
Mattola Jade
Niittynen Laura
Ojamaa Maisa
Ovaska Konsta
Paukkunen Noora
Perttilä Petra
Romppanen Nea
Ruusunen Milka
Tolmunen Tuukka
Uusitorppa Sofia
Vesanoro Aada
Virtanen Tessa

19C Wirkkala Sami

Gröhn Matias
Halme Olivia
Heinonen Toni
Jantunen Jasmin

Ketonen Juuso
Kinni Miki
Lahtinen Noora
Laitinen Niki
Nikula Nuutti
Peltola Teemu
Päivähonka Pinja
Ranta Julia
Rönkkönen Hiski
Sipponen Veera
Sirola Miika
Sjöblom Simo
Sundholm Rolle
Teittinen Diina
Valkonen Ida
Vasama Aura
Ylitalo Lassi

18A Korhonen Ari

Malminen Vilja 
Masko Veeti 
Mäkinen Sonja 
Niemelä Senja 
Paukkunen Janne 
Petäjä Kerttu 
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TIEDOTUKSIA KESÄAJAKSI

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 10.8.2022 klo 9.00.

Lukio-opintoja aloittamaan hakeudutaan samanaikaisesti muiden yhteishaussa 
mukanaolevien oppilaitosten kanssa. Opiskelijat otetaan lukioon kevätlukukauden 
päätyttyä perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa 
järjestyksessä. Erkko-lukion keskiarvon vähimmäisraja on 7,0.

Tiedot opiskelijaksi ottamisesta tulevat Erkko-lukion kotisivuille ja koulun oveen 
16.6.2022. Valintakirje postitetaan jokaisen valitun opiskelijan kotiin 16.6.2022.

Opiskelijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta 16.6.–23.6.2022 
käymällä henkilökohtaisesti koulussa, kirjallisesti tai sähköposti-ilmoituksella
(erkko.lukio@orimattila.fi) rehtorille tai merkinnällä Oma Opintopolku-palvelussa. 
Opiskelijat, joilla on valinnat tekemättä, voivat tehdä aine- ja kurssivalintansa koululla. 

Jos opiskelija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, hänen on ilmoitettava siitä rehtorille 
huoltajan allekirjoittamalla vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella viimeistään 
30.6.2022. Opiskelupaikan vastaanottaminen on ilmoitettava samoin viimeistään 
30.6.2022.

Mahdollisesti vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja voi tiedustella Erkko-lukion rehtorilta 
16.6.2022 jälkeen. Jos opiskelija on tullut valituksi johonkin toiseen oppilaitokseen, 
mutta haluaa vaihtaa Erkko-lukioon, niin hänen pitää ottaa yhteyttä suoraan rehtoriin.

Vapaiksi jääneitä lukiopaikkoja haetaan lisähaussa. Lisähaku on 17.6.–22.7.2022 
välisenä aikana ja vapaat opiskelupaikat ja koulutustiedot löytyvät opintopolus-
ta (www.opintopolku.fi). Lisähakulomake on tulostettavissa koulun kotisivuilta. Voit 
myös hakea paperisen lomakkeen koulun kansliasta. Lomakkeen ja päättötodistuk-
sen kopion voi lähettää sähköpostitse tai postitse tai tuoda koululle henkilökohtaises-
ti. Lisähaun valinta tehdään viimeistään 2.8.2022 ja opiskelupaikka on vastaanotet-
tava viimeistään 12.8.2022.

Lukuvuoden 2021–2022 hyväksyttyjen kurssien korotuskuulustelu ja 5. jakson hylät-
tyjen kurssien uusinta pidetään pe 26.8.2022 klo 8.15 alkaen.

Mikäli opiskelija aikoo erota lukiosta, on hänen huoltajansa tai täysi-ikäisen opiskeli-
jan itsensä ilmoitettava siitä kirjallisesti rehtorille.

Opettajien VESO – päivät ovat ma-ti 8.-9.8.2022 klo 9.00–15.00.

Orimattilassa 4.6.2022    
Rehtori Saija Loponen
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Kuvat lukion opiskelijat ja opettajat


