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Yhdessä työtä tehden!
Itsenäinen 100-vuotias Suomi on aloittanut merkkivuotensa juhlinnan. Suomi ei olisi itsenäinen ilman edeltävien
sukupolvien haaveita ja toiveita. Tarvittiin halua omaan itsenäiseen maahan. Eivätkä pelkät toiveet tehneet Suomesta itsenäistä – tarvittiin päättäväisyyttä, omien asioiden ajamista, neuvotteluja, omaan asiaan uskomista ja kovaa työtä – jopa kotimaan puolustamista. Suomalaisten on pitänyt luottaa tulevaisuuteen ja omaan voimaan.
Keminmaan lukion kulunut lukuvuosi kattaa elämän kirjon: haasteita ja tavoitteita, työtä, vastoinkäymisiä - onnistumisiakin. Suuri haasteemme koulun arjessa ovat olleet digitalisoituvat ylioppilaskokeet. Niihin on valmistauduttu
käyttämällä oppitunneilla erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja tekemällä sähköisiä kurssikokeita. Aina kaikki ei
ole mennyt suunnitellulla tavalla, mutta pääsääntöisesti järjestelmät ovat toimineet. Tämä kaikki on vaatinut kouluttautumista, omaehtoista opiskelua ja sitoutumista opettajiltamme. Tiedän, että osa jo nyt valmistuneista ylioppilaista ja toisen vuosikurssin opiskelijoista jännitti digitaalisia ylioppilaskokeita kovasti. Onneksi valmistautuminen oli
tehokasta ja kokeet sujuivat hyvin.
Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintojaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Muutos edelliseen opetussuunnitelmaan ei ole suuri, mutta se on saanut meidät suunnittelemaan tarkemmin opetusta, arviointia
ja erilaisen palautteen antamista.
Opetukseen on tullut mukaan uusia työskentely-ympäristöjä ja -välineitä. Toivon, että kukaan ei piiloudu tietokoneen taakse. Tarvitaan tietoa, mutta oppiminen perustuu vuorovaikutukselle ja oppijan kokemuksiin ja kykyyn arvioida omia kokemuksiaan ja omaa oppimistaan uuden oppimisen pohjaksi. Tavoitteena on itsensä toteuttaminen ja
”minän” kasvu. Keminmaan lukiossa me tunnemme toisemme. Opiskelijat ovat tärkeä tuki toisilleen ja apua saa
aina henkilökunnaltamme. Opiskelijakuntamme on päättyvänä lukuvuonna aktivoinut meitä niin arjen tilanteissa
kuin tapahtumissa ja juhlissa. Jatkossakin meidän
on muistettava vaalia yhteisöllisyyttämme.
Suomen vakaus ja menestys perustuu vahvalle
koulutukselle, yritteliäisyydelle ja työlle. Koululaitos ja maailma muuttuvat. Toivottavasti osaamme
jatkossakin keskittyä oikeisiin asioihin ja tehdä
työtä yhdessä. Tulevaisuuteen pitää luottaa. Edesmennyt presidentti Mauno Koivisto kiteytti sen:
”Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että
kaikki menee hyvin”.
Koulustamme jää eläkkeelle kaksi opettajaa, jotka
itsestään numeroa tekemättä ovat ohjanneet ja
opettaneet nuoria vahvalla ammattitaidolla ja innostaen. Pohjoisen aitoina ihmisinä Antero Mäenalanen ja Kaija Laari ovat tuoneet ympärilleen
tasapainoa ja rauhaa. Toivon heille hyvin ansaittuja eläkepäiviä.

Kuva Leena Lind

Kiitän opettajia, henkilökuntaamme, opiskelijoitamme ja kaikkia koulutyössä mukana olleita
päättyvästä lukuvuodesta. Toivotan kaikille aurinkoista ja virkistävää kesälomaa.

Helena Niemitalo
rehtori
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Kehittämisryhmän kuulumisia
Keminmaan lukion kehittämis- ja seurantaryhmässä (KESE) ovat kuluneena lukuvuonna olleet allekirjoittaneen ohella Erja Aikavuori, Teija Hautala-Allén ja Jorma Tiihala.
Vuosittaisten toistuvien tapahtumien suunnittelu ja koordinointi on ollut keseryhmän työlistalla. Näitä
ovat olleet muun muassa lukion eri vuosikurssien vanhempainillat, peruskoulun yhdeksänsien luokkien
lukioon tutustuttamistilaisuudet ja oppilaitosvierailut. Toukokuun alussa pohdittiin pitkä iltapäivä lukion
arviointiasioita uuden LOPSin valossa. Kevään lopulla on rakennettu seuraavan lukuvuoden tapahtumakalenteri.
Lukioihin vaikuttavat uudistukset ovat tänä lukuvuonna alkaneet näkyneet toden teolla. Lähinnä lukion
opetussuunnitelman (LOPS2016) uudistus ja ylioppilaskirjoitusten muuttuminen vaiheittain sähköiseksi.
Uusi opetussuunnitelma toi myös uusia kursseja. Teemaopinnot ovat syventäviä valtakunnallisia kursseja
ja oltava siis tarjolla kaikissa lukioissa. Opettajat rakensivat näiden kurssien sisällöt syksyn aikana.
Lukion uusi opetussuunnitelman vaiheittainen voimaantulo työllistää opettajia. Samalla kurssilla on sekä
uutta että vanhaa OPSia noudattavia opiskelijoita. On pidettävä tarkkaan huolta siitä, että opiskelijat
saavat opsinsa mukaiset kurssit käytyä. Edellisenä lukuvuonna laaditut kurssien vastaavuustaulukot ovat
olleet jatkuvassa käytössä.
Seurattuani lukuvuoden kollegoiden työskentelyä, en ole voinut välttyä väsymyksen havainnolta. Sähköinen eli nyttemmin digitaalinen yo-tutkinto on tuonut opettajille merkittävissä määrin lisätöitä. Näitä
ovat abittikokeissa käytettävien usb -tikkujen käyttöjärjestelmän ’jatkuva’ päivittäminen, kokeiden lataaminen sekä tuotosten purkaminen ja korjaus. Eikä riitä, että lukion opiskelija joutuu yhä enemmän
käyttämään opiskelussaan tieto- ja viestintätekniikkaa. Kyllä molemmat, sekä opiskelija että opettaja
ovat samassa veneessä tämän ilmiön suhteen. Monet voivat varmaan jakaa yleisen lukion opettajien
käsityksen, että onko ollut aivan pakko uudistaa yo-tutkinto näin nopeassa tahdissa. Kaiken lisäksi vielä
lukion opetussuunnitelman (2016) uudistus siinä kaiken muun ohessa. Kokeneet opettajat sen tietävät,
että vaatii kolme vuotta, ennen kuin omassa aineessa muuttuneet kurssit on käynyt kerran läpi. Tämän
jälkeen näkee vasta oman aineensa uusien kurssisisältöjen kokonaisuuden.
Tähän kohtaan en millään malta olla lainaamatta omaa artikkelia viime vuotisesta vuosikertomuksesta.
”Muutoksissa ja uudistuksissa on aina mahdollisuus. Ne tuovat taatusti vastahankaa ja närää, kun pitää
totutuista rutiineista luopua ja muuttaa omia toimintatapojaan. Kun uudistuksiin pääsee paremmin sisälle, niin huomaakin niiden antamat mahdollisuudet. Lopulta näkee, että ei tämä uudistus sittenkään niin
paha ole.”
Kiitokset keseryhmän jäsenille ansiokkaasta ahkeroinnista, terävistä huomioista ja sitoutumisesta kehitys
- ja seurantatyöhön. Samalla kiitän opettajatovereita yhteisistä vuosista ja toivotan heille, opiskelijoille
sekä yhteistyötahoille onnea ja menestystä omissa toimissaan. Olivatpa ne sitten opetusta, opiskelua tai
niiden edistämistä.
Keseryhmän puolesta
Antero Mäenalanen
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LUMA-viikko 7.–11.11.2016

Keminmaan lukion luonnontieteiden ja matematiikan LUMA teemaviikkoa vietettiin marraskuussa
kolmattatoista kertaa. Viikkoon sisältyi perinteisesti näyttelyitä ja kilpailuja sekä lukiomme entisten
opiskelijoiden vierailuja,
Eeva-Liisa Peteri kertoi opiskelusta Oulun yliopiston arkkitehtiosastolla, Mika Petäjäjärvi, Sakari Huhtelin ja Joona Hast prosessitekniikan osastolla sekä Tomi Jaakola ja Joonas Nurmi fysiikan laitoksella.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun terveiset toi Ella-Maria Uusitalo.
Lotta Laakso esitteli hammaslääketieteen ja Jarno Piltonen oikeustieteen opiskelua Turun yliopistossa.
Lapin Ammattikorkeakoulun kone- ja kaivostekniikan opintoja esitteli Veera Palokangas.
Viikon näyttelyssä oli esillä monipuolisesti puhelin-, tieto- ja pelitekniikkaa vuosikymmenten varrelta.
Halukkailla oli myös mahdollisuus kokeilla vanhoja tietokonepelejä. Opiskelijat tuottivat koulun seinille postereita mm. auton, polkupyörän, television ja valaistuksen kehityksestä.
Luma-aiheista yhteistyötä opiskelijat harjoittelivat LUMATIIMI-kilpailussa, ja päivittäin oli vastattavana
myös suosittu Päivän pähkinä. Opiskelijat ideoivat viikolle LUMAMUSAVISAn. Kilpailujen parhaat myös
palkittiin.
Keminmaan lukion LUMA-tiimin puolesta

Kuva Jorma Tiihala

Jorma Tiihala
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LUMA -viikko 2016

LUMA-viikko 7.–11.11.2016

Kuvat Jorma Tiihala Kuvakollaasi Leena Lind
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Vieraskirja

Hei!
Olen Minna Kangas ja olin vieraananne äikäntunneillanne yhden toukokuisen päivän ajan. Sain jakaa
kanssanne ajatuksia teatteri-ilmaisusta ja näytelmätekstin valmistamisesta esitykseksi. Miniatyyrinäytelmäharjoitus onnistui mallikkaasti ja oli ilo seurata tehtävään paneutumistanne. (Kyseinen harjoitus
tehtiin kaksoistuntilaisten kanssa.) Teatterin tekeminen on pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista vaativaa
tekemistä. Vastuu omasta osuudesta kannetaan yksin, mutta onnistumisen kokemukset syntyvät yhdessä tekemisen kautta. Esitys on aina lahja yleisölle!!!

Kuva Minna Kangas

Kiitos antoisasta päivästä kanssanne!
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Toipilaana

Ateneumin taidemuseon kokoelmissa oleva Helene Schjerfbeckin maalaus Toipilas tulee kesällä nähtäville Meri-Lappiin. Klassikoiden kiertue on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Meillä on mahdollisuus 13.6.–16.7.2017 välisenä aikana käydä ihailemassa tätä suomalaisten suuresti rakastamaa, aitoa ja alkuperäistä, Suomen taiteen kultakauden teosta Kemin taidemuseossa.

Helene Schjerfbeck: Toipilas, 1888. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria

“Toipilas kertoo siitä, kuinka elämä voittaa. Helene Schjerfbeckin teos kertoo ennen muuta sairaudesta toipumisesta ja elämänvoimien palautumisesta. Kun sairauden tai pitkän talven jälkeen tuntee iloa siitä, että pahin on ohi, alkaa uskoa paranemiseen, kesän tuloon – ja tulevaisuuteen.” - Ateneum
Voit lukea klassikoiden kiertueesta ja teoksista lisää tästä linkistä:
http://www.ateneum.fi/klassikot/klassikot-kiertueella-2017/

Kuvataiteen kurssilla KU1 Kuvat ja kulttuurit tutustuimme Toipilas-teokseen, ja jokainen kurssilainen valmisti valkosavesta omanlaisensa toipilaan kupin.
Tarkoitus oli hiirenkorvien aikaan noutaa metsästä keväisiä koivunoksia ja asetella kupit oksineen
koulun aurinkoiselle eteläikkunalle installaatioksi.
Mutta kevät antoikin tänä vuonna tosissaan odottaa itseään. Vähän kuitenkin ovat silmut jo pullollaan ja lehtivihreäkin ujosti kurkkaa päivänvaloon. Tosi ujosti. Ja odottaa – lämpöä!
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Toipilaana

Kirjoitan tätä toipilaana, viltin mutkassa. Moneen meistä iski flunssa kalkkiviivoilla, juuri ennen lukuvuoden päättymistä. Voimia meille. Mahtaako laitimmaisella kouluviikolla, viimeisenä päivänä, Kallijärven rantakoivikossa olla hiirulaisia, korvat höröllään kohti kesää?
Valo voittaa!

Kuva Leena Lind

Leena Lind
-kuvataiteen lehtori
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Six months in Lapland, my Italian point of view
For my exchange experience I had decided to spend six months in a country that I imagined really
different from my home one, so I decided on Finland. Actually I didn’t have a lot of information
about it and that made curiosity grow inside me. Now I have been here for already 4 months and I
can state for sure that this country has big differences from Italy.
The first big difference and the easiest to see is the weather. For a person like me, who is not used
to -28 degrees during the winter, it’s not very simple to get used to it. The “weather problem” had
already started in Italy, because I really didn’t know what kind of clothes I should bring with me.
During the first couple of weeks I was always tired and I suffered a lot from the lack of light. It has
been really hard to get used to the local routine, but even harder to have dinner and to go to
bed so much earlier than in Italy. But the most difficult thing was looking out of the windows at
16.00 pm and seeing everything black. Luckily it has been changing pretty fast and now there is light
until 22.00.
The second important difference is the language, in fact using only English has been really complicated, but not so complicated as trying to learn Finnish.
Meeting other exchange students during my experience I realized that it has been difficult for almost all of them to learn this language. It has no similarities with other European languages.
Living here I had the opportunity to come into contact with the lifestyle of the people here and now
I am sure that it’s really different from the Italian one.
Moreover living in Lapland I think I had the opportunity to know the traditional Finnish way of life
and to see better the differences from my home country. I noticed it as soon as I arrived. For example, at beginning it was a bit difficult to start speaking with other young people, of course with
some exceptions. The other students were really shy and I needed quite a long time to become
friends with them, at least more than I was used to in Italy.
What impresses me the most is probably that young people leave their home pretty early to go living on their own, probably because in Italy we wait really a long time to move away. I think for that
reason young people in Finland become responsible earlier than guys in Italy.
I was here during very important traditional days, the Wanhat and penkkarit. I had really a lot of
fun dancing and it has been useful to learn it too. During the penkkarit I was amazed because in my
mind it was really difficult to believe that it was possible for students to dress up, to dance and to
throw candies … in the school, at 8 a.m.!!
As exchange student I’m attending the school here and so I have the opportunity to try the Finnish
school system, which I had before only heard about. In my opinion it is really more effective than
ours in Italy and all the services are great here. Based on my experience there are some relevant
differences. For example it is very useful that the timetable and the subjects can be changed a little
during the periods on the basis of personal preferences. This makes school routine not so boring
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Six months in Lapland, my Italian point of view
and it motivates students more to learn. In Italy we have all the same subjects during the school
year. In our system we are used to have tests all over the year, while here most of the exams are
done in a particular period. In Italian high schools there isn’t usually any canteen instead of here.
About two months ago I met a guy here who was going to spend a school year in Italy, so my family
and I took up the decision to host him for his exchange. It will be very interesting to see Italy through
the eyes of a guy from Finland.
I’m very happy to have had this experience. It was not always easy, but great and amazing. I’m sure
it has changed me and opened my mind a lot. Maybe I will see my own country differently since I
left. Anyway I hope these six months I spent here will be the beginning of something more in Finland
in my future.

Kuvat Lorenzo Gaviano

Lorenzo Gaviano
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Un argentino in Laponia
It’s been almost a year and it is unbelievable, time runs away so fast that you can't
even notice. It feels like it was just a few months ago. And it is very nostalgic to
leave everything I have been getting used to in Finland, specially sauna and snow.
And go back to rejoin my older life. I leave with great joy about this experience,
where I have been trying things I never did before, like skiing, ride a snowmobile,
seeing reindeers, auroras , wanhat, freezing temperatures and also I have tried
some really weird things; like salmiakki, and mämmi. Also a hard trip across Finnish hard language, that is still my debt to learn correctly and understand it. I take
part of Finland back with me to Argentina, something that I’m sure I will never forget and I hope i can come back to visit soon.
Thanks Finland for this wonderful journey I had in Lapland.
Franco Donadio
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Hyvä kuulijat

Suomen lukio-opiskelijoista on viime vuosina enenevissä määrin alettu muovata tietotekniikan ihmelapsia. Tällä hetkellä niin oppitunneilla kuin ylioppilaskirjoituksissakin oppimista ja sen osoittamista ohjataan entistä sähköisempään ja digitaalisempaan muotoon.
Digiloikka vaatii aikaa ja resursseja sekä opiskelijalta että opettajalta. Vaikuttaa siltä, että
kaiken digilaitteiden opettelun ja uusien oppimisympäristöjen hallinnan jälkeen itse asialle ei jää tarpeeksi aikaa. Syökö digiloikka aikaa itse oppimiselta?
Nykyään painotetaan ilmiöperäistä opiskelua. Poikkitieteellisyys ja monialaisuus ovat
ajan trendejä. Opiskeltavia asioita käsitellään oppiainerajoja ylittäen, esimerkiksi historiallisia tapahtumaketjuja voidaan tutkailla maantieteellisten näkökulmien kautta. Onko
lukiossa tilaa tällaiselle laaja-alaiselle, tieteelliselle tutkimustyölle? Karkaako lukio päämäärästään, jossa oppiaineiden peruspalikat tulee hallita ja monen eri tieteenalan perusteet oppia, jotta voidaan hyödyntää tätä perustason tietotaitoa laajemmalla akateemisella kentällä, kuten esimerkiksi yliopistossa? Unohdammeko laaja-alaiset asiakokonaisuudet vain keskittyäksemme digikikkailuun ja pienten kokonaisuuksien hallintaan?
Me opiskelijat haluamme korostaa perustiedon merkitystä. Haluamme rakentaa itsellemme vahvan pohjan tietoja ja taitoja, joita voimme soveltaa ja yhdistellä jäsennellyn
kokonaiskuvan luomiseksi. Tiedämme, että perustieto on kriittisen ajattelun ehdoton
edellytys.
Uusi opetussuunnitelma ja uudet oppimisympäristöt luovat puitteet, joissa opiskelijoista
tehdään tulevaisuuden osaajia, uusia ammattilaisia alati digitalisoituvaan maailmaan.
Tietotekniikasta on huomattavaa hyötyä ja sen vahvuuksia ovat erilaiset työkalut, joilla
opiskelua monipuolistetaan. Tietotekniikan myötä on alettu korostaa uusia oppimisympäristöjä, jotka tuulettavat perinteistä opettajalähtöistä oppimista ja painottavat ilmiölähtöisyyttä, nettiä lähteenä käyttäen. Mutta onko enää vain näyttöpääte oppimisympäristö? Eikö koko maailma ole?
Teemu Mikkola
(Puhe Keminmaan
lukion itsenäisyys- ja lakkiaisjuhlassa
5.12.2016)
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Nuori Aleksis
Viime keväänä tein päätöksen, josta olen kiitollinen vieläkin: osallistuin Nuori Aleksis -lukijaraatiin äidinkielenopettajamme Leena Kelloniemen innostamana. Valtakunnallinen lukijaverkosto koostui noin
neljästäkymmenestä innokkaasta nuoresta ympäri Suomea eri lukioista ja ammattiopistoista. Neljänkymmenen ihmisen ryhmässä oli monenlaisia persoonia, mutta meille kaikille oli yhteistä rakkaus kirjoihin.
Äidinkielen opettajain liitosta lähetettiin postissa pitkä kirjalista, jossa oli lueteltuna lähes kaikki vuonna 2015 julkaistut suomalaiset kaunokirjalliset teokset. Meidän oli määrä lukea niin monta kirjaa kuin
suinkin pystyimme ja halusimme, ja elokuun lopussa lähettäisimme kukin erikseen perustelut siitä, mikä kirja ansaitsisi 1 500 euron arvoisen Nuori Aleksis 2016 -palkinnon. Jaoimme Facebookiin perustetussa ryhmässä näkemyksiämme ja mietteitämme lukemistamme kirjoista pitkin kesää ja kerroimme
myös niistä kirjoista, joita ei missään nimessä kannattanut lukea.
Vastoin monen käsityksiä en viettänyt koko kesää kirjastossa tai nenä kiinni kirjassa kotona, vaan lukuympäristönä toimivat mainiosti myös muun muassa juna-asemat, Aurajoen ranta ja auton takapenkki.
Mihin tahansa menin, minulla oli aina yksi kirja käsilaukussani mukana, joskus kaksikin kaiken varalta.
Keväällä jäin muutaman kerran kiinni kaunokirjan lukemisesta oppitunnilla, mikä taitaa olla nykyisin
suhteellisen harvinaista.

Kuva Terhi Vanha

Syksyn koittaessa sain palkitsevan uutisen: yli 40 kirjan lukeminen kannatti, ja minut valittiin yhtenä
aktiivisimmista lukijoista viidestä nuoresta koostuvaan Nuori Aleksis -loppuraatiin. Loppuraatilaisten
tehtävänä oli kokoontua Helsingissä Äidinkielen opettajain liiton tiloissa ja yhdessä tuumin päättää,
mikä esiraadin eniten suosimista kirjoista tultaisiin palkitsemaan Helsingin kirjamessuilla. Minä sain
kunnian olla yksi heistä, ja niin ensimmäinen matka Helsinkiin koitti.
Kokoontuminen toimistolla oli rento, ja kattavan herkkupöydän ääressä päätimme yksimielisesti Nuori
Aleksis -palkinnon saajan. Elina Hirvosen teos
Kun aika loppuu oli
kaikkien ehdoton suosikki. Palkinnonsaajan
valitsemiseen ja perustelujen laatimiseen
meni muutama tunti,
minkä jälkeen lähdimme kiertelemään porukalla Helsingin antikvariaatteja ja nähtävyyksiä raatilaisten kesken.
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Nuori Aleksis
Toinen matka Helsinkiin alkoi 27.10, kun Helsingin kirjamessut järjestettiin Helsingin messukeskuksessa. Palkinnonjakotilaisuus pidettiin Aleksis Kivi -lavalla, ja sen juonsi Satumaarit Myllyniemi yhdessä meidän raatilaisten kanssa. Palkinnon jakamisen jälkeen haastattelimme Elina Hirvosta hänen kirjastaan ja kirjailijan urastaan, minkä jälkeen söimme hienossa ravintolassa Messukeskuksen vieressä.
Tunnelma oli iloinen, ja kävimme Hirvosen kanssa monia mielenkiintoisia keskusteluja. Oli mieleenpainuva kokemus vaihtaa ajatuksia niin valoisan ja inspiroivan ihmisen kanssa.
Suosittelen jokaiselle kirjallisuudesta vähänkin kiinnostuneelle miettimään mahdollisuutta osallistua
tähän joka vuonna järjestettävään lukijaraatiin. Luin kirjoja, joita en olisi koskaan muuten lukenut ilman tätä projektia ja löysin ikäisiäni, jotka jakoivat kanssani kirjallisuuden ilon. Itse messut kestivät
useamman päivän, keskus oli valtava ja ohjelma monipuolinen, ettei tylsää kerennyt tulla missään
vaiheessa. Äidinkielen opettajain liitto korvaa kaikki matka- ja majoituskustannukset, mutta näin hienoa kokemusta ei korvaa mikään.

Kuva Terhi Vanha

Iida Ilmola
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Sähköinen ylioppilaskoe
Minulla oli lähinnä kaksi syytä, miksi lähdin suorittamaan koetta. Olin kirjoittanut lyhyen saksan 1982 ja
saanut siitä arvosanan M ja jäi tietenkin harmittamaan, kun arvosana jäi vain muutaman pisteen päähän
laudaturista. Mutta oikeastaan tärkein syy suorittaa koe oli se, millainen se sähköinen koe oikein on esim.
verrattuna paperikokeeseen. Ylioppilastutkintolautakunta oli ilmoittanut, ettei mitään valmiita harjoituskokeita tule ja englannin koe muuttuu sähköiseksi keväällä 2018. Joten oli tärkeää nähdä, millaisia tehtäviä sähköisessä kokeessa on.
Oli maanantai 3. lokakuuta ja valmistauduin rehtorin kansliassa edessä olevaan kokeeseen. Olin hämmästynyt, ettei minua jännittänyt pahemmin. Pelkäsin ainoastaan sitä, että tekniikka pettää, mutta muuten
mieli oli rauhallinen. Kello 9.00 pääsin aloittamaan kuullunymmärtämisen kokeen, ja se kesti noin 45 minuuttia. Osan kuuntelun osioista sai kuunnella vain kaksi kertaa, osan vain yhden. Videopätkät olivat
uutta nyt sähköisessä kokeessa.
Kun kuullunymmärtäminen päättyi, kone jouduttiin sulkemaan ja piti kirjautua uudelleen kirjalliseen osioon. Nythän tämä on poistunut ja sekä kuultu että kirjallinen ovat samassa kokeessa ja opiskelija voi valita itse, missä järjestyksessä suorittaa eri osiot. Iso etu on se, että osan kuuntelun tehtävistä voi kuunnella
useita kertoja, mikä varmastikin auttaa heikompia kuuntelijoita.
Kirjallisessa osiossa oli tekstipätkiä, joihin osaan oli monivalintoja ja osaan taas avoimia kysymyksiä. Kieliopissa oli sekä monivalintoja että kirjoitettavia tehtäviä. Lyhyen vieraan kielen kokeessahan kirjalliset
tuottamisen tehtävät ovat lyhyitä, joten ne eivät tuottane vaikeuksia.

Kuva Antero Mäenalanen

Kaiken kaikkiaan kokeen suorittamiseen minulla meni hieman yli kolme tuntia, ja tekniikka toimi onneksi
hyvin koko kokeen ajan. Itse en ole mikään tietokoneiden ihmelapsi, mutta silti kokeen suorittaminen
onnistui hyvin eikä vaatinut mitään erityisiä tietokonetaitoja. Tehtävät olivat hyvin samankaltaisia, joita
olemme tehneet englannissa kirjojen sähköisissä koeympäristöissä, joten sähköistä yo-koetta ei kannata
pelätä. Luulen, että se jopa saattaa jollakin tavoin helpottaa läpipääsyä, koska
kuuntelun osioita voi kuunnella useita
kertoja ja tehtävissä oli paljon monivalintoja, eli ne, joille se oma tuottaminen on
hankalaa, voivat mahdollisesti hyötyä
tästä.
Marraskuussa tulivat lopulliset tulokset ja
sieltähän tuli se L, joka oli jäänyt 1982
saamatta. Ennen kaikkea opettajana sain
varmuutta, että eivät ne sähköiset kokeet
ole mikään mörkö, jota tarvitsisi pelätä!
Teija Hautala-Allén
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Antero Mäenalanen

Mitä aiot puuhata eläkkeellä?
Nikkarointia, puutarhatöitä, soittoa, laulua, lukemista, liikuntaa… (unohtuikohan joku?)...no sen näkee sitten.
Mitä tulevaisuuden haaveita sinulla on?
No, että pysyisi järki päässä ja paikat kunnossa
Mitä hyviä muistoja sinulle on jäänyt uran vaiheilta?
Ehkä niitä hetkiä, jolloin on tuntenut onnistuneensa ohjauksessa, auttamisessa tai opettamisessa.
Mitä jäät kaipaamaan?
Työyhteisön sosiaalista verkostoa ja tietysti opiskelijoita.
Mitä haluat sanoa lähtiessäsi pitkäaikaisesta työpaikasta?
Pitäkää talo pystyssä ja pysykää ajan hermolla, hermoilematta.
Mitä antaisit lukiolaiselle elämänohjeeksi?
Mikään ei elämässä ole tärkeämpää, kuin tarkka ajoitus (perfect timing).
Ohjaaja voi vain antaa kartan ja valaista polun alkua, mutta sille on asteltava yksin, rohkeasti vain eteenpäin.
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Kaija Laari
Mitä aiot puuhata eläkkeellä?
Jään eläkkeelle huipulta, niin sanoen. Fyysisen ja henkisen kunnon kannalta olen voimissani. Tietenkin
jatkan omasta kunnosta huolehtimista jatkossakin. Voimistelu ja hiihto kuuluvat elämääni kiinteästi. Ehkä jatkossa pientä lajikirjon laajenemista tulee mukaan.
Mitä tulevaisuuden haaveita sinulla on?
En ole mikään haaveilijatyyppi, joten annan elämän mennä flow-tyylillä. Aina siellä tulee vastaan mielenkiintoisia ihmisiä ja tapahtumia. Mutta täytyy kyllä muistaa, että tässä iässä KAIKKI PAITSI PUUTARHANHOITO ON TURHAA.
Mitä jäät kaipaamaan?
Tärkein seikka, mikä on pitänyt minut tyytyväisenä koko työurani, ovat työkaverit. Sekä yläkoulun että
lukion ja alakoulun opettajainhuoneeseen ja muun henkilökunnan työtiloihin on ollut helppo ja mukava
mennä. Apu on ollut saatavilla ja puheyhteys on säilynyt kaikkien kanssa. Ja tämähän on varmaan se
suurin asia, mitä tulee kaipaamaan syksyllä.
Mitä haluat sanoa lähtiessäsi pitkäaikaisesta työpaikasta?
Ei ole ihan oikeasti ollut yhtään aamua, että olisi potuttanut lähteä kouluun. Työyhteisön lisäksi voimatekijänä on tietenkin tämä minun laji eli tyttöjen liikunta. Olen saanut hyvin vapaasti toteuttaa itseäni niissä puitteissa kuin koulun tilat ovat antaneet myöten. Tietenkin vuosien aikana on tullut haasteellisia tilanteita, koska liikunta on niin tunteisiin vetoava aine. Mutta mielestäni tilanteista on selvitty puhumalla,
kiitos Helenan ja terveydenhoitajien.
Vuodenkierrossa huippukohtia ovat olleet Vanhojen tanssit, gaalat, liikuntapäivät ja luokkaretket. Niissä
olen nimenomaan päässyt kehittämään luovuuttani
ym. Koskaan ei ole halunnut toteuttaa asioita ihan saman kaavan mukaan. Tietenkin kyseiset tapahtumat ovat vaatineet ylimääräistä työtä, mutta se mitä niistä on itselle saanut korvaa
kaiken ponnistelun.
Minulle liikunta on elämäntapa. Senpä vuoksi työkään ei ole
tuntunut työltä, ainakaan aina. Paljon olen viettänyt vapaaaikoja työpaikalla. Vitsinä olenkin heittänyt, että pitäis varmaan
maksaa vuokraa kunnalle.
Mitä antaisit lukiolaiselle elämänohjeeksi?
Toivottavasti te opiskelijat joko nyt tai myöhemmin löydätte
liikunnan osaksi elämäänne. Sen ei tarvitse olla pakonomaista
puurtamista vaan nautinnollista harrastamista ja rentouttavaa
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Opiskelijakunnan vuosi 2016-17

Uusi lukuvuosi opiskelijakunnassa otettiin vastaan iloisin ja avoimin mielin. Ensimmäisen vuosikurssin jokaisesta ryhmästä valittiin joukkoomme uudet edustajat. Syksyllä solmimme uuden koulukuvaussopimuksen
Seppälän koulukuvien kanssa. Vuonna 2006 Keminmaan lukio lähti mukaan kummiprojektiin. Lukiomme sai
mahdollisuuden toimia afrikkalaisen tytön elämässä kummina. On ollut ja on vastaisuudessakin tärkeää olla
mukana tukemassa ja edistämässä koulunkäyntiä. Projekti päättyi vuoden 2016 lopulla.
Jo marraskuussa lukioon seuraavana syksynä tulevia ysejä kävi vierailulla oppilaitoksessamme. Opiskelijakuntana olimme ottamassa heidät vastaan ja kertomassa toiminnastamme. Tavan mukaisesti opiskelijakunta huolehti itsenäisyyspäivän lakkiaisten kahvituksesta. Yhdessä esiintyjien ja muutamien vapaaehtoisten
kanssa saimme aikaan hienon juhlan ylioppilaille. Joululoman kynnyksellä lukiossamme oli yöllinen joulujuhla tai ennemminkin Keminmaan lukion tonttuiltamat 201. Tarjolla oli musiikkia ja glögitarjoilu. Illan aikana yhteiseen ilonpitoon kertyi mukava määrä opiskelijoita ja opettajia. Naurulta ei säästytty!
Lukio täyttyi muun muassa suklaarahoista ja huutavista abeista penkkaripäivänä. Las Vegas -teemallaan
abit keräsivät huvittuneisuutta koko lukion muussa väessä. Vallanvaihto opiskelijakunnan hallitukseen tapahtui samana päivänä. Wanhojen tanssit olivat ikimuistoiset tänäkin vuonna. Tanssin taikaa oli Vallenius –
sali tulvillaan. Sali oli puettu sinivalkoiseksi ja seinälle asetettu Suomen lippu toi arvoa itse wanhoille ja 100vuotiaalle Suomelle.
Kallinkankaalla, iloisessa laskiaisriehassa etsivä nuorisotyö oli mukana. ”Pulakkakilpailussa” mäkeä laskettiin
alas sekajoukkueissa, kukin omalla tyylillään. Palkintona voittajille jaettiin - brand new - Keminmaan lukion
mukeja logolla varustettuna. Pääsiäisenä lukiolaiset jahtasivat kouluun piilotettuja suklaamunia. Keminmaan kunnan veteraanijuhlassa veteraanipäivänä 27.4 Emma Hirvonen edusti lukiotamme koulun ulkopuolisessa edustustehtävässä. Lukuvuotemme huipentuu 2.6. järjestettävään pesispäivään. Piknik, pesäpallo ja
positiivinen mieli!
Syksyn tuntijakouudistus pidennetyistä oppitunneista ja koeviikon lyhemmistä päivistä on ollut opiskelijoiden mieleen. Kokonaisuudessaan tuntijakouudistus on toiminut moitteetta. Opiskelujemme sähköistyminen on tuonut uudenlaista kehitettävää. Yhdessä opettajiemme kanssa olemme näitä asioita harjoitelleet,
niissä onnistuen. Tämä uudistus on ennen kaikkea merkkinä kehittyneistä opetus- ja opiskeluympäristöistä.
Vuosi on antanut puitteita monenlaisiin hetkiin ja huvituksiin. On ilo ja voimavara tehdä ja kokea arkea yhdessä. Opiskelijakuntana haluamme varmistaa, että juuri meidän lukiossamme on hyvä olla. Ajatus yhteisöllisyydestä ja tietynlaisesta verkostoitumisesta on mielestäni korostunut juuri tänä vuonna. Niin on myös
tulevaisuudessa. Kuitenkin, hetki ennen tulevaisuutta on hetki juuri nyt!
Opiskelijakunnan puheenjohtaja
Salla-Maija Mäkinen
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Kuvat Maarit Kuosmanen, Kollaasi Antero Mäenalanen

Pulkkamäkeä ja penkkaripöhinää
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Portaat

Oikeassa

Laita kätesi käteeni

Vois olla kiva

autan sinua ylöspäin

jos sinäki aattelisit

yhä uudelleen ja uudelleen

jos sinäki heräisit

portaat vaan jyrkkenevät

jos sinäki jotain tajuaisit

mutta käännyn silti puoleesi
ja ojennan käteni.

En taivu mäkään
koska sun se täytyy

Sinä hyppäät minun ohitseni

koska sun se pitää

jatkat portaita ylös

koska sun vaan on pakko

et ojenna kättäsi minulle
vaikka porras on liian jyrkkä

Ihan vaan siksi että

minä en pääse ylemmäs

näin se vaan on

ja sinä jatkat, kääntymättä.
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Sateinen päivä
Ensimmäisenä silmääni pisti se, että tuo tyttö kulki
sateessa, ilman sateenvarjoa, pelkässä mustassa tpaidassa ja shortseissa, mutta tyttö ei välittänyt sateesta. Hän vain kulki eteenpäin kuin minkälaisena
päivänä tahansa, vaikka satoi kaatamalla ja tytöllä
oli päällään vain t-paita ja shortsit.
Olin juna-asemalla. Odotin tyttöystävääni
Serenaa, joka oli tulossa kaupunkiin junalla. Puhelimeni oli jäänyt autoon, joten tarkkailin huppu päässä muita ihmisiä. Mitä muutakaan tekemistä minulla
oli?
Vähän aikaa sen jälkeen kun minä saavuin
juna-asemalle, tuli sinne juna, josta nousi tuo sateessa kylmän viileästi kävelevä tyttö. Minua todella
hämmensi se, että tytöllä oli todella vähäinen vaatetus, vaikka satoi kaatamalla, kuten oli koko viikon
satanutkin.
Katsoin vaivihkaa, kun tyttö kaivoi kartan
esiin repustaan ja alkoi tutkailla sitä seisoen edelleen sateessa. Miksei tyttö tullut katoksen alle? Se
oli ihan hänen vieressään. Yksi askel oikealle ja hän
olisi suojassa sateelta. Mutta ei. Tyttö oli ja pysyi
sateessa poissa katoksen alta. Tyttö kuitenkin tutki
hetken karttaa ja sitten hän tähyili ympärilleen. Hän
huomasi minut ja käänsin katseeni pois. En halunnut
jäädä kiinni tuijotuksesta. Kuulin märkien kenkien
lätinän maata vasten, ja pian ääni puhutteli minua.
“Anteeksi?” sanoi hieman normaalia matalampi naisen ääni. Nostin katseeni tyttöön. Hänellä
oli kirkkaan vihreät isot silmät ja pitkät punaiset
hiukset. Tytöllä oli suloiset hieman pyöreät kasvot,
mutta hän ei näyttänyt 19-vuotiasta nuoremmalta
tai vanhemmalta. Tytön huulet näyttivät pehmeiltä.
Mietin miltähän ne mahtoivat maistua.
“Ni.. niin?” vastasin hieman änkyttäen. Mikä
minua vaivaa?
“Voisitko neuvoa mistä löydän metron keskustaan? Minun pitäisi päästä hotellille”, tyttö selitti
sillä normaalia matalammalla äänellä, joka sai kylmät väreet kulkemaan selkäpiitä pitkin. Sydämeni
hakkasi hullun lailla. Suutani kuivasi ja käteni hikosivat. Kaiken lisäksi minua hermostutti.
“Tuota noin”, yritin sopertaa jotain, mutta

olin liian häkeltynyt. Tyttö katsoi minua odottavasti. Hän
tapitti minua suurilla silmillään. Yritin taas sopertaa jotain, mutta ääneni jumitti kurkussa kuin se ei olisi halunnutkaan tulla sieltä pois. Räpytin vain silmiäni enkä saanut sanoja suustani ulos.
“Zane!” kuulin yhtäkkiä huudon kauempaa. Käänsin katseeni ja näin Serenan kipittävän piikkikoroissaan
luokseni. Pitkä beigen värinen takki oli auki ja sen alta
näkyi valkea paita. Serenalla oli jalassaan valkeat siistit
farkut. Serenan blondit hiukset olivat pehmeillä laineilla
ja ne heiluivat hieman naisen juostessa luokseni. Serenan
naama oli jälleen täynnä meikkiä, ja kasvot näyttivät yhtäkkiä silmääni kovin luonnottomilta verrattuna punahiuksisen tytön kasvoihin, joissa ei ollut meikkiä lainkaan. Serenalla oli pieni matkalaukku, jota hän veti perässään, ja
sateenvarjo, jolla hän suojasi itseään. Häkellyin tilanteesta täysin ja katsoin vain, kun Serena juoksi luokseni.
“Kukas sinä olet?” Serena kysyi hiukan töykeästi
tytöltä, joka oli kysynyt minulta tietä metrolle.
“Olen Mikaela. Kysyin häneltä vain tietä metrolle
ennen kun sinä tulit…”, tyttö aloitti, mutta Serena keskeytti hänet.
“Mene maan alle ja jatka kävelyä 500 metriä
eteenpäin. Sitten näet ison kyltin metrolle. Et voi eksyä”,
Serena sanoi hymyillen, mutta hänen äänensävynsä oli
töykeä. Serena oli selvästi mustasukkainen tai vihainen.
“Kiitos. Toivottavasti saat poikaystäväsi taas puhumaan”, tyttö naurahti ja lähti sitten kohti maan alle ja
metroon johtavia portaita. Katsoin tytön perään ennen
kuin tunsin iskun poskeeni. Käännyin Serenaan päin. Hän
oli juuri läpsäissyt minua poskelle.
“Zane mikä sua vaivaa?” Serena kysyi hieman
vihaisena.
“Ei mikään”, vastasin hiljaa enkä edes katsonut
tyttöystävääni. Nousin seisomaan penkiltä.
“Älä sitte katso toisten naisten perään”, Serena tuhahti
vihaisena.
“Mitä jos nyt vain lähdettäisiin”, huokaisin ja lähdin kävelemään kohti maanalaiseen parkkihalliin meneviä
portaita.
Istuin kuskin paikalla ja rummutin sormillani rattia. Seisoimme normaalissa iltaruuhkassa kun ihmiset pääsivät
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kotiin töistä.
“Ja sitten Danielle sanoi että Louis on välillä
tosi turhauttava…”, Serena selitti jotakin turhaakin
turhempaa asiaa vieressäni enkä edes kuunnellut.
Normaalisti kyllä olisin kuunnellut, mutta nyt päässäni pyöri vain se punahiuksinen tyttö jonka tapasin
juna-asemalla.
“Zane kuunteletko sinä edes?!” kuulin yhtäkkiä huudon vierestäni. Vastaukseksi napsautin radion
päälle. Serena tuhahti ja käänsi katseensa ulos ikkunasta. En oikein osaa pukea tunteitani sanoiksi,
mutta tällä hetkellä tunsin paljon tyhjää ollessani Serenan seurassa. Yleensä tunnen itseni edes jotenkin
iloiseksi naisen seurassa, mutta nyt se ei vain onnistunut.
Mieleeni palasi aika jolloin tapasin Serenan.
Muistan, kuinka sade ropisi kattoa vasten ja salamat
välkkyivät ulkona. Muistin heinien tuoksun ja sen,
kuinka kuivilta ja lämpimiltä heinät tuntuivat allani.
Muistan, kuinka olin ollut 17-vuotiaana isovanhempieni tilalla hoitamassa omaa englannin täysveristä
hevosta, ja pihaan oli saapunut eksyneen näköinen
tyttö. Päätin auttaa tytön takaisin patikointiporukkansa luo, mutta kun lähdimme matkaan, niin alkoi
sataa. Menimme ystäväni navettaan sateensuojaan
ja silloin sain selville tytön nimen: Serena. Ja siitä se
kaikki alkoi. Aloimme pitää yhteyttä, ja kun palasin
kaupunkiin, aloimme seurustella. Nyt olemme asuneet isossa omakotitalossa kaupungin omakotialueella joitain kuukausia.
Huokaisin ja havahduin muistoistani, kun
kuulin auton tööttäyksen ja tajusin valojen vaihtuneen punaisista vihreiksi. Serena tuhahti vieressäni,
kun lähdin kiireesti ajamaan eteenpäin.
Vilkaisin naista sivusilmällä. Hän oli muuttunut niin paljon niistä ajoista, jolloin tapasimme. Isovanhempieni kuoltua he olivat jättäneet tilan ja sen
hevoset minulle. Serena oli välttämättä tahtonut,
että myisin tilan ja hevoset, vaikka rakastin niitä yhtä
lailla kuin häntä. Olisin halunnut asua tilalla Serenan
kanssa, mutta nyt asuimme täysin päinvastaisessa
ympäristössä. 1990-luvun omakotitaloalue avautui
edessäni kun kaarsin oikealle tielle. Täsmälleen samanlaiset talot, jotka oli rakennettu 1990-luvulla,

muodostivat tänne ensimmäistä tulevalle pienoisen
labyrintin. Mutta kuukausien saatossa olin oppinut tunnistamaan kenelle mikäkin talo kuului.
Kaarsin auton minun ja Serenan omistaman
talon pihalle. Huokaisin nähdessäni talon. Se oli täysin
samanlainen kuin kaikki muutkin alueen talot. Kaksikerroksinen puusta rakennettu talo ei ollut mitenkään elegantti tai erikoisen näköinen. Musta harjakatto, autotalli, pieni terassi ja kaksi isoa ikkunaa yläkerrassa. Ihan
samanlainen kuin muutkin alueen talot. Jopa täsmälleen samanvärinen. En tajua miksi koskaan edes muutin
tänne. Nousin kuitenkin autosta ja lähdin kävelemään
kohti taloa kunnes kuulin Serenan puhuttelevan minua.
Käännyin naiseen päin.
“Zane voisitko auttaa matkalaukun kanssa?
Kynteni kärsivät sen kantamisesta”, Serena sanoi ja katsoi minut silmät suurina tuikkien. Vilkaisin matkalaukkua, joka nyt oli Serenan vieressä. Hän ei voinut olla
tosissaan. “Etkö voisi kerrankin kantaa sen itse. Se ei
ole käsilaukkuasi isompi”, tuhahdin hieman ärtyneesti
ja astelin portaita ylös ulko-ovelle. Avasin sen ja astuin
pieneen eteiseen. Potkin hikiset kenkäni pois jalasta ja
heitin takin naulakon ohi lattialle. Eteisestä suuntasin
suoraan olohuoneeseen. Istuin beigen väriselle sohvalle
ja katsoin ympärilleni. Yhtäkkiä mikään ei enää näyttänyt tutulta vaan kaikki oli vierasta. Mikään olohuoneessa ei näyttänyt tutulta ja tunsin oloni ulkopuoliseksi
koko huoneessa.
Serena tuli olohuoneeseen ja puhutteli minua
taas. Nousin sohvalta ja kävelin naisen ohi kohti yläkertaa ja omaa työhuonetta. Sulkeuduin työhuoneeseeni
ja huokaisin kun pääsin pois kaikesta siitä mikä tuntui
täysin vieraalta. Työhuoneeni tuntui nyt ainoalta tutulta paikalta. Ei sisustusta. Sekaisin kaikenlaisia värejä ja
huonekaluja. Ostin työhuoneeseeni sitä mistä pidin ja
sen värisenä kuin tahdoin. Serenan beige väri ei ollut
päässyt koskemaan työhuoneeseeni.
Menin istumaan työhuoneeni mustalle nahkasohvalle ja katselin ympärilleni. Valkean työpöydän
päällä oli kannettava koneeni. Ruskeassa kirjahyllyssä
lojui kirjoja, CD-levyjä, DVD-levyjä ja erilaisia koristeesineitä. Lattialla oli kirkkaan pinkki karvamatto ja katossa neonvihreä lamppu. Seinillä oli julisteita ja kehystettyjä kuvia vanhemmistani, sisaruksistani ja ystävistä-
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ni. Yhtään kuvaa minusta ja Serenasta ei huoneessa
ollut. Viimeisenä katseeni kohtasi nurkassa makaavan vanhan akustisen kitaran. Nousin ja kävelin kitaran luokse. Nostin sen käteeni ja menin takaisin sohvalle. Viritin kitaran ja aloin soittamaan kitaraa. Kesken soiton työhuoneeni ovi pamahti auki ja Serena
seisoi työhuoneen ovella ja katsoi minua silmät leiskuen.
“Mitä nyt?” parahdin ja nousin seisomaan.
Kitara oli edelleen kädessäni.
“Minä en kestä sinua enää Zane! Sinä olet
ollut koko päivän outo! Katselet toisten naisten perään etkä edes auta minua! Ja nyt sinä vain soitat
täällä kitaraa muina miehinä!” Serenan ääni oli korvia
särkevää kiljuntaa, ja tuntui kuin tärykalvoni olisivat
puhjenneet.
“Anteeksi Serena, mutta minun on tehtävä töi..”,
aloitin mutta Serena kiskaisi yhtäkkiä kitaran kädestäni ja löi sen täysiä maata vasten. Uudestaan ja uudestaan Serena löi kitaraa maahan, kunnes lopulta pysäytin naisen. Hän katsoi minua silmät leiskuen nyt
tuhotun kitaran kaula kädessään.
“Se oli isäni kitara”, sanoin kylmästi ja Serenan silmiin levisi järkytys. Hän tiesi kuinka tärkeitä
minulle olivat asiat jotka sain perheeltäni. Isäni oli
kuollut pari kuukautta taaksepäin. Ainoa muistoesine
hänestä minulla oli kitara jonka Serena rikkoi. Nyt
sekin oli poissa.
Irrotin otteeni Serenasta ja lähdin alakertaa
kohti. Kuulin naisen huutavan perääni, mutta en
kuunnellut häntä. Menin eteiseen. Vedin kengät jalkaani ja pistin mustan nahkatakin päälleni. Kuulin
Serenan itkuiset anteeksipyynnöt mutten välittänyt.
Avasin oven ja menin ulos. Paiskasin oven kiinni perässäni ja marssin autotallia kohti. Nostin autotallin
oven auki ja kävelin sen ainoan ajoneuvon luokse
jota Serena ei voinut sietää. Hän oli jopa peittänyt
sen lakanalla.
“Zane älä mene!” Serenan huudot kantautuivat korviini. Vedin lakanan pois Harley-Davidsonini
päältä ja nousin pyörän kyytiin. Vedin vieressä olevalta hyllyltä kypärän päähäni ja käynnistin pyörän joka
toimi moitteettomasti. Kuulin Serenan äänen, mutta
en välittänyt vaan lähdin autotallista ohi Serenan ja

ohi pihalla olevan auton. Kaarsin tielle ja lähdin ajamaan pyörällä kohti kaupungin keskustaa.
Muutamaa tuntia myöhemmin istuin baarin
tiskillä ja tuijotin tuoppia edessäni hieman tyhjästi.
Kotoa lähdettyäni olin ajanut hetken ristiin rastiin kaupungissa, mutta lopulta päädyin baariin ja tilasin tuopin olutta. Sama tuoppi seisoi vieläkin edessäni täysin
koskemattomana vaikka tilauksesta oli kulunut vajaa
tunti. Ei tehnyt mieli juoda. Ei vain tehnyt mieli. Mutta
miksi sitten olin täällä? Olisin yhtä hyvin voinut mennä
vaikka puistoon istumaan tai elokuviin katsomaan yksin elokuvaa. Tai pikaruokalaan syömään. Mutta ei.
Jokin toi minut tänne. Kohtalo? En kyllä usko kohtaloon henkilökohtaisesti.
Havahduin ajatuksistani, kun kuulin baarin
oven yläpuolella olevan kellon kilinän. Käännyin katsomaan, kuka ovesta tuli, ja sydämeni oli varmaan pysähtyä, kun näin sen saman punahiuksisen tytön astuvan baariin sisälle. Hänkin taisi tunnistaa minut, sillä
lähti tulemaan minua kohti.
“Joko nyt sinä osaat puhua?” tyttö kysyi virnuillen ilkeästi ja istui viereiselle jakkaralle.
“Mitä? Siis tuota joo.. Täh?” pulppusi suutani
hämmennyksen saattelemana. Tyttö nauroi. Hänen
naurunsa oli aitoa, lempeää ja sydäntä lämmittävää
naurua. Tyttö katsoi minua niillä isoilla kirkkaan vihreillä silmillään ja hymyili. Jopa hänen hymynsä sai
sydämeni hakkaamaan lujempaa.
“Niin että osaatko sinä puhua jo?” tyttö sanoi
asian huvittuneena ja hänen silmistään näkyi kaikki se
lempeys ja ystävällisyys.
“Joo. En tiedä mikä muhun meni”, naurahdin
ja katsoin tyttöä.
“Mikaela Arkensaw”, tyttö sanoi ja ojensi
kättään kätelläkseen minua.
“Zane Magnus”, esittäydyin ja kättelin tyttöä
joka tirskahti hieman, mutten välittänyt. Olin kuullut
paljon palautetta sukunimestäni.
“Mitä kaltaisesi nuori nainen tekee tällaisessa
baarissa?” kysyin hieman hämilläni.
“Sanotaanko näin että kaikki tytöt eivät ole
sellaisia kuin se sinun rakas kihlattusi”, Mikaela sanoi
ja osoitti sormustani, joka minulla sormessani oli. Katsoin sormusta hetken ennen kuin otin sen pois sor24
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mesta ja asetin pöydälle.
“Minun puolestani hän ei enää ole kihlattuni”, huokaisin ja katsoin sormusta hieman surullisena. “En enää rakasta häntä samalla tavalla kuin joskus rakastin. Hän on muuttunut niin paljon näiden
vuosien aikana kun olemme olleet yhdessä”, jatkoin
ja katsoin sormusta.
“Oh.. Aiotko erota hänestä?” Mikaelan ääni
oli muuttunut iloisesta hieman pahoittelevaksi.
“Kyllä kai. En vain tiedä miten. Hän on niin
läheisriippuvainen ja kieltää itseltään huonot uutiset
ja jatkaa elämää kuin ei olisi edes kuullut niitä”, sanoin ja nostin katseeni sormuksesta Mikaelaan. Mikaela katsoi minua isoilla vihreillä silmillään lempeästi.
“En ota kantaa sinun ja kihlattusi väleihin
mutta neuvon seuraamaan sydäntäsi ja järkeäsi. Tee
niinkuin itse haluat”, Mikaela sanoi ja hymyili minulle.
“Kiitos”, kuiskasin ja halasin yllättäen toista.
Mikaela hymähti ja vastasi halaukseen.
“Hei. Jos te ette aio tilata mitään niin painukaan pihalle baaristani!” Baarimikon ääni kuului yhtäkkiä korviimme. Irtauduin halista ja nousin tuolilta.
“Tule. Tiedän paremman paikan jossa voimme juhlia”, sanoin ja ojensin kättäni Mikaelalle, joka
kikatti hieman ja otti sitten kädestäni kiinni. Lähdin
vetämään tyttöä ulos baarista ja kuljetin tämän
moottoripyörälle.
“Sunko tää kaunokki on?” Mikaelan ääni oli
hämmästystä täynnä, kun hän näki moottoripyörän.
“Kyllä vain. Mitä pidät?” kysyin hieman hämilläni tilanteesta.
“Olen aina halunnut ajaa HarleyDavidsonilla”, Mikaela sanoi ja ihasteli pyörää.
“Mutta yksi juttu. Me ei voida ajaa sillä koska
meillä ei oo kahta kypärää.” Mikaelan ääni oli hieman pettynyt. Mietin hetken, sillä minun oli saatava
tehdä hyvä ensivaikutelma toiseen.
“Nyt tiedän. Käyn kotona hakemassa toisen
kypärän ja…”, aloitin, mutta keskeytin, kun Mikaela
katsoi minua hymyillen.
“Ei se haittaa Zane. Voimme yhtä hyvin kä-

vellä jonnekin”, Mikaela sanoi hymyillen ja sydämeni
teki kuperkeikan rinnassani. Tai siltä se tuntui.
Mikaela hymyili minulle ja otti sen jälkeen
kädestäni kiinni. “Tule. Tiedän paikan jonne voimme
mennä”, Mikaela sanoi, ja katsoin tyttöä hetken ennen kuin nyökkäsin ja lähdin seuraamaan tyttöä. Mikaela käveli baarin ohi ja lähti kohti kaupungin keskustaa. Pian saavuimme kahvilaan, minne jäimmekin
moneksi tunniksi istuskelemaan ja teetä juomaan.
Aika kului kuin siivillä jutellessani Mikaelan
kanssa kahvilassa, ja ennen kuin tajusinkaan, oli jo
pilkkopimeää ja ilta oli kääntymässä yöksi. Niinpä
minä ja Mikaela lähdimme kahvilasta kohti puistoa.
Onneksi oli lakannut satamasta, mutta taivas näytti
siltä, että alkaisi jälleen satamaan minä hetkenä hyvänsä. Puhuimme vilkkaasti Mikaelan kanssa vieläkin,
vaikka olimme puhuneet jo monta tuntia. Hänen
kanssaan oli todella helppo jutella ja aikakin tuntui
niin lyhyeltä hänen seurassaan. Tällä hetkellä puhuimme siitä, mikä oli lempikirjamme.
"Minun mielestäni paras kirja on..." Mikaela
aloitti hymyillen samalla kun kävelimme kohti puistoa, joka oli auki myös yöaikaan, mutta hän keskeyttikin puheensa ennen kuin sanoi kirjan nimen.
"Kerro vain", sanoin hymyillen lempeästi,
mutta Mikaela punastui syvästi.
"Äh... Se on niin... Äh ei mitään", Mikaela
sanoi ja katsoi maahan. Pysähdyin ja pysäytin myös
Mikaelan, joka nyt nosti katseensa takaisin minuun.
"Ei sinun tarvitse minua pelätä. En minä naura." sanoin hymyillen lempeästi tytölle ja otin tätä
käsistä kiinni hellästi. Hänen kätensä olivat pienet
verrattuina minun käsiini, mutta ne olivat pehmeät
kuin silkki. Mikaela katsoi minua vihreillä silmillään,
mutta juuri kun Mikaela oli avaamassa suutaan hänen puhelimensa soi.
"Äh sori. Se on varmaan mun ystävä Christina", Mikaela sanoi nolona punastuen ja kaivoi puhelimen käteensä.
"Oikeassa olin. Odota hetki mä vastaan sille",
Mikaela sanoi hieman hermostuneena ja irrotti toisenkin kätensä otteen kädestäni ja siirtyi pois päin
puhumaan puhelimeen. Katselin tuota suloista tyttö
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Mikaela oli niin mystinen. Hän ei kertonut paljoa itsestään ja hän oli myös niin erilainen.
Jo pelkästään hänen ulkonäkönsä ja kehon muotonsa olivat erikoiset. Hän oli värjännyt hiuksensa
punaisiksi, mutta ei meikannut ollenkaan. Hänen
kehonsa oli todella jätkämäinen. Leveät hartiat,
kapea lantio ja pienet rinnat, jotka eivät minua
haitanneet. Hän oli myös ainakin kymmenisen
senttiä minua lyhyempi. Hänen kehonsa näytti
suoraan sanottuna siltä kuin se oli hypännyt yli
murrosiän vaiheet.
Ja vaatteet, jotka nuorella naisella olivat myös
mahdollisimman poikamaiset. Kenkinä toimivat
vanhan näköiset isot tennarit, jotka olivat mustat.
Jalassaan Mikaelalla oli harmaat collegehousut ja
yli ison nahkatakin alla oli tytöllä päällään valkea
huppari joka oli myös yli-iso. En ollutkaan tajunnut aluksi, kuinka erilainen tytön ulkonäkö oli
Serenaan verrattuna. Sitten Mikaela palasi luokseni.
“Mun pitää lähteä. Christina odottaa mua
meidän kämpällä”, Mikaela sanoi pahoittelevasti.
“Ei se haittaa. Mutta voitaisko nähdä joskus muulloinkin?” ääneni vapisi, kun kysyin asiaa
tytöltä. Mikaela hymyili, mutta hänen silmistään
paloi suru.
“Zane… Mä.. Mä lähden huomenna täältä. Tää on mun viimeinen yö täällä. Mä lähden
Yhdysvaltoihin huomenna iltapäivällä”, Mikaela
sanoi hieman surullisesti. Katsoin häntä epäuskoisesti. “Mä tulen mukaan”, sanat purskahtivat
suustani. Mikaela katsoi minua pitkään. Sitten
alkoi sataa. Mikaela ei välittänyt sateesta vaan
painoi huulensa omiani vasten.

Kuusi ja metsänhenki
Jaksa, jaksa vielä kuusi
Pian koittaa kesä uusi
Ei lumi sinua kauan paina
Sillä kesähän tulee aina
Kuvittele ne lämpimät tuulet
Niiden saapumisen vielä kuulet
Pian mielesi keventyy
Ja hymysi leventyy
Kun nautimme kesästä
Meidän yhteisestä pesästä
Mutta jos sinä nyt kuolet
Menetän sydämestäni puolet
Ja onnen oveni suljet
Kun pimeyteen kuljet
Eli jaksa, jaksa vielä kuusi
Sillä pian koittaa kesä uusi
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Katastrofin aineksia
Emilia on jo pitkään ymmärtänyt koirien puhetta. Hän ei tiedä miksi, se vain alkoi kun hän oli
kymmenvuotias. Mutta sillä ei ole väliä, ei ainakaan hänen mielestään. Emilia on nyt viisitoista,
ja on kesäloman ensimmäinen päivä.
“Hei, Benny,” hän tervehtii naapurin koiraa hakiessaan postia laatikosta. Berninpaimenkoira
Benny, joka oli etupihalla katsomassa omistajansa viisivuotiaan Ginnyn perään (Ginnyn äiti,
Beth Wright, oli myös pihalla, mutta Benny aina piti itseään pikkutytön suojelijana), katsoi Emiliaa päin ja sen häntä alkoi heilua.
“Hei Emilia!” koira vastasi iloisesti.
Emilia naurahti. Benny oli aina innoissaan nähdessään tuttuja. Hän vilkutti Ginnylle ja tämän
äidille ja vei postit sisälle. Tämän jälkeen hän päätti lähteä lenkille. Emilia sitoi pitkät mustat
hiuksensa poninhännälle ja lähti matkaan.
Emilian lenkki kesti noin puoli tuntia. Kun hän palasi, Benny oli täysin paniikissa. Ginnyä ja tämän äitiä ei näkynyt.
“Benny? Mikä hätänä?” tyttö kysyi huolestuneena.
“Katastrofi! Katastrofi!” Benny huusi. Se alkoi työntää Emiliaa Wrightien takapihaa päin. Huolestuneena ja hieman hämmentyneenä, hän seurasi. Takapihalla istui Ginny, pidellen polveaan
ja itkien. Hän oli ilmeisesti kaatunut ja hänen polvensa oli naarmuuntunut. Benny juoksi Ginnyn
luokse.
Onneksi Emilia piti aina lenkille mennessään laastareita taskussaan, juuri kaatumisen varalta.
Hän meni Ginnyn luokse.
“Näytä polvea,” Emilia pyysi. Ginny niiskutti hieman, mutta otti kätensä pois haavan päältä. Se
oli vain pieni naarmu, siitä ei tullut edes verta. Emilia laittoi siihen silti laastarin.
“Noin,” hän sanoi. Ginny hymyili ja halasi Emiliaa, jonka jälkeen hän meni sisälle.
“Olipas sinulla katastrofi,” Emilia sanoi Bennylle samalla kun silitti sitä.
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Lukion hallinto

KEMINMAAN SIVISTYSLAUTAKUNTA

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Jouni Hast, puheenjohtaja

Kouluneuvola

Arto Hakala, varapj.

Kouluterveydenhoitaja

Marjo Appelgrén, jäsen

Kokkonen Ulla

Helvi Hietala, jäsen
Annika Keskitalo-Hildén, jäsen
Minna Lehtoväre, jäsen
Jukka-Pekka Mikkola, jäsen

Terveyskeskus
Koululääkäri
Sipola Lauri

Katja Perttula, jäsen
Erkki Puotiniemi, jäsen
Susanna Rautio, jäsen
Maija-Liisa Ruonavaara, jäsen
Ilkka Tamminen, jäsen
Petri Uusitalo, jäsen
Auli Tasala ja Jyrki Savikuja, kunnanhallituksen edustajat
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REHTORI
Niemitalo Helena, FM
LEHTORIT
Aikavuori Erja, FM

historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, terveystieto,
16B:n ryhmänohjaaja
Alaperä Kari, FM
biologia, maantiede, 14A:n ryhmänohjaaja
Hautala-Allén Teija, FM
englanti, 16C:n ryhmänohjaaja
Hyyryläinen Tiina, FM
matematiikka, kemia, tietotekniikka
virkavapaa lukuvuoden 2016 ̶ 17, sijaisena Hiltunen Marko, FM
Koivupuu Karoliina, FM
ruotsi, englanti 15B:n ryhmänohjaaja
Kuosmanen Maarit, FM
uskonto, psykologia, filosofia, opiskelijakunnan ohjaava opettaja
Lind Leena, TaM
kuvataide, 14B:n ryhmänohjaaja
Mäenalanen Antero, FM
apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, 13 ̶ 16Y:n ryhmänohjaaja
Nurmesniemi Liisa, FM
äidinkieli, ilmaisutaito
virkavapaa lukuvuoden 2016 17, sijaisena Kelloniemi Leena, FM
Tiihala Jorma, FM
fysiikka, tähtitiede, 16A:n ryhmänohjaaja
Tiihala Sirkka, FM
matematiikka, 15A:n ryhmänohjaaja

TUNTIOPETTAJAT
Ivanov Ivan, KM musiikki
Kari Janne, LitM liikunta, terveystieto
Laari Kaija, LitK liikunta, terveystieto
Rantamaa Tuija, venäjä
Savolainen Jenni, FM terveystieto
Timosaari Sini, ranska
Ylimaula Pirjo, FM saksa
KOULUSIHTEERI
Pulkkinen Janne
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Opiskelijat

16A

16B

16C

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja

Jorma Tiihala

Erja Aikavuori

Teija Hautala-Allén

Alaiso Rami

Alatolonen Nita

Donadio Franco 1)

Herttuala Jony

Heikkilä Laura

Hartikka Sofia

Jääskeläinen Saara

Hirvonen Emma

Hast Sakari

Kinnunen Jeremias

Ikonen Niklas

Helttunen Jeremias

Kostiander Senja

Kallo Elias

Hietala Milla

Laitala Eetu

Kinnunen Julia

Hotti Kristian

Mäki-Kullas Leevi

Koskimäki Olivia

Hämäläinen Tiia

Niemelä Eino

Kuula Sini-Maria

Kenttälä Jonna

Ohenoja Juha

Maliniemi Sami

Kiviaho Essi

Peltonen Petri

Nurmi Essi

Koskimäki Oskari

Plym Paulus

Pesola Emma

Piipponen Ville-Veikka

Raasakka Tomi

Pussinen Tero

Rönkä Jesse

Rautio Roni

Romppainen Johanna

Sulasalmi Jere

Salmelainen Mira

Salmi Ona

Vinni Verner

Sassi Eeli-Matti

Sorsa Tero

Väisänen Jenina

Sieppi Eemeli

Tikkala Anna-Emilia

Åhman Joonas

Tauriainen Nea

Toivonen Tuomas

Ämmänpää Joanna

Vallinmäki Inka

Vitikka Emma
Yrjänheikki Ville

1) vaihto-opiskelija Argentiinasta
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Opiskelijat

15A

15B

15Y

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja

Sirkka Tiihala

Karoliina Koivupuu

Antero Mäenalanen

Blomster Jenna

Aho Elisa

Bashkirova Arina

Hast Suvi

Enbuske Mona

Jauhola Teemu

Hytönen Jenni

Gaviano Lorenzo 1)

Jääskö Roosa

Juopperi Julia

Hopia Jaakko

Kaakko Raisa

Jussila Konsta

Hoskari Anna

Koponen Nina

Kekäläinen Kiia

Jaakola Olli

Maihkila Jenniina

Kouri Roope

Jurvelin Pihla

Malvalehto Anni

Kuusela Suvi

Karppinen Nina

Poutanen Nelli

Lahdenkauppi Jasmina

Kemppainen Eemeli

Ruonavaara Jenna

Lepojärvi Kaapo

Klint Tuomas

Ämmänpää Saara

Lohiniva Niko

Koivuniemi Julia

Maunu Anna-Sofia

Korpi Aleksi

Meller Oskar

Kouri Roosa

Meriläinen Veera

Köykkä Lauri

Männikkö Jenna

Martikainen Elias

Nurmela Hanna

Mäkinen Salla-Maija

Paloniemi Henri

Niemi Seija

Pirnes Rebecca

Pentinsaari Emilia

Pätäri Santtu

Pohjanen Iida

Regina Eveliina

Raatikainen Emilia

Tuomaala Elias

Suhila Samuli

Yliherva Riikka

Vaattovaara Anni
Vuokila Heidi
Wallén Ira
Wiens Jutta
1) vaihto-opiskelija Italiasta
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Opiskelijat

14A

14B

14Y

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja

Kari Alaperä

Leena Lind

Antero Mäenalanen

Aho Niko

Hooli Roosa-Mariia

Alasaukko-oja Janita

Appelgrén Aino

Ilmola Iida

Hyvärinen Kimmo

Helenius Ville

Jauho Saara

Karjalainen Saara

Huttunen Jussi

Jänkälä Elmeri

Kreivi Niko

Juusola Kalle

Kaarakka Matias

Matala Iida-Maria

Jänkälä Sofia

Kittilä Milja-Maria

Reinikka Henna

Kiviaho Joona

Kivilahti Jenni

Kiviniemi Aino

Knuutila Janne

Koivunen Mikko

Kumpuniemi Valtteri

Kuusela Anni

Lackman Santeri

Lahtinen Elisa

Lehtonen Joonas

Ryhmänohjaaja

Lehtovirta Kimi

Lepojärvi Veeti

Antero Mäenalanen

Luokkala Pekka

Liimatta Krista

Mikkola Teemu

Mansikka Anna-Greetta

Höynälä Oskari

Mäkiniemi Anni

Nikupeteri Matias

Kakko Noora

Poikolainen Alma

Pelli Emilia

Rantamaa Ville-Matti

Rantamartti Ella

Puumala Peetu

Talvensaari Lassi

Rautio Roosa

Rantamaula Anna

Saario Hanna

Romppainen Jenni

Sieppi Ina

Salmi Bea

Suopajärvi Miikkamatias

Sorsa Riina

Toivanen Severi

Tervo Aino

Tytärniemi Elina

Vuorinen Mirella

13Y

Vaulanen Jukka
Viide Jessica
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Stipendit ja palkinnot

Keminmaan lukion kevätjuhlassa jaettavat stipendit ja muut palkitsemiset 2017
300 €
100 €
100 €

Jenni Romppainen
Veeti Lepojärvi
Anni Mäkiniemi

Viheriälä-säätiö

100 €
100 €

Elisa Lahtinen
Hanna Saario

Kemin Seudun Osuuspankki

100 €

Sofia Jänkälä

Lions Club Keminmaa

100 €
100 €
100 €

Jussi Huttunen
Oskari Höynälä
Tiia Simola

Lions Club Neidonkenkä

100 €

Iitu Viiri

Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren Lukiostipendisäätiö

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

Roosa-Mariia Hooli
Saara Jauho
Kimi Lehtovirta
Pekka Luokkala
Elina Tytärniemi
Jukka Vaulanen
Nina Karppinen
Kiia Kekäläinen
Salla-Maija Mäkinen
Emma Hirvonen
Essi Kiviaho
Eemeli Sieppi

300 €
300 €

Janne Knuutila
Teemu Mikkola

Keminmaan kunta

2. vsk

1. vsk

Ara Hopian rahasto, toisia tukeva aktiivinen yhteisöllinen toiminta lukion hyväksi
Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry, lahjakortti Akateemiseen 40 €
Keminmaan lukion opiskelijakunta

Jenna Blomster
50 €
50 €
50 €

Janne Knuutila
Teemu Mikkola
Tiia Simola

Keminmaan seurakunta

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

Ammattiopisto Lappia, yhdistelmätutkinto

50 €

Jussi Huttunen
Sanni Jurvelin
Aino Kiviniemi
Pekka Luokkala
Matias Nikupeteri
Alma Poikolainen
Iitu Viiri
Noora Kakko
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Keminmaan Pohjola-Norden ry Keminmaan paikallisosasto:
stipendi
palkintokirja

50 €

Janne Knuutila
Emma Vitikka
Jenni Romppainen
Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja
Roosa-Mariia Hooli
Palkintokirja menestyksestä ruotsin kielen opinnoissa
Noora Kakko
Milja-Maria Kittilä
Hanna Saario
Tiia Simola
Lingua-mitali
Tiia Simola
1 000 € Kimi Lehtovirta
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Saara Jauho
Science-mitali
Kimi Lehtovirta
Kimi Lehtovirta
MAOL ry kunniakirjat menestyksestä lukion valtakunnallisessa matematiikkakilpailun ja fysiikkakilpailun avoimessa sarjassa
30 € Kimi Lehtovirta
MAOL Länsi-Pohja ry stipendi menestyksestä valtakunnallisissa kilpailuissa
Eemeli Sieppi
MAOL ry kunniakirja menestyksestä lukion valtakunnallisessa matematiikkakilpailun perussarjassa
30 € Siiri Laine
Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti
30 € Teemu Mikkola
Roosa-Mariia Hooli
Long Play -lukustipendi äidinkielen osaajalle
Tiia Simola
Janne Knuutila
Äidinkielen palkintokirja
Milja-Maria Kittilä
Elisa Lahtinen
Emilia Pelli
Iitu Viiri
Saara Jauho
Englannin kielen palkintokirja
Jenni Romppainen
Jukka Vaulanen
Roosa-Mariia Hooli
Roosa Rautio
Aino Appelgrén

Saksan suurlähetystön palkintokirja
Keminmaan Kuvataideseura Suma ry:n palkintokirja

Teemu Mikkola
Meri-Lapin keskuspesula: ahkeruus ja yritteliäisyys matematiikassa ja fysiikassa
Kemin Kaivos

100 €
100 €

Milja-Maria Kittilä
Jenni Kivilahti

Keminmaan kunta ja seurakunta lahjoittavat Keminmaa historia -teoksen kaikille ylioppilaille.

Parhaat kiitokset kaikille lahjoittajille!
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Ilmoitusasiat

Lukuvuoden 2016–2017 viidennen jakson kursseihin liittyvä uusintapäivä on elokuussa. Ilmoittautuminen oppilaaksi ottamista varten alimmalle luokalle on tapahtunut toisen asteen
yhteisvalinnan yhteydessä. Luettelo lukioon hyväksytyistä on nähtävänä lukion aulassa ilmoitustaululla.
Syksyn 2017 ylioppilaskirjoitukset järjestetään seuraavasti:
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 11.9.
ti 12.9.

vieras kieli, englanti, pitkä oppimäärä
vieras kieli, englanti, lyhyt oppimäärä

Kirjalliset kokeet
pe 15.9.
ma 18.9.
ke 20.9.
koe)
pe 22.9.
ma 25.9.
ke 27.9.
pe 29.9.

ma 2.10.
koe)

äidinkieli, tekstitaidon koe
psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia (sähköinen koe),
fysiikka, biologia
vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, ranska (sähköinen koe), saksa (sähköinen
ruotsi, A- ja B-oppimäärä (sähköinen koe)
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
äidinkieli, esseekoe
uskonto (sähköinen koe), elämänkatsomustieto (sähköinen koe), yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto
(sähköinen koe)
vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska (sähköinen koe), saksa (sähköinen

Kirjalliset ilmoittautumiset syksyn ylioppilaskirjoituksiin on jätettävä koulun kansliaan viimeistään 29.5.2017.
Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona elokuun 9. päivänä 2017 klo 9.00.
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