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Takana lukuvuodellinen työtä! 

 

 

Taas olemme kesän kynnyksellä. Olemme yhdessä 

puurtaneet lukuvuoden ajan ja tehneet paljon eri-

laisia asioita yhdessä niin kuin vuosikertomuksem-

me kansi kertoo. 

Lukio on yleissivistävä koulu ja tehtävänämme on 

antaa ;etoja ja taitoja monenlaisista asioista. Ne 

sekoi<uvat koulupäivien mi<aan iloiseksi mylläkäk-

si, jossa kaikki ihmiset ja asiat ovat tärkeitä.   

Työ täällä on perinteisten oppitun;en lisäksi paljon 

muutakin. Syyslukukaudella 2011 toteute>in run-

saas; sekä ope<ajien e<ä oppilaiden työtä vaa;-

neet ”Hyvän mielen LUMA-viikko” ja Kul<uuripäi-

vät. Molempien viikkojen aikana tu<uja asioita lä-

hesty>in uusilla tavoilla. Saimme kouluumme mie-
lenkiintoisia vieraita sekä puhumaan e<ä osallista-

maan opiskelijoitamme. Koulultamme pääsi touko-

kuussa opiskelijaryhmä ope<ajan johdolla Cerniin 

;edeleirikouluun. Yhteistä matkakassaa opiskelijat 

kartu>vat mm. myymällä makkaraa Pohjanrannas-

sa. Edessä on tänäkin kesänä keräysprojek;: suun-

ni<eilla on ranskan opiskelijoiden matka Nizzaan 

keväällä 2013. 

Toivo<avas; monenlainen toiminta antaa kipunoita opiskella innokkaammin. Ehkä joku saa eväitä tulevai-

suuden suunnitelmien rakentamisessa. 

Kansikuvan rintanappi kertoo tärkeän asian: Jokainen – niin opiskelija kuin ope<aja – on ilmiö. Jokaisella on 

paikkansa yhteisössämme. Omaa minuu<aan ja maailmankuvaansa rakentava nuori todella on ainutlaatui-

nen ilmiö. Hän vaiku<aa ympärilleen paljon enemmän kuin huomaakaan. Omalla asenteella voi vaiku<aa 

niin myönteises; kuin kielteises; lähellä toimiviin ihmisiin. Ennen kaikkea nuori vaiku<aa asenteellaan 

omaan elämäänsä. Gustav Lindborg on todennut, e<ä merimies ei rukoile myötätuulta. Hän oppii purjeh;-

maan. Koulussa on välillä tehtävä kovas; töitä. Parhaansa rehellises; yri<äminen kuitenkin rii<ää.  

Työmme tässä lukiossa perustuu ope<ajien amma>taidolle ope<aa omaa oppiaine<aan sekä tukea ja ohja-

ta opiskelijoita. Ope<ajamme ovat jaksaneet kuluneena lukuvuonna kehi<ää sekä omaa e<ä koulumme toi-

mintaa. Sosiaalisen median tarjoamia työkaluja on kokeiltu kursseilla. Olemme olleet mukana Lapin Aluehal-

lintoviraston hankkeissa. 

Tehtävänämme on antaa oppisisältöjen lisäksi elämän eväiksi paljon muutakin kuin mitä oppikirjoista löytyy. 

Pyrimme tukemaan opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 

jäseniksi – sellaisiksi, jotka haluavat oppia uusia asioita ja kehi<yä läpi elämänsä. Pää<yvänä lukuvuonna 

olemme poh;neet yhteisöllisyyden merkitystä. Me haluamme kasva<aa nuorten sosiaalista me-asenne<a. 

Se tuo mukanaan elämän rakennuspalikoita: toivomista, uskomista, ;etämistä, rakastamista, tekemistä, yh-

teisiin normeihin sitoutumista ja vastuuta. 

Parhaat kiitokset ope<ajille, henkilökunnalle, oppilaille ja kaikille koulutyössä mukana olleille pää<yvästä 

lukuvuodesta. Toivotan kaikille aurinkoista ja virkistävää kesälomaa. 

Helena Niemitalo 

                   rehtori 
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LUMA-viikko 2011 

 

Syksyn 2011 LUMA-viikko järjeste>in yhtenä isona ak;vitee>na. Toimintaa rii> koko koulupäivän ajan maa-

nantaista perjantaihin. Kaikki valtakunnalliset teemat olivat esillä, mu<a erityises; keskityimme tänä vuonna 

hyvinvoin;teemaan. Viikon työnimenä oli "Hyvän mielen LUMA-viikko". 

Koulumme en;siä opiskelijoita kävi kertomassa omista yliopisto-opinnoistaan. Saimme ;etoa teknologiapai-

no<eisesta luokanope<ajakoulutuksesta, matema;ikan, fysiikan, kemian, sähkötekniikan, lääke;eteen ja ham-

maslääke;eteen opinnoista Oulun yliopistossa, kansantalous;eteen ja ;lasto;eteen opinnoista Jyväskylän yli-

opistossa sekä opiskelusta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Lisäksi meille esitel;in liikunnan ja vapaa-

ajan opintoja Rovaniemen amma>korkeakoulussa. 

Kemi-Tornion amma>korkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön opiskelijat järjes;vät lukiolla ope<ajansa 

johdolla koko keskiviikkoaamupäivän kestäneen terveyspysäkin. Tapahtumassa oli ka<ava näy<ely ja infopiste 

terveyteen lii<yvistä asioista. Lukiolaisilla oli halutessaan mahdollisuus osallistua mm. verensokerin, käsien pu-

ristusvoiman sekä uloshengitysilman häkämi<auksiin. Osallistujien kesken arvo>in kuntosalilahjakor> sekä 

apteekin lahjoi<amia palkintoja. 

Viikolla kuul;in tutkijan luento seksuaaliterveydestä, terveydenhoitajan luento nuorten hyvinvoinnista sekä eri-

tyisen hyvää palaute<a saanut lehden päätoimi<ajan luento matema;ikan merkityksestä hänen työssään. 

Torstai-iltana järjeste>in mahdollisuus seurata yhdessä  ne;n kau<a Helsingin yliopiston Studia Generalia -

sarjan luentoa "Onko koko todellisuus aine<a?". Tilaisuuteen kutsu>in myös opiskelijoiden vanhempia. 

LUMATIETÄJÄ-kilpailuun osallistu>in ahkeras; ja uudistetun kilpailun perusteella vali>in koulumme LUMATIE-

TÄJÄ 2011. Maagisiin lukuihin tutustu>in perjantaina 11.11.11. klo 11.11 luokassa 11. Maanantaiaamuna zum-

ba>in koulun käytävällä. 

Lukion opiskelijoilta pyyde>in lapulle ;eto omista harrastuksistaan, laput koo>in koulun seinälle ja näin saa-

;in läpileikkaus nuorten harrastuksista otsikolla "Harrastaen hyvinvoin;in".  Lisäksi esillä oli laaja näy<ely, jon-

ka olivat toteu<aneet psykologian ja terveys;edon ryhmät. Ruokalassa oli esillä oikeaoppises; koo<u lounaan 

mallilautanen. Viikon aikana koo>in isolle tau-

lulle aiheisiin lii<yviä leh;ju<uja otsikon 

"Luma lehdissä" alle. Äidinkielenope<aja yh-

dis; viikkoon aikakausleh;päivän ;laamalla 

koululle terveyteen lii<yviä aikakausleh;ä 

opiskelijoiden tutki<avaksi. LinssiLUMA-

kilpailuun osallistumme myös. 

Viikolla vierail;in LUMA-palkintomatkalla Ou-

lun yliopistolla sekä keväällä 2012 CERNiin 

matkaavat opiskelijat vierailivat projek;nsa 

pui<eissa Oulun yliopiston fysiikan laitoksella. 

Jorma Tiihala 

ku
va: Sirkka T

iih
ala
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CERN-�edeopiskelu 

 

Suomessa toimivan CERN-;edeopetusverkoston toimintaan osallistuvat Helsingin yliopiston fysiikan lai-

tos, Opetushallitus, Jyväskylän yliopisto, CERN sekä mukana olevat suomalaiset lukiot. Verkoston ta-

voi<eena on suomalaisen lukion ;edeopiskelun kehi<äminen. 

Mikä CERN? 

CERN on lyhenne sanoista Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Se on 

maailman suurin hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, joka on peruste<u vuonna 1954 

ja joka nykyään on 20 maan hallinnoima tutkimuskeskus. Suomi on lii<ynyt CERNiin 

vuonna 1991. 

 

CERNissä pyritään rekonstruoimaan alkuräjähdyksen jälkeisiä tapahtumia käy<ä-

mällä esimerkiksi maailman suurinta kone<a eli LHC-hiukkas-kiihdy;ntä. CERNin 

tutkijat ovat saavu<aneet useita Nobel-palkintoja. 

 

Tarkemmin CERNin toimintaan voi perehtyä laitoksen sivuilla www.cern.ch. World 

Wide Web on kehite<y CERNissä.  

ku
va: Jo

rm
a T

iih
ala 
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CERN-;edeleirikoulu 7.-14.5.2012 

 

8.5.2012 

Eilinen lento Kemistä Helsinkiin läh; ajallaan, ja Helsingissä olimme vähän ennen kahdeksaa. Pienen 

”turisteilun” ja bussilla ajelun jälkeen saavuimme hotelliimme. 

Aamupalan jälkeen suuntasimme koh; lentoken<ää. Lento oli ohi nopeas;, ja pian laskeuduimme Geneveen. 

Olimme perillä paikallista aikaa kello kymmenen jälkeen. Ajoimme junalla Geneven keskustaan, josta löysimme 

hotellimme helpos;. 

Oltuamme huoneissamme parinkymmenen minuu;n verran lähdimme katselemaan vanhaa kaupunkia yhdessä 

muiden opiskelijoiden kanssa. Geneve on kaunis kaupunki täynnä hienoja hotelleja, ravintoloita ja liikkeitä. Pu-

vuissa liikkuvilta miehiltä ei voi väl<yä. Kävimme katsomassa Saint-Pierren suurta katedraalia ja kiipesimme 

sen näköalatasanteelle katselemaan Geneveä puluperspek;ivistä.  

Menimme syömään pizzeriaan, jonka ruokalista oli täynnä salaa<eja, pastaa, pihvejä, kalaa ja kasviksia. Kylläisi-

nä piipahdimme hotellissa hakemassa passimme ja lähdimme pysäkille odo<amaan rai;ovaunua YK:n pääma-

jaan. Kierros YK:ssa oli mielenkiintoinen. 

Ensimmäinen päivä Genevessä alkoi olla lopuillaan, ja jalat olivat muusina kaikesta kävelystä. Ihan kuin olisim-

me olleet täällä useamman päivän. Illalla katselimme Suomen peliä saksankielisellä selostuksella. Hyvä leijonat!  

Matkalla maailmalla 
ku

va: Jo
rm

a T
iih

ala 
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CERN 

9.5.2012 

Toinen päivämme Genevessä on sujunut vauhdikkaissa merkeissä. Herä<yämme ja aamupalan 

syötyämme suuntasimme koh; metroasemaa, jossa tapasimme muut leirikoululaiset ope<aji-

neen. Yhdessä lähdimme rai;ovaunulla koh; CERNiä, koko matkamme pääkohde<a. 

CERNiin päästyämme meidät vastaano> Rii<a Rinta-Filppula, henkilö, jonka ansiosta Suomen 

lukiolaisilla on mahdollisuus päästä fysiikan tutkimuslaitokseen vierailuille. Hän johda> meidät 

oikeisiin paikkoihin sokkeloisessa rakennuksessa ja kertoi matkamme yleisistä asioista. Tapasim-

me myös Markus Nordbergin, joka kertoi meille valtavalla tunteenpalolla ATLAS-kokeesta ja oi-

keastaan kaikesta fysiikkaan lii<yvästä. Jukka Kommeri puolestaan tutustu> meidät ha-

jaute<uun laskentaan ja ;etokonekeskukseen. Loimme lisäksi katsauksen CERNin ;etojenkä-

si<elyn historiaan. 

Kävimme myös CERNin Microcosmoksessa ja Globessa, joista etenkin viimeinen jäi mieleen. 

Näy<elyt maailmankaikkeuden synnystä olivat uskoma<oman hienoja! Kaiken kaikkiaan päivä oli 

mukava, varsinkin kun kolea aamu muu<ui helteiseksi auringonpaisteeksi ja ruokakin syö;in ul-

koilmassa. 

CERNistä pala<uamme levähdimme hetken hotellissa, minkä jälkeen lähdimme isommalla opis-

kelijaporukalla läheiseen Starbucksiin kahville. Istuskeltuamme jonkin aikaa lähdimme kiertele-

mään kaupunkia metrolla ja jalkaisin. Oleilimme rannassa kauan nau;skellen auringosta ja kesäi-

sestä säästä. Hotellille pala<uamme pää;mme koko Keminmaan porukalla lähteä katselemaan 

kaupunkia öisessä valaistuksessa: upea näky! 

Huomenna on kuitenkin jälleen aikainen herätys, joten nyt nukkumaan! 

ku
va: Jo

rm
a T

iih
ala 
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CERN 

10.5.2012 

Matkamme kolmannen päivän aamu oli 

jo rauhallisempi ja osasimme varata aa-

miaiselle enemmän aikaa. Kokoonnuim-

me jälleen rauta;easemalla. 

Cernissä Jorma Tuominiemi pi; meille 

taukoineen kolme tun;a kestäneen lu-

ennon hiukkaskiihdy>mistä ja hiukkas-

fysiikasta. Luento oli hyvin mielenkiintoi-

nen, vaikkakin sen seuraaminen vaa; 

kovaa keski<ymistä. 

Lounaan jälkeen saimme kuunnella 

eri<äin mielenkiintoista luentoa an;ma-

teriasta. Sen pi; meille loistavaa englan-

;a puhuva ranskalainen Michael Doser. 

Hän myös esi<eli meille Rii<a Rinta-

Filppulan kanssa an;materiakoeasemaa.  

Kun ohjelma CERNissä oli ohi, tytöt läh;vät Ranskaan 

Lausanneen shoppailemaan. Illalla Jorma pi; meille 

pienen oppitunnin fysiikasta seitsemänteen kurssiin 

lii<yen. Kun oppitun; oli ohi, lähdimme syömään Mc-

Donald’siin. Viete<yämme vielä hetken kaupungilla 

pää;mme lähteä hotelliin nukkumaan. 

11.5.2012 

Neljäs ja viimeinen päivä CERNissä alkoi lämpimin 

+30 asteen lukemin. CLOUD-kokeeseen meidät tutus-

tu> ranskalainen Jonathan Duplissy. Luennon jälkeen 

pääsimme tutustumaan eri<äin yksityiskohtaises; 

CLOUD-koeaseman vempaimiin.  

CLOUDin jälkeen kävimme pol<a-

massa ihomme lounaalla helteisellä 

terassilla ja siirryimme luennolle 

kuulemaan CLIC-projek;sta, joka 

alkaa LHC-projek;n lopu<ua. Lo-

puksi tutustuimme vielä suomalais-

takin taidonnäyte<ä sisältäneeseen 

luentosaliin ja kahvi<elun lomassa 

kävimme palautekeskustelun vie-

railusta. Hotelliin pala<uamme 

teimme tuliais- ja vaateostoksia, 

minkä jälkeen kävimme seuraamas-

sa Suomi-Kanada-jääkiekko-o<elua 

paikallisessa ravintolassa. Paluu-

matkalla hotellille näimme kalliita 

ja estee>siä autoja, joista oli kiva 

uneksia. 

ku
va: Jo

rm
a T

iih
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CERN 

12.5.2012 

Aamu alkoi synkkänä ja sateisena, mu<a 

sil; hyvin lämpimänä. Kokoonnuimme hos-

tellilla, jossa muut cerniläiset majoi<uivat. 

Sieltä lähdimme linja-autolla koh; Montre-

aux´ta. Montreaux´ssa kohtasimme Quee-

nin laulajan Freddie Mercuryn sekä näimme 

kasinon, joka osaltaan joh; Deep Purplen 

hi;n Smoke On the Water syntyyn. 

Matka jatkui vuoristoteitä pitkin koh; Cha-

monix´n alppikylää. Sää oli yhä hyvin satei-

nen. Siitä huolima<a pääsimme alppihissillä 

L’Aiguille du Midin huipulle, jonka korkeus 

on jopa 3842 metriä. Maisemat olivat hui-

keat kylmyydestä ja kovasta tuulesta huoli-

ma<a. 

Pala<uamme hotellille opiskelimme vielä 

hetken fysiikkaa ja matema;ikkaa. Syvällis-

ten filosofisten keskustelujen jälkeen kä-

vimme nukkumaan. 

ku
va: T

arja H
u

h
te
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CERN 

13.5.2012 

Viimeinen päivä Genevessä alkoi tu<uun tapaan 

aamupalalla, jonka jälkeen kokoonnuimme opis-

kelemaan muutamaksi tunniksi. Viimeisen päi-

vän kunniaksi pää;mme syödä ravintola Mo-

linossa. Ruokailun jälkeen tapasimme kemiläiset 

opiskelijat Starbucksilla. Joimme kahvit ja saa-

toimme heidät lentokentälle menevään linja-

autoon. Tämän jälkeen kiertelimme vielä kau-

punkia ja nau;mme lämpimästä auringonpais-

teesta, joskin tuuli laski lämpö;laa osi<ain roi-

mas;kin. Illalla oli aika pakata laukut ja valmis-

tautua seuraavan päivän matkoihin.  

14.5.2012 

Heräsimme aamulla viimeisen kerran lämpimästä 

Genevestä. Syötyämme aamupalan oli aika kerä-

tä viimeisetkin tavarat kasaan ja lähteä kävele-

mään koh; linja-autoasemaa: matkamme koh; 

ko;a alkoi. Lento Genevestä Helsinkiin sujui hy-

vin, ja perillä Helsingissä meillä oli vii;sen tun;a 

aikaa oleilla lentokentällä. Sinä aikana söimme ja 

istuskelimme, ja hieman ennen kahdeksaa suun-

tasimme lentokoneeseen ja takaisin ko;in Ke-

miin. Matka oli onnistunut ja Geneve kaupunkina 

ääre<ömän kaunis!  

 Aleksi Kauppi, Lo<a Laakso, Niko Pesola, Ella-Maria Uusitalo, Jorma Tiihala  

ku
va: Jo

rm
a T

iih
ala 
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Kul!uuri täy$ Keminmaan lukion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keminmaan lukion kul#uuripäivät 7. - 9.12.2011 
 

 

Lukiossamme järjeste>in kul<uuripäivät. Kolmeen päivään mahtui mielenkiintoisia taiteilijoiden pitämiä 

työpajoja, kilpailuja, luovia haasteita sekä Show What-juhla. Päivät ajoi<uivat Sibeliuksen ja suomalaisen 

musiikin päivän yhteyteen, joten niiden sanoma oli vahvas; esillä. Sibeliuksen sävellyksiä sekä muuta 

klassista musiikkia kuul;in Länsi-Pohjan jousikvarte;n esityksessä torstaina. Kuvataiteen opiskelijoiden 

töitä oli esillä taidenäy<elynä ympäri koulua kaikkien ihailtavina. 

Keskiviikkona työpajat keräsivät opiskelijoita tutustumaan taiteen eri muotoihin ja taiteen amma>lais-

ten töihin. Luovaa kirjoi<amista sai harjoitella kirjailija Essi Kummun johdolla, ja Von Hertzen Brothersi-

en rumpalina tunne<u Mikko Kaakkuriniemi ve; musiikkistudiossa rumputyöpajaa. Molemmat taiteilijat 

valmistuivat aikoinaan Keminmaan lukiosta. Kansainvälisen tuulahduksen päivään toi Torniossa asuva 

bri>taiteilija John Court, joka toi esille oman näkökulmansa piirtämisen maailmaan. 

Torstaina pide<yä Show What-juhlaa varten opiskelijat olivat valmistaneet viihdy<äviä ohjelmanumeroi-

ta. Juhlan juonsivat toisen vuoden opiskelijat Juho Mäkimar> ja Essi Hannunkivi, jotka pariskunnan roo-

liin eläytyneinä viihdy>vät yleisöä esitysten välissä. Lavalle nousivat musisoimaan koulun kuoro, laulajat 

Miia Junes ja Ella-Maria Uusitalo pianis; Lo<a Laakson säestyksellä sekä paikalliset bändit TimeKillers ja 

Juicy Sounds. Ilmaisutaidon ryhmän esitys ”Pohjan neidolle sulhanen”, Kalevalasta roolihenkilönsä saa-

nut ja nykyaikaiste<u sketsinäytelmä, naura> nokkelilla vitseillään. 

Juhlassa koe>in myös tanssin iloa. Keminmaan Naisvoimistelijoiden ryhmä esi> Romanssi-nimisen, her-

kän ohjelmansa, ja niin ikään Keminmaassa toimivan Bounce-tanssikoulun Bounce Crew-ryhmä viihdy> 

vauhdikkaalla hiphop-tanssillaan. 

k
u

v
a
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e
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Perjantain välitunneilla kuul;in suomalaista elokuvamusiikkia eri vuosikymmeniltä. Soi<olistalla oli koko 

kansan tuntemia ikivihreitä sekä teknomusiikkia ja rokkia. Lukiolaiset saivat kolmen päivän aikana ratko<a-

vakseen jouluisen ;etokilpailun ja luovia haasteita, kuten runo-, tajunnanvirta- ja piirustustehtäviä. Tuotok-

set palki>in seuraavalla viikolla. 

Kul<uuripäivät järjeste>in tänä vuonna pitkän tauon jälkeen. Kul<uuripäivien tapahtumia dokumentoivat 

kuvataiteen mediakurssin opiskelijat, jotka kokoavat kurssin pui<eissa tapahtumista videon. 

                                                                                                                                                                        Emma Kauppi 

Draamatyöpaja järjeste+in kevä#alvella 

Näy<elijä Tatja Hirvenmäki Kemin kaupungintea<erista kävi koulullamme pitämässä kul<uuriviikolla pe-

ruuntuneen draamatyöpajan he; hiihtoloman jälkeisenä maanantaina 12.3.  Kaksitun;sen työpajan aikana 

kerkesimme harjoitella improvisoimista ja ;lanteeseen hei<äytymistä roppakaupalla – eräänä harjoitukse-

na oli esimerkiksi lahjan ojentaminen parille sopima<a mitään etukäteen ja toisena yhteen ääneen puhumi-

nen, jotka molemmat osoi<autuivat melko haastaviksi. Improvisaa;oharjoituksien ohella Hirvenmäki kertoi 

meille urastaan, näy<elijän työstä yleensä sekä vaihtoehdoista näy<elijänuraa harkitseville. 

      Linda Rantamaa 

Keminmaan lukion kul!uuripäivät 

ku
va: Le

e
n

a Lin
d

 

Keminmaan lukion kul<uuripäivien vastuuope<ajina toimivat Leena Lind, Liisa Nurmesniemi ja Eeva-

Liisa Täh;nen. 
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”Sain soi<aa kuuluisan ja taitavan rumpalin kanssa.  

Se oli kivaa. Mikolla oli hyviä vinkkejä bändihommiin.  

Piirtämisen työpajassa kuuntelin englan;a ja nau;n  

piirtämisestä.” 

”Luovan kirjoi<a-

misen työpajassa 

kirjoite>in erilai-

sia lyhyitä ta-

rinanpätkiä. Työ-

paja oli mukava: 

oli kiva oppia 

erilaisia kirjoitus-

tapoja.”.” 

Kuvat Jenni Kreivi, Leena Lind ja Silja Koskinen - Kuvakollaasi Leena Lind 
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Tasavallan presiden> Sauli Niinistö vieraili koulullamme presiden;nvaalikampanjansa aika-

na joulukuussa. Niinistö vastaili lukiolaisten laa;miin kysymyksiin kirjastotalon auditoriossa, 

jonne kaikki kiinnostuneet pääsivät kuuntelemaan ;laisuu<a. Tulevaa presiden>ä haas-

ta<elivat toisen vuosikurssin opiskelijat Juho Mäkimar> ja Essi Hannunkivi. Keminmaasta 

Niinistön matka jatkui koh; Tervolaa 

Vieras valtakunnan huipulta 
K
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Oppilaskunnan toimintakertomus 2011–12 

Lukuvuosi alkaa olla ohi niin ope<ajilla kuin oppilaillakin. Tänä vuonna oppilaskunnan toiminta on ollut melkoi-

sen ak;ivista ja olemme järjestäneet monia tapahtumia. Oppilaskunnalla koulu alkoikin jo päivää ennen muita 

siten, e<ä järjestelimme Lukiolaisten kirjakaupasta ;la<uja kirjoja tulevaa lukukau<a varten. 

Oppilaskunnan varsinainen toiminta alkoi perinteisellä syyskokouksella, jossa viralliste>in uudet oppilaskunnan 

hallituksen jäsenet sekä uusi puheenjohtaja. Viimeisistä lukuvuosista poiketen hallitukseen vali>in kaksi pu-

heenjohtajaa, joista toinen toimi syys- ja toinen kevätlukukauden.  

Oppilaskunnan hallitus kävi myös syömässä kiinalaisessa ravintolassa syyskuun lopulla. Samoihin aikoihin kou-

lumme sai vierailijakseen Suomen Lukiolaisten Liiton Lapin piirin en;sen puheenjohtajan Jasmin Salinin, joka 

informoi liitosta koko lukiolle. Hallituksen tarjoamilla kakkukahveilla Salin sai hallituksen jäsenet innostumaan 

Suomen Lukiolaisten Liiton tapahtumista, joihin myöhemmin osallistuimme.  

Lähdimme lokakuussa Rovaniemelle oppilaskun;en Get Together -tapahtumaan. Siellä meitä valiste>in eri luki-

oiden olosuhteista ja niiden mahdollisista parannuskeinoista. Reissu oli oikein antoisa ja kaikin puolin mukava! 

Hetkeä myöhemmin huomasimme olevamme linja-autossa matkalla Suomen Lukiolaisten Liiton kolmipäiväi-

seen lii<okokoukseen Turkuun. 

Marraskuussa oppilaskunta järjes; koulullamme Nenäpäivän, jonka tarkoituksena oli kerätä rahaa hyvänteke-

väisyyteen. Oppilaskunta organisoi päivän aikana erilaista toimintaa ja kilpailuja, kuten kuvantunnistuskilpailun. 

Kilpailuista palkinnoksi jae>in Nenäpäivä t-paitoja sekä pehmoisia pelleneniä. Hallituksen jäsenillä oli pellene-

nät, ja lisäksi puheenjohtajilla oli punaiset pelleperuukit. Ennen joululomalle lähtöä oppilaskunnan hallituksen 

jäsenet tekivät jokaiselle lukiolaiselle joulupussit, jotka sisälsivät mandariinin, piparin ja pari joulusuklaata. 

Tammikuussa kouluun pala<uamme pidimme kevätkokouksen, jossa puheenjohtaja vaihde>in ja oppilaskun-

nan ohjaavaksi ope<ajaksi tuli Ville Ylianun;n ;lalle Erja Aikavuori. Aika vieri nopeas; ystävänpäivään, jolloin 

järjes;mme lukiolaisille kaikenlaista toimintaa ja kisailua. Koulullamme oli ’’Etsi paperisydämiä’’ -kilpailu ja 

’’Pukeudu punaiseen’’ -teema. 

Oppilaskunta avus; abeja ja wanhoja perinteiseen tapaan rahoi<amalla heidän syöminkejään. Lukion käytävillä 

vilisi innokkaita penkkareiden ja wanhojen toimihenkilöitä järjestelemässä tärkeitä päiviä.  Abit joutuivat jä<ä-

mään koulumme niin, e<ä jokainen abiturien> heite>in vuoron perään patjalle koulun pihamaalle, minkä jäl-

keen he läh;vät rekka-ajelulle Kemiin. Seuraavana päivänä tanssi>in iloisin mielin wanhojen tanssit. 

Maaliskuussa Keminmaan kunta pyysi oppilaskunnan hallitusta avuksi talvisodan muistojuhlaan. Sankoin jou-

koin lähdimme apuun tarjoilemaan ja järjestelemään juhlaa. Juhla oli mielenkiintoinen ja arvokas kokemus. Ke-

vään lähestyessä kävimme jälleen syömässä koko hallituksen voimin. 

Koko vuoden ajan oppilaskunta on lahjoi<anut joka kuukausi kummilapselleen ;etyn summan rahaa hyvän tah-

don eleenä ja tukee näin kehitysmaiden hyväksi tehtävää työtä. Oppilaskunta on kerännyt rahaa lukion kahviau-

tomaa;sta, joka on pysynyt paikallaan jo vuosia.  

Lukuvuoden viime metreillä järjes;mme viimeiselle koulupäivälle ikimuistoisia, liikunnallisia hetkiä. Oppilaskun-

nan hallitus haluaa kii<ää niin oppilaita kuin ope<ajiakin sekä Kirs;ä ja muuta henkilökuntaa kaikin puolin on-

nistuneesta ja opiskelun täyteisestä lukuvuodesta. 

Hyvää kesää kaikille! 

     Aleksi Peura ja Essi Hannunkivi 
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Oppilaskunnan toimihenkilöt 2011–12 
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Oppilaskunnan hallitus 2011–2012 

Essi Hannunkivi 10B, puheenjohtaja  

Aino-Maija Lampela 11A, sihteeri  

Petri Uusitalo 10A, rahastonhoitaja  

Aleksi Peura 10B 

Sonja Liukkonen 11B 

Teemu Lantto 11A 

Pinja Puumala 10A 

Jarno Piltonen 11B 

 

Silja Koskinen 09A, senior consulting member  

Linda Rantamaa 09B, senior consulting member  

 

Ohjaavat opettajat Maarit Kuosmanen ja Erja Aikavuori 
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- JA TERVEMENOA UUSIIN SEIKKAILUIHIN! 

ABIT  

2012 

 Kuvat ja kuvakollaasi Leena Lind 
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WANHAT 

      Kuvat ja kuvakollaasi Leena Lind 
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Amerikan terveisiä 

Vaihtovuosi Teksasissa 

 

On kulunut melkein jo koko lukuvuosi siitä, kun sanoin Suomelle heipat ja lähdin koh; Amerikkaa. Jän-

ni;n kovas;, millaiseen isäntäperheeseen pääsisin, ja onneksi sainkin itselleni minulle parhaan mah-

dollisen perheen. Olen läheinen host-äi;ni kanssa ja tulen erinomaises; toimeen myös perheen isän ja 

host-veljen kanssa. 

Ihan alussa lensin New Yorkiin ja vie;n siellä kolme päivää muiden vaihtareiden kanssa New Yorkia 

kierrellen. Ensimmäinen kuukausi Teksasissa meni kaikkea uu<a ihmetellessä. Ympärillä on ihmisiä 

eripuolilta maailmaa ja erilaisista kul<uureista. Kaikki oli uu<a ja ihanaa. Kiertelimme erilaisissa pai-

koissa isäntäperheeni kanssa, ja nau;n kaikesta täysillä. 

Si<en vuosi alkoi tuntua ikuisuudelta. Oli vaikea saada kavereita ihan uudessa ympäristössä, missä mi-

kään ei ollut vielä tu<ua. Ikävöin kavereita, suomalaista koulua ja kaikkea tu<ua. Käyn Westwood High 

School -nimistä koulua, jossa ope<ajia on melkein saman verran kuin opiskelijoita Keminmaan lukios-

sa. Tuntui vaikealta löytää se oikea porukka, johon sopeutua noin 2500 oppilaan joukosta. Vieläkin tun-

tuu, e<ä tapaan uusia ihmisiä joka viikko. Koulussa oli vaikeaa, koska ope<ajat puhuivat niin nopeas; 

ja läksyissä meni enemmän aikaa, kun sanoja pi; kääntää sanakirjan kanssa. Päätä särki pari kuukau<a 

putkeen joka päivä koulun jälkeen ja nukuin enemmän kuin ennen, sillä jouduin keski<ymään kaikkeen 

enemmän kuin yleensä. 
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Ajan myötä kuitenkin sopeuduin kaikkeen. Aloin saada kavereita, ymmärsin, mitä ope<ajat sanoivat, 

ja tunsin kuuluvani joukkoon. Parasta tässä vuodessa on ollut isäntäperheeni kanssa tekemäni reissut 

ja uudet kaverit. Jouluna kävimme Illinoisissa, Spring Breakilla Uudessa Meksikossa ja huh;kuussa 

Kaliforniassa. Olen tutustunut tosi mahtaviin ihmisiin joka puolelta maailmaa, ja nyt suunni<elemme 

jo reissuja toistemme luokse. Nyt kun jälkeenpäin aja<elen, tuntuu ihan hullulta, e<ä läh;essäni en 

tuntenut täältä ketään ja jouduin aloi<amaan kaiken ihan alusta, mu<a nyt olen ylpeä itsestäni, kun 

olen oppinut pärjäämään täällä erilaisissa ;lanteissa. 

Koulu on Yhdysvalloissa monella tavalla ihan erilainen kuin Suomessa. Koulussa pystyy harrastamaan 

melkein mitä tahansa urheilulajia amerikkalaisesta jalkapallosta golfaukseen. Täällä on myös bände-

jä, orkestereita, kuoroja, tea<eria ja monia erilaisia kerhoja. Koululla on oma tunnelmansa ja kaikki 

kannustavat oman koulun joukkueita ja käyvät peleissä. Amerikkalaiset koulut järjestävät myös tans-

siaisia pari kertaa vuodessa. Minun koulullani on ollut kahdet tanssiaiset, Homecoming kaikille kou-

lun oppilaille ja Prom junioreille ja senioreille. Kaiken kaikkiaan tämä vuosi on ollut täynnä paljon uu-

sia kavereita ja tu<avuuksia, vähän vastoinkäymisiä ja pe<ymyksiä, ihania kokemuksia ja elämyksiä, 

uu<a kul<uuria ja kieltä, koulunkäyn;ä ja matkustelua. Tiedän, e<ä olen aina tervetullut isäntäper-

heeni luokse, ja toivon, e<ä pääsen käymään täällä pian uudestaan. 

Hanna Berg 

Amerikan terveisiä 
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¿Perhonen or merihevonen? 

My year in Keminmaa 

When somebody asks me to tell 

about my year so many things 

come to my mind that I don’t 

even know where to start. But I 

guess that the best place to do it 

is the beginning. At ;mes I go 

back to that day when my moth-

er forgot to sign the permit by 

my father for me to leave the 

country, I was so close to miss 

the plane that when I got the 

clearance I didn’t even have 

;me to say goodbye to my 

mother and brothers. About 16 

hours later my plane landed in 

Helsinki and I had a long train 

trip ahead of me. ATer a week-

end in Vaasa and Pietarsaari, I finally got to Kemi and met my host family. 

It was so weird to be in a new house, new room, with new dogs. Everything new, even the people who I was 

living with and I was supposed to call my family. The funniest thing though, was the language. The first few 

weeks all I could hear was a random screaming and I took me ages to learn basic words such as numbers 

and animals. Luckily I have Siina, my youngest sister. She was my Finnish teacher for a couple of months, 

without her I wouldn’t know what is perhonen or merihevonen. Useful words of course. 

It was hard at a beginning, but I just relaxed and took my ;me to learn it. I learned the numbers playing 

UNO at school and remembered the animals by drawing them and pu>ng their names next to them. That’s 

what I did when I was bored in class the first few weeks. ATer that that I stopped drawing… Because I 

stopped going to classes. 

This year has definitely been the ;me of my life. I’ve been through many hard ;mes and harsh experiences, 

that I’m thankful I had because that’s when I learned the most. But I’ve also been through moments that 

made me feel like the luckiest guy on earth. Especially with my friends, they’re the ones who made this year 

so awesome. I’m sure you guys don’t have any idea how much everything you’ve done for me has meant. 

Even the most li<le gestures like a giT card for my birthday, taking me out for coffee or si>ng next to me to 

talk in school. When you go through things like that I’ve been through this year, the word friend has a 

whole new meaning, and no ma<er what anybody says, I think I have the best friends I could’ve found. I’m 

definitely going to be jealous of the person who comes here next year, if there is one. 

I can’t go without thanking once again everybody who has helped me through this awesome year, from the 

school teachers to me friends, to my family. You can be sure that you all will be in my heart and that I won’t 

forget this year and the persons that came along with it. Thank you.  

Jorge Gadea 
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Sosiaalinen media luo uudenlaista vuorovaikutusta             

 

Ala2 muu#uva sosiaalisen median ken#ä haastaa myös ope#ajat koulu#autumaan ja poh2maan, miten 

sosiaalisen median tarjoamia työkaluja voisi valjastaa opetuksen tarpeisiin. Olemme kokeilleet sosiaali-

sen median hyödyntämistä muutamilla lukiokursseillamme kuluneen lukuvuoden aikana ja tulleet siihen 

johtopäätökseen, e#ä parhaimmillaan sosiaalinen media luo uudenlaista yhteisöllisyy#ä. 

Ope<ajille on ollut tarjolla koulutusta sosiaalisen median käytöstä opetuksessa. On ihan itsestä kiinni, mitä 

uu<a haluaa kokeilla omilla tunneillaan. Sosiaaliseen mediaan voidaan laskea kuuluvaksi Facebookin ja 

Twi<erin lisäksi Youtube-videoiden jakopalvelu, Windowsin Live-palvelut (esimerkiksi SkyDrive), Googlen 

GoogleDocs, Diigo-linkkilistapalvelu, Googlen Picasa-valokuvajakopalvelu, Dropbox eli virtuaalinen muis;-

;kku, blogit, wikit, sähköpos;ohjelmat, Moodle ja jopa kaikille lukiolaisille tu<u Wilma. 

Kemian kursseilla on hyödynne<y GoogleDocsia ja Diigoa. Diigoon ope<aja on etukäteen etsinyt aiheeseen 

lii<yviä videopätkiä, joita on si<en tunnilla sopivissa kohdissa katso<u. Onneksi lukiolaisten englannin kie-

len taito on hyvä, jolloin voidaan katsoa myös englanninkielisiä videoita. 

GoogleDocsia on hyödynne<y useammalla tavalla. Google-esityksiä on hyödynne<y ryhmätöitä tehdessä. 

Esitykset toimivat melko samalla tavalla kuin MicrosoT PowerPoint, erona vain on se, e<ä esitys on tallen-

ne<una pilveen, jossa eri koneilta päästään muokkaamaan samaa esitystä. Ongelmana oppilaiden kanssa 

oli lähinnä se, e<ä kaikilla oli mahdollisuus kirjoi<aa kaikkien dioihin. Ohjeistus oli kirjoi<aa vain omaan 

diaan, mu<a jotkut harhautuivat kirjoi<amaan kommen<ejaan toistenkin dioihin. Kemian työkurssilaiset 

ovat tehneet yhdestä työstä sähköisen työselostuksen, johon on liite<y työstä ote<uja valokuvia. Selostus 

teh;in Google-dokumen>na. Google-kyselyitä voi hyödyntää esimerkiksi kurssipalau<een keräämisessä. 

Palvelu tekee automaa>ses; yhteenvedon vastauksista. 

Äidinkielen tunneilla sosiaalinen media on tarjonnut uudenlaisen mahdollisuuden kurssilla kirjoite<ujen 

teks;en jakamiseen, palau<een antamiseen ja yhteisölliseen kirjoi<amiseen. Luovan kirjoi<amisen kurssin 

opiskelijat ovat saaneet julkaista parhaimpia tuotoksiaan blogissa, jossa kokeilimme myös vertaispa-

lau<een antoa. Näin parhaimmat kirjoitukset tulivat koko ryhmän lue<aviksi jo kurssin puolivälin paikkeil-

la, ennen kurssin lopuksi kootun runo- ja novelliantologian julkaisua. Sosiaalinen media on osoi<autunut 

hyödylliseksi työvälineeksi myös äidinkielen 5. kurssilla, jolla opiskelijat saivat tänä keväänä valmistella ja 

julkaista tyylikausiryhmätöitään GoogleDocs-sivustolla. Tämä työkalu oli opiskelijapalau<eessa erityisen 

kiitelty, sillä se mahdollis; ryhmätöiden valmistelun ja viimeistelyn joustavas; myös kotoa käsin. 

Some opetuksessa 
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Toki sosiaalisen median hyödyntämisessä on omat haasteensa, sillä sen käy<ö vaa;i aikaa ja kärsivälli-

syy<ä. Tekniikka ei aina toimi, mu<a kiperistäkin ;lanteista selvitään usein yhteisvoimin huumorin avul-

la. Kokeilumme ovat olleet rohkaisevia ja opiskelijoiden palaute kannustavaa. On toki muiste<ava, e<ä 

sosiaalinen media kuuluu oleellises; nykynuorten vapaa-aikaan eikä sitä tule mahdu<aa liikaa kouluope-

tukseen. Tiiviin ajankäytön vuoksi sosiaalisen median vuolas hyödyntäminen lienee mahdotonta. Eräs 

lukion toisen vuosikurssin opiskelija totesikin kurssipalau<eessaan, e<ä sosiaalisen median käy<ö ope-

tuksessa on hyvä asia, kunhan sitä on kurssilla sopivas;, ei liikaa. 

        Tiina Hyyryläinen ja Liisa Nurmesniemi 

 

 

 

Some opetuksessa 
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Kehi!ämistä ja seurantaa 

 

Lukion kehi<ämis- ja seurantaryhmän, KESEn jäseninä ovat tänä lukuvuonna allekirjoi<aneen  lisäksi muodos-

taneet Teija Hautala-Allèn, Liisa Nurmesniemi ja Sirkka Tiihala. 

Kulunut lukuvuosi on ollut monenlaisia koulun arkeen vaiku<avia asioita pohdi<avana. Lukion vanhempainil-

toja on pyri<y kehi<ämään ja saamaan niihin osallistumaan enemmän vanhempia. Työssä jaksamista ja yhtei-

söllisyy<ä on pyri<y kehi<ämään. Ensimmäisen jakson kokouspäivänä ope<ajat kävivät työterveyshuollon 

järjestämässä tapahtumassa kuntosalilla. Työterveyshoitajat palau>vat mieliin hyvän fyysisen kunnon merki-

tyksen henkisen jaksamisen tukena. Ope<ajat saa<oivat osallistua joko kuntotes;in tai ohja<uun kuntojump-

paan, jossa tutustu>in kuntosalin lai<eiden käy<öön. 

Ryhmän saaminen kokoon on ollut, kuten ennekin, joissakin jaksoissa hankalaa. Ope<ajien työjärjestykset 

poikkeavat jaksoista toiseen ja tästä ilmiöstä näy<ää tuleen vuosi<ainen riesa, johon täytyy vain sopeutua. 

Jokaisella ryhmän jäsenellä on ollut joillakin jaksoilla tunteja niin paljon, e<ei yhteistä kokoontumisaikaa ole 

löytynyt kuin lyhyistä tapaamisista ruokatunnilla. Välitun;palaveri ei ;etys;kään riitä asioiden syvällisempään 

pohdintaan. 

Lukioon tulevien opiskelijoiden tutustu<aminen lukio-opintoihin on hyvä aloi<aa jo aikaisessa vaiheessa. Tästä 

käytänteestä on jo usean vuoden aikana saatu kokemuksia. Kun se kerran on hyväksi havai<u, sitä on pääte<y 

jatkaa ja toteu<aa eri muodoissa. Lukion esi<elypäivä yhdeksäsluokkalaisille oli heidän toisen TET-viikkonsa 

lopuksi lokakuun alussa. Tämän lisäksi kevätpuolella suunnitel;in ja toteute>in lukion esi<ely 9. luokille yh-

teisvalinnan vanhempainillassa ja erillisenä eri aineryhmien esi<elynä koulupäivän aikana. 

Syksyllä aloite>in lukion ko;sivujen uudistaminen. Siihen saa;in mukaan apuvoimia Kemi-Tornion amma>-

korkeakoulusta, jolla on yhteistyösopimus Keminmaan kunnan kanssa. Kaksi atk-puolen opiskelijaa on laa;nut 

uuden ilmeen ja toiminnot ko;sivuille. Ne saadaan varmaa käy<öön tässä lukuvuoden lopulla. Kese-ryhmä on 

poh;nut ja mie>nyt sivujen rakenne<a ja sisältöjä, joiden tulokset amma>korkean pojat ovat sivuille to-

teu<aneet. 

Kevään kuluessa on tämän lisäksi laadi<u seuraavan lukuvuoden tapahtumakalenteri ja pohdi<u seuraavan 

lukuvuoden kahta viimeistä koeviikon kiertotun;kaaviota, koska neljännen jakson koeviikon katkaisee pääsiäi-

nen ja viimeinen koeviikko alkaa aikaisemmin koulun pää<ymisen vuoksi. 

Kiitän KESE-ryhmää ahkerasta asioihin paneutumisesta ja ansiokkaasta ahertamisesta. 

KESE-ryhmän puolesta 

Antero Mäenalanen 
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Lukion hallinto 

KEMINMAAN SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 

Niemelä Timo, pj. 

Valikainen Petri, varapj. 

Appelgrèn Marjo 

Hast Jouni 

Hietala Helvi 

Huru Risto 

Palosaari Seija 

Per<ula Katja 

Saariniemi Jarmo 

Saukonoja Teija 

Tamminen Ilkka 

Valli Satu 

Yli-Öyrä Ilkka 

Lampela Mikko, kunnanhallituksen 

edustaja 

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 

Kouluneuvola 

Kouluterveydenhoitaja 

Johanna Pukema 

 

Terveyskeskus 

Koululääkäri 

Lauri Sipola 
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Lukion henkilökunta 

 

 

 

 

REHTORI

Niemitalo Helena, FM maantiede

LEHTORIT

Aikavuori Erja, FM historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, 

   vi rkavapaa l la  31.12.2011 s aakka

   s i ja is ena  Yl ianunti  Vi l le, FM

Alaperä Kari, FM biologia, maantiede, 10B:n ryhmänohjaaja

Hautala-Allèn Teija, FM englanti

Hyyryläinen Tiina, FM matematiikka, tietotekniikka, kemia

Koivupuu Karoliina, FM ruotsi,  11B:n ryhmänohjaaja

Kuosmanen Maarit, FM uskonto, psykologia

Lind Leena, TaM kuvataide, 10A:n ryhmänohjaaja

Mäenalanen Antero, FM apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, italia,  08Y, 

Nurmesniemi Liisa, FM äidinkieli, ilmaisutaito, 09B:n ryhmänohjaaja

Tiihala Jorma, FM fysiikka, matematiikka, tähtitiede, 09A:n 

Tiihala Sirkka, FM matematiikka, 11A:n ryhmänohjaaja

Tähtinen Eeva-Liisa, FM ranska, venäjä, saksa

TUNTIOPETTAJAT

Anttila Marika, FM terveystieto

Ivanov Ivan, KM musiikki

Kari Janne, LitM liikunta, terveystieto

Koskela Paula, FM englanti

Laari Kaija, LitK liikunta, terveystieto

Palolahti Mikko, YM filosofia

Tikkala Riika, FM äidinkieli

Vänttilä Elisa, FM äidinkieli

Ylimaula Pirjo, FM saksa

KOULUSIHTEERI

Miettinen Kirsti
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Opiskelijat 

 

  11A  11B   11Y  

   

  Ryhmänohjaaja  Ryhmänohjaaja   Ryhmänohjaaja 

  Sirkka Tiihala  Karoliina Koivupuu   Antero Mäenalanen 

   

 Alalah; Lo<a   Julku Tuomas    Harju Niko 

 Heikkinen Juha-Ma>   Jun<o Reeta    Hytönen Jussi-Pe<eri 

 Hooli Ree<a-Caisa   Kerimaa Kata    Jun<ari Marita 

 Huhtaniska Eeva-Maria   Kuure Jemina    Kesälah; Anna 

 Huotari Oona   Kähkönen Emilia    Kurvi Miikka 

 Hu<unen Mar<a   Lepojärvi Topi    Kuusela Joonas 

 Jussila Sara   Leskelä Juulia    Kylmä Anna 

 Kakko Henry   Liukkonen Sonja    Lahdenperä Henri 

 Kari Henna   Maihkila Milja    Nurmela Pia 

 Karihtala Essi   Mikkola Niko    Ukonaho Eemil 

 Kauppi Janita   Nakkula Annina    Viitanen Alica 

 Knuu; Miro   Nilsén Henri    Väärälä Joakim 

 Kämäräinen Kimmo   Nylund Saara-Maria  

 Lampela Aino-Maija   Oinas Henri   12 

 Lan<o Teemu   Parkkasaari Anssi  

 Lukkarila Jessica   Piltonen Jarno  

 Mikkola Anna-Emilia   Puumalainen Jenni  

 Nikupeteri Jonna   Sadinmaa Saara  

 Oinas Riikka   Sihvonen Laura  

 Pokka Roosa   Taskila Anni  

 Pää<önen Ma>   Vaarala Laura  

 Rau;o Roosa   Wiens Johanna  

 Vähä Aleksi   

   22  

  23   
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Opiskelijat 

   10A    10B    10Y  

   

   Ryhmänohjaaja    Ryhmänohjaaja    Ryhmänohjaaja 

   Leena Lind    Kari Alaperä    Antero Mäenalanen 

   

  Alaperä Marjukka   Alakorpi Eeva   Kantola Elina 

  Barsk Sonja   Gadea Jorge  *   Kantola Laura 

  Honkanen Anni   Hannunkivi Essi   Kes;lä Nelli 

  Hoskari Ida   Helanummi Erkki   Kiviaho Mona 

  Jaako Iida   Inkilä Mika   Koivuaho Jenni 

  Juvonen Eveliina   Jylhänkangas Henri   Lai;nen Mari 

  Kallio Sonja   Kahlos Ronja   Men;lä Minna 

  Laakso Lo<a   Karhumaa Juha   Varonen Jarno 

  Lehtoväre Laura   Karjalainen Leevi  

  Maijala Anni   Kauppi Aleksi  8 

  Nikupeteri Iida   Ketola Aku  

  Ohenoja Julia   Korpi Ida  

  Peurasaari Jere   Mäkimar> Juho-Elias  

  Pirnes Julia   Mäkimar> Marianne  

  Puumala Pinja   Männikkö An>  

  Rantamaula Taneli   Paakkari Hanna  

  Ristolainen Toni-Pe<eri   Pesola Niko  

  Saariniemi Saana   Peura Aleksi  

  Toivoniemi Juho   Pie;lä Jenni  

  Torkell Annika   Rinne Laura  

  Uusitalo Ella-Maria   Suopajärvi Tiinamariia  

  Uusitalo Petri   Tauriainen Janita  

  Vaaraniemi Eveliina   Yliherva Jani  

   

 23  23  

 * vaihto-opiskelija  

 Dominikaanisesta tasavallasta  
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Opiskelijat 

 

   09A    09B    09Y  08Y 

    

  Ryhmänohjaaja   Ryhmänohjaaja   Ryhmänohjaaja   Ryhmänohjaaja 

  Jorma Tiihala   Liisa Nurmesniemi   Antero Mäenalanen   Antero Mäenalanen 

    

  Akola Tiia   Alarousu Jenni   Aaltonen Merituuli   Jaakkola Sini 

  Hakkila Akseli   Fräki Heidi   Järnfors Jani   Karjalainen Niilo 

  Hakkila Jussi   Grönholm Pe<eri   Kekonen Niina   Kokkila Jani 

  Jones Laura   Helske Joni   Kes;lä Laura   Meriläinen Heli 

  Junes Miia   Huhtaniska Riku   Koivuniemi Johanna   Ollikainen Oskari 

  Kanto Laura   Jussila Ilari   Kylmä Aino   Petäsnoro Emma 

  Karvonen Maria   Kauppi Emma   Lassila Milla   Sipola Johannes 

  Koskinen Silja   Kreivi Jenni   Lämsä Katri   Torvinen Päivi 

  Kuusela Roosa   Kuismanen Mari   Nykänen Hanne-Maaria  

  Körkkö Satu   Käsmä Roope   Pos; Laura  8 

  Lahdenperä Juho   Lan<o An>-Hannes   Rimpisalo Elina  

  Lan<o Laura   Lehtovirta Sami   Vaaraniemi Rebecca  

  Luoma Saana   Loukusa Niko   Ylimaunu Jonna  

  Marjeta Mira   Luomaranta Elisa   Österholm Mika  

  Myllymäki Riikka   Markkanen Jari   

  Nakkula Annika   Mie<unen Lilli  14  

  Parkkila Pauli   Par>maa Jan   

  Pelimanni Elina   Peltonen Heidi   

  Rainto Saana   Rantamaa Linda   

  Rantamaula Linda   Remes Tiina   

  Schroderus Mika   Ronkainen Saana   

  Selkälä Sampo   Ryyppö Elisa   

  Soppela Jenna   Sipola Juuso   

   Tasala Ville   

 23   Viitala Jani   

   Virtanen Leevi   

   Ylijääskö Lea-Maarit   

    

  27   
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S�pendit ja palkinnot 
 

Keminmaan kunta 100 € Akseli Hakkila

100 € Jussi Hakkila

 

Keminmaan lukion Nordean stipendirahasto 100 € Laura Kanto

100 € Annika Nakkula

Viheriälä-säätiö 200 € Hanne-Maaria Nykänen

Kemin Seudun Osuuspankki 100 € Laura Jones

Tuomo ja Martti Itkosen stipendirahasto  100 € Niilo Karjalainen

Lions Club Keminmaa 100 € Riku Huhtaniska

Lions Club Neidonkenkä 100 € Hanne-Maaria Nykänen

300 € Emma Kauppi

300 € Jenni Kreivi

300 € Sami Lehtovirta

300 € Jan Parttimaa

300 € Elina Pelimanni

200 € Essi Karihtala

200 € Jenni Pietilä

200 € Jarno Piltonen

200 € Laura Rinne

200 € Anni Taskila

Ara Hopian rahasto 200 € Niilo Karjalainen

100 € Saana Luoma

100 € Sampo Selkälä

Keminmaan lukion oppilaskunta 50 € Sampo Selkälä

 

25 € Ville Tasala

Keminmaan seurakunta 50 € Laura Jones

50 € Emma Kauppi

50 € Riikka Myllymäki

50 € Saana Rainto

50 € Sampo Selkälä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n  Keminmaan 

paikallisosaston  tukioppilastoiminta

Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren 

Lukiostipendisäätiö
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S�pendit ja palkinnot 

 

Keminmaan Pohjola-Norden ry 50 € Emma Kauppi

Ammattiopisto Lappia, yhdistelmätutkintolainen 100 € Jani Kokkila

Pro Scientia -mitali Sami Lehtovirta

Pohjola Nordenin palkintokirjat Reeta Juntto

Kata Kerimaa

Sonja Liukkonen

Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja Emma Kauppi

Riku Huhtaniska

Sami Lehtovirta

Juuso Sipola

Mika Inkilä

Juha Karhumaa

Laura Jones

Emma Kauppi

Saksan liittotasavallan suurlähetystön palkintokirja Sampo Selkälä

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti 30 € Miia Junes 

30 € Annika Nakkula

Helsingin Sanomien vuosikerta Emma Kauppi

Keminmaan lukion palkintokirja äidinkielen taitajalle Laura Kanto

Hanne-Maaria Nykänen

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

Parhaat kiitokset kaikille lahjoittajille!

Keminmaan lukion palkintokirja ranskan kielen 

opinnoista

Suomi-USA:n suurlähetystön palkintokirjat
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Ilmoitusasiat 

 

ILMOITUSASIAT

Syksyn 2012 ylioppilaskirjoitukset järjestetään seuraavasti:

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 10.9. englanti, A-oppimäärä 

ti   11.9.  ruotsi, A- ja B-oppimäärä

ke 12.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, venäjä, englanti

Kirjalliset kokeet

pe 14.9.  äidinkieli, tekstitaidon koe

ma 17.9. englanti, A-oppimäärä

ke 19.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

pe 21.9.  ruotsi, A- ja B-oppimäärä

ma 24.9. äidinkieli, essee

ke 26.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

pe 28.9.  matematiikka

ma 1.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, venäjä, englanti

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina elokuun 9. päivänä 2012 klo 9.00.

Lukuvuoden 2011–2012 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. 

Kirjalliset ilmoittautumiset syksyn ylioppilaskirjoituksiin on jätettävä koulun kansliaan 

viimeistään 5.6.2012.


