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NULLA DIES SINE LINEA 

Ei päivää ilman piirtoa 

Lentävänä lauseena yleensä merkityksessä ei 

päivääkään ilman työntekoa. Tämä oli suosi:u 

sananlasku jo an;ikissa, kertoo Plinius vanhempi 

Luonnonhistoriassaan. Sanonnan synty lii:yy 

taidemaalari Apelleeseen, joka ei koskaan ollut 

niin kiireinen, e:eikö olisi päivi:äin harjoi:anut  

maalaamista edes sivel;menvedon verran. 

Arto Kivimäki: CARPE DIEM! Hauskaa ja hyödyl-

listä la;naa. Karisto 1999 
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Ei päivääkään ilman työntekoa 

 

Olemme eläneet taas yhden lukuvuoden läpi. Jokaiseen päivään on sisältynyt työntekoa monessa muodos-
sa.  

Olemme tehneet arkityötä. Tunneilla opetetaan, opetellaan, opitaan ja omaksutaan asioita. Tauoilla puhu-
taan, kuunnellaan ja pohditaan yhdessä asioita niin oppiaineista kuin elämisestä yleensäkin –opetellaan elä-
mään omassa yhteisössä sen rajojen mukaises; toisia kunnioi:aen ja huomioon o:aen.  

Keminmaan lukion kulunut lukuvuosi täy:yi arjen lisäksi erilaisista projekteista. Syyslukukaudella toteu-
te@in jälleen kerran LUMA-viikko. Onnistumisen takasi ope:ajien ja ennen kaikkea oppilaiden työpanos.  
Perinteiseen tapaan saimme koulumme en;siä opiskelijoita kertomaan nykyisistä opinnoistaan ja haasteelli-
sista työtehtävistään luonnon;eteiden parissa. Lukiostamme teh;in vierailu Oulun yliopistoon kummikoulu-
toiminnan pui:eissa ja yhteistyötä on pide:y yllä muillakin tavoilla. Lisää uu:a toimintaa on suunni:eilla 
seuraavaksi lukuvuodeksi.  

Hehkua arkeen toi ranskan kielen opiskelijoiden matka Nizzaan. Sen järjestäminen vaa; työtä yhdessä, in-
nolla ja täydellä sydämellä. Toivo:avas; kokemus leviää meille muillekin ja kantaa taas arjessa.  

Työtä tehdään niin lukiossa kuin sen jälkeenkin: voimme olla hyvin ylpeitä opiskelijoidemme sijoi:umisesta 
jatko-opintoihin. Yhteistyökoulumme Pyhäjoen lukion sivuilta löytyvä sijoi:umis;lasto kertoo, e:ä tämän 
vuoden Tilastokeskuksen ;lastojen mukaan vuosina 2008-2010 valmistuneista opiskelijoistamme 66,7 % 
opiskelee tällä hetkellä yliopistossa tai amma@korkeakoulussa. Olemme 22. sijalla muihin Suomen lukioihin 
verra:una.  Kärkipäässä olemme olleet jo kauan: meillä opiskellaan ja kirjoitetaan niitä aineita, joilla por;t 
jatko-opintoihin avautuvat.  

Olen ylpeä amma@taitoisesta henkilökunnastamme. Työmme tässä lukiossa perustuu amma@osaamisel-
lemme sekä kyvylle tukea ja ohjata opiskelijoita. Ope:ajamme ovat jaksaneet kuluneena lukuvuonna ke-
hi:ää sekä omaa e:ä koulumme toimintaa. Edessä on yhä enemmän uusia haasteita, joita tuovat muka-
naan mm. sähköistyvä ylioppilaskirjoitus ja niihin reagoiminen opetuksen ja oppimateriaalien muu:uessa. 
Pian alkaa taas opetussuunnitelmatyökin.  

Vuosikertomuksemme kannessa ty:ö kutoo elämän verk-
koa. Toivon, e:ä voimme tarjota lankaa tulevaisuuden 
verkkoon ja taitoa kutoa itselleen sopivaa elämää jatkossa-
kin. Tietoa me jaamme ja myös kykyä innolla soveltaa sitä 
sekä oppia uu:a läpi elämän. Yhteisössä eläminen kas-
va:aa sosiaalisia taitoja. Punaisena lankana läpi kaiken tä-
män kulkee toivo:avas; posi;ivisuus. Juuri väitelleen työ-
elämätutkija Merja Fischerin toteamus on to:a: Oppimi-
nen on uusien yhteyksien muodostumista hermosoluissa, 
eivätkä yhteydet rakennu, ellei ihminen koe jotain, joka 
liiku:aa häntä: iloa, onnistumisia, kiitosta, osallisuu:a, 
yllätyksellisyy:ä. 

Parhaat kiitokset ope:ajille, henkilökunnalle, oppilaille ja 
kaikille koulutyössä mukana olleille pää:yvästä lukuvuo-
desta. Toivotan kaikille aurinkoista ja virkistävää kesälo-
maa. 

 

Helena Niemitalo 

rehtori 

ku
va: Leen

a Lin
d
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LUMA-viikko 2012 

Perinteinen luonnon;eteiden ja matema;ikan 

opetuksen teemaviikko eli LUMA-viikko järjes-

te@in marraskuun toisella viikolla. 

Tämänvuo;sen viikon kohokohta oli Pyhäjär-

ven Maanalaisen Fysiikan Tutkimuskeskuksen 

CUPP:n tutkijan Jari Joutsenvaaran vierailu lu-

kiollamme. Samalla Jari sai myös verestää van-

hoja lukiomuistojaan, koska hän on koulumme 

en;nen opiskelija. 

Paitsi, e:ä Jari esi:eli lukiolaisille "Suomen 

CERNin" eli CUPP:n toimintaa, hän pi; kaksi 

esitystä, joista toinen käsi:eli kosmista sätei-

lyä modernin fysiikan näkökulmasta ja toinen 

fyysikon tänä päivänä hyvin kansainvälistä työ-

tä. Lisäksi halukkailla oli mahdollisuus osallis-

tua työpajoissa kosmisten hiukkasten havain-

noin;in sumukammion avulla. 

Lukuvuoden 2012–13 LUMATIETÄJÄKSI valikoi-

tui kaksiosaisessa kilpailussa Viljami Länsikal-

lio. Palkintoja kilpailuun saa;in jälleen Kemin-

maan kunnalta ja paikallisilta yrityksiltä. 

Viikon aikana järjeste@in valtakunnalliset luki-

on fysiikka- ja kemiakilpailut sekä seuraavalla 

viikolla vielä valtakunnallinen matema;ikkakil-

pailu. 

Biokemian ja farmasian jatko-opintoja kävi 

esi:elemässä lukiomme en;nen opiskelija Jo-

hanna Yli-Öyrä.  

Lisää kuvia ja linkkejä on koulun Internet-

sivuilla: www.edu.keminmaa.fi/lukio. 

 

LUMA-;imin puolesta  

Jorma Tiihala 

ku
vat: Jo

rm
a Tiih

ala 
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Vierailu Aromtechille 

ku
vat: Tiin

a H
yyryläin

en
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Kesäkoulu Moskovassa 
ku

va: A
n

n
i Taskila 

Vie;n viime kesänä kaksi viikkoa Moskovassa opiskellen fysiikkaa ja matema;ikkaa. Mukaan oli vali:u 

21 opiskelijaa ja 4 ope:ajaa.  

Matkamme alkoi Helsingin rauta;easemalta, josta lähdimme junalla koh; Moskovaa. Junassa tutustuin 

muihin opiskelijoihin ja oli posi;ivinen yllätys, kuinka mukavaa porukkaa matkasta löytyi.  

Levo:omas; nukutun yön ja erinäköisten rajanylitysmuodollisuuksien jälkeen saavuimme lopulta Venä-

jän puolelle ja jonkin ajan päästä itse Moskovaan. Juna-asemalta nousimme bussiin ja matkasimme koh-

; asuntolaa, jossa meidän oli määrä yöpyä seuraavat kaksi viikkoa. Bussin ikkunasta ulos katsoessa en-

simmäisenä pis; silmään loputon määrä autoja ja liikenne:ä. Kesäkoulun aikana sainkin huomata, kuin-

ka huoma:ava osa ajasta kului bussissa istumiseen, sillä minne tahansa olimmekin menossa, niin aina 

jouduimme ruuhkaan.  

Meidän asuntolamme ei ollut mikään luksushotelli. Majoituin samaan huoneeseen kahden muun tytön 

kanssa. Huoneen seinät olivat täynnä kummallisia piirustuksia, ja vaatekaapissa oli yksi hengari. Sängyt 

olivat kovat ja narisivat niin, e:ä kun joku käänsi päätään, heräsi koko huone. Kuitenkin asuntolassa 

viihtyi yllä:ävän hyvin ja sen henkilökunta oli hyvin ystävällistä. 

Kesäkoulun pääju:u oli ;etenkin opiskelu. Tavallisina päivinä oppitunnit alkoivat yhdeksän aikoihin ja 

saa:oivat kestää jopa iltaseitsemään. Aluksi meille pide@in sekä fysiikasta e:ä matema;ikasta lähtö-

tasotes;t ennen kuin aloi;mme varsinaista opiskelua. Matema;ikka oli mielenkiintoista ja helppoa seu-

rata, sillä ope:ajamme puhui oikein sujuvaa englan;a. Fysiikka osoi:autui minulle aivan liian vaikeaksi 
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ja mielestäni siihen olisi tarvi:u enemmän pohja;etoa. Onneksi ryhmässämme oli hyvä henki ja oppilaat 

au:oivat toinen toisiaan. Fysiikan professorin puhe:a oli myös hieman vaikea seurata, sillä hän puhui 

epäselvää englan;a ja venäjää sekaisin, eikä tulkki vaiku:anut tuntevan fysiikan sanastoa kunnolla. Oppi-

tunneilta jäi sil; aina jotakin hyödyllistä käteen, ja osa siitä on tullut myöhemmin lukiossa vastaan. Joina-

kin iltoina meillä kävi myös satunnaisia luennoitsijoita, joiden aiheina olivat muun muassa rake@mallien 

suunni:elu ja mustat aukot. 

Suurimman osan päivästä vie;mme Moskovan alueen val;on yliopistolla, jossa oppitunnit ja ruokailu oli-

vat. Ruuat paljastuivat yllä:ävän hyviksi, o:aen huomioon ennakko-odotukset. Olimme kuitenkin sitä 

mieltä, e:ä ruokaa tarjoil;in aivan liikaa ja se oli liian makeaa tai rasvaista. Saatoimme saada aamiaisella-

kin kolme ruokalajia tarjoiltuna pöytään, puhuma:akaan lounaasta. Meidät myös ahde@in täyteen kai-

kella makealla; jäätelöllä, suklaapatukoilla ja leivonnaisilla, joita oli koko ajan tarjolla. Ruuat olivat tavalli-

sia venäläisiä ruokia, jotka sisälsivät aina sieniä ja keiton kanssa tarjo@in smetanaa. 

Kesäkoulun kohokoh;a olivat vierailumme eri paikoissa. Kävimme yhtenä päivänä avaruuslentojen johto-

keskuksessa ja toisena Täh;kaupungissa, joka on avaruuslentäjien ;ede-, tutkimus- ja valmennuskeskus. 

ku
va: A

n
n

i Taskila 

Kesäkoulu Moskovassa 
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Kesäkoulu Moskovassa 

Jälkimmäisessä saimme tutustua avaruusmoduuleihin ja kosmonau@en harjoitusvälineisiin. Kävimme samalla 

reissulla myös avaruusmuseossa ja siihen olisi kuulunut myös tapaaminen kosmonau;n kanssa, joka valite:a-

vas; kuitenkin peruuntui. Kolmas vierailukohde oli Zhukovskin kaupunki, joka on erikoistunut lentokoneisiin ja 

ilmailuun. Vierailimme siellä eräässä lukiossa, jossa tutustuimme lentokonepienoismallien rakentamiseen ja 

saimme myös kokeilla oikeaa lentokonesimulaa:oria. Näiden vierailujen lisäksi vie;mme yhden illan upeassa 

Moskovan sirkuksessa ja yhden päivän Moskovan keskustassa. Moskova-päivän ohjelmaan kuului muun muas-

sa Kremlin museo ja planetaario. Kaupunki oli kyllä kieltämä:ä aika upea. 

Loppujen lopuksi matkasta jäi käteen eri:äin hyvä mieli. Oppitunneilla opin uusia asioita, vaikkakin jälkikäteen 

ajateltuna olisin voinut saada niistä enemmänkin ir;. Rankan kouluvuoden jälkeen ei kuitenkaan jaksanut 

täy:ä opiskelua, ja olinkin pää:änyt lähteä lähinnä vain nau@maan reissusta ja tapaamaan uusia ihmisiä. Sol-

min myös hyviä ystävyyssuhteita, ja yhteydenpito on yhä jatkunut. Matkan aikana kyllä todellakin selvisi, e:ä 

englannin kielellä ei Venäjällä pärjää. Matka osoi:autuikin hyväksi ;laisuudeksi minulle päästä harjoi:amaan 

venäjän kieltä, jonka opiskelun olin lukiossa aloi:anut. En ;edä, opinko varsinaises; kieltä siellä sen enempää, 

mu:a sain ainakin rohkeu:a puhua sitä. Loppujen lopuksi olen eri:äin kiitollinen, e:ä sain tällaisen mahdolli-

suuden ja tartuin siihen. Se teki minusta taas yhden kokemuksen rikkaamman. 

Anni Taskila 

ku
va: A

n
n

i Taskila 
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Kummilukiotoimintaa  

Maanantaina 15.4. me Keminmaan lukion fysiikan Sähkö-kurssin opiskelijat suuntasimme bussikyydillä vierailulle 

Oulun yliopiston sähkötekniselle osastolle. Vierailu on vuodesta 2007 as; voimassa olleen kummilukiosopimuk-

sen tulosta. Sopimuksen myötä vierailuja on tehty molemminpuolises;. Lukiolle on saatu muun muassa asian-

tun;jaluentoja sekä tukea vuosi:aisen LUMA-viikon järjestelyissä. Lukion näkökulmasta yhteistyö yliopiston 

kanssa antaa opiskelijoille oivan ;laisuuden saada ;etoa teknillisistä aloista sekä niille johtavista opinnoista. Täl-

lä tavoin kynnys lukio-opinnoista yliopisto-opintoihin madaltuu ja matemaa@s-luonnon;eteellinen osaaminen 

vahvistuu. 

Perillä vierailumme alkoi ;etotekniikan koulutusohjelmaa käsi:elevällä luennolla. Tunnin aikana saimme ;etoa 

opintojen sisällöstä sekä siitä, mihin amma:eihin koulutusohjelma antaa valmiudet. Opinnot sisältävät muun 

muassa ohjelmoin;a, lai:eiden rakennusta, matema;ikkaa ja datankäsi:elymenetelmiä. Koulutusohjelman 

suuntautumisvaihtoehtoja ovat informaa;otekniikka, soveltava ;etotekniikka sekä sulautetut järjestelmät. 

Kiinnostavan luennon jälkeen siirryimme ruokailemaan. Aikaa jäi mukavas; ylikin, joten suuntasimme kävelylle 

yliopiston käytäville. Jaloiteltuamme hieman vuorossa olikin jo päivän toinen luento. Tällä kertaa aiheena olivat 

sähkötekniikan opinnot. Saimme ;etoa muun muassa opintojen suuntautumisvaihtoehdoista. Näitä ovat esi-

merkiksi elektroniikan suunni:elu sekä ;etotekniikka. Kuten ;etotekniikan opetusohjelmasta, myös sähkötek-

niikan opinnoista valmistuu diplomi-insinöörejä. Myös fysiikan tai matema;ikan aineenope:ajaksi erikoistumi-

nen on mahdollista. Diaesityksen lisäksi näimme aiheeseen lii:yen erilaisia elektronisia lai:eita, jotka yliopistolla 

oli rakenne:u. 

Tämän esityksen pää:eeksi suuntasimme vielä tutustumaan jo valmistuneiden tai vielä lopputyötään valmistele-

vien työhuoneisiin, mistä jatkoimme vielä vierailun pää:eeksi sähkötekniikan opiskelijoiden tyylikkääseen kilta-

huoneeseen yliopiston kellariin. Yhtäkkiä vierailuun vara:u aika olikin jo lopussa ja lähdimme Keminmaata koh; 

monta kokemusta rikkaampina ja ;etoisempina jatko-opintomahdollisuuksista. 

Viljami Länsikallio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ku
va:  V

iljam
i Län

sikallio
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Kieli– ja kul!uurimatka Nizzaan  
HEI, LÄHETÄÄN RANSKAAN! 

Idea luokkaretkelle lähdöstä tuli lennosta eräällä ranskan tunnilla. Ehdo;mme vitsinä Eeva-Liisalle, voi-
simmeko lähteä luokkaretkelle Ranskaan, mu:a Eeva- Liisa, Karoliina ja koko ryhmämme innostui ideas-
ta ja aloimme suunnitella matkaa ja miten saisimme kerä:yä rahaa matkan maksamiseen. 

Saimme loistavan mahdollisuuden kerätä rahaa, kun Mikko Lampela antoi meille mahdollisuuden myy-
dä makkaroita Pohjanrannassa joka lauantai toukokuusta syyskuuhun. Sen avulla saimme kerä:yä suu-
rimman osan matkarahoistamme. Keräsimme rahaa myös myymällä suklaapusseja sekä leipomalla ja 
myymällä joululeivonnaisia.  

Koulumme tämänvuo;nen teema ”Nulla dies sine linea”, eli Ei päivääkään ilman työntekoa, sopii 
hyvin luokkaretkiprojek;imme: saimme idean, jonka halusimme toteu:aa, joten me teimme töitä sen 
eteen ja saimme sen lopulta toteute:ua! 

 

TIISTAI 7.5.2013 

Muutamien tun;en unien jälkeen, aamulla kello 3.15, kokoonnuimme lukion pihalle valmiina lähtöön. 
Pakollisen passitarkistuksen jälkeen lähdimme matkaan koh; Oulun lentoken:ää. Lento Oulusta Hel-
sinkiin kes; noin 55 minuu@a, ja matka sujui jouhevas;. Helsinki-Vantaan lentokentällä pieni jännitys 
alkoi tuntua jo vatsan pohjassa. Meillä oli sopivas; tun; aikaa haukata aamupalaa ja valmistautua len-
toon, joka läh; koh; Nizzaa kello 8.10.  

     Perillä Nizzassa vastassa oli lämmin ja kostea ilma, joka tuntui mukavalta Suomen ilmaston 
jälkeen.  Suuret palmutkin näkyivät jo lentokoneeseen. Bussilla matkasimme juna-aseman vie-
reiselle kadulle, josta jatkoimme matkaa hotellille kävellen. Pitkän ja hikisen seikkailun jälkeen 
löysimme onneksi hotelliimme, joka osoi:autui oikein viihtyisäksi. Illalla lähdimme tutustu-
maan kaupunkiin ja pitkän päivän pää:eeksi pistäydyimme amerikkalaistyylisessä ravintolas-
sa, Buffalo Grillissä, syömässä pihvit. Kun kerran Ranskaan oli tultu, yri;mme kovas; hoitaa 
ruoan ;laamisen ranskaksi, mu:a se ei onnistunut kovinkaan hyvin.  

ku
va: Jessica Lu

kkarila 
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KESKIVIIKKO 8.5.2013 
 
Ensimmäisen Nizzassa vietetyn yön 
jälkeen menimme ensimmäisenä 
hotellin aamiaiselle, jossa oli tarjolla 
ranskalaisia herkkuja, kuten tuoreita 
kroissan:eja ja patonkeja sekä pal-
jon muuta. Hyvän aamiaisen jälkeen 
lähdimme kello 10 kävelemään bus-
sipysäkille. Matkalla näimme 
Massénan lukion, joka erosi ulko-
näöltään todella paljon omasta lu-
kiostamme. Hotellimme sijaitsi kes-
kustassa lähellä kaikkea, joten liikku-
minen paikasta toiseen kävi helpos; 
kävellen. Päivä oli lämmin ja aurin-
koinen: varjossa oli jopa yli 20°C 
lämmintä. Bussipysäkillä jouduimme 
odo:amaan jonkin aikaa, kunnes 
bussimme suuntasi koh; Èzen kylää. 
  
     Èze on keskiaikainen pikkukylä korkealla vuoristossa Nizzan ja Monacon välissä. Näimme lukuisia matkamuis-
tokauppoja sekä suloisen aasin, joka halusi poseerata meille. Vuorelta oli komeat näkymät Välimerelle sekä alas 
Nizzaan.  
     Pienen retken jälkeen palasimme Nizzaan ja lähdimme etsimään sopivaa ravintolaa. Onneksemme löysimme 
loistavan 1950-luvun Amerikan tyyliin sisustetun hampurilaisravintolan, Woody’s Dinerin.  Syömämme ateria oli 
maukasta ja täy:ävää sekä palvelu oli ystävällistä. Pää;mme, e:ä siihen ravintolaan menemme joskus tämän 
reissun aikana uudestaan. Syönnin jälkeen menimme kiertelemään Place Massénan aukiolle, ihailimme valoja 
sekä seurasimme katutanssijajoukon huikeaa esitystä.  

ku
va: Jessica Lu

kkarila 

Kieli– ja kul!uurimatka Nizzaan  
ku

va: Jessica Lu
kkarila 

Nizzan lukio  

Aasi Èzen kylässä  
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TORSTAI 9.5.2013 
 
Tänään oli kauan odote:u Monaco-päivä. Matkasimme Monacoon junalla. Sinne matka kes; vain 20 
minuu@a. Ilma oli todella kuuma, ja ilman juomista lämpöhalvaus olisi ollut lähellä. Ensimmäisenä 
näimme sataman täynnä kalliita ja isoja jahteja sekä kävelimme GP-formularadalla, jossa teh;in val-
misteluja tulevia kisoja varten. Kiipesimme portaita ylös kukkulalle, jossa oli Monacon merimuseo. 
Museo oli mielenkiintoinen, ja siellä oli nähtävää kaikenikäisille. Monet kalat pystyi tunnistamaan Ne-
moa etsimässä -elokuvasta, mu:a mieleen jäi erityises; leppoisa kilpikonna, joka uiskenteli kalojen 
seassa. Meidän oli pakko käydä pyörimässä myös ruh;nas Alber;n palatsin pihalla, mu:a itse Albert 
ei harmi vain tullut terveh;mään, vaikka palatsin ikkuna olikin auki.  
 

Kieli– ja kul!uurimatka Nizzaan  
ku

va: Eeva-M
aria H

u
h

tan
iska 

Musée Océanographique Monacossa  
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Pienellä turis;junalla ajoimme seuraavaksi kuuluisalle Monte Carlon Casinolle. Suumme loksah;vat 
auki, kun näimme kaikki kalliit autot, jotka olivat toinen toistaan upeampia. Ihailimme Ferrareita, 
Bentleytä ja Maserateja, jotka muun muassa ajoivat ohitsemme. Casinolle sisään päästyämme Jessi-
ca, Reeta ja Sara halusivat houku:elevan näköiseen pelisaliin. Yllätykseksemme ensimmäinen käyn;-
kerta oli ilmainen, mu:a henkilö;edot kirja@in passista ylös seuraavaa kertaa varten. Paikka oli kuin 
elokuvasta: sali oli todella kaunis ja hienostunut, kristallikruunut roikkuivat katosta sekä pukumiehet 
var;oivat korvanappiensa kanssa. Vähän aikaa epäröityämme uskaltauduimme yhdelle pelikoneelle. 
Tarkoituksemme oli pelata vain kokeilumielessä, mu:a kun voi:amamme rahasumma alkoi kasvaa 
40 euroon, kiirehdimme nauraen hakemaan rahat ;skiltä. Muistoksi poseerasimme Casinon ulkopuo-
lella seteleidemme kanssa kalliiden autojen keskellä. Sillä hetkellä ei käynyt mielessäkään, mitä kaikil-
le Suomessa kuuluisi.  

Kieli– ja kul!uurimatka Nizzaan  

Monte Carlon Casino  

ku
va: Ju

u
lia Le

skelä 
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PERJANTAI 10.5.2013 
 
Kokoonnuimme tu:uun tapaan aamulla kello 10 hotellin aulaan. Tänään vuorossa oli Henri Ma;ssen 
taidemuseo. Matka tai:ui taas bussilla ja matkalla näimme hulppean Englannin kuningatar Victorialle 
vuonna 1897 rakennetun hotelli Reginan. Ma;ssen museo tuntui aika vaa;ma:omalta remon;n ta-
kia, mu:a saimme kuitenkin tutustua hieman Henri Ma;sseen ja hänen töihinsä. Kaikkia Ma;ssen 
töitä ei ollut siellä nähtävillä. Esimerkiksi kuuluisa maalaus ”The Dance” on nähtävillä vain Eremitaaši 
-museossa Pietarissa. 
    Kauniin ilman takia suuntasimme museon jälkeen kuuluisalle Promenade des Anglaisille, Nizzan 
rantakadulle. Katu oli täynnä elämää sekä näkymät sinisenä kimmeltävälle Välimerelle olivat upeat. 
Kadun varrella näimme hienostohotelli Negrescon, vaikka emme päässeet käymään sisällä jonkun 
tärkeän hotellissa yöpyvän vierailijan takia.   
     Kuten olimme sopineet, iltapäivä käyte@in shoppailuun. Hotellimme vieressä olevalla Jean Méde-
cinin kadulla on kaikki suosituimmat vaateliikkeet sekä jokaisen meikkaajan unelma Sephora. Kadun 
varrella on myös iso kauppakeskus Nice Étoile, jossa on yksi uusista lempikaupoistamme, Hollister, 
jonka ovella komea mallipoika terveh;i iloises; kauppaan astuvia asiakkaita. 

 

Kieli– ja kul!uurimatka Nizzaan  
ku

va: Jessica Lu
kkarila 

Promenade des Anglais  
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LAUANTAI 11.5 

 
Auringon paiste ja lämpö helli meitä, kun kävelimme koh; Nizzan modernin taiteen museota. Modernin 
taiteen museo tuntui sopivammalta meille kuin Ma;ssen museo. Saimme enemmän ir; sen taiteesta ja 
löysimme muutamia todella kiinnostavia teoksia, esimerkiksi taiteilija Yves Kleinin siniset miehet sekä ka-
tosta roikkuva ruta:u vanha auto pis;vät silmiimme. Museossa on myös videotaide:a sekä esitelmiä joi-
denkin teosten tekovaiheista. Myös museon ka:oterassilla sekä museon pihalla on keskustelua herä:äviä 
teoksia.  
    Museokierroksen jälkeen suuntasimme Nizzan vanhan kaupungin kaduille. Kadut olivat täynnä pieniä 
pu;ikkeja. Poikkesimme esimerkiksi suklaapuodissa ostamassa äi;enpäivälahjat, vaikka se olikin aika vaa-
rallista niin kuumalla ilmalla.  
    Olimme sopineet, e:ä viimeisenä iltana me oppilaat valitsemme illaksi kunnon ravintolan Rue Massénal-
ta. Päädyimme viihtyisään italialaiseen O’Palermo –ravintolaan, jossa osa meistä söi maukkaat pasta-
annokset, kun taas toiset söivät pihviä. Tietys; söimme myös jälkiruokaa, jonka jälkeen vatsat täysinä läh-
dimme iltakävelylle kaupunkiin.  

 
SUNNUNTAI 12.5 

 
Viimeisenä aamuna saimme enemmän aikaa herätä kunnolla ja pakata jo laukkuja, sillä kello 12 meidän 
täytyi luovu:aa huoneemme. Onneksi saimme jä:ää laukkumme hotellille säilöön, koska lentomme Hel-
sinkiin läh; vasta illalla kello 8. Viimeinen päivä Nizzassa oli meille kokonaan vapaata, ja koska aurin-
gono:o ja rannalla makaaminen oli jäänyt todella vähäiseksi, suuntasimme oikopäätä rannalle. Makasim-
me kuumilla rantakivillä monta tun;a, ja suomalaisina turisteina emme luultavas;kaan lai:aneet tarpeeksi 
aurinkorasvaa. Tapasimme rannalla myös suomalaispariskunnan, jonka kanssa ju:elimme ja vaihdoimme 
matkakuulumisia. Ennen rannalta lähtöä ju:elimme myös muutamalle ranskalaismiehelle, jotka alkoivat 
he; puhua metalliyhtye Children of Bodomista, kun mainitsimme olevamme Suomesta. 
    Kävimme haukkaamassa hampurilaiset ennen kuin palasimme hotellille vaihtamaan vaa:eet ja hake-
maan laukut. Hyvästelimme Nizzan ja sen auringon ja lensimme Helsinkiin, jonka lentoasemalla vie;mme 
yön. Väsyneinä ja nälkäisinä astuimme yhdeksältä aamulla taas lentokoneeseen, joka vei meidät ko;in Ke-
miin.  

Kieli– ja kul!uurimatka Nizzaan  

Matkalla mukana: 
 
Jessica Lukkarla, 
Juulia Leskelä,  
Reeta Jun:o,  
Kata Kerimaa,  
Eeva-Maria Huhtaniska,  
Sara Jussila,  
Saara Nylund,  
Eeva-Liisa Täh;nen,  
Karoliina Koivupuu 

ku
va: Leen

a Lin
d

 

Matkatuliaisia ope!ajainhuoneessa 
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Abivuoden parhaat ja pelätyt 

Kolmeen vuoteen mahtuu 1095 päivää. Jos kertoisin sinulle, e:ä tuosta lopu:omasta päivien jonosta 

valtaosan tulisit vie:ämään lukion penkkejä kulu:aen, juoksisit luultavimmin huutaen pakoon. Todelli-

suudessa aika on suhteellista.  Varsinkin taaksepäin katso:una vajaat kolme vuo:a lukiossa vilah;vat 

ohitse nopeammin kuin VR:n pikajuna. Lukiovuosista viimeisin, abivuosi, lähinnä katosi.  

Abivuosi jaetaan usein kahteen pääasiaan: kirjoituksiin ja penkkareihin. Jälkimmäisiä odotetaan innolla, 

kirjoitukset puolestaan ovat saavu:aneet lukiolaisten keskuudessa nega;ivisen maineen. Pelkät kä-

si:eet kokelas, kirjoitussali ja YTL saivat abiturien;t väänteleh;mään tuoleillaan. Posi;ivisempaa kie-

murtelua aiheu@vat penkkarit. 

Penkinpainajaisten suunni:elu aloite@in syksyllä. Ideoita heitel;in niin käytävillä kuin kokouksissakin, ja 

ennen joulua suunnitelmat päätyivät paperille. Tekemistä oli paljon. Kamerat ja pensselit tulivat tutuiksi 

itse kullekin. Myös allekirjoi:anut kantoi kortensa kekoon väsäämällä pari koriste:a. Penkkareita edel-

tävänä iltana kaikki abit kerääntyivät lukiolle koristelupuuhiin. Seuraavana aamuna Abiwood heräsi hen-

kiin. 

Kiireestä huolima:a penkkaripäivä oli ikimuistoinen ja onnistunut. Hilpeä tunnelma villitsi hullu:elevia 

abeja (mekö muka laillises; aikuisia, älä naurata), ja taisipa joku ais;a ilmassa häivähdyksen nostalgiaa-

kin. Ulosheiton jälkeen ohjelmassa olivat muun muassa lievä ylinopeus moo:ori;ellä, kiire rekkaan ja 

ajelu, jonka aikana huusimme äänemme käheiksi ilosta ja vapaudesta. Tunnelma pysyi koholla aamuyön 

pikkutunneille as;. 

Penkinpainajaisten jälkeen todellisuus kolah; takaraivoon. Penkkarit olivat ohi, lukuloma oli alkanut ja 

kirjoitukset lähestyivät. Loppujen lopuksi aikaa ennen kirjoituksia oli alle 30 päivää. Niistä suurin osa 

kului sopivissa määrin kahvikupin ja kirjan sekä liikkumisen ja rentoutumisen parissa. Satunnaisista tun-

nin mi:aisista vahinkopäiväunista huolima:a ylioppilaskirjoituksiin lukemisesta voi selviytyä kunnialla, 

jos asennoituu oikein. Jälkiviisaana onkin helppoa todeta ylioppilaskirjoitusten olevan kuin mikä tahansa 

koe. Aikaa tosin on kolme tun;a normaalia enemmän ja kokeen aikana saa syödä. Ainoastaan koealue, -

paikka ja -paperit muu:uvat virallisempaan suuntaan.  

Miten niistä kirjoituksista si:en ihan konkree@ses; selvitään? Helppoa! Muista kammeta itsesi aamulla 

ylös sängystä, syö, pakkaa mukaasi herkulliset eväät ja ;etenkin kynät. Kirjoitusaamuna panosta erityi-

sen mukaviin vaa:eisiin, joissa tulet kiemurtelemaan penkilläsi joko tuskasta tai ylitsesi humahtavasta 

inspiraa;on hyökyaallosta. Istuessasi omalle paikallesi kirjoitussalissa, älä panikoi. Jos kuitenkin hermosi 

pe:ävät ja paniikki iskee kesken kiperän tehtävän, suosi:elen kiertämään vessassa neuroo@ses; ympy-

rää.  Hengitä syvään, rauhoitu ja keskity. Toimi ainakin minulla. Epätoivon iskiessä aja:ele kaikkia niitä 

tunteja, jotka olet vie:änyt kyseisen oppiaineen parissa. Nämä ovat niistä viimeiset. Aja:ele, e:ä seu-

raavan kuuden tunnin jälkeen olet selviytynyt koitoksesta enemmän tai vähemmän voi:ajana, kävi mi-

ten kävi.  

Ella-Maria Uusitalo 
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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.” 

Lukiolaisten kielioppikilpailu 

Kuullessani opettajalta tällaisesta mahdollisuudesta ja kavereiden innostamana päätin osallistua Jyväskylän 

yliopiston kielten laitoksen järjestämään Lukiolaisten kielioppikilpailuun 21.1. Palkinto, suomen kielen opis-

kelupaikka yliopistossa, kuulosti lievästi sanottuna mahdottomuudelta, mutta ajattelin, että yrittänyttä ei 

laiteta.  

En tiedä, mitä kilpailulta odotin, mutten ainakaan ollut valmistautunut siihen, millainen se oli. Sanasta 

”kielioppi” tulee lähinnä mieleen pilkkusäännöt, yhdyssanat ja lauseenvastikkeet. Alkukilpailussa edessä 

olikin tehtävä, jossa piti verrata viron kielen sanaa tahm (noki, painomuste) ja suomen kielen sanoja tahma 

ja tahmea. Voitte kuvitella ihmetykseni! Onko tämäkin kielioppia? Mitä tähän vastaukseen vaaditaan? Siinä 

pohdin ja pähkäilin ja kaiken mieleen juolahtavan kirjoitin vastauspaperille toivoen, että edes jotain oikeaa 

asiaa sepustuksestani löytyisi. 

Kokeen jälkeen en tiennyt, mitä odottaa ja olin melkein jo unohtanut koko kilpailun, kunnes sain sähköpos-

tia helmikuun lopulla. En tahtonut millään uskoa, että olin yltänyt kahdenkymmenen parhaan joukkoon, 

mutta niin vain matkasin Jyväskylään perjantaina 19.4. käytyyn loppukilpailuun. Otaksuin, että samanlai-

nen, ei-niin-perinteinen lähestymistapa kielioppiin jatkuu, mutta tehtävien vaikeustasoa en juurikaan osan-

nut arvioida enkä mitenkään sen kummemmin 

valmistautua. Ylitsepääsemättömän vaikeita 

tehtävät eivät onneksi olleet, vaan google -

sanastakin keksin pari uutta johdosta kisan 

viime minuuteilla. Kokeen jälkeen osanottajia 

kestitettiin ja saimme nauttia lauluyhtye Heik-

ko Sävelen esityksestä suomensukuisilla kielil-

lä. Lisäksi professori Maisa Martin kertoi lisää 

opiskelusta kielten laitoksella Jyväskylässä ja 

tohtorikoulutettava Sanna Mustonen jakoi 

oman tarinansa kielioppikilpailusta jatko-

opiskelijaksi.   

Tulokset julkistettiin vapun jälkeen ja aivan 

täytenä yllätyksenä tuli, että olin sijoittunut 

toiseksi ja näin ollen saanut opiskelupaikan 

yliopistosta. Ilmeisesti pohdiskeluissani oli ol-

lutkin jotain oikeaa. Kaiken kaikkiaan kilpailus-

ta jäi positiivinen mieli ja suosittelen osallistu-

mista jokaiselle kynnelle kykenevälle, kun kisa 

taas kolmen vuoden päästä järjestetään. Tästä 

jäi käteen opiskelupaikan lisäksi täysin uusi, 

pohtiva ja ei-sääntömäinen lähestymistapa 

kielioppiin, josta varmasti on hyötyä muualla-

kin, jos en lopulta päädy äidinkieltä opiskele-

maan. 

Linda Rantamaa 

ku
va: Leen

a Lin
d

 

Kesällä Lindan voi bongata Sisäsataman jäätelökojusta 
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Uu0sia Uruguaysta 

Vuosi elämästäni 

On vieläkin niin mahtava tunne tajuta, e:ä asun Uruguayussa, käyn koulua, puhun sujuvas; espanjaa 
ja muutenkin elän normaalia arki-elämää mui:en uruguaylaisten seassa. Vuoden aikana sain toki 
mahdollisuuksia moneen ju:uun mihin ns. normaalit eivät ehkä saa ;laisuu:a; kävin radiossa se-
kä tanssin kaupunkini pääkadulla järjeste:ävässä karnevaalissa. 

Vaihtovuoteni täällä alkaa olla lopuillaan. Vieläkään en ymmärrä mihin kaikki nämä kuukaudet, päivät 
ja sekunnit vierivät niin nopeas;! Ja tähän aikaan on mahtunut niin paljon kaikkea... 

Ensimmäiseksi mahtavat valmennusleirit mui:en vaihto-oppilai:en kanssa, matkat Iguazun vesiputo-
uksille ja Buenos Airesiin, unohtama:a reissua Uruguayn upeille rannikkomaisemille pol:avan aurin-
gon alla.  

Rakastan perhe:äni, ystäviäni ja elämääni täällä, mu:a tämä ei missään nimessä ollut mikään helppo 
kokemus. Aluksi en ;ennyt ollenkaan mitä pitäisi tehdä ja mitä ei tai missä piireissä olisi turvallista 
kulkea. Ensimmäiseksi kuljin samoissa piireissä saman sosiaaliluokan kanssa, mu:a he eivät olleet mi-
nunlaisiani joten ulkomuodosta huolima:a tutustuin köyhempiin ihmisiin joista si:emmin löysin vaih-
tovuoteni tärkeimmät ihmiset. Isäntäperheeni suorastaan hämmästyi siitä e:ä haluan tutustua per-
sooniin enkä väli:änyt heidän vaa:eistaan tai mopon puu:eesta. Tiedän e:ä sain itselleni maailman 
parhaimman isäntäperheeni enkä ikinä voi kii:ää onneani tarpeeksi, he ovat kuin toinen perhe minul-
le. 

Itse vaihdoin koulua kerran ja siinäkin oli jo iso muutos; katolisesta yksityiskoulusta suurempaan, julki-
seen lukioon. Mu:a muutos kävi parempaan suuntaan, onneksi. Viihdyn nykyisessä koulussani paljon 
paremmin, mu:a koulupuvun tahtoisin tuoda mukanani aina Suomeen as; vanhasta koulustani! Nyt 
koulussa pidän erityises; historiasta ja kirjallisuudesta, on mielenkiintoista kuunnella samat aiheet eri 
näkökulmasta. Tosin puheenaiheet harhautuvat välillä, ja matema;ikan tun; saa:aa muu:ua koko 
luokan väi:elyyn ope:ajan kasvisruokavaliosta. 

Ihmiset ovat eri:äin kiinnostuneita Suomesta, joskus tuntuu e:ä eräs ystäväni ;etää enemmän kuin 
minä! Usein kysy:yjä kysymyksiä ovat e:ä onko to:a e:ä ihan kaikki ovat vaaleatukkaisia ja sinisil-
mäisiä ja e:ä emmehän me tarvitse jääkaappia koska kaiken ruuan voi säily:ää ympäri vuoden ulko-
na! He, kuten mekin suomalaiset, ovat hyvin kiinnostuneita mitä aja:elemme heidän pikkuisesta 
maastaan. 

Opin niin paljon kaikkea espanjan kielen lisäksi: uusien herkullisien ruokien maistamisesta cumbian ja 
reggaetonin joka lauantaiseen tanssimiseen parhaiden ystävieni kanssa paikallisessa tanssipaikassa. 
Olen syväs; kiitollinen omalle perheelleni Suomessa, keitä tämän vuoden ansiosta arvostan paljon 
enemmän sekä YFU:ta siellä ko;maassa e:ä täällä toisella puolella maapalloa. Vaikka minulla olisi 
mennyt kuinka vaikeas;, en ikinä katunut tätä päätöstä joka tulee seuraamaan minua koko loppuelä-
mäni hautaan as;.  

 

Besos, Johanna  
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Koulu�e  

Oppilas,  

vanhempiensa ylpeys ja kehi!yvä mieli.  

Tieto kar!uu, 

se kiehuu, kasva!aa,  

kunnes on lakkiin sopiva 

ja siitä ohi edelleen. 

 

Elina Keränen 

Opiskelijoiden kynästä 

KYPÄRÄ  

Oli välitun0. Istuin luokan oven edessä odo!amassa tunnin alkua. Koska sulauduin ympäristööni täydelli-

ses0, olin täysin huomaamaton. Kukaan ei huomannut minua, ja hyvä niin. Sainpahan ainakin olla rau-

hassa. 

Havahduin mie!eistäni metelin ansiosta. Yläkoulun poikien pyörremyrsky syöksyi läheiselle naulakolle. 

Yksi pojista poimi takkien seasta tummansinisen, kiiltävän pyöräilykypärän, jolla he alkoivat pelata jalka-

palloa. Vasta välitun0kellojen soidessa he jä6vät kypärän rauhaan. Ope!aja oli taas myöhässä. Paikalle 

saapui ty!ö, joka nos0 kypärän käsiinsä ja katseli hävitystä. Aiemmin sileä pinta oli nyt täynnä naarmu-

ja, leukaremmi oli puoliksi ir0 ja keskelle oli tullut halkeama. Ty!ö työnsi kypäränsä jäänteet takkinsa 

hihaan. Hiljaa hän kaivoi tuulihousujensa taskusta nenäliinapake0n.  

Seuraavana päivänä maastouduin taas saman luokan eteen. Eilinen ty!ö tuli pyörällä kouluun, hiippaili 

naulakoille ja vilkuili ympärilleen. Käytävällä ei ollut ketään meidän kahden lisäksi, ja minähän olin huo-

maamaton. Koska hän ei nähnyt ketään, hän huolellises0 kätki kypärän hihaansa. Tänään kypärä oli uusi 

ja hopeanharmaa, ja siinä oli virtaviivaisia kohokuvioita. Valite!avas0 mikään varotoimi ei au!anut. 

Samat pojat penkoivat takkeja, kunnes löysivät etsimänsä. Kypärästä ei jäänyt mitään tunniste!avaa 

jäljelle.  

Kun ty!ö tuli myöhemmin paikalle, hän yri6 kaapia kypäränsä palasia kokoon. Siitä ei tullut yhtään mi-

tään. Katselin sivusta, kun säleet raapivat hänen sormensa verille. Hän luovu6 pian ja hei6 jäänteet 

roskakoriin, minkä jälkeen hän jäi istumaan penkille nenäliinojensa kanssa. Hiljaa menin istumaan hänen 

viereensä.  

Elina Keränen 
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WANHAT 
2012 

      Kuvat ja kuvakollaasi Leena Lind 

Heijastus elämästä  

Katuvalot kimmeltävät sulaneen lumen muodostaman lammen pinnassa. Ulkona tuulee ja lammen 

pinta värähtelee. Valot liikkuvat lammen pohjalta kasvavien puiden lomassa. Lammen vesi on yhtä 

mustaa kuin elämä yleensä. Välillä näkyy myös hetkellisiä onnen tuntemuksia; kuin valoja muuten 

niin mustan lammen pinnassa.  

      Katselen näkymää kerrostalon ikkunasta. Lampi kuvaa aika hyvin minun elämääni. Paljon työtä ja 

tuskaa, mu!a myös pieniä hyviä hetkiä ystävien tai perheen kanssa. Pieniä hetkiä, jotka kuitenkin 

merkitsevät niin paljon. Ei ole mitään niitä parempaa.  

      Äi0 on aina sanonut, e!ä se, joka pääsee vaikeuksien yli, pärjää elämässä. Mu!a mitä tapahtuu 

niille, jotka luovu!avat? Mitä tapahtuu sille, joka ei enää jaksa?  

      Itse olen aina yri!änyt ajatella posi0ivisemmin. Ei elämä mene pilalle siitä, jos ei aina onnistu. 

Joskus mustaa jatkuu pitkään ja seuraava valo on vain yksinkertaises0 liian kaukana. Silloin voi o!aa 

aikalisän. Aina ei tarvitse jaksaa.  

     Havahdun ulkona puhaltavan tuulen humisevaan ujellukseen. On tullut jo pimeää ja lampi näy!ää 

en0stäkin mustemmalta. Toisaalta mustuus vain korostaa pinnalla huojuvien valojen kirkkau!a.  

     Huominen kouluaamu ärsy!ää jo etukäteen. Näen oman elämän0lanteeni lammen mus0mmassa 

kohdassa; kesä tuntuu vielä niin kaukaiselta. Nyt on vain jakse!ava. On keskity!ävä elämän pienim-

piinkin valon häivähdyksiin, takerru!ava vähäisimpiinkin ilon aiheisiin. Muuten tätä ei kestä.  

NN 

Opiskelijoiden kynästä 

Henna Kari: Käännekohta, ekspressiivinen peitevärimaalaus. Kuvataiteen Taiteen kuvista omiin kuviin -

kurssin (KU4) harjoitustyö. 
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Oppilaskunnan hallituksen tervehdys 

Oppilaskunnanhallituksen puheenjohtajana syksystä 2012 kevääseen 2013 on toiminut Sonja Liukkonen, sihtee-

rinä Maria Karhumaa ja rahastonhoitajana Jarno Piltonen. Hallitus loi toimintasuunnitelman syksyllä 2012. 

Oppilaskunnanhallituksen hallituksella on namibialainen kummity:ö, jonka koulukäyn;ä olemme tukeneet kuu-

kausi:ain. Pidimme kirpputoripäivän, johon leivoimme pullaa ja mokkapaloja myytäväksi. Vie;mme epäonnistu-
misen päivää lokakuussa ja sen lisäksi marraskuussa koulullamme viete@in nenäpäivää, ja teemana oli punainen 

väri.  

Talvella 2013 pidimme pyjamapäivän. Kaikille teeman mukaises; pukeutuneille jae@in palkinto. Vappuna vie-

;mme teemapäivää, ja ajatuksena oli pukeutua 80-luvun tyyliin. Leivoimme myös munkkeja ja myimme niitä ja 

simaa.  

Oppilaskunnan hallitus suunni:eli myös viimeisen koulupäivän ohjelman. Suunnitelma sisälsi pesäpallon pelaa-

mista, ;etokilpailuja ja lautapelejä säästä riippuen.  

Sonja Liukkonen ja Maria Karhumaa 

ku
va: Le

e
n

a Lin
d

 

 Oppilaskunnan hallitus 2012–2013 

 Liukkonen Sonja 11B, puheenjohtaja   

 Karhumaa Maria 12B, sihteeri,  

 Piltonen Jarno 11B, rahastonhoitaja 

 Alaiso Riku 12A 

 Mörsäri Oona 12A 

 Holopainen Mar@ 12B 

 Lampela Aino-Maija 11A 

 Lan:o Teemu 11A 

 Puumala Pinja 10A 

 Uusitalo Petri 10A 

 Hannunkivi Essi 10B 

 Peura Aleksi 10B 

 

Senior consul;ng member: Linda Rantamaa 

Ohjaava ope:aja: Maarit Kuosmanen 
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Kehi!ämistä ja seurantaa 

 

Lukion kehi:ämis- ja seurantaryhmän, KESEn jäseninä ovat tänä lukuvuonna allekirjoi:aneen  

lisäksi muodostaneet Erja Aikavuori, Tiina Hyyryläinen ja Leena Lind. 

Kulunut lukuvuosi on ollut monenlaisia koulun arkeen vaiku:avia asioita pohdi:avana. Lukion 

vanhempainiltoja on pyri:y kehi:ämään ja saamaan niihin osallistumaan enemmän vanhem-

pia. Työssä jaksamista ja yhteisöllisyy:ä on pyri:y kehi:ämään. Ensimmäisen jakson kokous-

päivänä ope:ajat saivat osallistua turvallisuusluentoon ja käytännön harjoituksiin. Ma@ Heik-

kilä Amma@opisto Lappian turvallisuusalan amma@aineiden ope:aja pi; luennon aiheesta  ja 

harjoitu@ osallistujia. 

Toisen jakson koeviikon kokoukseen liite:y TYKY-toiminta toteute@in marraskuussa osallistu-

malla kul:uuririentoihin. Sauvon salissa oli Jukka Perkon ja Kemin kaupunginorkesterin kon-

ser@ otsikolla Jukka Perko plays Simon & Garfunkel. 

Kolmannen jakson pää:yessä perehdyimme TYKY -joogaan. Ma@ Koskenranta kävi pitämässä 

aiheesta hatha -joogan periaa:eiden mukaisen virkistävän ja rentou:avan joogahetken.  

Lukion uudet ko;sivut ote@in käy:öön kesäkuun alussa lukuvuoden 2011-12 pää:eeksi. Kese-

ryhmässä on vielä kuluvana lukuvuonna pohdi:u sivujen rakenne:a ja vies;nnällisyy:ä. Monia 

koh;a pi; tarkentaa ja selkey:ää. Erja Aikavuori o@ huolekseen varsinaisen sivuston ylläpidon 

ja sisällön päivi:ämisen.  

Lukioon tulevien opiskelijoiden tutustu:aminen lukio-opintoihin aloitetaan jo ysiluokan syksyl-

lä. Usean vuoden aikana hyväksi havai:ua toimintaa on jatke:u edelleen ja toteute:u eri muo-

doissa. Lukion esi:elypäivä yhdeksäsluokkalaisille oli heidän toisen TET-viikkonsa pää:eeksi 

marraskuun lopussa. Tämän lisäksi kevätpuolella oli lukio-opiskelun esi:ely 9. luokille yhteisva-

linnan vanhempainillassa tammikuussa ja erillisenä eri aineryhmien esi:elynä helmikuussa 

koulupäivän aikana. 

Kevään kuluessa on tämän lisäksi laadi:u seuraavan lukuvuoden tapahtumakalenteri ja lukujär-

jestyspohja. Opinto-opasta on tarkenne:u joiltakin osin vastaamaan olemassa olevia käytäntö-

jä. Seuraavan vuoden painopistealueeksi on pääte:y kevään VESO-kokouksessa o:aa hyvät 

tavat. Lisäksi on pohdi:u seuraavan lukuvuoden viimeistä koeviikon kiertotun;kaaviota, koska 

viidennen jakson koeviikko loppuu helatorstaihin ja jäljelle jää vain kaksi työpäivää perjantai ja 

lakkijuhla lauantaina. 

Kiitän KESE-ryhmää puuhakkaasta puurtamisesta ja innostavasta ilmapiiristä. 

KESE-ryhmän puolesta 

Antero Mäenalanen 
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Lukion hallinto 

KEMINMAAN SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 

Ylianun; Ville, pj. 

Hakala Arto, varapj. 

Appelgrén Marjo 

Hast Jouni 

Hietala Helvi 

Keskitalo Annika 

Lehtoväre Minna 

Mikkola Jukka-Pekka 

Per:ula Katja 

Puo;niemi Erkki 

Rau;o Susanna 

Ruonavaara  Maija-Liisa 

Tamminen Ilkka 

Savikuja Jyrki ja Tasala Auli , kunnan-

hallituksen edustajat 

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 

Kouluneuvola 

Kouluterveydenhoitaja 

Johanna Pukema 

 

Terveyskeskus 

Koululääkäri 

Lauri Sipola 
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Lukion henkilökunta 

 

 

 

 

REHTORI  

  

Niemitalo Helena, FM  

  

LEHTORIT  

  

Aikavuori Erja, FM historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, 12A:n ryhmänohjaaja 

Alaperä Kari, FM biologia, maan;ede, 10 B:n ryhmänohjaaja 

Hautala-Allén Teija, FM englan; 

Hyyryläinen Tiina, FM matema;ikka, kemia, ;etotekniikka, 12B:n ryhmänohjaaja 

Koivupuu Karoliina, FM ruotsi, 11B:n ryhmänohjaaja 

Kuosmanen Maarit, FM uskonto, psykologia, filosofia, oppilaskunnan ohjaava ope:aja 

Lind Leena, TaM kuvataide, 10A:n ryhmänohjaaja 

Mäenalanen Antero, FM apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, italia, 09Y-12Y:n ryhmänohjaaja 

Nurmesniemi Liisa, FM äidinkieli, ilmaisutaito 

   virkavapaalla, sijaisena  

Ylianun; Liisa, FM  

Tiihala Jorma, FM fysiikka, matema;ikka 

Tiihala Sirkka, FM matema;ikka, 11A:n ryhmänohjaaja 

Täh;nen Eeva-Liisa, FM ranska, venäjä, saksa 

  

TUNTIOPETTAJAT  

  

An@la Marika, FM terveys;eto 

Ivanov Ivan, KM musiikki 

Kari Janne, LitM liikunta, terveys;eto 

Koskela Paula, FM englan; 

Laari Kaija, LitK liikunta, terveys;eto 

Länsikallio Kris;ina, FM äidinkieli 

Savolainen Jenni, FM terveys;eto 

Vän@lä Elisa, FM äidinkieli 

Ylimaula Pirjo, FM saksa 

  

KOULUSIHTEERI  

  

Kirs; Mie@nen  
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Opiskelijat 

 

12A 12B 12Y 

   

Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja 

Erja Aikavuori Tiina Hyyryläinen Antero Mäenalanen 

   

Alaiso Riku Barsk Annika Hannunkivi Julia 

Berg Laura Böök Jaakko Juntunen Juho-An@ 

Enbuske Max Hast Joona Keränen Jenna 

Hast Toni Helanummi Sakari Kiviaho Joni 

Helske Sebas;an Holopainen Mar@ Kurvi Rosanna 

Huhtelin Sakari Hytönen Tiia Kuusiniemi Tuukka 

Jaakola Tomi Jylhänkangas Henri (1 Marjeta Ville 

Kamppinen Jenni Kallio Suvi Paakkari Elina 

Kanto Janika Kanto Elina (1 Pränni Iida-Emilia 

Kauppi Marita Karhumaa Maria Ronkainen Oskari 

Kauppila Marianne Keränen Elina Tauriainen Erika 

Kiviniemi Ma@ Ketola Roope Yliherva Jouni 

Koivisto Ida Koivunen Maija-Riikka  

Kuronen Suvi Kreivi Katariina 12 opp. 

Kähkönen Veera Kumpulainen Val:eri  

Laakso Iina Käsmä Saku  

Lehkonen Janika Lager Susanne  

Luukkonen Iikka Länsikallio Vilma  

Mörsäri Oona Mar:ala Inka-Liina  

Nurmela Riikka Meller Rasmus  

Nyman Val:eri Niemi Ka;  

Näslindh Nicklas (1 Nurmi Joonas  

Pesonen Veera Parkkila Ville  

Petäjäjärvi Mika Petäjäjärvi Maarit  

Pitko Niilo Pihlainen Annika  

Roiha Maria Rantamölö Tuukka  

Saastamoinen Ree:a Saario Anni-Ilona  

Talvensaari Lo:a Sipola Kirsi  

Vuorinen Tony Valli Ville-Henrik  

   

29 opp. 29 opp.  

 (1 eronnut (1 eronnut  

   



 26 

Opiskelijat 

 11A 11B 11Y 

   

Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja 

Sirkka Tiihala Karoliina Koivupuu Antero Mäenalanen 

   

Alalah; Lo:a Berg Hanna 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 Leppiaho Emilia (1 Kylmä Anna 

Kakko Henry Leskelä Juulia Lahdenperä Henri 

Kari Henna Liukkonen Sonja Mommo Niila 

Karihtala Essi Maihkila Milja Väärälä Joakim 

Kauppi Janita Mikkola Niko  

Klauke Vera (1 Nakkula Annina 10 opp. 

Knuu; Miro Nilsén Henri  

Kämäräinen Kimmo Nylund Saara-Maria  

Lampela Aino-Maija Oinas Henri  

Lan:o Teemu Parkkasaari Anssi  

Lukkarila Jessica Piltonen Jarno  

Länsikallio Viljami Puumalainen Jenni  

Mikkola Anna-Emilia Sadinmaa Saara  

Nikupeteri Jonna Sihvonen Laura  

Oinas Riikka Taskila Anni  

Pokka Roosa Vaarala Laura  

Pää:önen Ma@   

Rau;o Roosa 22 opp.  

Vähä Aleksi (1 eronnut  

   

25 opp.   

(1 vaihto-opiskelija Saksasta 
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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 Hannunkivi Essi Kantola Laura 

Honkanen Anni Helanummi Erkki Kes;lä Nelli 

Hoskari Ida Inkilä Mika Kiviaho Mona 

Jaako Iida Karhumaa Juha Lai;nen Mari 

Juvonen Eveliina Karjalainen Leevi Men;lä Minna 

Kallio Sonja Kauppi Aleksi Nurmela Pia 

Koskinen Silja Ketola Aku Varonen Jarno 

Laakso Lo:a Korpi Ida  

Lehtoväre Laura Mäkimar@ Juho-Elias 8 opp. 

Maijala Anni Mäkimar@ Marianne  

Nikupeteri Iida (1 Männikkö An@  

Ohenoja Julia Paakkari Hanna 09Y 

Peurasaari Jere Pesola Niko  

Pirnes Julia Peura Aleksi Ryhmänohjaaja 

Puumala Pinja Pie;lä Jenni Antero Mäenalanen 

Rantamaa Linda Rinne Laura  

Rantamaula Taneli Ronkainen Saana Aaltonen Merituuli 

Ristolainen Toni-Pe:eri Suopajärvi Tiinamariia Järnfors Jani 

Saariniemi Saana Tauriainen Janita Kauppinen Jenni 

Toivoniemi Juho Yliherva Jani Kes;lä Laura 

Torkell Annika  Kylmä Aino 

Uusitalo Ella-Maria 21 opp. Lassila Milla 

Uusitalo Petri  Lämsä Katri 

Vaaraniemi Eveliina  Pos; Laura 

  Rimpisalo Elina 

25 opp.  Vaaraniemi Rebecca 

(1 eronnut  Ylimaunu Jonna 

  Österholm Mika 

   

  12 opp. 



 28 

S0pendit ja palkinnot 

 

Keminmaan lukion kevätjuhlassa jae*avat s+pendit ja muut palkitsemiset 2013 

   

Keminmaan kunta 300 € Elisa Ryyppö 

300 € Jenni Pie;lä 

100 € Marjukka Alaperä 

    

Keminmaan lukion Nordean s;pendirahasto   200 € Saana Ronkainen 

   

   

Viheriälä-sää;ö  100 € Toni-Pe:eri Ristolainen 

100 € Laura Rinne 

   

Kemin Seudun Osuuspankki 100 € Mika Inkilä  

   

Tuomo ja Mar@ Itkosen s;pendirahasto   100 € Saana Ronkainen 

   

Lions Club Keminmaa 100 € Leevi Karjalainen 

   

Lions Club Neidonkenkä 100 € Laura Kes;lä 

   

Kemi-Tornion Zontakerho ry 100 € Janita Tauriainen 

   

Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren Lukios;pendisää-

;ö 

  

300 € Jani Järnfors 

 300 € Lo:a Laakso 

 300 € Juha Karhumaa 

 300 € Linda Rantamaa 

 300 € Ella-Maria Uusitalo 

 200 € Henna Kari 

 200 € Jessica Lukkarila 

 200 € Viljami Länsikallio 

 200 € Annina Nakkula 

 200 € Tomi Jaakola 

 200 € Marita Kauppi 

 200 € Kirsi Sipola 

 200 € Lo:a Talvensaari 

    

Ara Hopian rahasto       100 € Ida Korpi 

100 € Niko Pesola 
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S0pendit ja palkinnot 

 Keminmaan lukion oppilaskunta 
50 € Essi Hannunkivi 

50 € Silja Koskinen 

 
50 € Aleksi Peura 

 
50 € Pinja Puumala 

 
50 € Linda Rantamaa  

 
50 € Elisa Ryyppö 

   

Mannerheimin Lastensuojelulii:o ry  Keminmaan paikallisosas-

to  tukioppilastoiminta 
25 € Essi Hannunkivi 

25 € Linda Rantamaa  

  

   

Keminmaan seurakunta 
50 € Aleksi Kauppi 

 
50 € Milla Lassila 

 
50 € Laura Pos; 

 
50 € Tiinamariia Suopajärvi 

 
  

Keminmaan nuorisotoimen s;pendi 75 € Aino Kylmä 

 75 € Aleksi Peura 

   

Amma@opisto Lappia, yhdistelmätutkinto  100 € Merituuli Aaltonen 

   

Keminmaan Pohjola-Norden ry paikallisosasto 50 € Jenni Pie;lä 

   

Pohjola Nordenin palkintokirjat 
 Marita Kauppi 

 
 Vilma Länsikallio 

 
 Kirsi Sipola 

 
  

Ruotsin kielen palkintokirja 
 Tuukka Rantamölö 

 
  

Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja  Elisa Ryyppö 

   

Teknologiateollisuuden 100-vuo;ssää;ö  1 000 € Elisa Ryyppö 

Science-mitali  Elisa Ryyppö 
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S0pendit ja palkinnot 

 
 

Saksan lii:otasavallan suurlähetystön palkintokirja  Jenni Pie;lä 

  

 
  

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakor@ 30 € Laura Rinne 

 30 € Toni-Pe:eri Ristolainen 

   

Helsingin Sanomien vuosikerta  Ella-Maria Uusitalo 

   

Äidinkielen palkintokirja  Elisa Ryyppö 

   

Englannin kielen palkintokirja  Laura Rinne 

  Saana Saariniemi 

  Janita Tauriainen 

   

Yhteiskuntaopin palkintokirja  Anni Maijala 

   

Matemaa@sten aineiden palkintokirja  Riku Alaiso 

   

Keminmaan kunta ja seurakunta lahjoi*avat Keminmaa histo-

ria -teoksen kaikille ylioppilaille.   

   

Parhaat kiitokset kaikille lahjoi*ajille!   
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Ilmoitusasiat 

 

ILMOITUSASIAT

Syksyn 2013 ylioppilaskirjoitukset järjestetään seuraavasti:

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 9.9.  ruotsi, A- ja B-oppimäärä

ti 10.9. englanti, A-oppimäärä 

ke 11.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, venäjä, englanti

Kirjalliset kokeet

pe 13.9.  äidinkieli, tekstitaidon koe

ma 16.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

ke 18.9. englanti, A-oppimäärä

pe 20.9.  ruotsi, A- ja B-oppimäärä

ma 23.9. äidinkieli, essee

ke 25.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 27.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ma 30.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, venäjä, englanti

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina elokuun 8. päivänä 2013 klo 9.00.

Lukuvuoden 2012–2013 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 5.6.2013.


