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Kannen valokuva Leena Lind   

 

 

NIHIL EST VIRTUTE AMABILIUSNIHIL EST VIRTUTE AMABILIUSNIHIL EST VIRTUTE AMABILIUSNIHIL EST VIRTUTE AMABILIUS    

Mikään ei ole hyveä rakasteavampaa 

Ajatus on Ciceron teoksessa Ystävyydestä. 

Marcus Tullius Cicero (3.1.106 eaa. – 7.12.43 
eaa.) oli roomalainen val;omies, puhuja, filosofi 
ja kirjailija.  

Arto Kivimäki: CARPE DIEM! Hauskaa ja hyödyllistä 

la;naa. Karisto 1999 
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Viisau@a, rohkeu@a, oikeamielisyy@ä ja kohtuullisuu@a! 
 

Keminmaan lukion vuosikertomuksen ajatukseksi on 
noste@u Ciceron lause, e@ä mikään ei ole hyve@ä ra-
kaste@avampaa. Yllä otsikossa mainitut an;ikin Krei-
kan neljä hyve@ä ovatkin olleet esillä pää@yvän luku-
vuoden toiminnassamme.  

Koulutyössä opiskellaan paljon ;etoa ja viisau@a. Viisa-
u@a on myös kyky soveltaa oppimaansa ja ajatella, mi-
ten ja miksi meidän tulisi toimia muu@aaksemme asioi-
ta ja elämäämme paremmaksi. Tietoa on kartute@u 
pitkäl; oppitunneilla oppimäärien vaa;mia asioita 
opiskellessa, mu@a myös yhdessä asioita poh;en. 
Olemme etsineet ;etoa kokeilemalla ja myös vieraile-
malla mm. yliopistolla ja kaivoksella. Uusia näkökulmia 
;etoon on saatu perinteisellä LUMA-viikolla, jonka val-
misteluun osallistuvat niin ope@ajat kuin opiskelijat. 
Tietoa ovat kouluun tuoneet myös koulullamme käy-
neet monet vierailijat.  

Haluamme kannustaa opiskelijoitamme sitoutumaan 
asioihin rohkeas;. Tiedeleirille Venäjälle lähteminen 
vaa;i uskallusta, mu@a antaa paljon. CERN-projek;n 
matka Sveitsiin edellyA ennakkotyötä ja opiskelua 
melkoisen määrän. Omiin kykyihin kanna@aa luo@aa ja 
o@aa vastaan haasteita.  

Kuluneena lukuvuonna olemme nostaneet esiin toisten 
huomioon o@amisen tärkeyden. Opiskelijat antoivat 
toisilleen tunnustusta hyvästä käytöksestä. On oikeu-
denmukaista kohdella toisia yhdenvertaises; ja huomioiden. Koulumme on juuri sen kokoinen, e@ä jokainen voi 
löytää oman paikkansa.  

Kevään ylioppilaskirjoitukset sujuivat odotusten mukaises;. Ylpeitä voimme olla vuosi vuoden jälkeen pohjasta, 
jonka olemme voineet tarjota: sijoi@uminen yliopistoon ja ammaAkorkeakouluun jatko-opintoihin on selväs; pa-
rempaa kuin valtakunnallises;. Kärkipäässä olemme olleet jo kauan: meillä opiskellaan ja kirjoitetaan niitä aineita, 
joilla por;t jatko-opintoihin avautuvat.  

Olen ylpeä ammaAtaitoisesta henkilökunnastamme. Työmme tässä lukiossa perustuu ammaAosaamisellemme 
sekä kyvylle tukea ja ohjata opiskelijoita. LUMA-ope@ajamme ovat saaneet myös valtakunnallista tunnustusta. 
Edessä on yhä enemmän uusia haasteita, joita tuovat mukanaan mm. sähköistyvä ylioppilaskirjoitus ja niihin rea-
goiminen opetuksen ja oppimateriaalien muu@uessa. Pian alkaa taas opetussuunnitelmatyökin.  

Viisau@a, rohkeu@a, oikeamielisyy@ä ja kohtuullisuu@a – kaikkea tuota toivon niille, jotka pää@ävät sekä valtakun-
tamme e@ä paikallistason koulutusratkaisuista. Opetus- ja kul@uuriministeriö valmistelee toisen asteen koulutuk-
sen rakenteellista uudistamista. Järjestäjäverkko ;ivistyy, mu@a toivo@avas; toimipaikkojen määrää pysyy ennal-
laan. Keminmaan lukio pystyy tänä vuonna ka@amaan val;onosuudellaan ja tuloillaan kaikki opetukseen ja oppilai-
siin kohdentuvat kustannukset. Oman keskikokoisen lähellä olevan koulun säilyminen on monen nuoren tulevai-
suuden kannalta tärkeää. 

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

 

Helena Niemitalo 

                                                                                                                                                                                 rehtori 
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LUMA-viikko 4.-8.11.2013 

LUMASHAKKI 2013 -turnaus käy;in alkukil-

pailujen kau@a ja voi@ajaksi selvisi Sakari 

Huhtelin. Shakin haasteo@elussa kansallinen 

shakkimestari Aleksi Wallin pelasi vii@ä opis-

kelijaamme vastaan ja voiA kaikki pelit. 

Päivän pähkinän tehtävät olivat päivi@äin 

yläkerran ilmoitustaululla. Pähkinät perus-

tuivat lähinnä nokkeluuteen. Vastanneiden 

kesken arvoAin palkintoja. 

LUMATIETÄJÄ 2013 -kilpailu pideAin kahden 

välitunnin aikana. Kysymykset testasivat 

myös yleis;etoa matemaaAsissa aineissa. 

Kisassa tuli tasapisteet Tomi Jaakolalle ja Vil-

jami Länsikalliolle.  

 

Valtakunnallinen lukion matema;ikka-, fysiikka- ja kemia-kilpailu pideAin viikon aikana.  

Tomi Jaakola kertoi kesän 2013 venäläis-suomalaisesta fysiikan ja matema;ikan kesäkoulusta Moskovassa sanoin 

ja kuvin. 

En;siä opiskelijoitamme kävi lukiolla kertomassa omista opiskeluistaan prosessitekniikan, lääke;eteen, hyvinvoin-

;tekniikan ja tuotantotalouden aloilta. 

FT Teemu Pennanen Oulun yliopiston fysiikan laitokselta kävi pitämässä luennon aiheesta Klassisesta moderniin 

fysiikkaan. Luento väliteAin etänä Pyhäjoen lukiolle, Kemin lyseon lukiolle ja Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lu-

kiolle. Luennon jälkeen Teemu pi; ”Teemun tupaa”, jossa hän keskusteli oppilaidemme kanssa kaikesta mahdolli-

sesta fysiikkaan ja sen opiskeluun lii@yväs-

tä. 

Emeritusprofessori Jorma Tuominiemi pi; 

etäluennon aiheesta Mikä on CERN ja mitä 

suomalaiset siellä puuhaavat? Keväällä oli 

tulossa Jorman ja viiden opiskelijan CERNin 

reissu, joten luento oli heille erityisen sopi-

va. 

Viikon lopuksi palkiAin parhaat shakin pe-

laajat, LUMA-;etäjät ja Päivän pähkinään 

vastanneet. Palkintoja olivat lahjoi@aneet 

Osuuspankki, Nordea ja Keminmaan kunta. 

Lisää kuvia ja linkkejä on koulun Internet-

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

LUMA-;imin puolesta Jorma Tiihala 
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Keminmaan lukion LUMA-ope�ajille tunnustus �imityöstään 

 

Lukiomme LUMA-ope@ajat Kari Alaperä, Tiina Hyyryläinen sekä Jorma ja Sirkka Tiihala saivat viime vuo-

den marraskuussa valtakunnallisen tunnustuksen yhteistyöstään. LUMA-keskus palkitsi kaiken kaikki-

aan kymmenen LUMA-toimijaa, joista koulumme LUMA-ope@ajat olivat ainoa menestystä nii@änyt työ-

ryhmä. 

Palkinnon perusteluissa korostetaan, e@ä Keminmaan lukion LUMA-ope@ajat ovat tehneet tärkeää työ-

tä LUMA-aineiden edistämisessä lukiossa ja tukeneet kannustavas; opiskelijoiden osaamista. ”He ovat 

esimerkki loistavasta ;imityöstä LUMA-aineiden opetuksen yhteisöllisessä kehi@ämisessä ja edistämi-

sessä”, perusteluissa todetaan. Tunnustuksen taustalla on myös koulussamme vuosi@ain järjeste@y 

LUMA-viikko, yhteistyö Oulun yliopiston kanssa ja toiminta Cern-;edeopetusverkostossa. 

Kemian ja matema;ikan lehtori Tiina Hyyryläinen haki kunniakirjan 8.11. Helsingin yliopiston fysiikan 

laitoksella pidetystä juhlallisesta palkinto;laisuudesta. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Kemin-

maan lukio noteeraAin valtakunnan tasolla, sillä koulumme on saanut LUMA-tunnustuksen lähes vuo-

si@ain, esimerkiksi LUMA-koulu-palkinnon vuonna 2008.  

Liisa Nurmesniemi 

”Yhdessä olemme enemmän” 

LUMA-viikko 4.-8.11.2013 
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Huh;kuun 23. päivä, hieman 

yli kello 8 linja-auto kaarsi 

koulun pihasta ja suuntasi 

kulkunsa koh; Oulun yliopis-

toa. Kyydissä olimme me, 

Keminmaan lukion toisen 

vuosikurssin fysiikan, kemian 

ja pitkän matema;ikan opis-

kelijat. Yliopistoreissun tar-

koituksena oli tutustua Ou-

lun yliopiston luonnon;e-

teelliseen ;edekuntaan.  

Saavuimme yliopistolle en-

nen kymmentä. Meitä olivat 

vastassa yliopiston lähes tyh-

jät käytävät. Opiskelijat oli-

vat luennoilla, ja vain muutamia reppuselkiä tallusteli siellä täällä. Tuntui oudolta, e@ä 17 000 opiskelijan 

yliopisto oli niin au;ona. Pian meitä vastaano@amaan saapui henkilö, joka opas; kulkuamme yliopistolla. 

Opastusta tosiaan tarvitsimme -− sokkeloisessa ja valtavassa rakennuksessa suunnistamiseen olisi tarvinnut 

navigaa@orin. 

Yliopistolla meille kerroAin monista luonnon;eteellisistä aineista, niiden opiskelusta ja ammaAmahdolli-

suuksista.  Meidät jaeAin kahteen ryhmään. Ryhmän 2 yliopistokierros alkoi he; jänni@äväs;, nimi@äin 

NMR:llä (nuclear magne;c resonance, suuri apuväline molekyylien rakennetutkimuksessa). Saavuimme 

huoneeseen, jossa oli kuusi spektroskooppia. Ne tuoAvat ;laan noin 10 000-kertaisen magneeAkentän 

maan magneeAken@ään verra@una. Huoneessa oleminen aiheuA ainakin minulle höpön olon. Jouduimme 

viemään kännykkämme eri huoneeseen, e@eivät ne menisi rikki. Kyllä, maltoimme luopua kännyköiden 

näpräilystä hetkeksi. NMR:n esi@elijä oA spektroskoopilla magneeAkuvan tomaa;sta. Kemian ope@ajam-

me Tiina Hyyryläinen pohdiskeli, josko tomaa;n voisi vielä syödä. 

Täh;;eteen esi@ely oli stereotypioiden rikkomista. Kävi ilmi, e@ä täh;;ede ei olekaan öistä täh;en ;irailua 

kaukoputkella vaan ;ede@ä, jossa apuvälineenä toimii muun muassa ;etokone. Tutustuimme myös biofy-

siikkaan eli alaan, joka perustuu elävään sovelle@avaan fysiikkaan. Jos hyönteisten silmät, aivot ja työ esi-

merkiksi tutkijana tai ope@ajana kiinnostavat, tässä voisi olla oikea opiskeluala. Biofyysikko voi työskennellä 

monessa eri työtehtävässä ja monissa eri työpaikoissa. 

Meille kerroAin jalosta pää@ely;eteestä ja ongelman ratkaisuvälineestä, matema;ikasta. Saimme kuulla, 

e@ä yliopisto- ja lukiomatema;ikka eroavat muutenkin kuin vaikeustasoltaan. Yliopistoissa pääpaino on 

pää@elemisessä ja todistamisessa. Monien kurssien nimet olivat mielenkiintoisia: salausmenetelmät sekä 

kryptografia, pari mainitakseni. Lii@yvätkö ne agenApuuhiin ja Teräsmieheen? En ;edä, mu@a hyvältä kuu-

Tietoa ja tomaa$a Oulun yliopistossa 
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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.” 

Tietoa ja tomaa$a Oulun yliopistossa 

lostaa. Matemaa;koilla on monia työpaikkamahdollisuuksia, esimerkiksi teollisuudessa, elinkeinoelämässä ja 

kouluissa.  

Matema;ikan lisäksi meille esitel;in ;lasto;ede@ä. Siinä kyse on hallinnasta − sa@uman ja vaihtelun hallin-

nasta. Informaa;on suoda@aminen datasta lii@yy myös ;lasto;eteeseen. Kuulostaa hienolta, eikö to@a? Ke-

mian esi@elyssä saimme kuulla, millainen voisi olla kemis;n tavallinen työpäivä. Lisäksi meille seliteAin bio-

hajoavista vedenpuhdistajista sekä kompleksi-ultrasuodatustekniikasta.  

Jo eri@äin kliseinen ja kulunut sanonta "Raskas työ vaa;i raskaat huvit" vaiku@aisi kuvaavan melko osuvas; 

yliopiston opiskelijoita. Tunnelma oli hauska. Käytävillä soi musiikkia, jotkut olivat pukeutuneet hauskas;, ja 

näimmepä me teltankin pystyte@ynä sisälle. Edes suomalainen rujo perusluonne ei voi väl@yä ihmiskontak-

teilta täpötäydessä ruokalassa. 

Tutustuminen yliopistoon oli joillekin tärkeää tulevaisuuspohdintojen kannalta, joillekin tapa väl@yä arkikou-

lupäivältä. Kumminkin varmas; jokaisen meidän mieleemme eksyi paluumatkalla ajatus: "Olisiko tuo minun 

tuleva opiskelupaikkani?" Luultavas; osa meistä tulee vielä kohtaamaan Oulun yliopiston yliräikeät seinät 

yliopisto-opiskelijana. 

                                     Maarit Petäjäjärvi 
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Vierailuilla  

Kemin kaivoksella 
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Lapin AMK:n Kemin  kampuksella tekniikan yksikössä 
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Kaksi viikkoa Korolevissa 

 

Kahden viikon aikana tutustuimme moniin mielenkiintoisiin paikkoihin. Pääsimme käymään Venäjän federaa;on 

Avaruustoimiston avaruuslentojen johtokeskuksessa, joka toimii yhteistyössä Houstonin kanssa. Kävimme myös Juri 

Gagarinille nimetyssä kosmonauAen koulutuskeskuksessa. Siellä meille kerroAin avaruuslentäjien koulutuksesta ja 

esitel;in muun muassa vanhoja avaruuslennoilla käyte@yjä moduuleja sekä sentrifugi. Tapasimme myös yhden kos-

monauteista, ja hän kertoi meille millaista kosmonauAna olo on.   

Yhden illan ohjelmaan kuului Moskovan Suuressa sirkuksessa käyn;, ja ainakin itse pidin sitä todella hienona koke-

muksena. Esitys oli todella uskomaton ja monipuolinen, ja lisäksi siihen kuului vierailevan amerikkalaisen sirkusryh-

män numero. Esitys oli syystäkin loppuunmyyty. 

Tutustuimme yhden päivän ajan Kremliin, jossa kiersimme oppaan johdolla ja näimme monia hienoja rakennuksia. 

Kremlin museossa oli mahtavaa tutustua Venäjän keisariaikaan, ja siellä oli näy;llä paljon upeita esineitä, kuten 

Fabergén munia.   

Muita tutustumiskohteita olivat Zhukovskin kaupungin lukiot, joissa meille esitel;in lukio-opiskelun lisäksi muun 

muassa lentokonepienoismallien rakentamista sekä lentokonesimulaa@oria.   

Yliopistolla professorit opeAvat meille erilaisia yliopistomatema;ikan ongelmanratkaisutapoja. Opiskelupäivät oli-

vat melko pitkiä, mu@a taukoja oli kuitenkin useita. Lisäksi meille pideAin luentoja muun muassa maailmankaikkeu-

den rakenteesta ja rakeAmallien suunni@elusta. Osa luennoista oli englanninkielisiä ja osa tulkaAin venäjästä suo-

meksi. Jotkut professoreista puhuivat englan;a ehkä hieman heikommin, mu@a ainakin heidän käy@ämänsä kieli oli 

helpos; ymmärre@ävää. Yliopistotason tehtävät eivät olleet lukion ensimmäisen vuosikurssin oppimäärällä ihan 
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Pääsin tutustumaan ;edeopetukseen Venäjällä sekä 

moniin hienoihin paikkoihin ollessani kesäkoulussa 

Venäjällä Korolevin kaupungissa Moskovan alueen 

val;on yliopistossa kesällä 2013. Minun lisäkseni 

matkalla oli 25 lukiolaista eri puolilta Suomea. 

Lähdimme illalla Helsingin rauta;easemalta Tolstoi-

junalla koh; Moskovaa. Kieltämä@ä juna oli melko 

erilainen kuin suomalaiset junat, mu@a matka sujui 

oikein hyvin. Aamulla olimme perillä Moskovassa, ja 

lähdimme yliopistolle. Siellä meille esitel;in yliopis-

ton opiskelija-asuntola, jonka toinen kerros oli va-

ra@u kesäkouluun osallistujille. Asuntolan, niin kuin 

monien muidenkin rakennusten, ulkoasu oli melko 

koruton, mu@a asuntola oli vasta remontoitu ja se 

oli oikein siis;. Majoituimme kolmen hengen huo-

neissa. Kun tavarat oli viety asuntolaan, meille esi-

tel;in yliopistoa ja me kesäkoululaiset esi@elimme 

itsemme toisillemme. 
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Kaksi viikkoa Korolevissa 

helpoimmasta päästä, mu@a niiden poh;minen oli melko mielenkiintoista.  

Iltaisin oli yhteistä liikunta ja pelasimme jalka- ja koripalloa sekä kävimme yliopiston kuntosalilla. Ainakin omasta mie-

lestäni liikunta illalla oli loistavaa vastapainoa päivän opiskelulle ja matkustamiselle. Kaikki osallistuivat ak;ivises; ja 

viihtyivät.   

Vaikka kuulinkin melkoisia kauhuju@uja matkalla tarjo@avasta ruoasta, en ainakaan itse voi vali@aa siitä. Toki se oli 

erilaista kuin suomalainen ruoka, mu@a itse ainakin tutustuin mielelläni venäläiseen ruokakul@uuriin. Lisäksi ruokaa 

tarjoAin niin runsaas;, e@ä ruokailujen välillä ei tullut kertaakaan nälkä.      

Omasta mielestäni matka oli todella mielenkiintoinen ja avartava, ja voin suositella sitä muillekin.    

 

Tomi Jaakola 
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CERN-/edeprojek/ 2013–14  

CERN-projek;n tarkoitus on antaa lukion opiskeli-

joille katsaus tämän hetkiseen ;etoon hiukkasfy-

siikasta ja sen tutkimuksesta. Projek; toteuteAin 

yhteistyössä Pyhäjoen lukion, Oulun Suomalaisen 

Yhteiskoulun lukion ja Kemin lyseon lukion kanssa. 

Järjestelyissä olivat mukana myös suomalaisista 

lukioista koostuva CERN-verkosto, Helsingin yli-

opiston fysiikan tutkimuskeskus HIP, Opetushalli-

tus sekä maailman suurin hiukkasfysiikan tutki-

muskeskus CERN, joka sijaitsee Genevessä, Sveit-

sissä. Projek;n kesto oli lähes yksi kalenterivuosi 

ja se huipentui huh;kuussa 2014 vierailuun CER-

Nissä yhdessä muiden koulujen projek;opiskelijoi-

den ja -ope@ajien kanssa. 

Keminmaan lukiosta projek;in osallistui viisi toisen vuosikurssin fysiikan opiskelijaa Riku Alaiso, Tomi Jaakola, Mi-

ka Petäjäjärvi, Lo@a Talvensaari ja Ville-Henrik Valli sekä ope@aja Jorma Tiihala. Projek;n aikana opiskel;in hiuk-

kasfysiikkaa ja siihen lii@yviä kvanAfysiikan ja klassisen fysiikan asioita sekä teh;in vierailuja. Seuraavassa on ker-

ro@u lähinnä näistä vierailuista. 
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CERNin respassa 

Oulun yliopiston luonnon�eteellisen �e-

dekunnan fysiikan laitos 

Marraskuussa vierailimme yhdessä muiden 

koulujen projek;laisten kanssa Oulun yli-

opiston fysiikan laitoksella, jossa meille 

kerroAin hiukkaskiihdyAmien perusperi-

aa@eista sekä fysiikan laitoksen mahdolli-

suuksista hyödyntää niitä. Samalla saimme 

;etoa fysiikan opiskelumahdollisuuksista 

sekä fyysikon arjesta. Toki myös kiertelim-

me Linnanmaan kampusta sekä ais;mme 

akateemista ilmapiiriä.  

Fysiikan laitoksen laboratoriossa 
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Emeritusprofessori Jorma Tuominiemen etäluento 

Marraskuun LUMA-viikolla saimme projek;kouluille etäluentona emeritusprofessori Jorma Tuominiemen esityk-

sen standardimallin perusteista ja hiukkasfysiikan tutkimuksesta. Professori Tuominiemi on työskennellyt CERNis-

sä mm. tutkimusryhmässä, joka aikanaan on saanut fysiikan Nobel-palkinnon. Myöhemmin CERN-vierailulla kuu-

limme, e@ä hän käy edelleen ak;ivises; CERNissä ja pitää siellä mm. esityksiä ;edeleirikoululaisille. 
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CERN -/edeprojek/ 2013–14  

Vierailu Pyhäsalmen maanalaisen fysiikan tutkimuskeskuksessa 

CUPP (Centre Of Underground Physics in Pyhäsalmi) sijaitsee edelleen toimivassa Pyhäsalmen kaivoksessa 

n. 200 km Oulusta etelään. Keskus toimii Oulun yliopiston alaisuudessa ja sen yhteistyökumppaneina ovat 

mm. Jyväskylän yliopisto sekä Århusin yliopisto ja se tekee yhteistyötä monien muiden tahojen kanssa mm. 

Venäjällä.  

Vierailimme CUPPissa Kemin projek;laisten kanssa helmikuussa ja isäntänämme toimi en;nen koulumme 

oppilas Jari Joutsenvaara. 

Tutkimuskeskuksessa tutustuimme siellä tehtävään tutkimukseen ja vierailimme kaivoskuilussa sijaitsevalla 

mi@ausasemalla. Koska ryhmämme tutkimuskohteena itse CERN-vierailua varten oli hiukkasfysiikan stan-

dardimalli, olimme pyytäneet mallin esi@elyä. Sen hoi; ansiokkaas; CUPPin johtaja Timo Enqvist.  

Saimme kuulla myös LAGUNA-hankkeesta, joka on toteutuessaan yksi Suomen ;eteen historian merki@ä-

vimmistä tapahtumista. Puhutaan "Suomen CERNistä". Hankkeessa tullaan ampumaan neutriinosuihkuja 

CERNistä ja suihkua mitataan tuhansien kilometrien päässä olevalla mi@ausasemalla. Mahdollisia paikkoja 

mi@ausasemalle on maapallolla toistakymmentä ja Pyhäsalmella on puolellaan monia kovia faktoja aseman 

saamiseksi sinne. Kansainvälisiä päätöksiä odotetaan vuoden 2014 aikana. 

CUPPin miausasema maan alla  Hiukkasten liikeratatutkimusta sumukammion avulla 
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Teemu Pennasen luento lukiolla  

Vähän ennen lähtöämme CERNiin saimme vielä oppitunnin standardimallista. Sen kävi koulullamme pitä-

mässä tohtori Teemu Pennanen Oulun yliopiston fysiikan laitokselta. Oppitunnin pohjalta teh;in omaan 

esitykseemme vielä viimeisiä parannuksia. 
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CERNin matkapäiväkirja 

Perjantai 4.4.2014 

Lähdimme lukion pihasta klo 6.00 bussilla Ouluun, josta lento Helsinkiin läh; klo 9.10. Helsinkiin saapumisen jäl-

keen söimme sekä kiertelimme lentoasemalla muutaman tunnin ajan. Lento Geneveen läh; kello 16.10. Saavuim-

me Geneveen kello 18.10 paikallista aikaa. Lentoasemalta pääsimme junalla muutamassa minuu;ssa Geneven 

päärauta;easemalle. Sieltä matkaa hotellillemme oli noin puoli kilometriä. Saavuimme nopeas; hotelli Moder-

neen ja kävimme paikallisessa McDonald´sissa. Illemmalla vierailimme hostellissa, jossa muiden lukioiden opiskeli-

jat yöpyivät. Samalla suunni@elimme seuraavan päivän toimintaa. 

Lauantai 5.4.2014 

Raskaan matkustamispäivän jälkeen 

unet jäivät hieman lyhyiksi aikaisen 

kello seitsemän herätyksen vuoksi. 

Aamupalan jälkeen lähdimme koh; 

muiden lukiolaisten hostellia, josta 

lähdimme bussilla koh; Cha-

monix´ta kello 8.00. Matkaa Cha-

monix’hin, joka on idyllinen alppiky-

lä Mont Blancin juurella, kertyi noin 

120 km. Kylästä nousimme kaapeli-

hissillä Aiguille du Midille (korkeus 

3842 m). Näkymät olivat henkeäsal-

paavat ja aurinko paistoi täydeltä 

taivaalta. Huikea kokemus oli lasista 

tehty koppi, jossa pääsi kokemaan, 

miltä tuntuu seisoa "tyhjän päällä" 

allaan 500 metrin pudotus.      

Aamupäivä meni ra@oisas; maisemia ihaillessa. Puolen päivän maissa laskeuduimme takaisin Chamonix’hin. Ky-

lässä aloimme etsiä ruokapaikkoja. Osa tyytyi taas syömään McDonald’sissa, kun taas osa halusi kunnon lounaan 

ravintolassa. Korkeus ja ruoka tekivät tehtävänsä, ja bussissa oli uneliasta porukkaa seuraavan kahden tunnin ajan. 

Chamonix’sta siirryimme koh; Montreux’ta, joka on tunne@u mm. Deep Purplen biisistä "Smoke on the water" ja 

Queenin laulajan Freddy Mercuryn patsaasta, jota jäimme kuvaamaan toviksi. Montreux’sta jatkoimme Geneven 

järven rantaa pitkin koh; Lausannea. Genevessä olimme kello 17.30 ja suuntasimme hotellillemme lepäämään. 

Aiguille du Midi, 3842 m 
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CERNin matkapäiväkirja 

Puistoshakkia Genevessä 

Sunnuntai 6.4.2014 

Tänään saimme nukkua hieman pidempään, 

sillä lähtö oli vasta 9.00. Suuntasimme Geneven 

vanhaan kaupunkiin, jossa katselimme puistoja 

ja kirkkoja ja pelasimme kansainvälisen shakki-

turnauksen kemiläisten ja albanialaisen miehen 

kanssa. Kemiläiset hävisivät molemmat o@elut.  

Shakkiturnauksen jälkeen hajaannuimme pie-

niin ryhmiin ja söimme kuka missäkin. Ruuan 

jälkeen lähdimme rai;ovaunulla Puoli viiden 

aikaan palasimme rai;ovaunulla hotellille ja 

kuudelta opiskelimme fysiikkaa. 

Riia Rinta-Filppula 

Maanantai 7.4.2014 

Tänään lähdimme aamupalan jälkeen rai-

;ovaunulla Cerniin. Siellä tapasimme vie-

railumme järjestäneen Opetushallituksen 

yhdyshenkilön Rii@a Rinta-Filppulan, joka 

esi@eli meille aluksi Cernin toimintaa ylei-

ses;.  

Tämän jälkeen tutkija Jukka Kommeri pi; 

meille luennon hajautetusta laskennasta ja 

DataGrid-projek;sta. Pääsimme myös nä-

kemään Cernin valtavan ;etokonekeskuk-

sen ja ;etokonemuseon. Tämän jälkeen 

menimme lounaalle Cernin ravintolaan. 
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Lounaan jälkeen lähdimme tutustumaan Cernin CMS-koeasemaan. Matkus;mme linja-autolla parikymmentä ki-

lometriä, kunnes tulimme perille.  

Siellä tutkijat Lauri Wendland sekä Louise Skinnari kertoivat meille CMS-projek;sta ja jakoivat meidät kahteen 

ryhmään. Sen jälkeen menimme sadan metrin syvyyteen maan alle ja pääsimme näkemään koko valtavan CMS-

ilmaisimen, joka oli melkein parin liikuntasalin kokoinen.  

Tällä ilmaisimella löydeAin Higgsin hiukkanen pari vuo@a si@en. CMS:n näkeminen oli hieno kokemus. Pala@u-

amme Cerniin kävimme vielä Microcosmoksessa ja Globessa, jotka olivat Tietomaan kaltaisia paikkoja. 

Loppuillan kiertelimme kaupungilla ja söimme kebabia läheisessä ravintolassa. Ruoka oli hyvää, koska siinä oli 

oikeaa lihaa, mu@a ehkä hieman kuivaa ilman kas;ke@a. 
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Keminmaalaiset ja kemiläiset CMS-asemalla Takana näkyvällä 

ilmaisimella löyde$in Higgsin hiukkanen 

Iris-skanneri  

Louise Skinnari 

K
u

va
 J

o
rm

a 
Ti

ih
al

a 
K

u
va

 L
o

u
is

e 
Sk

in
n

ar
i 

K
u

va
 J

o
rm

a 
Ti

ih
al

a 

Standardimallin esielyä CERNissä 
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CERN on Euroopan hiukkasfysiikan tutkimus-
keskus. Se tutkii aineen perusolemusta ja 
voimia, jotka pitävät sen koossa. 

CERN on lyhenne sanoista Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire. Tämä ”conseil” 
eli neuvosto perusteAin 1952, ja se muu@ui 
”organisaa;oksi” 1954. Nimilyhenne 
säilyteAin kuitenkin ennallaan. Nykyisin 
CERNinä tunnetun tutkimuskeskuksen 
rakentaminen aloiteAin 1955. Se sijaitsee 
Geneven kaupungin kupeessa Sveitsin ja 
Ranskan rajalla, pääosin sveitsiläisen 
Meyrinin ja ranskalaisen Prévessin-Moëns'n 
alueella. Järjestön päämaja on Meyrinissä. 

CERNissä on noin 2 500 vakituista työnteki-
jää, ja vuosi@ain siellä vierailee lähes 7 000 
tutkijaa. CERNin kanssa yhteistyössä tai sen 
kanssa työskentelee yli kolmasosa maailman 
kokeellisista hiukkasfyysikoista. Organisaa;-
on jäsenval;oina on 20 Euroopan maata. 
Suomi lii@yi organisaa;on jäseneksi vuonna 
1991. Suomen osallistumista CERN:n projek-
teihin hoitaa Fysiikan tutkimuslaitos HIP. 
 

Wikipedia 
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Tiistai 8.4.2014 

Saavuimme rai;ovaunulla Cerniin ennen kah-

deksaa. Ensimmäiseksi kuulimme Katri Lassila-

Perinin luennon hiukkaskiihdyAmistä, hiukkasil-

maisimista ja hiukkasfysiikan tulevaisuuden 

haasteista. Meille kerroAin mm. miksi, mitä ja 

miten hiukkasia kiihdytetään, mitä hiukkaskiih-

dyAmen rakentamiseen tarvitaan ja mitä ta-

pahtuu ;e@yjen hiukkasten törmätessä. Luen-

non jälkeen Harri Toivonen puhui meille yhdes-

tä Cernin uusista projekteista, IdeaLabista, jossa 

fyysikot, insinöörit, yritykset ja tutkijat luovat 

yhdessä perus;eteestä uusia ideoita ja jopa 

tuo@eita. 

Lounaan jälkeen tutustuimme CLOUD-

kokeeseen AnA Onnelan opastuksella. CLOUD-

kokeessa tutkitaan, vaiku@aako kosminen sätei-

ly ilmastonmuutokseen. Luento oli mielenkiin-

toinen, koska siinä anneAin uusi näkökulma 

ilmastonmuutoksen syihin.  

Seuraavaksi vuorossa oli CLIC-projek;, josta 

meille kertoi saksalainen Markus Aicheler. Lu-

ento oli ehkä matkan hauskin, eikä englan;a 

ollut vaikea ymmärtää. Lisäksi saimme erityisen 

;laisuuden vierailla CLIC-projek;n laskentahuo-

neessa. 

Cern-päivän pää@eeksi pidimme muille ;edelei-

rikoululaisille esityksemme standardimallista. 

Voimme siis sanoa käyneemme luennoimassa 

hiukkasfysiikasta Cernissä! 

Cernin vierailun jälkeen menimme rai;ovaunul-

la kauppakeskus Balexer;in. Siellä aikaa vieräh; 

reilu tun;, jonka jälkeen palasimme hotellille. 

Illalla kävimme vielä syömässä ja kiertelimme 

kaupungilla.  

Markus Aicheler pi/ reissun hauskimman luennon  

CLOUD-halli  

Katri Lassila-Perini  
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CERNin matkapäiväkirja 

Keskiviikko 9.4.2014 

Viimeinen päivä Cernissä ja samalla viimeinen 

kokonainen päivä Genevessä koiA. Saavuim-

me perille Cerniin suurin piirtein samaan ai-

kaan kuin edellisinä päivinä. Ensimmäiseksi 

meillä oli standardimallia koskeva luento, jon-

ka pi; meille Cernissä työskentelevä teoree-

;kko Aleksi Kurkela.  Luento oli normaalista 

hieman poikkeava, sillä hän kyseli meiltä, mit-

kä asiat ovat jääneet epäselviksi ja luennoi 

meille niistä. Aleksi oli eri@äin huumorintajui-

nen ja samalla todella innostunut omasta am-

ma;staan, mikä teki luennosta loistavan. 

Standardimalliluennon jälkeen meille pi; lu-

ennon an;materiasta tanskalainen Lars V. Jor-

gensen. Hän puhui selkeää englan;a ja aihe 

itsessään oli eri@äin mielenkiintoinen. An;ma-

teria voi olla tulevaisuudessa avain kaukaiseen 

avaruusmatkustukseen ja hankalien syöpien 

parantamiseen. Kuitenkin vielä nykypäivänä 

an;materian valmistus on niin hankalaa, e@ä 

sen hyödyntäminen onnistuu aikaisintaan vas-

ta vuosisatojen päästä. Luennon jälkeen pää-

simme vierailemaan an;materian koeasemal-

la. Sen jälkeen suuntasimme ruokalaan. 

Ruokailun jälkeen oli aika tehdä yhteenveto 

vierailustamme Cernissä. Täy;mme palautela-

put samalla, kun Rii@a kertoi meille mahdolli-

suuksistamme päästä töihin Cerniin tulevai-

suudessa. Sen jälkeen kemiläiset ja pyhäjoki-

set pi;vät meille esitelmän ensin an;materi-

asta ja sen jälkeen neutriinoista.  

Aleksi Kurkela, teoree$nen fyysikko  

An/materiatutkimus, Lars V. Jorgensen 
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Torstai 10.4.2014 

Heräsimme puoli kahdeksalta, pakkasimme ja söimme aamupalaa, ja klo 8.10 olimme jo matkalla bussipysäkille. 

Viete@yämme pari tun;a Geneven lentokentällä, olimme matkalla Helsinkiin.  Helsingin lentokentällä söimme, 

minkä jälkeen kiertelimme lentokentällä useita tunteja.  Kahdeksan aikaan hyppäsimme Ouluun menevään len-

tokoneeseen, ja Oulusta jatkoimme bussilla Keminmaalle. Matka oli ohi, mu@a muistot jäävät. 

Projek;amme olivat tukemassa: CERN, Opetushallitus, Outokumpu OY, Keminmaan kunta sekä CERN-

opiskelijoiden vanhemmat. Kaikille suuret kiitokset! 

Projek;laiset:  Riku Alaiso, Tomi Jaakola, Mika Petäjäjärvi, Lo@a Talvensaari, Ville-Henrik Valli ja Jorma Tiihala 

CERNin matkapäiväkirja 

Yhdistyneiden kansakun/en Euroopan päämajassa 

Esitelmien jälkeen lähdimme koh; YK:n pää-

majaa. Rai;ovaunumme jäi kuitenkin jumiin 

edellä sa@uneen kolarin takia ja jouduimme 

vaihtamaan korvaavaan bussiin, joka oli aivan 

täynnä, eikä liikkuma;laa ollut ollenkaan. 

Myöhästyimme hieman varatusta ajasta 

YK:ssa onne@omuuden vuoksi, mu@a se ei 

onneksi haitannut. Kiersimme alue@a noin 

tunnin oppaamme johdolla. YK:ssa oli paljon 

upeita saleja ja alue itsessään oli mahtava. 

YK:n vierailun jälkeen suuntasimme takaisin 

hotellille pakkaamaan seuraavan aamun läh-

töä varten. Illalla kiersimme Genevessä aluei-

ta, joissa emme olleet vielä käyneet. 
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Juhlapäivien taustaa   

• Vanhojentanssiperinteen juuret yltävät aina 

1920–30-luvuille saakka: juhlavan show´n on 

todennäköises; aloi@anut Helsingin normaali-

koulu.   

• Vanhojenpäivää on viete@y satunnaises; 1930-

luvulta läh;en, ja vasta 50-luvulla tapa on alka-

nut vakiintua ja levitä. Juhla on ainutlaatuinen, 

suomalainen ilmiö: sillä ei ole vas;ne@a naapu-

rimaissamme.  

• Hienosteleva juhliminen ei sopinut 1960–70-

luvuilla valloillaan olleeseen vasemmistoradika-

lismiin. Juhlan vakiintuessa osa nuorista boiko-

toi sitä ”porvarillisena hapatuksena”.  

• Nykyisiä penkinpainajaisia edelsi 1800-luvun 

lopulla vallinnut perinne: maaseutukaupunkien 

ylioppilaskokelaat läh;vät Helsinkiin yo-kokeen 

suullisiin kuulusteluihin, joten heille järjes-

teAin lähtöjuhla.  

• Abien yhtenäinen pukeutuminen näkyi jo yli 

sata vuo@a si@en. Heidän ha@uaan koris; 

usein sininen harso. Abiturien;t marssivat läh-

töjuhlassaan kaupungin halki.  

• Penkinpainajaiset-nimitys tuli käy@öön 1900-

luvun alkupuolella. Kyseessä lienee puheenpar-

si koulun penkkien painamisesta, kuten mones-

sa koulussa tunnetusta penkkarilaulusta käy 

ilmi: ”Painakaa te koululaiset koulun penkkilöi-

tä, lukekaa@e läksyjä ja valvokaa@e öitä.”  

• Lähtöjuhlaperinne loppui 1920-luvulla, jolloin 

YO-kokeet siirreAin kokonaan kouluille.  

Lähteet:   

”Vanhojenpäivä keksiAin Norssissa”   

(Kirkko&Kaupunki 11.2.2008) 

Saarikoski, Helena: Kouluajan kivoin päivä: Folkloris/nen 

tutkimus penkinpainajaisperinteestä. SKS, 1994 

O TEMPORA O MORES! 

 

Vin$en kätköistä tanssiaisglamouriin 

– opeajien vanhojenpäivä- ja pen-

kinpainajaismuisteloita 
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En/sten nuorten vanhojenpäivät ja penkkarit 
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En/sten nuorten vanhojenpäivät ja penkkarit 

Haasta@elimme neljää koulumme ope@ajaa heidän omien kouluaikojensa sekä työvuosiensa vanho-

jenpäivä- ja penkkarimuistoistaan. Esi;mme jokaiselle samat kysymykset: 

1. Missä ja milloin vie;t omaa vanhojen- ja penkinpainajaispäivääsi? 

2. Miten valmistauduit näihin juhliin? 

3. Millaisia perinteitä vanhojenpäiviin ja penkkareihin kuului omassa nuoruudessasi? 

4. Millaisia perinteitä näissä juhlissa on vaali@u ope@ajavuosiesi aikana?  

5. Mikä vanhojenpäiviin tai penkkareihin lii@yvä muisto on ollut mieleenpainuvin? 

6. Miten juhlapäiviin lii@yvät perinteet ovat muu@uneet? 

7. Terveisesi tuleville vanhoille ja abeille, jotka suunni@elevat ensi lukuvuonna omia juhliaan?  

 

Antero Mäenalanen 

1. Vanhojenpäivää ja penkkareita vie;n Tornion yhteislyseossa vuosina 1970 ja 1971. 

2. Vanhojenpäivänä pukeuduAin vanhas; ja arvokkaas;. Etsin juhlaa varten isäni vaatekaapista vanhan mus-

tan puvun. Joillakin luokkatovereilla saa@oi olla mukanaan myös ha@u ja päällystakki. Penkinpainajaisia var-

ten asut valmisteAin hyvissä ajoin. Muis;kuvani on, e@ä penkkareissa ylläni olivat metsätyömiehen kamp-

peet. Valmisteluihin kuului myös se, e@ä naapurista varaAin penkkariajelua varten hevonen ja reki: kuski 

tuli juhlapäivänä koululle sovi@uun aikaan. Luokanvalvojalle hankiAin lahja penkkaripäivää varten. Häntä ei 

kuitenkaan kyydite@y kotoaan, koska lukiomme sijaitsi kaupunkialueella. 

3. Vanhojenpäivänä pukeuduimme vanhoihin asuihin, mu@a meillä ei ollut tansseja. Penkkareissa koulun sei-

nillä oli kuvia luokanvalvojista, samoin luokkatovereista. Koko koulua ei kuitenkaan koristeltu – lähinnä vain 

oma luokka. Alempiluokkalaiset kantoivat abit ulos koulusta suoraan koululle ;la@uun rekeen. Penkkariaje-

lulla kävimme kulkueena.  

4. Aikaisemmassa työpaikassani Muurolan lukiossa pideAin perinteiset vanhojentanssiaiset. Ennen tytöt teki-

vät yleensä mekkonsa itse ja pojat lainasivat tai vuokrasivat pukunsa. Vanhojenpäivä oli oman koulun juhla. 

Penkkareissa koulun seinillä oli aina kuvia ope@ajista ja heistä oli valmisteltu lauluja. Kyyditysperinne oli 

voimissaan Muurolassa. Urani alkuvaiheessa luokanvalvojat kyyditeAin koululle autoilla. Myös jonkinlainen 

abiradiolähetys kuului luokkiin. Penkinpainajaisiin kuului myös se, e@ä abit kiiAvät koulun henkilökuntaa, 

kuten siivoojia ja kei@äjiä, esimerkiksi kukin tai makeisin. 

5. Parhaiten mieleeni on jäänyt omista penkkareistani se, e@ä pääsin kerrankin hevoskyydillä koulusta ko;in. 

Matkaa kertyi noin kuusi kilometriä, ja pakkassäässä ajel;in. 

6. Vanhojenpäivät kehi@yivät 1990-luvulla en;stä näy@ävämpään suuntaan. Tuolloin pukuja aleAin vuokrata 

esimerkiksi kaupungintea@erilta. Nykypäivänä asut on suunniteltu huolellises; ja ;la@u esimerkiksi ne;stä. 

Penkkareissa on nykyään joka vuosi jokin teema, jonka varaan koko spektaakkeli on rakenne@u. Massaviih-

de näkyy niin pukeutumisessa kuin rekvisiitassakin. 

7. Perinteistä tulee pitää kiinni, sillä niillä on oma merkityksensä. 
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En/sten nuorten vanhojenpäivät ja penkkarit 

Eeva-Liisa Tähtinen 

 

1. Vie;n vanhojenpäivää ja penkkareita Nurmijärven yhteiskoulussa vuonna 1971 ja 1972. 

2. Vanhojenpäivään valmistauduin siten, e@ä menin vin;lle ja kaivoin esiin mummon vanhat varsikengät ja 

mustan puolipitkän hameen. Teetä;n vanhojenpäivää varten vanhan, 1800-luvun mallisen mustan puseron. 

Penkkareita varten puolestaan lainasin tädiltäni kansallispuvun.  

3. Vanhojenpäivänä näy@elimme oman ty@öluokkamme kesken. Improvisoitu näytelmä esiteAin vain omalle 

luokalle: keksimme itse roolit. Näy@elin papin vaimoa. Mitään koulun yhteistä ohjelmaa ei ollut. Penkkari-

päivänä vierailimme eri ope@ajien luokissa ja esi;mme ope@ajiimme lii@yviä lauluja. Juhlapäivää varten 

näh;in paljon vaivaa, sillä sitä edelsivät kuukausien valmistelut. Myös kakkosluokkalaiset valmis;vat abeista 

laulut, jotka esiteAin, kun nämä kanneAin kultatuolissa ulos koulusta. Si@en lähdimme henkilöautoilla 

penkkariajelulle, ja meillä oli illalla juhlat. 

4. Muistan, e@ä ope@ajan urani alkuvuosina penkkareissa panosteAin ope@ajista laulamiseen. Täällä Kemin-

maan lukiossa laulut esiteAin yhteisessä ;laisuudessa. Koululla oli seinäpiirustuksia ope@ajista, mu@a muu-

ten koristeita ei ollut kovinkaan paljon. Penkkareihin lii@yi ennen enemmän hulinaa.  Abeilla oli penkkaripäi-

vänä oma radio-ohjelma, joten luokkiin kuului musiikkia ja muuta ohjelmaa. Abit tekivät aiemmin enemmän 

kepposia ope@ajille: eräänäkin penkkaripäivänä löysin kumihämähäkkejä päiväkirjani välistä. Ylipäätään 

penkkareihin kuului nykypäivää enemmän koulukeskeistä pilailua. Abit kävivät myös luokissa vierailemassa. 

Jo 1980-luvulla penkkareissa näki naamiaisasuja, mu@a ne yleistyivät vasta 1990-luvulla. 

5. Vanhojenpäivistä mieleen on jäänyt se, e@ä aikaisemmin vanhat kyykyAvät ykkösiä, joiden pi; suori@aa 

erilaisia tehtäviä. 1990-luvun penkkareista muistan hyvin sen, e@ä ope@ajille anneAin enemmän lahjoja. 

Abit muis;vat etenkin omia ryhmänohjaajiaan eli silloisia luokanvalvojiaan ja antoivat kaikille ope@ajille jon-

kin yleislahjan. Vielä 2000-luvun alussa abit kukiAvat penkkaripäivänä ope@ajansa ja kakkoset esiAvät heis-

tä lauluja. Erityisen hyvin mieleeni on jäänyt se, e@ä 1980-luvulla luokanvalvojat haeAin eräänä penkkariaa-

muna kotoaan hevosella ja reellä. Rehtori ja luokanvalvojat on hae@u joinakin vuosina kouluun myös esi-

merkiksi ralliautolla ja paloautolla. 

6. Yhteiseen ohjelmaan voisi panostaa enemmän ja omaan pukeutumiseen vähemmän. Koulukeskeistä ohjel-

maa saisi olla runsaammin. 
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En/sten nuorten vanhojenpäivät ja penkkarit 

Kari Alaperä 

1. Vie;n vanhojenpäivää vuonna 1980 ja penkkareita vuonna 1981 Keminmaan lukiossa. 

2. Vanhojenpäivää varten lainasin isäni vanhan puvun. Liikuntatunnilla harjoi@elimme tansseja – en tosin muis-

ta, kuinka monta tun;a niihin käyteAin. Penkkareihin hankiAin etukäteen naamiaisasuja. 

3. Vanhojenpäivänä esi;mme tanssit omalle koululle ja hei@elimme karkkeja. Penkkareissa meidät heiteAin 

ulos koulusta. Hulinaa oli siihen aikaan enemmän. Nousimme Kemissä kuorma-auton lavalle ja kävimme 

penkkariajelulla. 

4. Vanhojenpäivänä ope@ajia on aiempina työvuosinani huomioitu enemmän: ennen mies- ja naisope@ajat esi-

merkiksi haeAin ope@ajainhuoneesta katsomaan tansseja saliin. Ty@öjen puvut olivat aikaisemmin oikeas; 

vanhoja, ja mopojen kyyky@ämistä esiintyi ennen.   

5. Penkkareista mieleeni on jäänyt ensimmäinen kyyditykseni: toimin 1990-luvun alussa ensimmäistä kertaa luo-

kanvalvojana, ja silloin minut tul;in hakemaan aamulla kotoani ennen kello seitsemää – hyvä, e@ä olin eh;nyt 

herätä. Minulle laiteAin kypärä päähän, ja jonkinlainen ajohaalari minulla ilmeises; oli omasta takaa. Jouduin 

istumaan moo@orikelkan selkään kuskin taakse, mu@a en nähnyt juuri mitään. Kovaa kyy;ä ajeAin pienten 

mutkien kau@a takaisin ko;in, ja oli hyvä, e@ä pysyin kyydissä. Luokanvalvojien kyyditykset jäivät pikku hiljaa 

1990-luvun mi@aan pois penkkareiden ohjelmasta. 

6. Penkkarit ovat muu@uneet siten, e@ä ennen ohjelma jatkui pidempään: aamusta iltapäivään. Aamulla abit 

soiAvat keskusradion kau@a musiikkia ja sen jälkeen kiertelivät luokissa. Salissa he antoivat ope@ajille kukkia. 

Aikaisemmin kakkoset keksivät abeista lauluja, jotka esiteAin, kun nämä kanneAin koulusta ulos. 

7. Juhlissa saisi olla hauskaa ohjelmaa, jossa ketään ei louka@aisi. Hauskoja perinteitä kanna@aa nouda@aa. Van-

hojenpäivien vie@äjät voisivat mieAä sitä, onko juhliin pakko satsata niin paljon rahallises;. Abien kanna@aisi 

puolestaan poh;a, voisivatko he ajella penkkaripäivänään myös täällä ko;kunnassaan Keminmaassa. 

 

Tiina Hyyryläinen 

1. Vie;n vanhojenpäiviä ja penkkareita Puolangan lukiossa vuosina 1991 ja 1992. 

2. Valmistauduin vanhojenpäivään ompelemalla mekon itselleni ja siskolleni. Olin lukiossa samalla luokalla 

vuo@a nuoremman sisareni kanssa, koska olin ollut ysin jälkeen vuoden vaihto-oppilaana.  Ompelemisessa oli 

kova homma, sillä tein pukuni vuorisilkistä. En käynyt vanhojenpäivän aamuna kampaajalla, vaan laitoin hiuk-

seni itse. Se oli yleistä tuohon aikaan. Penkkareihin väsäsimme runoja ope@ajista. Kaikilla abeilla oli penkka-

riasunaan musta jätesäkki, johon laitoimme maalarinteipillä omat kokelasnumeromme. 

3. Vanhojenpäivänä pojat eivät tanssineet mus;ssa puvuissa, vaan naamiaisasuissa, esimerkiksi armeija-asu yl-

lään ja naamari kasvoillaan. Tytöillä oli tanssiaismekko, joka minulla oli kirkkaanpunainen. Penkkaripäivänä 

haimme luokanvalvojamme kotoaan potkurilla neljän kilometrin päästä. Häntä oli varoiteltu etukäteen siitä, 

e@ä pitäisi pukeutua lämpimäs;. Penkkareissa ope@ajille anneAin lahjoja. Esimerkiksi fysiikanope@ajallemme 

lahjoiteAin pakeA väriliituja, koska hän käyA niitä aina tunneillaan. Lausuimme tekemämme runot ope@ajil-

le koulun yhteisessä ;laisuudessa, ja keskusradion kau@a kuului penkkariohjelmaa. Lukiomme kakkoset olivat 

järjestäneet abeille potkiaiset ennen penkkareita. Myös sinne oli järjeste@y ohjelmaa: kakkoset esiAvät keksi-

miään runoja abeista.   

4. Vanhojenpäivät ovat olleet työurani aikana aika lailla samanlaisia vuodesta toiseen. Olen ollut ennen Kemin-

maata töissä muun muassa Oulussa Kuusiluodon lukiossa. Siellä abit valmis;vat penkkaripäiväksi Selviytyjät-

henkisen videon, jossa oppilaat esiAvät ope@ajia. Se oli tosi hauska video, joka lii@yi kouluun. Kun tulin 

ope@ajaksi Keminmaahan, abit esiAvät vielä penkkareissa lauluja ope@ajista, mu@a tämä perinne jäi jossain 
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En/sten nuorten vanhojenpäivät ja penkkarit 

vaiheessa pois. Nykyään on kielle@y kaikenlainen sotkeminen – sitä oli alkuvaiheessa. 

5. Mieleeni on jäänyt hyvin Keminmaassa esite@y abivideo, jossa minulla ja Karoliinalla oli syli täynnä lapsia. Se 

löytyy vieläkin Youtubesta. 

6. Yhä useammat lai@autuvat en;stä enemmän vanhojenpäivänä: niihin laite@ava rahamäärä on kasvanut. Ol-

kaime@omat puvut ovat tulleet muo;in viiden viime vuoden aikana. Penkkaripäivä on muu@unut siten, e@ä 

enää ei sotketa paikkoja ja ope@ajien persooniin kiinnitetään vähemmän huomiota. Kyseessä on enemmän-

kin abien oma juhla. 

7. Vähemmälläkin rahalla saa hyvät juhlat aikaan. Porukalla suunni@eleminen ja yhdessä tekeminen on tärkeää 

etenkin penkkareissa, koska kyseessä on abien viimeinen yhdessä järjestämä juhla.   
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Puolangan abit keksivät penkkaripalindromin Alival/osihteeri-radio-ohjelman hengessä. 
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Penkkarit 2014... 
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Itsenäisyys- ja lakkiaisjuhla 5.12.2013 

Joulukuun ensimmäinen kouluviikko huipentui torstai-iltapäivään, jolloin lukion väki ja juhlavieraat kerään-

tyivät ruokasaliin. Aihe@a juhlaan oli moninkertaises;: itsenäisyyspäivän lisäksi saimme juhlistaa kahta uu@a 

ylioppilasta. 

 

Juhlassa kuul;in kolme napakkaa, mu@a sisällöltään tärkeää puhe@a. Seurakunnasta lukion väkeä oli saapu-

nut terveh;mään pappi. Rehtori Helena Niemitalo onni@eli uusia ylioppilaita ja toivoi, e@ä he löytävät oman 

paikkansa maailmassa – ko;väen tuella, ;etys;. Ilahdu@avaa oli myös päästä kuulemaan koulumme opiske-

lijan, MarA Holopaisen, mie@eitä itsenäisyydestä. Hänen mukaansa nykynuoretkin osaavat arvostaa itsenäi-

syy@ä. Itsenäisyys merkitsee muun muassa vapau@a pää@ää omista asioistaan. 

 

Puheiden lisäksi juhlassa kuul;in muutakin lausuntaa, sillä viisi ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa esiA 

juhlayleisölle itsenäisyysteemaan sopivia runoja. Nuoret saivat itse valita, minkä runon haluaisivat lausua. 

Olikin hienoa, kuinka erilaisia runoja he olivat valinneet: esitys alkoi V.A. Koskenniemen sata vuo@a si@en 

kirjoi@amalla, perinteisen isänmaallisella Leijonalippu-runolla, mu@a sen lisäksi kuul;in muun muassa Aulik-

ki Oksasen kaunis Suomi, Suomi.  

 

Musiikinope@aja Ivan Ivanov oli valinnut kuoron ja bändin esi@ämiksi kappaleiksi perinteisiä, kauniita suo-

malaisia lauluja. Tämä taivas, tämä maa kajah; reippaas;, ja Täällä Pohjantähden alla oli arvokas ja hieno.  

Kaikkein mieleenpainuvin musiikkiesityksistä taisi kuitenkin olla viimeiseksi sääste@y Hallelujah-kappale, 

jonka esiA koulumme lahjakkuus, Janika Lehkonen, kuoro tukenaan. Janika lauloi ja säes; itseään pianolla, 
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Itsenäisyys- ja lakkiaisjuhla 5.12.2013 

ja kuoro tuli mukaan kertosäkeissä. Esitys oli niin upea, e@ä ope@ajistakin muutama taisi vaivihkaa pyyhkiä 

silmäkulmiaan. 

 

Uusille ylioppilaille koiA ikimuistoinen hetki, kun he saivat painaa valkolakin päähänsä. Ylioppilaiden kunni-

aksi lauleAin ;etys; Gaudeamus igitur. Kuten asiaan kuuluu, henkilökunnan pöydästä tämä akateeminen 

perinnelaulu kajah; kovimmin, kun taas lukiolaiset vielä hieman harjoi@elivat laulun la;nankielisiä sanoja. 

Onneksi heillä on vielä aikaa oppia! 

 

Esiintyjien lisäksi tunnelmaa loivat oppilaskunnan hallituksen ahkerat jäsenet, jotka tarjoilivat ;laisuuden 

pää@eeksi kaikille paikallaolijoille kahvia, teetä ja kakkua. Iltapäivän pää@eeksi uudet ylioppilaat läh;vät 

vieraineen juhlistamaan saavutustaan, ja muukin lukion väki hälveni pikkuhiljaa pitkän viikonlopun vie@oon. 

Onnistuneen juhlan pää@eeksi ainakin itse lähdin koululta ko;in hymyssä suin. 

Iina Luosujärvi 
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Hyvän käytöksen teemaviikko 

Koulussamme vieteAin joulukuun alkupuolella hyvän käytöksen viikkoa. Teemaviikon tarkoitus oli herä@ää 

opiskelijat poh;maan hyvää käytöstä ja sitä, miten sitä voisi omassa opiskeluympäristössään kehi@ää. Tavalli-

ses; 15 minuu;n mi@aista ryhmänohjaustuokiota pidenneAin usean oppitunnin mi@aiseksi, jonka aikana op-

pilaat ryhmänohjaajiensa johdolla kokoontuivat poh;maan hyvän käytöksen elemen@ejä. 

 Kiertäessämme opiskelutoverini Juha-MaA Heikkisen kanssa ryhmänohjausluokkia ja haastatellessamme 

opiskelijoita teemaviikon ;imoilta koostetulle videolle esiin nousi toistuvas; samoja aiheita: toisten huomioon 

o@aminen, terveh;minen, käytöstavat sekä asiallinen kielenkäy@ö. Hyväksi asiaksi opiskelijat myös kokivat 

sen, e@eivät he ole havainneet kiusaamista lukiossamme. Lukiomme mal;llinen koko ja hyvä yhteishenki ovat 

varmas; avaintekijöitä kiusaama@omuuteen. 

Käytösviikon oheistoimintana ryhmänohjaajat antoivat opiskelijoille ohjeeksi askarrella viisi kappale@a 

”käytöskukkasia”. Tämän jälkeen jokainen sai luovu@aa käytöskukkasensa toisille opiskelijoille tunnustuksena 

hyvästä käytöksestä. Käytöskukkasten valmistamiseen ja jakamiseen lii@yi myös leikkimielinen kilpailu, jonka 

tarkoitus oli selvi@ää, kuka ansaitsee käytöskukkasia eniten. 

Käytösviikon aikoihin koulussamme vieteAin myös pikkujoulupäivää, jonne saa;inkin arvovaltainen vieras, 

kun joulupukki saapui Korvatunturilta levi@ämään joulumieltä koulumme opiskelijoiden keskuuteen. Samalla 

pukki myös palkitsi käytösviikon aikana eniten käytöskukkasia ansainneet opiskelijat. 

          Jarno Piltonen  
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Kirjoituskilpailumenestystä 
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Osallistuin syksyllä 2013 englanninkieliseen kirjoi-

tuskilpailuun, jonka pääpalkintona oli matka Yh-

dysvaltoihin. Aja@elin, e@ä voihan sitä aina yri@ää. 

Itse kilpailusta en ;ennyt juuri mitään. Eikä siitä 

mitään kuulunutkaan pitkään aikaan. Kun sain ke-

väällä ;etää, e@ä kirjoitelmani oli vali@u kolmen-

toista parhaan joukkoon, kes; hetken aikaa muis-

tella, e@ä mihinkäs kilpailuun sitä olikaan tullut 

osallistu@ua. (Enkä millään pystynyt muistamaan, 

mistä aiheesta olin edes kirjoi@anut.) 

Kyseessä oli Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 

(SAYL) järjestämä Suomen laajuinen skaba, josta yksi kirjoi@aja voiA Amerikan-matkan ja kaksitoista muu-

ta kirjoi@ajaa kirjapalkinnon. Kaikki palkitut kutsuAin palkintojenjako;laisuuteen Yhdysvaltain suurlähe-

tystöön Helsinkiin. 

Eräänä aamuna heräsin siis viiden maissa eh;äkseni ajoissa Helsingin-lennolle. Aamu oli niin sumuinen, 

e@ei Kemijoen pintaa nähnyt sen yllä ajeleh;van pilvimassan alta. Lentokone nousi kuitenkin korkealle 

pilvien yläpuolelle, jossa aurinko paistoi häikäisevän kirkkaana. 

Lento kes; vajaat kaksi tun;a, ja Helsingissä oli aikaa kulute@avaksi, sillä vasta yhden maissa Helsingin 

yliopiston kirjastossa palkituille anneAin mahdollisuus tutustua Amerikka-kirjastoon ja American Research 

Centerin historiaan sekä toimintaan. 

Kirjastoon tutustumisen jälkeen saavuimme Yhdysvaltain Suomen suurlähetystöön. Suurlähetystön turva-

tarkastus oli varsin samankaltainen kuin lentokentän. Security oli pääasiassa suomalaista, mu@a jäi arvai-

lun varaan, kuinka paljon varsinaista henkilöstöä 

oli ja kuinka suuri osa siitä oli kansalaisuudeltaan 

yhdysvaltalaista. Suurlähetystössä meidät vie;in 

hissillä ylimpään kerrokseen. 

PideAin puhe, jaeAin palkinnot ja tarjoAin kakku-

kahvit. Suurlähetystö sijaitsi pramealla paikalla, ja 

näkymä avautui parvekkeilta merelle. Samassa 

"naapurustossa" sijaitsi liuta muitakin suurlähetys-

töjä. Täytyy myöntää, e@ä olin posi;ivises; yllä@y-

nyt kirjapalkinnosta, joka oli kokoelma newyorki-

laisten elämästä ote@uja valokuvia. 

               Topi Lepojärvi 
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Arizonan auringon alla 

Pää;n jo ala-asteella, e@ä haluan olla vaihto-oppilas, koska myös minun äi;ni on ollut vaihto-oppilas. Lisäksi 

minua kiehtoi Amerikan monipuolisuus niin kul@uurillises; kuin maan;eteellises;kin. Niinpä lukion ensim-

mäisen vuoden aikana tein tarvi@avat haasta@elut, täy;n hakupake;n ja sain isäntäperheeni ;edot. Si@en ei 

tarvinnut enää kuin odo@aa. 

Heinäkuun lopulla lähdön aika vihdoin koiA. Hyvästelin perheeni ja ystäväni, minkä jälkeen lensin muiden 

pohjoismaalaisten vaihto-oppilaiden kanssa New Yorkiin. Matkus;n muutaman päivän nähtävyyksien katse-

lun jälkeen isäntäperheeni luo Tucsoniin, Arizonaan. Tunsin isäntäperheeni etukäteen, joten sopeutuminen 

ei ollut kovin vaikeaa. Suurimpiin kul@uurieroihin kuului se, e@ä sisällä ollaan kengät jalassa ja illallinen syö-

dään kuuden ja yhdeksän välillä. Ensimmäisellä viikolla nälkä tuli jo aikaisemmin, mu@a siihen to@ui nopeas-

;.  

Tietys; Arizona itsessään on täysin erilainen kuin Suomi. Tucsonin arkkitehtuuri ja kul@uuri ovat vahvas; 

meksikolaisvaiku@eisia rajan läheisyydestä johtuen. Minun ko;katuni nimikin on espanjankielinen. Arizona 

on pääasiassa aavikkoa, ja lämpö;lat olivat touko-syyskuun välillä suurimmaksi osaksi +40 °C:n paikkeilla. 

Elokuussa koulun gol\oukkueen harjoituksissa minulla oli mukana pieni suihkepullo, jolla suihku;n ve@ä, 

kun alkoi olla liian kuuma. Siihenkin to@ui, koska joulukuussa, kun aamujen lämpö;lat olivat noin +5 °C, hy;-

sin muiden kanssa koulussa vuorite@u parkatakki päällä. 

Koulu alkoi elokuun alussa. Minun kouluni, Mountain View High School, on noin 2000 oppilaan koulu, jossa 

on useita rakennuksia ja oma amerikkalainen jalkapallo-, tennis-, pesäpallo-, yleisurheilu- ja so]ball-ken@ä. 

Siellä on myös kymmeniä kerhoja, joogasta hyväntekeväisyyteen ja rikospaikkatutkintaan. Ja ;etys; amerik-

kalaisessa high schoolissa on useita urheilujoukkueita. Itse liityin golf- ja tennisjoukkueisiin.  

Opiskelu Yhdysvalloissa on helppoa, mu@a työlästä. Kokeet sisältävät pääasiassa monivalintatehtäviä ja oi-

kein vai väärin -kysymyksiä. Ko;tehtäviä, sen sijaan, tulee paljon enemmän kuin Suomessa. Suomessa arvo-

sana perustuu suurimmaksi osaksi koeviikolla tehtyyn kokeeseen, kun taas täällä suurin osa arvosanasta tu-

lee erilaisista tehtävistä. Kaikilla tehtävillä on oma ;e@y pistemääränsä, joka perustuu suurimmaksi osaksi 

siihen, e@ä tehtävä on suorite@u 

loppuun as;. Jokainen ko;tehtä-

vä ja muu sellainen lasketaan lop-

pupistemäärään, joka määrää 

kurssin arvosanan. Minun lukujär-

jestykseni on ollut sama joka päi-

vä koko lukuvuoden ajan, eli vuo-

dessa voi suori@aa enintään 7 

kurssia. Koulun kuri on ;ukempaa 

kuin Suomessa käytäväpassei-

neen ja pukukoodeineen, ja kou-

luruoka pitää ostaa tai tehdä itse. 

Ope@ajia puhutellaan herroina 

tai neiteinä, mikä oli aluksi 

eri@äin outoa. Minusta tuntui, 

e@ä pilkkasin heitä. Amerikkalai-K
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Arizonan auringon alla 

nen koulu tuntuu jokseenkin kaupalliste-

tulta. Koulu esimerkiksi myy sen nimellä 

varuste@uja t-paitoja, kyniä ja rannekkei-

ta. Itsellenikin tuli oste@ua muutama 

MVHS-paita. Kuitenkin suurin ero amerik-

kalaisen koulun ja Suomen lukion välillä 

on se kuuluisa "high school spirit". Oppi-

laat kannustavat koulun urheilujoukkueita 

eri kisoissa, spirit-viikoilla pukeudutaan 

teeman mukaises;, ja koulu järjestää lu-

kuvuoden aikana kolme tanssia, jotka oli-

vat yksiä vaihtovuoteni huippuhetkiä. 

Parhaimmat muistoni kuluneelta vuodelta 

tulivat matkoilta, joilla kävin isäntäper-

heeni ja muiden vaihto-oppilaiden kanssa. 

Olin onnekas, koska isäntäperheeni pitää 

matkustamisesta. Kävin heidän kanssaan 

syyslomalla Sedonassa ja kevätlomalla Las 

Vegasissa. Matkus;n muiden vaihto-oppilaiden kanssa vaihto-oppilasjärjestön matkoilla New Yorkiin ja 

Havaijille ja käyn vielä Washington D.C.:ssä ennen kuin suuntaan ko;a koh;. Rakastan sitä, e@ä minulla on 

ollut mahdollisuus nähdä mahdollisimman monta erilaista paikkaa Yhdysvalloissa ollessani täällä. Tulen 

ikävöimään ystäviäni ja isäntäperhe@äni täällä, mu@a on pakko myöntää, e@ä odotan jo innokkaas;, e@ä 

pääsen pian palelemaan takaisin ko;-Suomeen.  

                 Iina Laakso 
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Luovan kirjoiamisen kurssilta 

Ja sinne läksi 

Minun pieni lapsi 

iltahämärään 

Menossa eläviin kuviin 

kavereiden kanssa 

Ihan vain keskenään 

Reipas hymy naamalla 

raha lippuun taskussa 

Kaikki on kunnossa 

Vaan iskää hirvi@ää 

 

Lapsirakas, ole varovas; 

Vaikka pelkään turhaan, 

välitän niin kovas; 

Pidä hauskaa ja naura 

vatsalihakset jumiin as; 

 

Mu@a ennen kaikkea, tule ko;in turvallises; 

”Joo, joo!” 

               Janita  

Kesäillassa 

luonnon laulu 

huumaava tuoksu kukkien 

Auringon laskiessa 

valon kajastuksessa 

juoksevat askeleet 

maata rummu@avat 

Pitkin ;etä 

alas mäkeä 

veden rantaan 

Muistot ja värit… 

Sydämeni pakahtuu  

ja laulaa kesän taian kanssa 

 kilpaa.               

               Vilma 
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Askeleet hiljaiset, rauhalliset 

metsässä kulkevat 

Putoilevat lehdet vaahteran 

Kirpeät värit oranssin tanssivat 

Maa vihreä, huurteinen 

huokaa ja uneen vaipuu. 

Vilma 
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Oppilaskunnan vuosi 

Oppilaskunnan hallituksen lukuvuosi on pian muiden opiskelijoiden tavoin ohi. Olemme tänä vuonna 
eh;neet tehdä vaikka ja mitä: erilaiset juhlapäivät ovat siivi@äneet lukiolaisten arkea. 

 

Syyslukukaudella vie;mme halloweenia. Järjes;mme jätesäkkikisan, jossa palkitsimme hienoimmat 
luomukset ja pidimme kahviota. Kävimme oppilaskunnan hallituksen kanssa leipomassa halloweenia 
varten mokkapaloja yläkoulun ko;talousluokassa. 

 

Koulussamme vieteAin nenäpäivää 8.11. Oppilaskunnan hallitus sai punaiset nenät. Päivään kuului 
myös ak;vitee@eja, muun muassa nenänmetsästystä ja kuuluisien henkilöiden nenien tunnistusta. 

 

Yhdeksäsluokkalaiset vierailivat lukiollamme 13.11. Perinteen mukaises; oppilaskunnan hallituksen 
jäsenet toimivat heidän oppainaan koko päivän. Aamu alkoi lyhyellä infolla. Loppupäivän kiertelim-
me lukion ;loissa tutustuen luokkiin ja oppitunteihin. Päivän viimeisinä tunteina kävimme oppilaiden 
kanssa erilaisilla rasteilla, joilla oli kysymyksiä laidasta laitaan. 

 

Syyslukukauden lopulla vie;mme myös käytöskukkasviikkoa, jolloin jaoimme toisillemme käytöskuk-
kia hyvästä käytöksestä. Joulupukki palkitsi eniten käytöskukkia keränneet ennen joululoman alkua. 
Joulujuhla oli tänä vuonna kirkossa. 

 

Kevätlukukauden star@asimme väriviikolla, joka pideAin he; helmikuun alussa. Voi@ajiksi valitsim-
me Vilma Pou;aisen ja MaA Kiviniemen. Heille anneAin palkinnoiksi värikkäät pipot sekä karkkia. 

 

Helmikuun lopulla järjes;mme suunnistuksen, johon osallistuivat lukion oppilaat sekä jokunen 
ope@ajakin. Rasteilla oli kysymyksiä fysiikasta historiaan. Palkintoja suunnistuksesta ei jae@u, mu@a 
pääsimme sil; hyvillä mielin hiihtoloman vie@oon. 

 

Vappuna pidimme jälleen kahviota. Leivoimme edellisenä päivänä munkkeja. Myimme niiden lisäksi 
kahvia ja limsatölkkejä. 

 

Lukuvuoden viimeisenä päivänä on suunnitelmissa vie@ää ulkoilupäivää Vallitunsaaressa. Päivän oh-
jelmaan kuuluu erilaisia rasteja ja niiden jälkeen rentoa oleskelua ja makkaranpaistoa. Oppilaskun-
nan hallitus haluaa toivo@aa kaikille lukiolaisille ja henkilökunnalle hyvää kesälomaa. 

 

                      Tiia Simola 
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Oppilaskunnan vuosi 

Oppilaskunnan hallitus 2013–2014 

 Holopainen MarA 12B, puheenjohtaja   

 Simola Tiia 13A, sihteeri,  

 Mörsäri Oona 12B, rahastonhoitaja 

 Alaiso Riku 12A 

 Meller Rasmus 13A 

 Holopainen Mauri 13B 

 Yrjänheikki Veera 13A 

 

Huotari Oona 11A 

Lampela Aino-Maija 11A 

Liukkonen Sonja 11B 

Piltonen Jarno 11B 

Uusitalo Petri 10A 

  

Ohjaava ope�aja: Maarit Kuosmanen 

K
u

va: Leen
a Lin

d
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Kehiämisryhmän kuulumisia 

Lukion kehi@ämis– ja seurantaryhmän, KESE:n työskentelyyn ovat kuluneena lukuvuonna osallistuneet li-

säkseni Karoliina Koivupuu, Maarit Kuosmanen ja Jorma Tiihala. 

Lukuvuoden aikana pidetyt vanhempainillat on pide@y en;sen järjestyksen mukaan syyslukukaudella vuosi-

kurssien mukaisessa järjestyksessä. Abien vanhemmille viimeisenä, joulukuun alussa. Toisen vuosikurssin 

vanhemmille selviteAin ylioppilastutkinnon rakenne@a ja käytäntöjä. En;set Rovaniemen- ja Kemi-Tornion 

ammaAkorkeakoulut yhdistyivät 1.1.2014 Lapin ammaAkorkeakouluksi. AmmaAkorkeakoulua ja  opiske-

lutarjontaa oli abien vanhempainillassa esi@elemässä vararehtori Reijo Tolppi. 

Syyslukukaudella toteuteAin TYKY-toimintaa tutustumalla 26.11. Kemin Taidemuseon näy@elyyn. Samalla 

reissulla käy;in aterioimassa Ravintola Ankkurissa. 

Lukioon tulevien opiskelijoiden tutustu@aminen lukio-opintoihin aloitetaan jo yhdeksännen luokan syksyllä, 

kolmannen jakson aikana. Yhdeksänsien ohjaustunnit on jae@u rinnakkaisopetusryhmiksi yläkoulun oppi-

laanohjaajan ja lukion opinto-ohjaajan kesken. Tällöin tulevat molemmat koulutusmahdollisuudet esiteltyä 

hyvin perusteellises;. Lukion esi@elypäivä yhdeksäsluokkalaisille oli 13.11. Heille oli suunniteltu ohjelmaa 

koko koulupäivän ajaksi. Tämän lisäksi kevätpuolella oli lukio-opiskelun esi@ely 9. luokille yhteisvalinnan 

vanhempainillassa tammikuussa ja erillisenä aineryhmien esi@elyinä helmikuun 19. koulupäivän aikana. 

Lukiolaissa todetaan lukiokoulutuksen tavoi@eista seuraavas;: ”Lukiokoulutuksen tavoieena on tukea 

opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi…” Tätä 

tavoite@a on toteute@u lukuvuoden teemassa ”Hyvät tavat”. Joulukuun alkupuolella teemaa toteuteAin 

toiminnallisena tapahtumana.  Ryhmänohjaustuokiolla pohdiAin yhdessä hyvän käytöksen kriteerejä, jotka 

kirjaAin ryhmissä muis;in. Hyvän käytöksen kriteerit julkisteAin. Ensin leikel;in kartongista hyvän käytök-

sen kukkasia, joita si@en viikon aikana jaeAin  opiskelijatovereille kiitokseksi hyvästä käytöksestä. Loppujen 

lopuksi viikon aikana eniten kukkasia saaneet palkiAin. Toimintatuokioiden aikana sekä kuvaAin, e@ä haas-

tatel;in opiskelijoita.  

Kalevalan päivänä, juuri ennen hiihtoloman alkua toteuteAin ruokatunnin jälkeen liikunnallinen tuokio. 

Opiskelijat kiersivät koulun ympäristössä rasteilla vastaamassa ;etokilpailukysymyksiin. Viimeinen koulu-

päivä ennen lauantain lakkijuhlaa on viete@y ulkoilun ja tehtäväras;en piirissä Vallitunsaaren laavulla. Mak-

karaa on paiste@u ja mehut sekä muut keiAön toimi@amat herkut nau;@u. 

Kevään kuluessa on tämän lisäksi laadi@u seuraavan lukuvuoden tapahtumakalenteri ja lukujärjestyspohja. 

Opinto-opasta on tarkenne@u joiltakin osin vastaamaan olemassa olevia käytäntöjä. Seuraavan vuoden pai-

nopistealueena tulee olemaan opetussuunnitelmien muutostyö.  

Syyslukukaudella opiskelijoille on pääte@y tehdä kyselytutkimus siitä, miten opiskelijat kokevat lukion käy-

tänteet ja onnistumisen tehtävässään. Tutkimuksen kysymyksiä ja näkökulmia on pohdi@u ja pohjuste@u 

perusteellises;. 

Kiitän KESE-ryhmää ansiokkaasta ahertamisesta ja oivallisesta osallistumisesta kesetyöhön. 

KESE-ryhmän puolesta 

Antero Mäenalanen 
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Lukion hallinto 

KEMINMAAN SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 

Hast Jouni, pj. 

Hakala Arto, varapj. 

Appelgrén Marjo 

Hietala Helvi 

Keskitalo Annika 

Lehtoväre Minna 

Mikkola Jukka-Pekka 

Per@ula Katja 

Puo;niemi Erkki 

Rau;o Susanna 

Ruonavaara  Maija-Liisa 

Tamminen Ilkka 

Uusitalo Petri 

Tasala Auli ja Savikuja Jyrki, kunnanhal-

lituksen edustajat 

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 

Kouluneuvola 

Kouluterveydenhoitaja 

Sini Nilsén  

(Johanna Pukema virkavapaalla) 

 

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 

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 

Mäenalanen Antero, FM apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, italia, 10Y-13Y:n ryhmänohjaaja 

Nurmesniemi Liisa, FM äidinkieli, ilmaisutaito, 13B:n ryhmänohjaaja 1.1.2014 alkaen 

Luosujärvi Iina, FM Liisa Nurmesniemen viransijaisena 1.8.-31.12.2013 

Tiihala Jorma, FM fysiikka, matema;ikka 

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

Täh;nen Eeva-Liisa, FM ranska, venäjä, saksa, 13B:n ryhmänohjaaja 31.12.2013 saakka  

  

  

TUNTIOPETTAJAT  
  

Holappa Saila, FM äidinkieli 

Ivanov Ivan, KM musiikki 

Kari Janne, LitM liikunta, terveys;eto 

Laari Kaija, LitK liikunta, terveys;eto 

Länsikallio Kris;ina, FM äidinkieli 

Pos; Salla, FM englan; 

Savolainen Jenni, FM terveys;eto 

Ylimaula Pirjo, FM saksa 

  

  

KOULUSIHTEERI  
  

Kirs; MieAnen  
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Opiskelijat 

13A 13B 13Y 
   

Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja 

Jorma Tiihala Eeva-Liisa Täh;nen  Antero Mäenalanen 
 31.12.2013 saakka  

 Liisa Nurmesniemi    

 1.1.2014 alkaen  
   

Aarnio Saana Adolfsén Johanna Höynälä Oskari 

Aho Annika Ahola AnA Kakko Noora 
Alakärppä Elisa Hasa Laura (1 Rantamaa Ville-MaA 
Helske Joonas Holopainen Mauri Talvensaari Lassi 
Huotari Juho Hu@unen Saara Uusitalo Teemu 

Jankkila Sonja-Sofia Jauhola Noora Ylimaunu Amanda 
Johansson AnA Jun@o Venla  
Juntunen Aino Jurvelin Sanni 6 opp. 

Jääskö Anniina Karihtala Iikka  
Karppinen Heidi Kes;lä Jenni  
KiAlä Julius Kolmonen Sami  

Laine Siiri Kuru Kirsi (1  
Lehtoväre Erno Lassila Aliisa  
Mar;kainen Aleksiina Maliniemi Riku  

Mää@ä Laura Mäkinen Henri  
Nissén Rita Nikupeteri Markus  
Palokangas Veera Ohenoja Katariina  

Pränni Eveliina Pou;ainen Vilma  
Ranta Markus Saastamoinen Laura  
Rau;o Roosa Maria Sassi Viljami  

Salmela Sebas;an Surakka Joonas  
Simola Tiia Toivanen Olli  
Teppola Viivi Uusitalo Mika  

Toivanen Topi Viitala Aleksi  
Viiri Iitu   

Yrjänheikki Veera 24 opp.  
 (1 eronnut  

26 opp. 
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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-AnA 

Enbuske Max Hast Joona Keränen Jenna 

Hast Toni Helanummi Sakari Kiviaho Joni 

Helske Sebas;an Holopainen MarA Kuusiniemi Tuukka 

Huhtelin Sakari Hytönen Tiia Marjeta Ville 

Jaakola Tomi Kallio Suvi Paakkari Elina 

Kamppinen Jenni Kanto Elina  Pränni Iida-Emilia 

Kanto Janika Karhumaa Maria (1 Ronkainen Oskari 

Kauppi Marita Keränen Elina Tauriainen Erika 

Kauppila Marianne Ketola Roope Yliherva Jouni 

Kiviniemi MaA Koivunen Maija-Riikka  

Koivisto Ida Kreivi Katariina 12 opp. 

Kuronen Suvi Kumpulainen Val@eri  

Kähkönen Veera 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;  

Nyman Val@eri 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  

 Wiens Johanna  

28 opp.   

 29 opp.  

 (1 eronnut  
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Opiskelijat 

 11A 11B 11Y 

   

Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja Ryhmänohjaaja 

Sirkka Tiihala Karoliina Koivupuu Antero Mäenalanen 

   

Alalah; Lo@a Berg Hanna Harju Niko 

Heikkinen Juha-MaA Hoskari Ida Hytönen Jussi-Pe@eri 

Hooli Ree@a-Caisa Jun@o Reeta Jun@ari Marita 

Huhtaniska Eeva-Maria Kallio Sonja Kurvi Miikka 

Huotari Oona Kerimaa Kata Kuusela Joonas 

Hu@unen Mar@a Kuure Jemina Kylmä Anna 

Jussila Sara Kähkönen Emilia Lahdenperä Henri 

Kakko Henry Lepojärvi Topi Väärälä Joakim 

Kari Henna Leskelä Juulia  

Karihtala Essi Liukkonen Sonja 8 opp. 

Kauppi Janita Maihkila Milja  

Knuu; Miro Mikkola Niko  

Kämäräinen Kimmo Nakkula Annina 10Y 

Lampela Aino-Maija Nilsén Henri  

Lan@o Teemu Nylund Saara-Maria Ryhmänohjaaja 

Lukkarila Jessica Oinas Henri Antero Mäenalanen 

Länsikallio Viljami Parkkasaari Anssi  

Mikkola Anna-Emilia Piltonen Jarno Kantola Elina 

MäkimarA Juho-Elias Puumalainen Jenni Kantola Laura 

Nikupeteri Jonna Sadinmaa Saara Kes;lä Nelli 

Oinas Riikka Sihvonen Laura Kiviaho Mona 

Pokka Roosa Taskila Anni Lai;nen Mari 

Pää@önen MaA Uusitalo Petri Men;lä Minna 

Rau;o Roosa Vaarala Laura Varonen Jarno 

Vähä Aleksi   

 24 opp. 7 opp. 

25 opp.   
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S/pendit ja palkinnot 

 

Keminmaan lukion kevätjuhlassa jae�avat s�pendit ja muut palkitsemiset 2014 

   

Keminmaan kunta 300 € Topi Lepojärvi 

300 € Viljami Länsikallio 

100 € Mar@a Hu@unen 

    

Keminmaan lukion Nordean s;pendirahasto  200 € Jarno Piltonen 

   

Viheriälä-sää;ö  100 € Reeta Jun@o 

100 € Emilia Kähkönen 

   

Kemin Seudun Osuuspankki 100 € Hanna Berg 

   

Tuomo ja MarA Itkosen s;pendirahasto   100 € Jarno Piltonen 

   

Lions Club Keminmaa 100 € Kata Kerimaa 

   

Lions Club Neidonkenkä 100 € Jessica Lukkarila 

   

Kemi-Tornio Zontakerho ry 50 € Essi Karihtala 

   

Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren  300 € Janita Kauppi 

Lukios;pendisää;ö 300 € Aino-Maija Lampela 

 300 € Sonja Liukkonen 

 300 € Saara-Maria Nylund 

 300 € Saara Sadinmaa 

   

 200 € Riku Alaiso 

 200 € Elina Keränen 

 200 € Val@eri Nyman 

 200 € Ville Parkkila 

 200 € AnA Ahola 

 200 € Sanni Jurvelin 

 200 € Heidi Karppinen 

 200 € Laura Mää@ä 

    

Ara Hopian rahasto     200 € Reeta Jun@o 

250 € Essi Karihtala 

 100 € Ida Hoskari 
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S/pendit ja palkinnot 

 Keminmaan lukion oppilaskunta 50 € Oona Huotari 

50 € Aino-Maija Lampela 

 50 € Sonja Liukkonen 

 50 € Jarno Piltonen 

 50 € Petri Uusitalo 

   

Mannerheimin Lastensuojelulii@o ry  Keminmaan 
paikallisosasto  tukioppilastoiminta 

30 € Juha-MaA Heikkinen 

30 € Juho-Elias MäkimarA 

  

Keminmaan seurakunta 50 € Hanna Berg 

 50 € Oona Huotari 

 50 € Mar@a Hu@unen 

 50 € Reeta Jun@o 

 50 € Annina Nakkula 

   

AmmaAopisto Lappia, yhdistelmätutkinto  100 € Minna Men;lä 

   

Pohjola-Norden ry, Keminmaa 50 € Saara-Maria Nylund 

   

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakorA 30 € Essi Karihtala 

 30 € Emilia Kähkönen 

   

Ruotsin kielen palkintokirja  Saana Aarnio 

  Aleksiina Mar;kainen 

  Tiia Simola 

   

Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja  Viljami Länsikallio 

   

Science-mitali  Viljami Länsikallio 

   

Helsingin Sanomien vuosikerta  Viljami Länsikallio 

   

Long Play -s;pendi äidinkielen osaajalle  Topi Lepojärvi 

   

Äidinkielen palkintokirja  Reeta Jun@o 

  Saara Sadinmaa 

   

Äidinkielen ja historian palkintokirja  MaA Pää@önen 

   

Englannin kielen palkintokirja  Hanna Berg 

  Mar@a Hu@unen 

  Janita Kauppi 

   

Ranskan kielen palkintokirja  Saara-Maria Nylund 
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S/pendit ja palkinnot 

Parhaat kiitokset kaikille lahjoittajille! 

Yhteiskuntaopin palkintokirja  Jarno Piltonen 

   

Reaaliaineiden palkintokirja  AnA Ahola 

   

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton englanninkielisen   Topi Lepojärvi  

kirjoituskilpailun palkintokirja   

   

 

   

   
Keminmaan kunta ja seurakunta lahjoi�avat Keminmaa historia -teoksen kaikille ylioppilaille. 
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Ilmoitusasiat 

 

Syksyn 2014 ylioppilaskirjoitukset järjestetään seuraavasti:

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 8.9. englanti, A-oppimäärä

ti 9.9. ruotsi, A- ja B-oppimäärä 

ke 10.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, venäjä, englanti

Kirjalliset kokeet

pe 12.9. äidinkieli, tekstitaidon koe

ma 15.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ke 17.9. englanti, A-oppimäärä

pe 19.9. ruotsi, A- ja B-oppimäärä

ma 22.9. äidinkieli, essee

ke 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

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

ma 29.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, venäjä, englanti

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina elokuun 7. päivänä 2014 klo 9.00.

Lukuvuoden 2013–2014 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 5.6.2014.


