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Koh: kesää!
Tätä kirjoi<aessani avoimesta ikkunasta kuuluu peipposen kesäinen, duurivoi<oinen polveileva laulusäe. Olemme uuden suven kynnyksellä. Takanamme on hyvä lukuvuosi täynnä yhdessä tehtyä työtä ja toimintaa. Lukiomme on kuluneen lukuvuoden aikana o<anut monta uu<a askelta. Olemme jatkaneet hyviä perinteitä, tehneet
perustyötämme ja kehi<äneet toimintaamme.
Lukio-opetuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Koulumme haluaa antaa kaikissa aineissa hyvän
pohjan ponnistaa jatko-opintoihin. Tilastokeskuksen julkaisemien vuosi<aisten :etojen mukaan opiskelijamme
löytävätkin jatko-opiskelupaikan keskimääräistä paremmin. Ope<ajamme hallitsevat hyvin opete<avat aineensa
ja paneutuvat työhönsä innolla. Lukiomme ohjaa nuoria eteenpäin o<aen huomioon heidän vahvuutensa ja tulevaisuudensuunnitelmansa. Meidän kokoisessa lukiossa jokainen opiskelija pääsee esille yksilönä – toivo<avas:
osaamme myös huomata hänet ja hänen tarpeensa.
Kuluneena lukuvuonna on viete<y perinteistä LUMA- viikkoa. Pitkään jatkunu<a yhteistyötä Oulun yliopiston
kanssa on syvenne<y. Myös Pyhäsalmen kaivoksen kanssa on aloite<u mielenkiintoinen hanke. Olemme käynnistämässä taas uu<a CERN- projek:a. OSUVAMPI- hankkeen pui<eissa Meri-Lapin lukioiden ope<ajat ovat
päässeet lisäämään amma@taitoaan yhteisten veso- päivien aikana.
Opetustyö vaa:i jatkuvaa kehi<ämistä. Sähköistyvät ylioppilaskirjoitukset tuovat mukanaan muutoksen myös
ope<amisen ja oppimisen arki:lanteisiin. Uusien oppimisympäristöjen käy<ö vaa:i paljon sekä ope<ajilta e<ä
opiskelijoilta. Opetussuunnitelmatyökin toteutetaan nopealla aikataululla ensi lukuvuoden aikana. Emme saa
kuitenkaan unohtaa, e<ä tärkein tehtävämme on kohdata opiskelija arjessa ja antaa hänelle hyvää opetusta.
Olen iloinen, e<ä opiskelijakuntamme on lukuvuoden mi<aan toiminut innokkaas: ja näkyväs:. Yhteinen toiminta lisää yhteenkuuluvuuden tunne<a. Opiskelijakunnan edustus on ak:ivises: ollut mukana opiskelijahuollon koulukohtaisessa ryhmässä kehi<ämässä koulumme hyvinvoin:a.
Keminmaan kunta vie<ää tänä vuonna kunnan perustamisen 150-vuo:sjuhlia. Vuonna 1865 anne@in keisarillinen asetus, jolla erote@in kunnan hallinto vanhasta kirkkoherrajohtoisesta pitäjähallinnosta. Ensi lukuvuoden
aikana tullaan juhlimaan myös Keminmaan lukiota: lukiomme peruste@in 40 vuo<a si<en. Koulustamme on
ollut hyvä ponnistaa koh: tulevaisuu<a niin koulun alkuaikoina kuin nytkin. Luo<avaisina katsomme myös tulevaisuuteen. Meillä on intoa ja valmiuksia vastata uusiin haasteisiin.
Kiitän ope<ajia, henkilökuntaamme, opiskelijoitamme ja kaikkia koulutyössä mukana olleita pää<yvästä lukuvuodesta. Toivotan kaikille
aurinkoista ja virkistävää kesälomaa.

Helena Niemitalo
Rehtori

Kuva Leena Lind
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LUMA-viikko 3.–7.11.2014
Luonnon:eteiden ja matema:ikan opetuksen
teemaviikolla eli LUMA-viikolla on koulussamme pitkät perinteet; vie:mme viikkoa nyt jo
yhde<ätoista kertaa.
Lukiollemme oli erityisen suuri kunnia saada
vieraiksi Thaimaan opetusministeriön alaisen
organisaa:on edustajat Kongnita Koeiniyom
ja Tanyakarn Yventrakulchai, jotka Oulun ylipistolla vieraillessaan olivat kuulleet LUMAviikostamme ja halusivat tulla tutustumaan
kouluumme.

Veera ja Päivän Pähkinä

LUMA-viikon vierailevat esiintyjät tulivat Oulun
yliopistosta. En:set Keminmaan lukiolaiset kävivät kertomassa omista opinnoistaan sekä esi<elivät omien alojensa :edekun:a ja opiskelijaelämää. Eduste<uina olivat teknillisen :edekunnan
prosessitekniikan ja sähkötekniikan osastot sekä
luonnon:eteellisen :edekunnan fysiikan laitos.

Vasemmalta: Teemu Pennanen, Tanyakarn Yventrakulchai, Helena
Niemitalo, Kongnita Koeiniyom ja Sirkka Tiihala

Fyysikko, FT Teemu Pennanen Oulusta pi: viikon
huippuluennon "Fysiikan historian käännekoh:a", jossa käy:in mielenkiintoisella tavalla läpi
koko fysiikan historia. Teemun tupa keskustelumahdollisuus luennon jälkeen osoi@
lukiolaisten suuren kiinnostuksen fysiikan tutkimusta kohtaan – kysymysten aiheet vaihtelivat
alkeishiukkasista koko universumiin.
LUMATIETÄJÄ -kilpailu käy:in tällä kertaa :imien
välisenä kilpailuna.
LUMASHAKKI 2014 -kisan voi@ jänni<ävien vaiheiden jälkeen Rasmus Meller. Päivän pähkinöiden ratkomiseen osallistui iso joukko lukiolaisia,
ja oikeitakin ratkaisuja löyde@in.

Kuvat Jorma Tiihala

Torstai-iltana lukiolla oli mahdollisuus seurata
etälähetyksenä Helsingin yliopiston Studia Generalia -sarjan luentoa "Ais:en rajoilla". Luennossa
pohdi@in muun muassa sitä, voiko makuasioista
kiistellä.
LUMATIIMI -kisailijoita
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LUMA-viikko 3.–7.11.2014

Viikon aikana kemian työkurssiryhmä esi<eli Kristallograﬁa -demossaan, kuinka kristallia voidaan
kasva<aa.
Lisäksi viikkoon kuuluivat myös lukion valtakunnalliset fysiikan, kemian ja matema:ikan kilpailut.

Lukion LUMA-:imin puolesta Jorma Tiihala
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Viikko Pyhäsalmella CUPP:ssa
Olin 9.–13.6.2014 Pohjanmaalla Pyhäjärvellä tutustumassa maanalaisen fysiikan tutkimuskeskukseen
CUPP:iin (Centre for Underground Physics in Pyhäsalmi), joka sijaitsee Pyhäsalmen kaivoksen yhteydessä.
Ensimmäisenä päivänä CUPP:n tutkija Jari Joutsenvaara esi<eli minulle sekä Lapin amma@korkeakoulun ope<ajalle Taunolle ja kesätöissä tutkimuskeskuksessa olleelle Juulialle maanalaisen fysiikan tutkimuksen perusteita ja teoriaa. Saimme :etoa EMMA-kokeesta, jossa tutkitaan avaruudesta tulevaa
kosmista säteilyä, sekä kokeeseen lii<yvistä tutkimuskohteista ja ilmaisintekniikasta, jota kehitetään ja
parannetaan kaiken aikaa. Teimme myös joitakin yksinkertaisia laskuja, jotka havainnollis:vat ilmaisinten toimintaperiaate<a. Teoriaosuuden jälkeen Jari esi<eli minulle Pyhäjärven keskustaa ja kaivoksen
lähialue<a sekä asunnon, johon majoituin viikon ajaksi.
Toisena päivänä oli kaivoksen järjestämä perehdytys kaivoksen historiaan ja nyky:lanteeseen. Tämän
jälkeen pääsimme katsomaan maan alla kaivoksen ylimmissä tunneleissa sijaitsevia ilmaisinasemia,
joilla kaikki keskuksen tarvitsema :eto kerätään. Kaivoskäytävät ovat kieltämä<ä mielenkiintoinen
työympäristö. Joutsenvaara esi<eli asemien toimintaa ja kertoi haasteista ja ongelmista, joita kostea
ja pölyinen ympäristö tuo lai<eiden suunni<eluun ja käy<öön.
Kaivoksessa vierailun jälkeen menimme CUPP:n toimistoon, jossa minä ja Juulia saimme tehtäväksemme tehdä tutkimuksen siitä, mihin Pyhäjärven alueella voitaisiin sijoi<aa lukion opetuskäy<öön tarkoite<uja hiukkasilmaisimia. Etsimme kartalta sopivia rakennuksia ja pohdimme, miten ilmaisimet pitäisi
suojata muu<uvilta säiltä.

Kuva Tomi Jaakola
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Viikko Pyhäsalmella CUPP:ssa
Jatkoimme tutkimuksen tekemistä vielä seuraavana päivänä. Päivän lopuksi keskuksen väki järjes:
Pyhäjärven rannalla grilli-illan tutkimuskeskukseen tutustumassa olleiden puolalaisten vieraiden kunniaksi. Tunnelma oli mukava, ruoka hyvää ja sääkin erinomainen.
Torstaina kaivoksella järjeste@in tutkimuskeskuksen henkilökunnalle alkusammutuskoulutus, johon
myös minä osallistuin. Aluksi jauhesammu@men kanssa sähläämiseni ei ollut järin vakuu<avaa, mu<a
toisella yrityksellä öljypalo tal<ui jo varsin mallikkaas:.
Torstaina ja perjantaina Tauno, Juulia ja minä aloimme tehdä Taunon opastuksella hiukkasilmaisimien
lii@mien testausvaloja. Oli mielenkiintoista päästä tekemään jotain konkree@sta. Aluksi teimme virtapiiriensimuloin:ohjelmalla mallin testauslai<eesta, minkä jälkeen aloimme juo<aa osia yhteen.
Kaiken kaikkiaan viikko oli todella mielenkiintoinen ja monipuolinen, ja oli mukavaa päästä tutustumaan hieman erilaiseen Suomessa tehtävään :eteelliseen tutkimukseen.
Tomi Jaakola

Vierailulla Elijärven kaivoksella

Kuvat Tiina Hyyryläinen, kuvasommi<elu Antero Mäenalanen
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Sähköiset ylioppilaskokeet
– mahdollisuus vai mahdoomuus?
"Sormet vilistävät näppäimillä. Tietokoneen ruudulle ilmestyy sarja komentoja.
#!/bin/sh
while [ 1 ]…"
Näin alkaa Mikael Vehkaojan toimi<ama ju<u: Nämä viisi riviä koodia – ja koulun ylioppilaskirjoitukset
on tuhou. (Suomen Kuvaleh: 8.5. 2015) Ensi vuonna alkavat sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat olleet lukiomaailman lukuvuoden 2014–2015 suosituimpia puheenaiheita. Kahvipöytäkeskustelu pyörii
yleensä Suomen Kuvalehden ar:kkelin tavoin sähköistymisen puolesta ja vastaan.
Sähköisen kokeen kanna<ajat perustelevat näkökulmaansa mm. kehityksellä, korjaamisen helpo<umisella, digitaalisen maailman vyöryllä ja opiskelutapojen muu<umisella. Vastustajien leiri paino<aa mm.
kynä-paperi- menetelmän vaiva<omuu<a, nykyisten kokeiden järjestämisen helppou<a ja luote<avuu<a.
Molempien puolten kanna<ajat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, e<ä ylioppilaskirjoituksia pitää kehi<ää. Keminmaan lukiossa valmistaudutaan sähköisiin kirjoituksiin ylioppilastutkintolautakunnan laa:massa aikataulussa. Digabi on ylioppilastutkintolautakunnan sähköistämisprojek:, jonka päämääränä
on siirtää ylioppilaskokeet täysin sähköisiksi astei<ain vuoteen 2019 mennessä. Tiina Hyyryläinen, Erja
Aikavuori, Pirjo Ylimaula ja Liisa Nurmesniemi ovat olleet lukuvuonna Digabin yhteysope<ajia.
Yhteysope<ajat koulu<autuivat, hankkivat ja jakoivat :etoa sähköisistä ylioppilaskirjoituksista ja opas:vat opiskelijoita sekä muita ope<ajia tulevia kokeita varten. Yhtenä lukuvuoden tavoi<eena oli järjestää sähköisessä koeympäristössä Abi:ssa kokeita ja kokeilla, miten käytännön järjestelyt toimivat.
Ope<ajan näkövinkkelistä työn yksi ikävimmistä puolista eli kokeiden korjaaminen oli huoma<avas:
helpompaa. Ensi lukuvuonna Digabi- juna etenee. Syksyllä järjestetään sähköisen ylioppilaskokeen valtakunnallinen harjoitus äidinkielessä ja huh:kuussa ﬁlosoﬁassa, maan:eteessä sekä saksassa.
Oma krii@nen mielikuvani Digabista muu<ui lukuvuoden aikana myönteisemmäksi. En tosin vieläkään
ole siirtynyt pelkästään sähköisiä ylioppilaskirjoituksia kanna<avien leiriin. Toivon, e<ä kummastakin
systeemistä otetaan ne parhaat palat, joita pysty<äisiin ylioppilaskokeissa järkeväs: hyödyntämään.
Digabia kanna<aa kuitenkin testata ennakkoluulo<omas:. Ainoastaan sähköisiä järjestelmiä
kokeilemalla voi rakentaa oman käsityksen asiasta.

Kuvat Tiina Hyyryläinen

Digabin yhteysope<ajien puolesta Erja Aikavuori
h<ps://digabi.ﬁ/digabi/
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Sinivalkoista juhlahumua
Keminmaan lukion perinteistä itsenäisyys
- ja lakkiaisjuhlaa viete@in koulupäivän
pää<eeksi perjantaina 5.12.2014. Itsenäistä Suomea ja tuoreiden ylioppilaiden
saavutusta kunnioite@in monin ohjelmanumeroin.
Juhla käynnistyi komeas: Ivan Ivanovin
johtaman kuoron esityksellä ”Taivas on
sininen ja valkoinen”. Kuoron musiikkiesitysten lisäksi estradille pääsi upeaääninen
Janika Lehkonen, joka lauloi Erin An@lan
tunnetuksi tekemän kauniin kappaleen
”Vanha sydän” Teemu Mikkolan kitaran
säestämänä. Myös sanataide oli esillä juhlassa, sillä 1. vuosikurssin opiskelijoista
koo<u ryhmä esi@ valitsemiaan runoja,
joiden kantavana teemana oli ”Juuret
Suomessa”.
Musiikin ja lyriikan ohella ohjelmassa kuul:in puheita: Sakari Ylönen toi juhlaan seurakunnan tervehdyksen, 2. vuosikurssin opiskelija Iitu Viiri kertoi nuoren ajatuksia maamme itsenäisyydestä, ja rehtori
Helena Niemitalon sanoja siivi@vät valkokankaalle heijastetut kuvat 97-vuo:aan maamme historian
merkkivaiheista ja suomalaisesta luonnosta.
Opiskelijoidemme hieno panos lukion itsenäisyys- ja lakkiaisjuhlan ohjelmistossa jäi monen katsojan
mieleen. Myös juhlan loppupuolella koe@in koske<ava hetki, kun kaksi lukiostamme kirjoi<anu<a
nuorta sai valkolakkinsa. Toivotamme heille onnea ja menestystä tulevaisuuden koitoksiin!

Kuvat Leena Lind

Liisa Nurmesniemi
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Ko4na koko maailma
Rakkau<a suomalaiset! Kyllä, Ruotsissa voidaan
löy<ää varmaan aika kivaa asioita. Kyllä, se voisikin
olla parempi jääkiekossa. Mu<a kyllä, teidän pitäisi
myös olla ylpeitä Suomesta! Jos e<e :edä mistä voisi olla ylpeä, niin minä (Annika, vaihto-oppilas Saksasta) voin kertoa!
Tulin tänne 30.07.2014, kun suomalainen kesä oli
jopa lämpimämpi kuin saksalainen. Kuvitelkaa: tämmönen nuori saksalaisty<ö, joka ei osa sanaakaan
suomea ja ei :edä pitäisikö odo<aa vai pelkää suomalainen talvi, seisoo Helsingin lentokentällä ja
odo<aa, e<ä hänen vaihtoseikkailu alkaa.
Pari päivää sen jälkeen, kun meidän ”Arrivalorienta:on” loppui ja meidän suomalainen vaihtoorganisaa:o oli mielestä, e<ä nyt me ollaan hyvin
valmentannut perjätä eli ”to survive the ﬁrst
months”, isäntäperheeni tuli hakemaan minut.
Voi, olipa jänni<ävää! Se perhe, jonka kanssa mun
pitäisi elätä yksi koko vuosi! Mitä tapahtuisi, jos he
eivät tykkä minusta? vai toisen päin? Tuota, en voi
vastata kysymyksiin. Koska ei tapahtunut sillä tavalla. Isäntäperheeni oli ja onkin vielä ihana ja tunnen
olevani oikein kotona siellä!
Kolmas tosi jännitävä hetki tuli noin viikko myöhemmin – koulun pitäisi alkaa. Muistan vielä, kun sydämeni hakkasi kun olen tavannut muut opiskelijat ensimmäinen kerta. Vaikka mua pelo@ ihan kauheas:, puhuin aika monille. ”Mitä kuuluu?” (Jos olisi tullut vastaus, en olisi ymmärtänyt…) Vuoden alussa
istuin vielä tunnissa, korvat ja silmät auki, ja katsoin joka sana, jonka ope<aja käy@, sanakirjasta
(pitäähän aloi<a pienestä…) Kuvitelkaa istua pari tun:a koulussa ja e<e ymmärrä mitään. Tule<e ko:in ja e<e ymmärrä mitään… Halusin muu<aa sitä. En halunnut hauki olevansa kala. Ja nyt ei ehkä
olekaan enää.
Kaverit. ”Minun ei kannata edes yri<ä! Onhan selvä, e<ä en saa kaveria Suomessa, erityises: Lapissa!
He eivät puhu kenellekään!” Sitä mie:n Saksassa. Mu<a yri:n kuitenkin. Voisihan tapahtua ihme…
Niin tapahtuikin. Ensimmäisellä koulupäivällä oli siellä aina jotku tytöt, jotka hymyilivät minulle koko
ajan (”Ovatko he hullua? Luulin, e<ä suomalaiset eivät hymyile! Olenko niin outo heille?”) Si<en joskus puhuin heille: ”Mitä kuuluu?” Vanha ju<u, mu<a uusi vastaus, ja siitä tuli jopa oikea keskustelu. Ja
nopeammin kuin voisin ajatella siltä, istuin jonkun saunassa, hyvän suomalaisen ruoan jälkeen, nauramassa uuden kaverien kanssa.
Anteeksi ope<ajille. En varmaan ollut paras opiskelija. En vieläkään osa sanoa mitään ruotsiksi (Dat är
inte bra!) tai mikä on Marshall-apu tai miten pitäisi analysoida suomalaisia runoja. En tehnyt aina läksyä ja koeviikko oli minulle vähän niin kuin loma. Tunnilla keskityin enemmän maalata kansioon kuin kuuntella ope<ajalle. Hupsista. Mu<a en tullut tänne oppia biologiaa vai kemiaa. Oli :etenkin kiva nähdä minkäläinen koulujärjestelmä teillä on ja kokeilla, miksi se on
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Ko4na koko maailma
(melkein) paras maailmassa (ja varmas: parempi kuin
Ruotsissa :D ).
Yksi huippukohta tässä vuodessa oli Wanhojen tanssit
helmikuussa. Kaksi kertaa viikossa meillä oli harjoituksia
ja siten voisin myös tutustua opiskelijat toisella luokalla,
vaikka minä olen ensimmäisellä. Wanhojen päivä oli jänni<ävä ja jalat olivat melkein kuolleet, mu<a toisaalta
meillä oli tosi hauska aika tanssimassa ja väliajassa ja oli
hyvä tunne olla prinsessa.
Suomalainen talvi oli kylmä. Ja pitkä. Ja pimeä. Suomalaiset (=karhut) menivät nukkumaan ja herävät vasta nyt.
Ensimmäinen lumi tuli 24. syyskuuta 2014, joskus aamulla, kun istuin koulussa ja yhtäkkiä huudin: ”OMG it’s snowing!” Odo:n kyllä, e<ä kaikki ovat iloisia, juoksevat ikkunalle vai ulos katsomaan niin kuin ko:maassani. Sen sijaan kaikki olivat hiljaa. Vain yksi ääni voisin kuulla: ”Hyi.”
Mitä??
Nau@kaa lumesta! Menin hiihtämään, luistelemaan, lumikengäillemään. Rakene:in lumiukon pihalla ja tein lumienkelia. Revontulia. Valkoista joulua. Hiihtä joella kaverille. Sanoa ”No okei, nyt alkaa olla kylmä”,
kun on –20 ºC. Tämä kaikki on mahdollista pohjoisessa. Vaikka olin kyllä nähnyt paljon lunta Saksassa,
ehkä jopa enemmän, täällä se oli erilainen. Saunan jälkeen lumessa katsomassa revontulia? Yes, please!
Mu<a nyt odotan jo kesää. Ei siksi, koska vuosi loppuu (kuulostaa muuten kauhealta… ”loppu”), mu<a
sen takia, e<ä suomalainen kesä on vain ihana. Odotan lomaa, siskon ylioppilasjuhlaa, juhannusta…
Kuitenkin en odota mennä pois täältä. Toiseen ko:in. Harmaan Saksaan. Niin, Suomi on kaunis. Valkoinen ja sininen. Kesällä vihreä. Oranssi, kun aurinko laskee Kemijoen päälle…
Suomi on kyllä Euroopassa, niin kuin Saksakin, paikkana ja kul<uurina. Voin maksaa oman rahan kanssa
ja jos tulisi ikävää saksalaiseen leipään, niin menisin ostamaan Lidlistä. Ensimäisellä silmäyksellä ei ole
iso ero Suomen ja Saksan välillä. Mu<a si<en, kun yritetään ymmärtää suomalaiset, niin huomataan,
e<ä se onpa erilainen. Saksa emme :edä mikä on ”sisu”. Emme tunne sen ﬁiliksen istua saunassa kylmän, pitkän päivän jälkeen. Istua kaverin vieressä ja ei puhua sanankaan. Puhua vain, kun on jotain
puhu<ava.
Yhteenvetona sanon seuraava: Kiitos. Minulla oli mahtava kokemus täällä Suomessa ja Keminmaasta
on tullut toinen ko:. Olen varma, e<ä tulen aika kohta takaisin, ainakin kylään! Maailmasta on tullut
ko:ni.
Annika Bucher
(h<p://yfu.ﬁ/isantaperheeksi)
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Hetki aikaa joulujuhlassa
Syyslukukausi hurah: ensimmäisen vuosiluokan
opiskelijalla nopeas:. Kaikki oli uu<a ja jänni<ävää.
Uusien oppiaineiden ja opiskelun vapauden uutuudenhurman kuluessa kuitenkin sain havaita, e<ä
lukio on uurastusta. Pieni hetki aikaa puhaltaa paine
ja stressi pois on jotain, mitä jokainen meistä tarvitsee. Tänä vuonna joulujuhla oli hieno hetki, jossa
saimme nauraa. Yhdessä sielläkin aikaa vie:mme.

Kuva Leena Lind

Puhun monen puolesta, kun sanon, e<ä joulujuhla
oli odote<u tapahtuma. Yhteinen jouluhenkinen
riento katkaisee opiskelun ja saa<aa joululoman
rauhallisuuteen. Viimeinen viikko oli rauhallinen ja
pirteä. To<a kai kaikki odo:mme ansai<ua lomaa.
Juhlassa esiintyvälle viimeinen viikko oli kaikkea
muuta kuin rauhaisa. Harjoitukset söivät aikaa opinnoilta, ja kaikki tuntui olevan aivan sekaisin. Yhdessä sitäkin hermoilimme.
En :edä, onko yleismaailmallinen ilmiö vai vain meikäläisen oma ongelma, e<ä ennen juhlaa kaikki tuntuu jääneen keskeneräiseksi ja hä:köidyksi. Tätä
tunne<a pääsimme purkamaan esiintyjien kesken
näytelmässämme ”Normi reeni”. Ammenna tosielämästä, sanotaan. Näytelmä sai komeat suosionosoitukset.
Tänä vuonna juhla alkoi vasta kello 23. Jouluvalot
välkkyivät ja roihut paloivat sisäänkäynnin läheisyydessä lumisateessa. Tuntui, kuin olisimme saapuneet tea<eriklubi-iltaan tai gaalaan. Juhlan tuntu nos: leveän hymyn kasvoille. Aluksi ruokasalissa oli
jouluista tarjoilua, jonka ohessa ilmaisutaidon ryhmä esi@ huolella valmistellun esityksensä, ”Lost in
Keminmaa”. Kulisseista kuulin naurunremakan repeävän. Onnistumisen piristysruiske sai sydämen hakkamaan. Yhdessä nauroimme tässäkin.
Leikkisän kisailun ja glögintuoksun ohesta katsojat siirtyivät ruokasalista juhlasaliin, jossa me loput
esiintyjät jo odo:mme. Juhlasalissa oli luvassa musiikkiesityksiä. Joululaulut soivat ja rento tunnelma
sai aitoa onnea aikaan. Monet hy:sivät onnesta kellon siirtyessä minuu@ minuu:lta lähemmäs joululoman alkua. Yhdessä kaikki sitä odo:mme.
Kaiken hermoilun ja stressaavan mie:nnän ohessa tajusin: yhdessähän tätä ollaan tekemässä. Kukaan
ei odo<anut jonkun kämmäävän. Olimme tässä yhdessä, kaikki porukalla. Tämän kau<a huomasin, e<ä
yhdessä onnistumme, yksin kannamme turhaa taakka. Juhlasta oli mukava siirtyä loman vie<oon. Haluan kii<ää jok´ikistä joulujuhlaan osallistunu<a lämpimäs: raikuvista aplodeista, leveistä hymyistä ja
ennen kaikkea mahtavasta juhlasta.
Janne Knuu4la
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Hetki aikaa joulujuhlassa

Tonttuiltamissa
oli tunnelmaa

Kuvat ja kuvakollaasi Leena Lind
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Penkkarit 2015

Kuvat Tiina Hyyryläinen ja kuvakollaasi Leena Lind
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Wanhojen tanssit 2015

Kuvat ja kuvakollaasi Antero Mäenalanen
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Kauhee aamu(s)! Ikituur(i)?
Illuminabi-leh: pää@ o<aa selville, miten armon vuonna 2015 ylioppilaskokelaat valmistautuvat kevään
kirjoituksiin. Personaltrainerein? Superfoodein? Joogaamalla? Itsesugges:olla? ”Kons:t on monet”, sanoi
mummo, kun kissalla pöytää pyyhki. Niinpä. Toimi<aja nappasi haaviinsa kolme abiturien@a lukion uumenista ja alkoi kartoi<aa, millä konsteilla valkolakkia ollaan tavoi<elemassa.
”Ai, miten aion valmistautua kevään kirjoituksiin? Olen valmistautunut niihin kesät talvet tämän kolmen
vuoden aikana. Nyt on vain hienosäädön paikka”, toteaa Tiuh: Tarkka kirjavuoren keskeltä. ”Kielikursseilla
on käyty, kesäyliopiston preppauskursseilla istu<u vuosisadan helteillä. Nyt olisi aika vitamiini- ja hivenainetankkauksen sekä ohuen ilmanalan leirin”, jatkaa Tiuh:. ”Inﬂuenssapiikin o:n jo joulukuussa ja
siitä toipuessa selasin Nykysuomen sanakirjan läpi. Abitreenit sekä ne@kurssit ovat loppusuoralla ja varalyijykynät hanki<u kirjoituksia varten…” Tarkka selostaa suunnatessaan kirjastoon noutamaan lisämateriaalia.
”Niin joo ne”, kuuluu mumina sohvalta :edusteltaessa kirjoituksiin valmistautumisesta. ”Luotan muis:ini
ja kolmen ällän tak:ikkaan”, toteaa Rene Rento ja vaihtaa kylkeä. (Toimi<aja hätkähtää huomatessaan,
e<ä kyseessä ei olekaan puhuva sohva, vaan opiskelija) Muis:inpanojen selaamista on vähintäänkin harki<u ajan sallimissa pui<eissa. Lisäksi muis:tekniikoita on harjoite<u päikkäreiden ohessa ja voimia kerä<y viimeiset pari vuo<a.
Kaino Keski:e lukee hyppytunnilla reaaliaineen kirjoituksiin. Menossa on historian kolmas kirja kuudesta
opuksesta ja ensimmäistä kertaa. ”Vähän kyllä kiire uhkaa tulla”, Kaino harmi<elee ja kirjoi<aa samalla
muis:inpanoja lukemastaan. ”Olen tehnyt kuitenkin lukusuunnitelman joulukuun alussa ja yri<änyt pysyä
siinä”, Keski:e jatkaa. Penkkareiden (ja siinä sivussa vanhojen) etkot ja jatkot on viete<y ja unirytmi tuho<u joululoman aikoihin. Huoneen siivous ja kummin kaiman mummolta saatu ikivanhan romaanin lukeminen ovat alkaneet myös kummas: kiinnostaa aiempaa enemmän. ”Sitä alkaa ihan toissijaiset asiat viemään huomion, eikä lukemiseen jaksaisi keski<yä”, Kaino Keski:e naurahtaa vaivautunees:. Vaihtoehtoisia lukusuunnitelmia on tehty kerran jos toisenkin. Tärkeintä on siis taistelutahto sekä posi:ivinen asenne,
joita jokaiselta tässä vaiheessa varmas: löytyykin vaikka muille jakaa. Valkolakin hohde on kuin kaukainen
valonpilkahdus tunnelin päässä. Sitä päin kuitenkaan lannistuma<a!
Kirjoituspäivänä Illuminabin toimi<aja on tarkkailemassa kirjoitussalin ovista ulos astuvien kokelaiden reak:oita. Puoli yhdeltä Rene Rento poistuu salista ja hoippuu ulko-ovelle mykkyyden vallassa. Myöhemmin
iltapäivällä kellon ollessa kymmentä vaille kolme Tiuh: Tarkka raahautuu silmät sikkurassa ja kasvot kalvakkaina pois salista. Tasan kello kolmelta salista astuu ulos Kaino Keski:e, uupuneena mu<a vienos: hymyillen.

-Piirtohei@ö
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Äikän puhe

Pää:n puhua teille vammaisuudesta ja siihen väistämä<ä lii<yvästä erilaisuudesta. Tää aihe oli
mulle melko selvä he:, koska oon itsekin mie@nyt tätä asiaa paljon.

Eräs lääkäri totesi kerran, e<ä meidän pitäisi myös vähitellen lope<aa puheet erilaisuuden hyväksymisestä, sillä erilaisuushan on ihmisenä olemisen lähtökohta. Nämä sanat muistan loppuikäni.
Sillä niinhän se on, e<ei maailmasta löydy kahta samanlaista ihmistä vaikka etsisi kuinka. Jokainen
on erilainen, se todella on lähtökohta. Tästä herää kysymys, e<ä kenellä on oikein oikeus sanella,
kuka on jotenkin erityisen erilainen ja kuka taas ei.

Mä en itse esimerkiksi koe, e<ä olisin jotenkin muita erilaisempi, kun mulla on liikuntavamma. Se
on ennemmiki yks mun ominaisuus, osa mua. Mä en saa niin sanotus: terveitä jalkoja, vaikka mä
kuinka haluaisinkin. Se on osa, joka on vaan hyväksy<ävä, se ei lähde pois. Mu<a vamma ei tarkoita, e<ä jäisin paitsi jostain, voin sil: elää täysillä. Jotkut asiat tehdään vaan vähän erilailla. Ja
muuten mä olen täysin normaali, liikkuminen on vaan vähän hankalampaa. Mua kiinnostaa ihan
samanlaiset asiat ku muitaki mun ikäisiä. Ja mä oon aina sanonu kaikille, e<ä multa saa ehdo<omas: kysyä, jos on kysy<ävää. Mä en siitä loukkaannu tai rikkoonnu. Päinvastoin, musta ois huippua, jos ihmiset kysyis multa enemmän tästä asiasta! Mulla ois teille yks neuvo: uskaltakaa tutustua niihin erilaisiin ihmisiin teidän ympärillä ennakkoluulo<omas:. Sitä kau<a voi saada jopa uusia näkökulmia tai mielipiteitä. Älkää missään nimessä kiusatko tai syrjikö ketään! Nostan oikein
tosissaan ha<ua niille, jotka ovat ennakkoluulo<omia tai uskaltavat o<aa myös vammaisen kaverin osaksi porukkaa. Ja muuten, aika äkkiä saa<aakin huomata, e<ä se vammainen kaveri, joka
alussa tuntui niin kovin muita erilaisemmalta, onkin mahtava tyyppi. Sille aja<elun asteelle päästyään voi olla itsestään ylpeä! Silloin on taas maailma vähän parempi.

Elina Tytärniemi
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Oppilaskunnan vuosi
Niin opiskelijakunnan hallituksen jäsenten kuin muidenkin lukiolaisten kouluvuosi alkaa olla lopuillaan. Olemme
tänä vuonna keski<yneet opiskelijoiden virkistystoimintaan erinäisten tapahtumien kau<a. Tapahtumien ajankohdat paino<uivat kuitenkin enemmän kevätlukukaudelle.
Lukuvuoden alussa pää:mme aloi<aa kahvinkeiton viikoi<aisena tapana. Aluksi myimme kahvin rinnalla myös
aikaisemmista tapahtumista jäljelle jääneitä limsatölkkejä. Myöhemmin syksyllä yhdeksäsluokkalaiset tulivat
tutustumaan lukioomme, ja opiskelijakunnan hallituksen jäsenet kulje@vat heitä tu<uun tapaan luokasta toiseen. Marraskuussa järjes:mme lukiolla perinteisen Nenäpäivän. Lisäksi kävimme avustamassa Kemin seudun
4H-yhdistystä Kallilla vanhuksille suunnatun tapahtuman merkeissä.
Kevätlukukauden alussa kävimme ostamassa uuden kahvinkei@men. Pääsiäisen aikoihin järjes:mme munajahdin: kouluumme piilote@in pahvisia pääsiäismunia, joita opiskelijat saivat etsiä. Pahvimunan löytäneille anne@in oikea pääsiäismuna.
Huh:kuun puolessavälissä pidimme urheilupäivän, jonka teemaksi ase<autui kalastus ja kalat ylipäätään. Opiskelijoiden tehtävänä oli kiertää ulkona erilaisia rasteja sekä vastata rasteilla esite<yihin kysymyksiin ja arvoituksiin. Ras:en lisäksi koulun sisällä järjeste@in ''läppäpilkit'', joista saa<oi kalastaa itselleen aarteita. Ras:en kysymyksiin eniten oikein vastanneet saivat palkinnoksi mm. kalapuikkoja ja tonnikalaa.
Vapun kunniaksi pää:mme järjestää pyjamapäivän. Opiskelijat kulkivat tunnilta tunnille yöasut päällä koko päivän ajan. He saivat myös vastata ilmapallojen historiaa koskeviin kysymyksiin, ja voi<ajat saivat palkinnoksi tyynyliinan ja ilmapalloja. Tietokilpailun ohessa myimme myös kahvia ja erään opiskelijatoverimme leipomia
munkkeja. Pyjamapäivän johdosta totesimme opiskelijakunnan hallituksen jäsenten kanssa, e<ä huh:kuusta
muodostui oikea tapahtumakuukausi.
Viimeisenä koulupäivänä pelaamme kokeidenpalautuksen jälkeen pesäpalloa koko koulun voimin, mikäli sää
sallii. Opiskelijakunnan hallitus toivo<aa kaikille opiskelijoille ja koko henkilökunnalle oikein hyvää kesälomaa.
Tiia Simola

Oppilaskunnan hallitus 2014–2015
Holopainen Mar@, 12B (pj. penkkareihin as:), Simola Tiia, 13A (pj. penkkareiden jälkeen), Rimpisalo Noora, 14A (sihteeri), Yrjänheikki Veera, 13A (rahastonhoitaja), Alaiso Riku, 12A, Meller Rasmus, 12B, Mörsäri
Oona, 12A, Holopainen Mauri, 13B, Mäkinen Henri, 13B, Mikkola Teemu, 14A, Hooli Roosa-Mariia, 14B,
Knuutila Janne, 14B.
Ohjaava opettaja: Maarit Kuosmanen

Kuva Leena Lind
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Kehiämisryhmän kuulumisia
Lukion kehi<ämis- ja seurantaryhmään, KESEen, ovat pää<yneenä lukuvuotena kuuluneet lisäkseni Erja
Aikavuori ja Tiina Hyyryläinen.
Lukuvuoden aikana pidetyt vanhempainillat on pide<y syyslukukaudella vuosikurssien mukaisessa järjestyksessä, abien vanhemmille viimeisenä, joulukuun alussa. Toisen vuosikurssin opiskelijoiden vanhemmille selvite@in ylioppilastutkinnon rakenne<a, käytäntöjä ja tulossa olevia muutoksia. Lapin amma@korkeakoulua
ja opiskelutarjontaa kävi abien vanhempainillassa esi<elemässä vararehtori Reijo Tolppi.
Lukioon tulevien opiskelijoiden tutustu<aminen lukio-opintoihin aloitetaan jo yhdeksännen luokan syksyllä,
kolmannen jakson aikana. Yhdeksänsien luokkien ohjaustunnit on jae<u rinnakkaisopetusryhmiksi yläkoulun oppilaanohjaajan ja lukion opinto-ohjaajan kesken. Tällöin tulevat molemmat koulutusmahdollisuudet
esiteltyä hyvin perusteellises:. Lukion esi<elypäivä yhdeksäsluokkalaisille oli 12.11. Heille oli suunniteltu
ohjelmaa koko koulupäivän ajaksi. Tämän lisäksi keväällä pide@in lukio-opiskelun esi<ely 9. luokille yhteisvalinnan vanhempainillassa 20.1. ja erillinen aineryhmien esi<ely 17.2. koulupäivän aikana.
Marraskuussa teh:in opiskelijaikäluokille 12 ja 13 kysely, jossa opiskelijat arvioivat lukion toimintaa. Pääsääntöises: opiskelijat olivat tyytyväisiä ope<ajien ja opiskelijoiden yhteistyöhön ja saamaansa ohjaukseen
sekä muihin opiskeluun vaiku<aviin tekijöihin.
Tänä vuonna sekä opiskelijoiden e<ä ope<ajien lukiotyöskentely on tuntunut olevan melkoisessa muutosmyllyssä. Väliin on mie:ty<änyt, e<ä onko aivan pakko toteu<aa näin monta muutosta lyhyellä aikavälillä.
Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan jo elokuussa 2016. Niihin lii<yy vielä paikallista hiontaa ja viilausta, joka vie ope<ajilta aikaa ja resursseja. Toisaalta ylioppilastutkinnon sähköistämisprosessi alkaa niin ikään syksyllä 2016. Tähän tähtäävää tutustumista ja harjoi<elua on jo tehty tämän lukuvuoden aikana. Opiskelijoiden työskentelymenetelmät tulevat myös vähin erin muu<umaan, koska kanne<avien :etokoneiden käy<ö opiskelussa tulee lisääntymään. Nämähän ovat :etenkin ”välineellisiä” muutoksia.
Yksi asia, joka pysyy, eikä muutu on se, e<ä opiskelijan on koevastauksia laa:essaan pohdi<ava tarkkaan,
miten hän ne rakentaa. On pysy<ävä aiheessa, ede<ävä loogises:, esite<ävä faktat ja perusteltava näkökulmansa.
Kevään kuluessa on tämän lisäksi laadi<u seuraavan lukuvuoden tapahtumakalenteri ja lukujärjestyspohja.
Opinto-opasta on tarkenne<u joiltakin osin vastaamaan olemassa olevia käytäntöjä. Kehi<ämisen painopistealueeksi pääte@in nostaa esille opiskeluympäristö ja sen kehi<äminen. Yhtenä projek:na tulee jälleen
mukaan Cernin matka keväällä 2016. Kuluvana lukuvuonna sitä ei järjeste<y.
Kiitän KESE-ryhmää ansiokkaasta ahertamisesta ja oivallisesta osallistumisesta kehitys- ja seurantatyöhön.
KESE-ryhmän puolesta
Antero Mäenalanen
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Lukion hallinto

KEMINMAAN SIVISTYSLAUTAKUNTA

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Hast Jouni, pj.

Kouluneuvola

Hakala Arto, varapj.

Kouluterveydenhoitaja

Appelgrén Marjo

Hast Salla-Mari

Hietala Helvi
Keskitalo Annika

Terveyskeskus

Lehtoväre Minna

Koululääkäri

Mikkola Jukka-Pekka

Sipola Lauri

Per<ula Katja
Puo:niemi Erkki
Rau:o Susanna
Ruonavaara Maija-Liisa
Tamminen Ilkka
Uusitalo Petri
Tasala Auli ja Savikuja Jyrki
(kunnanhallituksen edustajat)
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Lukion henkilökunta

LEHTORIT
Aikavuori Erja, FM

historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, 12A:n ja 13B:n (9.3.2015 alkaen)
ryhmänohjaaja
Alaperä Kari, FM
biologia, maan:ede, 14A:n ryhmänohjaaja
Hautala-Allén Teija, FM englan:
Hyyryläinen Tiina, FM
matema:ikka, kemia, :etotekniikka, 12B:n ryhmänohjaaja
Koivupuu Karoliina, FM ruotsi
Kuosmanen Maarit, FM uskonto, psykologia, ﬁlosoﬁa, oppilaskunnan ohjaava ope<aja
Lind Leena, TaM
kuvataide, 14B:n ryhmänohjaaja
Mäenalanen Antero, FM apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, italia, 11Y-14Y:n ryhmänohjaaja
Nurmesniemi Liisa, FM
äidinkieli, ilmaisutaito, 13B:n ryhmänohjaaja,
virkavapaalla 9.3.2015 alkaen

Kelloniemi Leena, FM

äidinkieli, ilmaisutaito,
(9.3.2015 alkaen)

Tiihala Jorma, FM
Tiihala Sirkka, FM
Täh:nen Eeva-Liisa, FM

fysiikka, matema:ikka, täh::ede, 13A:n ryhmänohjaaja
matema:ikka
ranska, venäjä, saksa

TUNTIOPETTAJAT
An@la Marika, FM
Ivanov Ivan, KM
Kari Janne, LitM
Ken<älä Eini, FM
Laari Kaija, LitK
Li<ow Hanna, FM
Länsikallio Kris:ina, FM
Savolainen Jenni, FM
Ylimaula Pirjo, FM

terveys:eto
musiikki
liikunta, terveys:eto
englan:
liikunta, terveys:eto
äidinkieli
äidinkieli
terveys:eto
saksa

KOULUSIHTEERI
Mie@nen Kirs:
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Opiskelijat

14A

14B

14Y

Ryhmänohjaaja
Kari Alaperä

Ryhmänohjaaja
Leena Lind

Ryhmänohjaaja
Antero Mäenalanen

Aho Niko
Appelgrén Aino
Huttunen Jussi
Juusola Kalle
Jänkälä Sofia
Kekäläinen Kiia
Kiviaho Joona
Kiviniemi Aino
Koivunen Mikko
Kuusela Anni
Lahtinen Elisa
Lehtovirta Kimi
Luokkala Pekka
Mikkola Teemu
Mäkiniemi Anni
Paloniemi Henri
Poikolainen Alma
Rantamartti Ella
Rimpisalo Noora
Saario Hanna
Sieppi Ina
Suopajärvi Miikkamatias
Toivanen Severi
Tytärniemi Elina
Vaarala Jenna
Vaulanen Jukka
Viide Jessica

Aaltonen Milja-Maari
Alapuranen Aapo
Bucher Annika (1
Hooli Roosa-Mariia
Jauho Saara
Jänkälä Elmeri
Kaarakka Matias
Kittilä Milja-Maria
Kivilahti Jenni
Knuutila Janne
Kouri Roosa
Kumpuniemi Valtteri
Lackman Santeri
Lehtonen Joonas
Lepojärvi Veeti
Liimatta Krista
Mansikka Anna-Greetta
Nikupeteri Matias
Pelli Emilia
Puumala Peetu
Rantamaula Anna
Romppainen Jenni
Salmi Bea
Sorsa Riina
Tervo Aino
Vuorinen Mirella
Wiens Jutta

Alasaukko-oja Janita
Hyvärinen Kimmo
Ilmola Iida
Karjalainen Saara
Kreivi Niko
Matala Iida-Maria
Rauhala Ty@
Reinikka Henna

27 opisk.

27 opisk.

8 opisk.

(1 vaihto-oppilas Saksasta
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Opiskelijat

13A

13B

13Y

Ryhmänohjaaja
Jorma Tiihala

Ryhmänohjaaja
Ryhmänohjaaja
Liisa Nurmesniemi (9.3.2015 saakka) Antero Mäenalanen
Erja Aikavuori (9.3.2015 alkaen)

Aarnio Saana
Alakärppä Elisa
Helske Joonas
Huotari Juho
Jankkila Sonja-Soﬁa
Johansson An@
Juntunen Aino
Jääskö Anniina
Karppinen Heidi
Ki@lä Julius
Laine Siiri
Lehtoväre Erno
Mar:kainen Aleksiina
Mää<ä Laura
Nissén Rita
Palokangas Veera
Ranta Markus
Rau:o Roosa (1
Salmela Sebas:an
Simola Tiia
Teppola Viivi
Toivanen Topi
Viiri Iitu
Yrjänheikki Veera

Adolfsén Johanna
Ahola An@ (1
Holopainen Mauri
Hu<unen Saara
Jauhola Noora
Jun<o Venla
Jurvelin Sanni
Karihtala Iikka
Kes:lä Jenni
Kolmonen Sami
Laakso Iina
Lassila Aliisa
Maliniemi Riku
Mäkinen Henri
Nikupeteri Markus
Ohenoja Katariina
Pou:ainen Vilma
Saastamoinen Laura
Sassi Viljami
Surakka Joonas
Toivanen Olli
Uusitalo Mika
Viitala Aleksi

Höynälä Oskari
Kakko Noora
Rantamaa Ville-Ma@
Talvensaari Lassi
Uusitalo Teemu
Ylimaunu Amanda
6 opisk.

23 opisk.
24 opisk.

(1 eronnut

(1 vaihdossa lv. 2014-15
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Opiskelijat

12A

12B

12Y

Ryhmänohjaaja
Erja Aikavuori

Ryhmänohjaaja
Tiina Hyyryläinen

Ryhmänohjaaja
Antero Mäenalanen

Alaiso Riku
Alalah: Lo<a
Berg Laura
Enbuske Max
Hast Toni
Helske Sebas:an
Huhtaniska Eeva-Maria
Huhtelin Sakari
Jaakola Tomi
Jussila Sara
Kamppinen Jenni
Kanto Janika
Kauppi Marita
Kauppila Marianne
Kiviniemi Ma@
Koivisto Ida
Kähkönen Veera
Lehkonen Janika
Luukkonen Iikka
Mörsäri Oona
Nurmela Riikka
Nyman Val<eri
Pesonen Veera
Petäjäjärvi Mika
Pitko Niilo
Roiha Maria
Saastamoinen Ree<a
Talvensaari Lo<a
Vuorinen Tony

Barsk Annika
Böök Jaakko
Hast Joona
Helanummi Sakari
Holopainen Mar@
Hytönen Tiia
Julku Tuomas
Kallio Suvi
Keränen Elina
Ketola Roope
Koivunen Maija-Riikka
Kreivi Katariina
Kumpulainen Val<eri
Käsmä Saku
Lager Susanne
Länsikallio Vilma
Mar<ala Inka-Liina
Meller Rasmus
Mikkola Anna-Emilia
Niemi Ka:
Nurmi Joonas
Parkkila Ville
Petäjäjärvi Maarit
Pihlainen Annika
Rantamölö Tuukka
Saario Anni-Ilona
Sipola Kirsi
Taskila Anni
Valli Ville-Henrik
Wiens Johanna

Hannunkivi Julia
Juntunen Juho-An@
Kiviaho Joni
Kuusiniemi Tuukka
Marjeta Ville
Paakkari Elina
Pränni Iida-Emilia
Ronkainen Oskari
Tauriainen Erika
Yliherva Jouni
10 opisk.

11Y
Ryhmänohjaaja
Antero Mäenalanen
Harju Niko
Hytönen Jussi-Pe<eri
Jun<ari Marita
Kurvi Miikka
Kuusela Joonas
Kylmä Anna
Lahdenperä Henri
Väärälä Joakim
8 opisk.

29 opisk.
30 opisk.
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S4pendit ja palkinnot
Keminmaan lukion kevätjuhlassa jae/avat s0pendit ja muut palkitsemiset 2015
Keminmaan lukio

300 €

Anni Taskila

100 €

Eeva-Maria Huhtaniska

100 €

Val<eri Nyman

Kemin Seudun Osuuspankki

100 €

Anni-Ilona Saario

Lions Club Keminmaa

100 €

Tuomas Julku

Lions Club Neidonkenkä

100 €

Anna-Emilia Mikkola

Kemi-Tornio Zontakerho ry

50 €

Anni-Ilona Saario

300 €

Riku Alaiso

300 €

Tomi Jaakola

300 €

Elina Keränen

300 €

Susanne Lager

300 €

Inka-Liina Mar<ala

300 €

Lo<a Talvensaari

200 €

Julius Ki@lä

200 €

Aleksiina Mar:kainen

200 €

Viljami Sassi

200 €

Tiia Simola

200 €

Soﬁa Jänkälä

200 €

Roosa Kouri

200 €

Pekka Luokkala

200 €

Ina Sieppi

150 €

Lo<a Alalah:

100 €

Maija-Riikka Koivunen

150 €

Vilma Länsikallio

50 €

Anna-Emilia Mikkola

200 €

Val<eri Nyman

50 €

Riku Alaiso

50 €

Mar@ Holopainen

50 €

Rasmus Meller

Mannerheimin Lastensuojelulii<o ry Keminmaan paikallisosasto

30 €

Toni Hast

Keminmaan vapaa-aikatoimi

30 €

Tiia Hytönen

Viheriälä -sää:ö

Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren Lukios:pendisää:ö

2. vsk

1. vsk

Ara Hopian rahasto

Keminmaan lukion opiskelijakunta
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Keminmaan seurakunta

50 €

Tiia Hytönen

50 €

Tuomas Julku

50 €

Sara Jussila

50 €

Miikka Kurvi

50 €

Anni-Ilona Saario

50 €

Ville-Henrik Valli

Amma@opisto Lappia, yhdistelmätutkinto

50 €

Marita Jun<ari

Pohjola-Norden ry, Keminmaa

50 €

Maija-Riikka Koivunen

Teknologiateollisuuden 100-vuo:ssää:ön s:pendi

1 000 € Anni Taskila

Science-mitali
Suomalaisen Kirjakaupan lahjakor@

Anni Taskila
30 €

Vilma Länsikallio

30 €

Anni-Ilona Saario

Suomi-Venäjä -seuran Keminmaan osaston s:pendi

50 €

Anni Taskila

MERI-LAPIN KESKUSPESULA

100 €

Kimi Lehtovirta

Kemin Kaivos, Outokumpu Chrome Oy

100 €

Ville-Henrik Valli

Äidinkielen palkintokirja

Tuomas Julku
Elina Keränen
Val<eri Nyman
Lo<a Talvensaari

Long Play -lukus:pendi äidinkielen osaajalle

Eeva-Maria Huhtaniska

Ruotsin kielen palkintokirja

Milja-Maria Ki@lä
Janne Knuu:la
Ella Rantamar@

Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja

Val<eri Nyman

Tammen palkintokirja

Tomi Jaakola
Anni Taskila

Englannin kielen palkintokirja

Anna Kylmä
Veera Kähkönen
Johanna Wiens

Saksan suurlähetystön palkintokirja

Val<eri Nyman

Venäjän kielen palkintokirja

Elina Keränen
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Matemaa@sten Aineiden Ope<ajien Lii<o ry:n kunniakirja menestyksestä matema:kkakilpailussa

Kimi Lehtovirta

Yhteiskuntaopin palkintokirja

Maija-Riikka Koivunen

Palkintokirja kuvataiteen lukiodiplomin kiite<ävästä
suorituksesta

Anna-Emilia Mikkola

Kalevan 3 kk :laus

Mar@ Holopainen

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

Parhaat kiitokset kaikille lahjoittajille!
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Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat
Lukuvuoden 2014-2015 viidennen jakson kursseihin lii<yvä uusintapäivä on elokuussa. Ilmoi<autuminen oppilaaksi o<amista varten alimmalle luokalle on tapahtunut toisen asteen yhteisvalinnan yhteydessä. Lue<elo lukioon hyväksytyistä on nähtävänä lukion aulassa ilmoitustaululla.

Syksyn 2015 ylioppilaskirjoitukset järjestetään seuraavas0:
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 7.9. ruotsi, A- ja B-oppimäärä
: 8.9. englan:, A-oppimäärä
ke 9.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kirjalliset kokeet
pe 11.9. äidinkieli, teks:taidon koe
ma 14.9. psykologia, ﬁlosoﬁa, historia, fysiikka, biologia
ke 16.9. englan:, A-oppimäärä
pe 18.9. ruotsi, A- ja B-oppimäärä
ma 21.9. äidinkieli, esseekoe
ke 23.9. matema:ikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 25.9. uskonto, elämänkatsomus:eto, yhteiskuntaoppi, kemia, maan:ede, terveys:eto
ma 28.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kirjalliset ilmoi<autumiset syksyn ylioppilaskirjoituksiin on jäte<ävä koulun kansliaan viimeistään 5.6.2015.

Uusi lukuvuosi alkaa maanantaina elokuun 10. päivänä 2015 klo 10.00.
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