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Lukio-opinnot – ponnahduslauta tulevaisuuteen

kuva: Leena Lind

Lukuvuosi on taas päättymässä.
Tänä keväänä Keminmaan lukion
kevätjuhlassa lakitetaan 56 uutta
ylioppilasta. Heistä 21 on suorittanut myös ammatillisen tutkinnon. Erilaisten opintojen yhdistäminen on monelle ollut haaste.
Toisaalta joillekin opiskelijoille
käytäntöpainotteisten ja teoriapainotteisten opintojen vaihtelu
on voinut olla juuri se hänelle
sopiva vaihtoehto. Toivottavasti
molempien oppilaitosten opintoihin on ollut aikaa ja sinnikkyyttä
paneutua huolella ja saavutettu
tulos niin ammattiaineiden arvioinnissa kuin ylioppilastutkinnossa – muutamalla jopa lukion päättötodistuksessa – on hyvä pohja
opintoihin tai työelämään.
Kevään aikana Yle julkaisi Tilastokeskuksella teettämänsä tutkimuksen lukiosta ylioppilastutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta korkea-asteen opintoihin. Keminmaan lukiosta kirjoittaneista ylioppilaista 21,4 % sijoittui ammattikorkeakouluihin ja 21,4 % aloitti yliopisto-opinnot. Opintoihin päästiin paremmin kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Lapin alueen lukioista vain Ivalon lukion ylioppilaat sijoittuivat paremmin yliopistoon.
Kaiken kaikkiaan tulos oli hieno. Tavoitteenamme on antaa hyvä pohja tulevaisuudelle. Toivon, että jatkossakin voimme tarjota hyviin tuloksiin johtavaa laadukasta opetusta. Hyvän sijoittumisen taustalla on myös varmasti sekin, että koulussamme tuetaan ja neuvotaan opiskelijaa lukio-opintojen suunnittelussa jatko-opintoja
ajatellen.
Viime keväänä eläkkeelle siirtyi neljä pitkän työuran tehnyttä opettajaa ja tänäkin keväänä eläkkeelle lähtee
yksi opettaja. Paljon tietotaitoa ja vahvaa osaamista on kadonnut koulustamme. Toisaalta tilalle on tullut
uusia innokkaita opettajia, jotka ovat hyvin löytäneet paikkansa joukostamme. Kokeneet opettajamme ovat
hienosti ottaneet heidät ohjattavikseen. Tänä vuonna olemme saaneet käydä läpi ja hioa niitä helposti itsestäänselvyyksiksi tulevia arjen toimintamalleja.
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Lukion toiminnan kehittäminen on ollut opettajakunnalle tänäkin vuonna tekoja arjessa:
Keminmaan lukion opettajat ovat kiitettävästi jaksaneet kannustaa opiskelijoita ja panostaa
opetuksen kehittämiseen ja erilaisiin projekteihin. Keminmaan lukion ja Oulun yliopiston teknillisen
tiedekunnan sähkö- ja tietotekniikan osaston (STO) välinen kummikouluyhteistyö on muuttunut
opetustyön toimintamalleiksi. Keminmaan lukio oli jälleen kerran mukana LUMA-viikon
toteutuksessa.

Kuluvan kevään aikana Lapin Aluehallintovirasto myönsi avustuksia erilaisille koulutuksen kehittämisen hankkeille. Keminmaan lukio on mukana kahdessa niistä: Toisessa yhdessä alueen toisen
asteen oppilaitosten kanssa pyritään mm. parantamaan työhyvinvointia sekä lisäämään tietoa toisten toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuureista ja näin helpottamaan kaksoistutkintolaisten
opintoja – toisessa taas kehitetään yhdessä lappilaisten lukioiden kanssa opettajien tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja ennen kaikkea rohkaistaan niiden käytöstä opetuksessa. Sosiaalisen median
opetuskäyttöön valjastaminen onkin melkoinen haaste. Ensi lukuvuodelle siis riittää tekemistä!

Kohta on kevätjuhlan aika. Tänä lukuvuonna saan ilokseni olla jakamassa juuri perustetun Jorma
Koivusen ja Raija Näätsaaren Lukiostipendisäätiön stipendejä 3000€ edestä. Keminmaan lukion ja
Kemin lukio saivat ainutlaatuisen stipendirahaston, jonka tuotto jaetaan lukion opiskelijoille ja uusille ylioppilaille. Stipendejä annetaan niin hyvin menestyneille kuin todella kaikkensa yrittäneille
sekä myös monella muulla tavalla kunnostautuneille yhteisöjemme tukipilareille. Olemme kiitollisia
Jorma Koivuselle ja Raija Näätsaarelle heidän lahjoituksestaan.

Parhaat kiitokset opettajille, henkilökunnalle, oppilaille ja kaikille koulutyössä mukana olleille päättyvästä lukuvuodesta. Aurinkoista ja virkistävää kesälomaa kaikille.
Helena Niemitalo
rehtori
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LUMA -viikko 2010

kuva: Jorma Tiihala

Valtakunnallista Helsingin yliopiston koordinoimaa luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen
LUMA- teemaviikkoa vietettiin Suomen kouluissa marraskuun toisella viikolla. Mukana olivat
kaikki kouluasteet alakoulusta yliopistoihin.
Keminmaan lukio palkittiin viikon järjestämisestä "Hyvät LUMA- käytänteet" -palkinnolla, mikä
käytännössä tarkoittaa sitä, että bussillinen lukiomme opiskelijoita pääsee Taloudellisen tiedotustoimiston kustantamana yritysvierailulle Ouluun ensi syksynä. Koulumme palkittiin viikon
toteutuksesta nyt seitsemännen kerran.
Viikkomme sisälsi LUMA- aiheisia kilpailuja, vierailevia LUMA-aineiden yliopisto-opiskelijoita,
näyttelyitä sekä tietoiskuja viikon järjestämisessä mukana olleilta Oulun yliopiston LUMA- keskukselta sekä Sähkö- ja tietotekniikan osastolta. Viikollemme avattiin myös oma Facebook- sivusto.
Jälleen kerran oli hienoa huomata, että opiskelijoillamme riittää innostusta tällaisen tapahtuman
luomiseen ja läpiviemiseen. Paikalliset yritykset ja Keminmaan kunta olivat myös tukemassa
viikkoamme runsain palkintolahjoituksin.
Raportti koulumme LUMA- viikolta löytyy Keminmaan lukion nettisivuilta osoitteesta:
http://www.edu.keminmaa.fi/lukio/LUMA2010.pdf
Keminmaan lukion LUMA- tiimin puolesta
Jorma Tiihala
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Bloggaajat asialla - kokemuksia blogikirjoittamisesta
Viime syksynä joulun alla aloimme pitää blogia Oulun
yliopiston ylläpitämällä ja Pohjois-Suomen LUMAtoimintaa käsittelevällä OuLUMA- foorumilla. Yhteensä blogeja on kymmenen, joista suurin osa käsittelee
LUMA- alan yliopisto-opintoja. Mukaan haluttiin myös
lukiolaisten näkökulma, mieluiten Oulun ulkopuolelta,
ja siksi kirjoittajia päätettiin etsiä luonnontieteiden ja
matematiikan saralla kunnostautuneesta koulustamme. Niinpä olemme yhdessä kirjoittaneet tekstejä
erityisesti LUMA- aineiden opiskelusta lukiossa.

Blogi on verkkosivu tai -sivusto,
johon yksi tai useampi kirjoittaja
kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit ovat helposti löydettävissä (yleensä sivun yläreunassa),
ja niin, että vanhat tekstit säilyvät luettavina ja muuttumatto-

Olemme pitäneet blogia vaihtelevin väliajoin, riippuen
siitä, miten on ollut aikaa kirjoittaa ja milloin sopivaa
kirjoitettavaa on löytynyt. Aiheita blogiin olemme
saaneet omasta opiskelustamme ja koulumme erilaisista tapahtumista. Tavallisesti julkaisemme tekstejä
vuoron perään noin pari kertaa kuussa.

mina uusista teksteistä huolimatta. Blogissa on mahdollista julkaista sisältöä tekstin lisäksi
myös kuvien, videokuvan tai äänen muodossa. Tiedon esityksessä blogeille tunnusomaista mui-

Blogin pitäminen on ollut mahtava ja mielenkiintoinen
kokemus. Olemme ajatelleet jatkaa sitä myös ensi
vuonna ja kesänkin aikana olemme luvanneet kirjoittaa muutaman tekstin kirjoituksiin kertaamisesta ja
kesätöistä. Toivottavasti blogista on ollut apua esimerkiksi tuleville lukiolaisille.

hin www-sivuihin verrattuna on
ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus.

Linda Rantamaa ja Elisa Ryyppö
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Heja Sverige!

Stipendimatka Ruotsinmaalle

kuva: Linda Rantamaa

Ei ruotsin kielen opiskelu
minulle ennenkään ole
”pakkoruotsin” opiskelua
ollut, mutta aivan uudenlaisen innostuksen opintoihini sain tänä keväänä.
Pohjola-Nordenin ruotsin
stipendi tarjosi minulle
ainutlaatuisen mahdollisuuden viettää unohtumattomat neljä päivää
Tukholmassa 2.5.–5.5
Reissu alkoi vappupäivänä seitsemän tunnin juna-matkalla Turun satamaan, jossa 16 muun stipendiaatin ja
kahden reissujohtajan kanssa tapasimme ensimmäisen kerran. Illalla oli Ruotsin-laiva valmis lähtöön ja aamulla herätessämme olimmekin jo perillä Ruotsinmaalla. Kolea kevättuuli ei menoa haitannut, kun joukkomme tutustui kaupunkiin ensin bussilla kierrellen ympäri Östermalmia ja Södermalmia ja sen jälkeen
kävellen pitkin Gamla Stanin kapeita katuja. Itsekin pääsimme kulkemaan kaupungilla pienissä ryhmissä
suorittaen suunnistus- ja haastattelutehtäviä shoppailun ohella; ”tunnelbanalla” pidemmätkin matkat taittuivat käden käänteessä.
Vierailimme myös Höddingessä sijaitsevassa Södertärnsin korkeakoulussa. Vierailu sai yhden jos toisenkin
miettimään jatko-opintojen suorittamista Ruotsissa. Vietimme myös yhden aamupäivän eräässä paikallisessa lukiossa, Franska Skolanissa, joka on Tukholmassa erittäin korkeasti arvostettu. Ruotsinkielen taitomme pistettiin kovalle koetukselle, kun saimme jutella ruotsalaisten ikätovereidemme kanssa. Osallistuimme myös musiikin ja ranskantunneille. Koulussa oli lisäksi yksi suomalaistaustainen oppilas, joka kertoi
omista kokemuksistaan Ruotsiin muutosta ja vertaili Suomen ja Ruotsin koulujärjestelmiä.
Joukkomme vietti hupaisan parituntisen päiväkoti-ikäisten lasten seurassa Junibackenissa, Astrid Lindgrenin ja vähän muidenkin kirjailijoiden kirjoihin perustuvassa ”elävässä satutalossa”. Erityisen vaikutuksen
teki taloon rakennettu ”juna”, joka kuljetti matkustajat läpi mm. Vaahteramäen Eemelin kotimaisemien.
Päivä jatkui kierroksella vieressä sijaitsevassa Vasa-museossa, jossa ruotsinkielisestä museo-opastuksesta
mukaan tarttui taas monia uusia faktoja, joita ei muistanut enää ala-asteelta, jolloin aihetta viimeksi käsiteltiin. Illan päätteeksi kävimme Dramatenissa eli Kuninkaallisessa draamateatterissa katsomassa Ingmar
Bergmannin näytelmän ”Scener ur ett Äktenskap”, joka oli näytelmänä hieno, mutta joissakin kohdin suomalaiselle, ei-vielä-nyt-niin-hyvin-ruotsia-puhuvalle katsojalle eivät kaikki vitsit auenneet.
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Eräs mieleenpainuvimmista hetkistä matkan varrelta oli käynti Globen-areenalla. Pallomaisen areenan ulkopuolelle rakennetulla hissillä pääsimme ihastelemaan areenan katolta avautuvia maisemia.
Viimeistään siellä tajusi, kuinka iso paikka Tukholmakin on, sillä ihmisiä ja rakennuksia riitti joka
suuntaan!
Liian pian oli neljä päivää kulunut ja koitti kotiinlähdön aika. Porukkaamme syntyi heti alusta alkaen
hyvä ryhmähenki, ja kaveria autettiin hädän tullen. Koen saaneeni uutta virtaa kevääseen ja erityisesti ruotsin opiskeluun, sillä Tukholmassa vallitsi rennon ystävällinen tunnelma, joka tarttui helposti turistiinkin. Kotimatkalle ei matkalaukusta olisi löytynyt tilaa enää ajatuksellekaan, sillä se oli pakattu täyteen tuliaisia, unohtumattomia muistoja, uusia kavereita, sekoittuneita murteita, metrokarttoja, pakottava tarve ”kahvitauoille”, tukholmalaisia slangisanoja ja lupauksia siitä, että Ruotsiin
mennään pian uudestaan!
Linda Rantamaa

kuva: Linda Rantamaa
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Kisamenestystä

Lukiomme toisen vuosikurssin opiskelija Elisa
Ryyppö suoriutui hienosti Matemaattisten aineiden liiton valtakunnallisen kemia- ja fysiikkakilpailun tehtävistä. Haastattelin Elisaa kevättalvella
merkittävän saavutuksen tiimoilta.
Onneksi olkoon! Olet niittänyt menestystä valtakunnallisesti sekä kemia- että fysiikkakilpailussa. Kerrohan tarkemmin kilpailuista: milloin ja
missä ne pidettiin ja miten ne omasta mielestäsi
sujuivat?
Kilpailut pidettiin koulullamme viime syksynä
LUMA-viikkoa edeltäneellä viikolla. Kilpailutehtävät olivat mielestäni haastavia, mutteivät kovin
pahoja. Kemiakilpailussa ylsin kahdeksannelle
sijalle ja fysiikkakilpailussa 15. sijalle.

Mitä menestyksestä on koitunut?
MAOL ry. on järjestänyt kirjevalmennusta parhaille perussarjan kilpailuun osallistuneille lukiolaisille, joten
tämän kevään ajan saan sähköpostitse todella haastavia fysiikan ja kemian valmennustehtäviä. Tehtävät
lähetetään tarkistettavaksi MAOLiin. Kirjevalmennuksen tavoitteena on muun muassa löytää Suomen
viisihenkinen edustusjoukkue kansainvälisiin fysiikkaolympialaisiin, jotka järjestetään tänä kesänä Thaimaassa, vuonna 2012 Virossa ja vuonna 2013 Tanskassa.
Fysiikkakilpailussa menestymisen myötä pääsin maaliskuussa fysiikkaleirille Jyväskylään. Kemiakilpailun
ansiosta matkustan toukokuussa Tampereella järjestettäville Komppa-päiville, joiden tarkoitus on tutustuttaa nuoria kemian tutkimukseen ja teollisuuteen.

Millä mielin odotat Tampereen-matkaa?
Odotan innolla tulevia yritysvierailuita! On myös mukava saada tietoa alasta ja tavata muita samanikäisiä
nuoria, jotka ovat kiinnostuneet kemiasta.
Liisa Nurmesniemi
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Palkintomatkalla Tampereella
Toukokuun alussa järjestettiin Suomalaisten Kemistien Seura Ry:n ja Kemianteollisuus Ry:n vuosittainen
Komppa-päivä syksyllä 2010 kemiakilpailussa menestyneille. Päivään kuului yritysvierailu Kiilto Oy:llä
Lempäälässä, tutustumista opiskeluun ja tutkimukseen Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä vierailu museokeskus Vapriikkiin.
Aamun ensimmäisessä kohteessa, Kiilto Oy:llä, pääsimme tutustumaan sekä tuotantoon että tuotekehitykseen. Saimme seurata valmistus- ja laadunvalvontaprosesseja. Työntekijöiden urakehityksestä kuuleminen lisäsi tietämystäni siitä, millaisiin töihin kemistin koulutuksella voi oikeasti päästä.
Teknillisellä yliopistolla aiheena oli valokemia. Esittelyn aikana saimme kuulla muutamaa vuotta aikaisemmin Nobel-palkinnon voittaneesta nopeiden reaktioiden mittaamismenetelmästä, huippunopeasta
spektroskopiasta sekä aurinkokennojen perusperiaatteista ja niiden kehittelystä. Tämän jälkeen kävimme tutustumiskierroksella laboratorioissa. Oli mielenkiintoista nähdä myös tutkimustilat, joihin tuskin
olisin muuten päässyt.
Illalla ehdimme vielä vierailla museokeskus Vapriikissa, jossa saimme tutustua rakennuksen lukuisista
näyttelyistä itseämme kiinnostaviin. Mukaan mahtui mitä moninaisimpia aiheita, joista mielenkiintoisimpina voisin mainita innovaatiot, Tampereen sähköistymisestä kertovan näyttelyn, luonnontieteellisen museon sekä muodin ja kenkien historian.
Kaiken kaikkiaan Komppa-päivä oli mukava ja mielenkiintoinen kokemus ja olen tyytyväinen, että sain
osallistua siihen.
Elisa Ryyppö
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Koulussa Venäjällä – kesällä!
Viime kesänä sain mahdollisuuden päästä osallistumaan matematiikan ja fysiikan kesäkouluun Moskovassa yhdessä 25 muun lukiolaisen kanssa. Etukäteen en olisi uskonut, että kokemus tulisi olemaan
niin upea.
Kesäkoulun olennaisena osana olivat tietysti oppitunnit, tosin kouluvuoden jälkeen ei jaksanut olla
oikein energisenä. Lisäksi vain yksi luennoivista professoreista puhui sujuvaa englantia, joten tulkki
joutui kääntämään lähes kaiken, mikä tuntui jokseenkin pitkäveteiseltä. Tunnit olivat kuitenkin yllättävän mielenkiintoisia, sillä käsiteltävinä asioina olivat muun muassa avaruuden mustat aukot ja avaruudessa sijaitsevat mahdolliset madonreiät. Kuitenkin jotkin asiat menivät yli ymmärryksen aika rajusti, kuten että ideaalikaasun kaava ei aina päde ideaalikaasulle. Lisäksi jotkin päivät olivat hieman
pitkästyttäviä: ruokaa, fysiikkaa, kahvia, fysiikkaa, ruokaa, fysiikkaa ja kahvia.
Matkan ehdottomat kohokohdat olivat vierailukohteet, joihin ulkopuolisilla ei normaalisti olisi asiaa.
Näitä olivat muun muassa Venäjän federaation Avaruustoimiston avaruuslentojen johtokeskus, jossa
pääsimme tutustumaan siihen, kuinka avaruuslentoja johdetaan maasta käsin, Energia -museo, jossa
pääsimme tutustumaan avaruusmoduuleihin, kuten Juri Gagarin alkuperäiseen avaruusmoduuliin,
sekä Tähtikaupunki, jossa pääsimme näkemään, miten kosmonautit harjoittelevat lennolle ja mitä
vaatimuksia heidän tulee täyttää.
Kaiken tämän lisäksi pääsimme seuraamaan uskomatonta Moskovan sirkusta, jossa yksi meidän ryhmästä pääsi jopa lavalle asti, sillä esiintyjät hakivat sattumanvaraisesti katsomosta ihmisiä heidän
temppuihinsa.
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Ruoka oli kieltämättä aika karmeanmakuista. Onneksi kuulin tästä etukäteen, joten kahdella ruisleipäpaketilla selvisi juuri ja juuri matkasta. Lisäksi ruokaa sai niin harvakseltaan, että maha ei ollut täysi
juuri koskaan. Ruoka olikin majoituksen ohella yksi matkan huonoista puolista. Kymmenen päivää,
jotka vietimme Venäjällä, asuimme rähjäisessä ja huonokuntoisessa ”hotellissa”. Olisihan se ollut mukavaa, jos vessassa olisi alle 40 astetta lämmintä, vessa vetäisi kunnolla tai olisi edes vessapaperia.
Lisäksi sängyt narskuivat niin kovaa, että koko huone heräsi, kun joku käänsi kylkeä (onneksi huoneissa
oli vain 2-3 asukasta). Kaiken tämän lisäksi piti käydä ostamassa jatkojohto televisioon, koska sitäkään
ei ollut missään. Joukolla ihmettelimmekin, miten ihmeessä niin hieno televisio oli edes saatu meidän
hotelliimme.
Porukka, jonka kanssa olin matkalla, oli erittäin mukava. Kaikilla oli kuulemma ollut suuria ennakkoluuloja siitä, minkälaista porukkaa reissulla olisi. Kaikki olivat kuitenkin erittäin huumorintajuisia ja hauskoja. Sain muun muassa kuulla päivitellessäni sisäpelikenkien unohtamista, että ”me ollaan nörttejä, ei
meidän kuulu liikkua”.
Matkalle lähtiessäni ajattelin, että en jaksa opetella yhtään venäjää, koska kyllähän englannilla selviää.
Eipä selvinnyt. Venäjällä ei siis kukaan puhu englantia, eivät edes hyvin koulutetut professorit, joten jos
koskaan käyt Venäjällä, yritähän tilata hampurilainen oikeilla mausteilla...
Kaiken kaikkiaan matka oli upea kokemus, jollaisen haluaisin kokea joskus uudelleen. Jos siis saat mahdollisuuden tällaiseen, tartu siihen.
Sami Lehtovirta
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Kuulumisia Skotlannista

Hei!
Vietin tämän lukuvuoden vaihto-oppilaana Edinburghissa, Skotlannissa. Kymmenestä kuukaudestani on vielä jäljellä kaksi, mutta tähän asti kaikki on mennyt hyvin ja koko vuosi on ollut mukava.
Tuntuu, kuin olisin odottanut isäntäperheeni näkemistä lentokentällä aivan vasta. Toisaalta taas
tuntuu, että tänne saapumisestani on jo iäisyys, enkä edes muista niitä ensimmäisiä koulupäiviä,
jolloin tunsin eksyväni käytävillä.
Koulussa suurin ero Suomeen verrattuna on luultavasti koulupuvun käyttö. Kouluni pukukoodi on
valkoinen paita, mustat tai syvän siniset housut tai hame ja neule. Lisäksi senioreilla on pakollisena
koulun solmio, mikä tarkoittaa kauluspaidan käyttöä. Itse pidän koulupuvusta, ja varsinkin aamuisin on mukava nukkua pidempään miettimättä, mitä pukisi ylleen.
Vuoden aikana olen matkustanut Skotlannissa ja käynyt Edinburghin lisäksi mm. Glasgow´ssa ja
Obanissa. Vielä olisi suunnitelmissa tehdä yksi reissu pohjoiseen ennen Suomeen lähtöä. Kaikista
paikoista olen kuitenkin pitänyt eniten Edinburghista, joka on luultavasti kaunein kaupunki, jossa
olen käynyt. Kaupungin kauneudesta huolimatta sää ei aina ole ollut niin hyvä. Ulos lähteminen
ilman sateenvarjoa on ollut harvinaista: aina täytyy olla varautunut siihen, että sää yhtäkkiä vaihtuu aurinkoisesta sateiseksi. Talvella ei ollut lunta kuin muutaman viikon ajan, mutta kuitenkin sen
verran, että koulut ym. olivat suljettuina viikon ajan. Muuten on ollut leudohkoa ja varsinkin nyt
keväällä sää on ollut lämpimämpi kuin Suomessa tähän aikaan.
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Täällä ollessa on tullut nähtyä säkkipillit ja kiltit. Olen myös käynyt perinteisissä skotlantilaisissa tansseissa, ceilidhissa, ja syönyt haggista. Etukäteen olin päättänyt, etten koske haggikseen, mutta loppujen lopuksi se ei ole mitenkään pahaa. Maku ja koostumus on samanlainen kuin suomalaisessa maksalaatikossa. Itse en haggiksesta pitänyt, mutta tulipahan kokeiltua.
Skotlantiin sopeutuminen ei ole ollut itselleni mitenkään vaikeaa. Skottiaksentteihin ja uusiin sanoihin on tottunut nopeasti, varsinkin, kun suurin osa ihmisistä muuttaa puhetapaansa selvemmäksi
muualta tuleville puhuttaessa. Englantini ei ole vuoden aikana juurikaan parantunut. Itse en ainakaan
ole huomannut suurempia muutoksia puhe- tai kirjoitustaidoissani. Sen sijaan olen alkanut käyttää
skotlantilaisia sanoja ja suomen sanojen löytäminen on hieman hakusessa.
Kaiken kaikkiaan tämä vuosi on ollut kovin tapahtumarikas, olen tavannut paljon ihania ihmisiä, sekä
Skotlannista että muualta tulleita vaihto-oppilaita, nähnyt uusia paikkoja ja oppinut jotain erilaisista
kulttuureista. Olen viihtynyt täällä niin hyvin, että Suomeen palaaminen ei edes kuulosta kovin houkuttelevalta.

Laura Jones

kuva: Laura Jones
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Tanti saluti
Terve kaikille, olemme Marta ja Adele, italialaiset vaihto-oppilaat.
We arrived here in Finland on the 20th August like exchange students. Our meaning is to learn the language
and have the possibility to live in a different culture from the Italian one.
We can easily remember our first days in here in Keminmaan lukio. During the very first day at school the
first lesson was physics… and it was funny because we didn´t know Finnish at all. We just listened and listened but we didn´t understand one word. But slowly, day by day with the help of teachers and friends
everything became clearer.
When we arrived, one of the most frequent questions was that why did you choose Finland. Well, it is actually a good question and to give an answer to it is quite difficult. We both don´t know the real answer to
that. However, at the end of this experience we are satisfied to our decision. In Italy almost all the people
think that the Finns are shy and quite close. Maybe it´s true, but we have to say that we didn´t have any
difficulties finding good friends.
During our living in Keminmaa we have seen the end of the summer, the autumn with its wonderful colors
and the beginning of winter as well. We come from Italy, and we are used to other kind of climate. Our “relationship” with the Finnish coldness has been a bit difficult but the Sea-Lapland´s landscape and the Finnish
nature have helped us to manage it. These are our last days here and we are thinking that we will miss all
this.
Kiitos paljon, Marta ja Adele

kuva ja kuvankäsittely: Marta Lonardi

Pidä aina hymy mukanasi, koskaan ei voi tietää…
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Twist and shout!

Lukiolaisille ja yhdeksäsluokkalaisille järjestetyssä tilaisuudessa
Nyman puhui muun muassa urastaan toimittajana ja tietokirjailijana. Vierasta haastattelivat Essi
Hannunkivi ja Juho Mäkimartti,
jotka olivat valinneet tilaisuuteen
lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden keksimistä kysymyksistä
parhaimmat.
Nyman kertoi, että hänen vankka
musiikkitietämyksensä on peräisin
alan lehdistä, kirjallisuudesta ja
Internetistä. Etenkin uransa alkuvaiheessa hän luki paljon lehtiä;
nykyään merkittäväksi tietolähteeksi on tullut Internet. Nyman
korosti, että tietokirjailijan työssä
Internetin ja tietokirjojen käyttö
rinnakkain on hedelmällisintä.
Radiotoimittajalle myös työyhteisö
on tärkeä tuki ja turva, joka antaa
tarpeellisia vinkkejä, muun muassa
ääntämisohjeita
vierasperäisiä
nimiä varten.

kuva: Silja Koskinen

Toukokuun 3. päivänä lukioomme
saapui vierailulle tunnettu radiotoimittaja ja musiikin tietokirjailija
Jake Nyman, jonka ura Yleisradiossa on kestänyt jo 40 vuotta. Vierailun teki mahdolliseksi Suomen
tietokirjailijat ry., joka toteutti
lukiomme toiveen.

Fakta:
JAKE NYMAN, Yleisradion musiikkitoimittaja ja tuottaja vuodesta 1972
Tunnetuimpia radio-ohjelmia: Nuorten sävellahja,
Kovan päivän ilta, Rockradio ja Kadonnen levyn metsästäjät.
Suomen virallisen listan tuottajana 1994–2005.
Kuunnelmakäsikirjoituksia ja -ohjauksia: Olipa kerran
Beatles ja Miljoonan dollarin lapset.
Musiikkipakinoita ja levyarvosteluja mm. seuraaviin
lehtiin: Suosikki, Apu, Tekniikan maailma, Musa ja
Soundi.
Laaja tuotanto musiikin tietokirjoja, kuten Rocktieto
1–3 (1979–1982), Onnenpäivät 1–2 (1989–1995), Aution saaren levyt (1997) sekä Kovan päivän ilta (2009).
Palkintoja ja tunnustuksia: Vuoden radiotoimittaja
2004 ja 2005, Koura-palkinto 2007, Tiedonjulkistamisen
valtionpalkinto 2010 asiantuntevasta ja taustoja valottavasta radiotyöstä sekä suomen kielen vaalimisesta.
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Kuuluisa radioääni paljasti haastattelun aikana mielenkiintoisia yksityiskohtia elämästään. Nyman kertoi,
että ensimmäinen häneen syvän vaikutuksen tehnyt kappale oli Beatlesien ”Twist and shout”, joka jyrähti
kuuluviin aikoinaan rusettiluistelussa ja mullisti nuoren miehen maailman.
Yleisö halusi tietää lisää esimerkiksi Nymanin soittoharrastuksesta, Beatles-yhtyeen hajoamisesta sekä
Euroviisuista. Vieras veikkasi, että tänä vuonna viisuillaan massasta erottuisivat Ranska, Unkari sekä Irlanti. Myös Suomen mahdollisuuksia hän piti hyvänä – esiintyihän edustajamme semifinaalissa lupaavasti
kymmenentenä.
Jake Nyman antoi vierailullaan nykynuorille osuvia ohjeita kirjoittamiseen ja kielenkäyttöön. Hän neuvoi
muun muassa välttämään turhia muoti-ilmauksia, kuten ”pitkässä juoksussa” ja ”legendaarinen”, jotka
ovat toimittajan mukaan kielenkäyttöön helposti juurtuvia rikkaruohoja.

kuva: Silja Koskinen
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Sí, español

kuva: Kirsti Miettinen

Magdalena Ojeda Parkkila osallistui helmikuussa espanjan yokuunteluun, joka kokelaan mukaan sujui mallikkaasti.
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Kehittämistä ja seurantaa

Lukion kehittämis- ja seurantaryhmän, KESEn jäseninä ovat tänä lukuvuonna allekirjoittaneen lisäksi
olleet Tiina Hyyryläinen ja Ville Ylianunti.
Kuluneena lukuvuonna kehittämis- ja seurantaryhmällä on ollut monenlaisia koulun arkeen vaikuttavia asioita pohdittavana. Lukion vanhempainiltoja on pyritty kehittämään ja saamaan niihin osallistumaan enemmän vanhempia. Työssä jaksamista ja yhteisöllisyyttä on pyritty kehittämään. Toisen
jakson päätteeksi opettajat kokeilivat, kuinka keilat kaatuivat, tai sitten eivät.
Ryhmän saaminen kokoon on välistä ollut hyvin vaikeaa. Tästä ilmiöstä näyttää tulevan vuosittainen
riesa, johon on vain sopeuduttava. Jokaisella ryhmän jäsenellä on ollut joillakin jaksoilla tunteja niin
paljon, ettei yhteistä kokoontumisaikaa ole löytynyt kuin lyhyistä tapaamisista ruokatunnilla. Välituntipalaveri ei tietystikään riitä asioiden syvällisempään pohdintaan.
Lukioon tutustuttaminen on hyvä aloittaa jo aikaisessa vaiheessa. Tästä käytänteestä on jo parin
vuoden aikana saatu kokemuksia. Kun se kerran on hyväksi havaittu, sitä on päätetty jatkaa ja toteuttaa eri muodoissa. Lukion esittelypäivä yhdeksäsluokkalaisille oli heidän toisen TET-viikkonsa
lopuksi lokakuun alussa. Tämän lisäksi kevätpuolella suunniteltiin ja toteutettiin lukion esittely 9.
luokille yhteisvalinnan vanhempainillassa ja erillisenä eri aineryhmien esittelynä koulupäivän aikana.
Vuotuisia perinnejuhlia suunniteltiin syksyn lopulla. Itsenäisyyspäivän juhlaa ja syksyllä ylioppilaslakkinsa saaneita juhlittiin 4. 12. Siitäpä ei ehtinyt enää kauaa kulua ennen kuin vietettiin joulujuhlaa
ruokasalissa.
Viime aikoina on ollut erittäin paljon esillä sosiaalinen media. Sen merkitystä ja vaikutusta kouluyhteisöön ja opettajien työhön pohdittiin yhdessä luennoimassa käyneen Mikko Mannisen (KemiTornion AMK) kanssa. Lyhyt sosiaalisen median suositus pitäisi muokata henkilökunnalle ja opiskelijoille. Siinä pitäisi tuoda esille, että sosiaalinen media on hyvä ja hyödyllinen asia, jossa kuitenkin
tulee ottaa huomioon fiksu ja toisia kunnioittava käytös.
Kevään kuluessa on tämän lisäksi paranneltu ensiaputaitoja, laadittu seuraavan lukuvuoden tapahtumakalenteri ja muokattu uuteen uskoon seuraavan lukuvuoden kahta viimeistä koeviikon kiertotuntikaaviota.
Kauniit kiitokset KESE- ryhmäläisille ahkerasta asioihin paneutumisesta ja ansiokkaasta ahertamisesta.
KESE- ryhmän puolesta
Antero Mäenalanen
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Keminmaan lukion oppilaskunnan
toimintakertomus 2010–11

Oppilaskunnan ja sen ohjaavien opettajien vuosi alkaa olla pulkassa. Lukuvuosi alkoi oppilaskunnalla syksyllä jo päivää ennen koulun alkua, kun oppilaiden tilaamat kirjat Lukiolaisten kirjakaupalta saapuivat koululle reippaiden vapaaehtoisten oppilaiden jaettavaksi.
Oppilaskunnan syyskokous pidettiin syyskuussa, jolloin toivotettiin uusi hallitus ja uudet ohjaavat opettajat tervetulleiksi. Vanha ja uusi hallitus kävivät lukuvuoden alkaessa perinteisellä
syömingillä.
Joulun jo kolkuttaessa ovelle lukion joulujuhlissa saimme nauttia ilmaisutaidon ryhmän lumoavasta esityksestä ja oppilaat saivat mukaansa koulun tarjoamat pienet joulupussit, joihin oppilaskunta järjesti yllätyksiä.
Wanhojen päivien ja penkkareiden suunnittelu aloitettiin jo aikaisin, ja ahkeria oppilaita näkyi
vähän väliä koulun käytävillä mm. koristeluiden valmisteluissa. Oppilaskunta avusti Wanhojen ja
abien juhlaruokailuja.
Ystävänpäivänä pukeuduttiin punaiseen ja oppilaskunta järjesti erilaisia kilpailuja, kuten Sydänten etsintä -kilpailun, jossa oppilaiden oli tarkoitus laskea lukion käytäville ilmestyneet sydämet.
Lukuvuoden viimeisenä päivänä järjestetään urheilu- tai ulkoilupäivä, jolloin ohjelmassa on
myös makkaranpaistoa ja muuta mukavaa. Oppilaskunnan hallitus kiittää kaikkia opiskelijoita,
opettajia ja koulun henkilökuntaa tämän lukuvuoden toiminnasta ja toivottaa kaikille hyvää ja
aurinkoista kesää.
Silja Koskinen
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Oppilaskunnan toimihenkilöt 2010–11

kuva: Leena Lind

Oppilaskunnan hallitus 2010–2011
Silja Koskinen, puheenjohtaja

Aleksi Peura, jäsen 10B

Petri Uusitalo, sihteeri

Essi Hannunkivi, varajäsen 10B

Paul Helske, rahastonhoitaja

Pinja Puumala, varajäsen 10A

Linda Rantamaa, jäsen 09B

Joonas Pränni, konsulttijäsen

Elisa Ryyppö, jäsen 09B

Sampo Selkälä, konsulttijäsen

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina ovat toimineet
Maarit Kuosmanen ja Ville Ylianunti
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Joulujuhla 2010
Keskiviikkona 22. joulukuuta lukion väki kokoontui viettämään joulujuhlaa. Perinteisen joulukirkon
sijasta tänä vuonna lähestyvää joulunaikaa haluttiin juhlistaa koululla monipuolisen ohjelman merkeissä. Ilmaisutaidon opiskelijat olivat valmistelleet kaksiosaisen Lumikuningatar – näytelmän.
Perinteisen rehtorin tervehdyksen lisäksi saimme nauttia myös opiskelijoiden musiikkiesityksistä ja
joulutarinasta. Myöskään joulupukki ei ollut unohtanut lukiolaisia, vaan vieraili meitä tervehtimässä. Keminmaan kunnan ja lukion oppilaskunnan tarjoamien joulupussien kera oli hyvä lähteä viettämään ansaittua joululomaa.
Elisa Ryyppö

kuva: Leena Lind

kuva: Leena Lind

kuva: Leena Lind
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Lukion esittelyilta

kuva: Kari Alaperä

Lukion toimintaa esiteltiin 18.1.2011 Keminmaan keskuskoulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen.
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Uudet kasvot esiin
Lukuvuosi 2010–2011 oli lukiomme historiassa erilainen, koska se toi opettajakuntaamme kertaheitolla monia uusia kasvoja. Haastoimme heidät alkukeväästä James Liptonin näyttelijähaastattelujen pohjalta mukailtuun leikkimieliseen opettajakyselyyn.
TEIJA HAUTALA-ALLÉN (englanti, ruotsi)

Mikä oli toiveammattisi lapsena?
Halusin juristiksi tai kieltenopettajaksi.
Minkä kielen haluaisit oppia ja miksi?

kuva: Leena Lind

Tahtoisin oppia italian tai ranskan, koska molemmat
kielet kuulostavat kauniilta lausuttaessa.
Minkä kirjan luit viimeksi?
Luin Kathryn Stockettin kirjan Piiat.
Mikä musiikkikappale kuvastaa sinua parhaiten?

MAARIT KUOSMANEN (psykologia, uskonto)
Jenni Vartiaisen ”Missä muruseni on”.
Mikä oli toiveammattisi lapsena?
Mikä on mottosi tai elämänohjeesi?
Sairaanhoitaja

”Elämässä selviää hengissä.”

Minkä kielen haluaisit oppia ja miksi?
Tahtoisin oppia viittomakielen, koska se olisi tarpeellista osata.
Minkä kirjan luit viimeksi?

kuva: Leena Lind

Luin Markus Nummen Karkkipäivän. Se on romaani, joka kuvaa mielestäni hyvin aina vain kovemmaksi muuttuvaa suomalaista yhteiskuntaa.
Lasten osa tai pikemminkin osattomuus tässä
raadollisessa ajassa tulee kirjassa selkeästi esiin.
Lukemisen arvoinen teos!
Mikä musiikkikappale kuvastaa sinua parhaiten?
Tällä hetkellä minua kuvastaa varmasti lastenlaulu ”Täti Monika”, koska minusta tuli tuplasti täti
vuonna 2010.
Mikä on mottosi tai elämänohjeesi?
Eteenpäin, sanoi mummo hangessa.
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Uudet kasvot esiin
LIISA YLIANUNTI (äidinkieli ja
kirjallisuus)
Mikä oli toiveammattisi lapsena?
Lapsena halusin parturikampaajaksi. Se oli toiveammattini koko alakoulun ajan. Yläastevuosina päätin kuitenkin mennä
lukioon, ja abiturienttivuonna
tähtäsin hammaslääkäriksi. Lopulta tieni vei äidinkielenopettajaksi.
Minkä kielen haluaisit oppia ja
miksi?
Harrastusmielessä voisin opiskella esimerkiksi italiaa, koska mielestäni se on hyvin kaunis kieli.
Englannin taitoa voisi myös aina
parantaa!

VILLE YLIANUNTI (historia ja yhteiskuntaoppi)
Mikä oli toiveammattisi lapsena?
Halusin pankinjohtajaksi.
Minkä kielen haluaisit oppia ja miksi?
Tahtoisin oppia serbokroatian, jotta voisin perehtyä Jugoslavian
hajoamissodista kertoviin alkuperäislähteisiin.
Minkä kirjan luit viimeksi?
Luin James Ellroyn teoksen ”Hollywood – suuri tyhjyys”, koska
minua kiehtoo suuresti 40- ja 50-lukujen L. A. Noire -genre.
Mikä musiikkikappale kuvastaa sinua parhaiten?
Dean Martinin ”Ain´t that a kick in the head”.
Mikä on mottosi tai elämänohjeesi?
”A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on.”
- JFK

Minkä kirjan luit viimeksi?
Luin viimeksi Riikka Pulkkisen
teoksen Totta.
Mikä musiikkikappale kuvastaa
sinua parhaiten?
Madonnan ”This used to be my
playground” puhuttelee minua
vuosi toisensa jälkeen. Myös
Irinan kappale ”Filmi” on tuntunut omalta jo pitkään.
Mikä on mottosi tai elämänohjeesi?
kuva: Leena Lind

Kannattaa kuunnella omaa sydäntään ja vaistoaan oikeastaan
asiassa kuin asiassa. Jos ryhtyy
johonkin, mihin ei tunne haluavansa alkaa, sitä taatusti katuu
myöhemmin.
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Uudet kasvot esiin

PIRJO YLIMAULA (saksa)

Mikä oli toiveammattisi lapsena?
Halusin kirjastonhoitajaksi, jotta saisin
lukea kirjoja kaiket päivät.
Minkä kielen haluaisit oppia ja miksi?
Tahtoisin opiskella ranskaa, koska koulussa minulla ei ollut mahdollisuutta sitä
lukea.
Minkä kirjan luit viimeksi?
Luin äitini kirjoittaman runokirjan. Äiti
kirjoittaa runoja, julkaisee niitä omakustanteena ja jakaa lahjaksi läheisilleen.
Tämä on hänen neljäs runokirjansa.
Mikä musiikkikappale kuvastaa sinua
parhaiten?

Mikä on mottosi tai elämänohjeesi?
Onni löytyy läheltä.

kuva: Leena Lind

Leevi and the Leavingsin ”Rin Tin Tin”.
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Brittikulttuurin ihailija eläkkeelle
Tämän lukuvuoden jälkeen opettajakuntamme muuttuu jälleen, kun pitkän uran lukion englanninopettajana tehnyt Liisa Pulkkinen jää eläkkeelle. Toukokuussa kokoonnuimme juhlistamaan Liisan eläkkeelle
jääntiä ruokailun merkeissä. Juhlien menu oli varsin brittiläinen, ja se huipentui perinteiseen kello viiden
teehen. Liisa muistutti meitä muita juhlassaan, että kyseessä ei ole surujuhla, vaan iloinen kokoontuminen:
eläkkeellä ahkeraa opettajaa odottavat uudet askareet. Haastattelimme Liisaa juuri ennen hänen uransa
viimeistä koeviikkoa.
1. Miksi sinusta tuli englanninopettaja?
Olin kielilinjan opiskelija, ja kielet olivat aina lempiaineitani. Luin englantia pitkänä kielenä, joten
oli luontevaa jatkaa sen opiskelua pääaineena yliopistossa. Latinan kieli kiinnosti myös, ja latinan
opinnot olivat todella hyödyllisiä englannin opiskelijalle.
2. Missä opiskelit englantia?
Opiskelin Oulun yliopistossa.
3. Oletko matkustanut usein Brittein saarille?
Nuorena enemmän, mutta nyt viime aikoina vähemmän, kun vanhempieni sairastumiset ovat olleet matkustelun esteenä. Brittein saarille tekee kyllä mieli aina uudestaan ja uudestaan.
4. Mikä brittiläisessä kulttuurissa kiinnostaa?
Vanha kulttuuri perinteineen kiinnostaa ja ennen kaikkea tietysti kieli. Brittiläinen kirjallisuus, teatteri ja elokuvat ovat ehdottomasti suosikkejani.
5. Mitä toivot tulevaisuudelta?
Toivon terveyttä ja liikunnan iloa, kävellen ja pyöräillen.

kuva: Leena Lind
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Lukion hallinto

KEMINMAAN SIVISTYSLAUTAKUNTA

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Niemelä Timo, pj.

Kouluneuvola

Valikainen Petri, varapj.

Kouluterveydenhoitaja

Appelgren Marjo

Johanna Pukema

Hast Jouni
Hietala Helvi

Terveyskeskus

Huru Risto

Koululääkäri

Palosaari Seija

Lauri Sipola

Perttula Katja
Saariniemi Jarmo
Saukonoja Teija
Tamminen Ilkka
Valli Satu
Yli-Öyrä Ilkka
Lampela Mikko, kunnanhallituksen edustaja
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Lukion henkilökunta

LUKION HENKILÖKUNTA
REHTORI

maantiede

Niemitalo Helena, FM
LEHTORIT
Aikavuori Erja, FM
virkavapaalla 12.8.10–
4.6.2011

historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, uskonto

sijaisena Ylianunti Ville, FM
Alaperä Kari, FM
Hyyryläinen Tiina, FM

biologia, maantiede, 10B:n ryhmänohjaaja
matematiikka, tietotekniikka, kemia, 08A:n ryhmänohjaaja

Koivupuu Karoliina, FM

ruotsi, englanti

Kuosmanen Maarit, FM

uskonto, psykologia

Lind Leena, TaM
Mäenalanen Antero, FM

kuvataide, 10A:n ryhmänohjaaja
apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, italia, 07Y, 08Y,
09Y, 10Y ryhmänohjaaja

Nurmesniemi Liisa, FM

äidinkieli, ilmaisutaito, 09B:n ryhmänohjaaja

Pulkkinen Liisa, FM
Tiihala Jorma, FM

englanti
fysiikka, matematiikka, tähtitiede 09A:n ryhmänohjaaja

Tiihala Sirkka, FM
Tähtinen Eeva-Liisa, FM

matematiikka
ranska, venäjä, saksa, 08B ryhmänohjaaja
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Lukion henkilökunta

LUKION HENKILÖKUNTA
TUNTIOPETTAJAT
Hautala-Allén Teija, FM
Ivanov Ivan, KM

englanti
musiikki

Kari Janne, LitM

liikunta, terveystieto

Konu Hanne, FK

äidinkieli

Laari Kaija, LitK

liikunta, terveystieto

Palolahti Mikko, YM

filosofia

Saalismaa Kari, FM

liikunta

Ylianunti Liisa, FM

äidinkieli

Ylimaula Pirjo, FM

saksa

KOULUSIHTEERI
Miettinen Kirsti
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Opiskelijat
10A

10B

10Y (Yhdistelmäopinnot)

Ryhmänohjaaja
Leena Lind

Ryhmänohjaaja
Kari Alaperä

Ryhmänohjaaja
Antero Mäenalanen

Alaperä Marjukka
Barsk Sonja
Honkanen Anni
Hoskari Ida
Jaako Iida
Juvonen Eveliina
Kallio Sonja
Kyngäs Tiina
Laakso Lotta
Lehtoväre Laura
Leppiaho Emilia
Maijala Anni
Nikupeteri Iida
Ohenoja Julia
Peurasaari Jere
Puumala Pinja
Rantamaula Taneli
Ristolainen Toni-Petteri
Saariniemi Saana
Toivoniemi Juho
Torkell Annika
Uusitalo Ella-Maria
Uusitalo Petri
Vaaraniemi Eveliina

Alakorpi Eeva
Berg Hanna
Hannunkivi Essi
Helanummi Erkki
Inkilä Mika
Jylhänkangas Henri
Kahlos Ronja
Karhumaa Juha
Karjalainen Leevi
Kauppi Aleksi
Ketola Aku-Santeri
Korpi Ida
Mäkimartti Juho-Elias
Mäkimartti Marianne
Männikkö Antti
Oinas Riikka
Paakkari Hanna
Pesola Niko
Peura Aleksi
Pietilä Jenni
Rinne Laura
Suopajärvi Tiinamariia
Tauriainen Janita
Yliherva Jani

Kantola Elina
Kantola Laura
Kestilä Nelli
Kiviaho Mona
Laitinen Mari
Mentilä Minna
Varonen Jarno

24 opiskelijaa

24 opiskelijaa

7 opiskelijaa
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Opiskelijat
09A

09B

09Y

Ryhmänohjaaja
Jorma Tiihala

Ryhmänohjaaja
Liisa Nurmesniemi

Ryhmänohjaaja
Antero Mäenalanen

Akola Tiia
Hakkila Akseli
Hakkila Jussi
Halonen Katju
Helske Paul
Junes Miia
Karvonen Maria
Koskinen Silja
Kuusela Roosa
Lahdenperä Juho
Lantto Laura
Luoma Saana
Marjeta Mira
Myllymäki Riikka
Nakkula Annika
Parkkila Pauli
Pelimanni Elina
Rainto Saana
Rantamaula Linda
Schroderus Mika
Soppela Jenna
Vaattovaara Sanna-Maari

Alarousu Jenni
Fräki Heidi
Grönholm Petteri
Helske Joni
Jussila Ilari
Kauppi Emma
Kreivi Jenni
Kuismanen Mari
Käsmä Roope
Lantto Antti-Hannes
Lehtovirta Sami
Loukusa Niko
Luomaranta Elisa
Markkanen Jari
Miettunen Lilli
Männikkö Juho
Parttimaa Jan
Peltonen Heidi
Rantamaa Linda
Remes Tiina
Ryyppö Elisa
Sipola Juuso
Tasala Ville
Viitala Jani
Ylijääskö Lea-Maarit

Aaltonen Merituuli
Järnfors Jani
Kekonen Niina
Kestilä Laura
Koivuniemi Johanna
Kylmä Aino
Lassila Milla
Lämsä Katri
Nykänen Hanne-Maaria
Posti Laura
Rimpisalo Elina
Ronkainen Saana
Vaaraniemi Rebecca
Ylimaunu Jonna
Österholm Mika

22 opiskelijaa

15 opiskelijaa

25 opiskelijaa
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Opiskelijat

08A

08B

08Y

07Y

Ryhmänohjaaja
Karoliina Koivupuu

Ryhmänohjaaja
Eeva-Liisa Tähtinen

Ryhmänohjaaja
Antero Mäenalanen

Ryhmänohjaaja
Antero Mäenalanen

Alanärä Silja
Alaperä Miikka
Hoppari Mirva
Huttu Sanna
Kaarakka Mikko
Kamppinen Heidi
Kanto Laura
Kenttä Johanna
Kunnari Arttu
Körkkö Satu
Laari Aino
Niskakoski Miikka
Pränni Joonas
Rajala Emilia
Ruokanen Eveliina
Röyttä Matias
Salmelainen Mikko
Selkälä Sampo
Siitonen Minttu
Sunnari Jonna
Telkkälä Anni
Toivanen Ilari
Turtinen Noora
Valli Miika
Viitanen Ida
Villanen Marja-Kaisa
Yliherva Janne

Erkkilä Jenna
Helala Tommi
Hooli Henna
Hoppari Jussi
Huhtaniska Riku
Hulkko Jonna
Hyvärinen Marika
Juntikka Tiia
Karppinen Usva
Krats Mikko
Lohiniva Elisa
Ohenoja Laura
Ojeda Parkkila Magdalena
Salmelainen Marika
Söyrinki Jenni
Toivanen Ilari
Turtinen Noora
Virtanen Leevi

Karjalainen Niilo
Kokkila Jani
Meriläinen Heli
Mäkiniemi Essi
Ollikainen Oskari
Petäsnoro Emma
Sipola Johannes
Torvinen Päivi

Heiniemi Jonne
Jaakkola Sini
Jakovlev Iines
Junttari Anton
Juvonen Elisa
Kanto Jenni
Koivuniemi Joonas
Koivuniemi Tanja
Kortesalmi Aki
Kreivi Ida
Kukkula Laura
Lehtovirta Jani
Lipponen Ida
Mäkimartti Oskari
Määttä Johanna
Nieminen Merja
Nykänen Tiina
Pelimanni Eetu
Peurasaari Nelli
Roiha Juha
Saario Sami
Tarvainen Sini
Torvinen Laura
TörmäkangasVille
Uurasmaa Jani
Vähäsarja Jenni

20 opiskelijaa

8 opiskelijaa

27 opiskelijaa
28 opiskelijaa
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Stipendit ja palkinnot

Keminmaan lukion kevätjuhlassa jaettavat stipendit ja muut palkitsemiset 2011
Keminmaan kunta

300 € Marja-Kaisa Villanen
50 €

Essi Hannunkivi

50 €

Miia Junes

Keminmaan lukion Nordean stipendirahasto

50 €

Emma Telkkälä

Viheriälä- säätiö

100 € Jonne Heiniemi
100 € Laura Ohenoja

Kemin Seudun Osuuspankki

100 € Emma Telkkälä

Tuomo ja Martti Itkosen stipendirahasto

100 € Jonne Heiniemi

Lions Club Keminmaa

100 € Magdalena Ojeda Parkkila

Lions Club Neidonkenkä

40 €

Kemi-Tornion Zontakerho ry

100 € Emma Telkkälä

Anni Telkkälä

Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren lukiostipendirahasto
300 € Miikka Alaperä
300 € Mikko Kaarakka
300 € Aino Laari
300 € Eeva-Liisa Peteri
200 € Ida Hoskari
200 € Emma Kauppi
200 € Silja Koskinen
200 € Roope Käsmä
200 € Lotta Laakso
200 € Sami Lehtovirta
200 € Aleksi Peura
200 € Toni-Petteri Ristolainen
200 € Ella-Maria Uusitalo
Ara Hopian rahasto

Keminmaan lukion oppilaskunta

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Keminmaan paikallisosasto
tukioppilastoiminta

50 €

Johanna Määttä

50 €

Sami Saario

50 €

Jani Uurasmaa

50 €

Joonas Pränni

50 €

Miika Valli

25 €

Usva Karppinen
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Stipendit ja palkinnot
Keminmaan seurakunta

50 €

Aki Kortesalmi

50 €

Elisa Lohiniva

50 €

Eveliina Ruokanen

50 €

Miika Valli

50 €

Marja-Kaisa Villanen

75 €

Usva Karppinen

75 €

Mika Valli

Keminmaan Pohjola-Norden ry

40 €

Marika Hyvärinen

Ammattiopisto Lappia, yhdistelmäopinnot

100 €

Jonne Heiniemi

Keminmaan nuorisotoimen stipendi

Pohjola Nordenin palkintokirjat

Eeva Alakorpi
Lotta Laakso
Ella-Maria Uusitalo

Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja

Marja-Kaisa Villanen

Huvudstadsbladet 2½ kk

Marja-Kaisa Villanen

Länsi-Phjan Maol-kerho

100 €

Elisa Ryyppö

MAOL ry:n kunniakirja, kemia

Elisa Ryyppö

MAOL ry:n kunniakirja, fysiikka

Elisa Ryyppö

MAOL ry:n kunniakirja kemia

Sami Lehtovirta

Tiede- lehden vuosikerta

Essi Hannunkivi

Saksan liittotasavallan suurlähtystön palkintokirja

Marja-Kaisa Villanen

Goethe-instituutin palkintokirja

Anni Telkkälä

Suomi-Venäjä -seuran stipendi

50 €

Emma Telkkälä

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti

30 €

Tiina Nykänen

30 €

Noora Turtinen

Helsingin Sanomien vuosikerta

Usva Karppinen

Keminmaan lukion palkintokirja äidinkielen taitajalle

Marika Hyvärinen

Espanjan suurähetystö, palkintokirja

Magdalena Ojeda-Parkkila

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

Parhaat kiitokset kaikille lahjoittajille!
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Ilmoitusasiat

Lukuvuoden 2010–2011 kursseihin liittyvä uusintapäivä on elokuussa. Ilmoittautuminen
oppilaaksi ottamista varten alimmalle luokalle on tapahtunut toisen asteen yhteisvalinnan yhteydessä. Luettelo lukioon hyväksytyistä on nähtävänä lukion aulassa ilmoitustaululla.

Syksyn 2011 ylioppilaskirjoitukset järjestetään seuraavasti:

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 12.9. ruotsi, A- ja B-oppimäärä
ti 13.9. englanti, A-oppimäärä
ke 14.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, venäjä, englanti, espanja/italia

Kirjalliset kokeet
pe 16.9. äidinkieli, tekstitaidon koe
ma 19.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ke 21.9. englanti, A-oppimäärä
pe 23.9. ruotsi, A- ja B-oppimäärä
ma 26.9. äidinkieli, essee
ke 28.9. matematiikka
pe 30.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 3.10.vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, venäjä, englanti, espanja/italia, latina

Kirjalliset ilmoittautumiset syksyn ylioppilaskirjoituksiin on jätettävä koulun kansliaan
viimeistään 6.6.2011.

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona elokuun 10. päivänä 2011 klo 9.00.
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