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REHTORILTA

I

lon kautta!

Poikkeuksellinen lukuvuosi on päättymässä.
Paljon tuttua ja turvallista kouluarkea on takana. Elokuussa
aloitettiin koulutyö tohinalla ja valmistautumalla syksyn
ylioppilaskirjoituksiin. Koulutyö nappasi meidät, niin opiskelijat kuin opettajat, mukaansa.
Vuosikertomustekstimme toteaa: ”Ingenium munus, discere
gaudium!” - Nerous on lahja, oppiminen ilo. Toivottavasti
kaikissa päivissämme oli mukana iloa - sitä, jota koetaan,
kun teemme arjessa oivalluksia uusien asioiden parissa ja
ponnistelemme ja sitä, joka syttyy, kun näemme opiskelijoissa tiedon janoa, etsimistä, tutkimista ja pohtimista.
Vierailut, vierailijat, Luma-viikko, kulttuuripäivät ja monet
arkea ”rikkovat” tapahtumat herättävät opiskelijoita pohtimaan, mitä he haluavat tulevaisuudelta. Lukio on ajanjakso,
jolloin saa haastaa itseään ja etsiä vahvuuksiaan.

vuutta ja oman työn hallintaa. Toki osalle opiskelijoista
motivoituminen työskentelyyn on ollut haasteellista. Kaikki
oppivat käyttämään uusia oppimisalustoja ja työmenetelmiä. Välillä päivät tietokoneen ääressä varmasti venyivät
pitkiksi. Opettajan konkreettinen apu lähellä olisi ollut hetkittäin tarpeen. Kaiken kaikkiaan opiskelu eteni hyvin.
Olemme tyytyväisiä opiskelijoidemme työkulttuuriin ja sitoutuneisuuteen.

Ilo on kasvava voimavara, kun sen jakaa toisen kanssa.
Opiskelijakuntamme on tuonut arkeemme yhteisöllisyyttä
monilla eri tapahtumilla. Heidän valmistelemansa joulujuhla iltayössä yhdessä toimien oli kotoisa ja juuri meidän näköisemme. Ilo tarttuu ja sen säilymisestä pitää huolehtia
jatkossakin.

Syksyllä jatkamme koulutyötä ja toivottavasti palaamme
takaisin kouluun tekemään töitä ilolla. Etäopetusjakson
opeista ja tavoista tehdä työtä saamme työkaluja uuteen
ehkä vielä erilaiseen kouluarkeen. Oppiminen auttaa meitä
elämään merkityksellistä elämää muuttuvassa maailmassa.

Päättyvänä lukuvuonna takana on myös uudenlaista koulutyötä koronaviruspandemian muuttamassa maailmassa.
Maaliskuun 18. päivästä alkaen opiskelu sujui nopean digiloikan jälkeen etäopintoina kevätlukukauden loppuun saakka. Opettaminen toteutui sähköisten työvälineiden avulla.
Opettajat ottivat uudet välineet sujuvasti ja ennakkoluulottomasti käyttöön. Olen kiitollinen opettajien vastuunkannosta ja valmiudesta muuttuviin työtapoihin.

Lukuvuoden päättyessä lukiostamme jää ansaitulle eläkkeelle neljänkymmenen vuoden opettajauran tehnyt Sirkka
Tiihala. Sirkka on avannut monelle opiskelijalle matematiikan maailman. Hänen sydämen asia on aina ollut auttaa
opiskelijaa oppimaan. Hän on ollut valmis kehittymään ja
kehittämään lukiotamme.

Saimme toteutettua kevään ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkintolautakunnan nopeasti muuttamalla aikataululla.
Hienoa, miten rauhallisesti ja asiallisesti opiskelijat suhtautuivat muutoksiin.

Kiitos opettajille, henkilökunnalle, opiskelijoille ja kaikille
koulutyössä mukana olleille päättyvästä mieleenpainuvasta
lukuvuodesta!

Etäopiskeluaika on ollut erilainen kokemus sekä opettajille
että opiskelijoille. Opiskelijapalaute kertoo, että opinnot
sujuivat suurimmalla osalla hyvin. Opetus kohtasi oppijat.
Oppimisprosessin hallinta vaati opiskelijoilta itseohjautu-

Hyvää ja turvallista kesää toivottaen
Helena Niemitalo
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S

yksyn 2019 ryhmäytys

Opiskelijakunnan puheenjohtaja vuosimallia 2019: Ella Kuronen.

”Sokkorastin” pitäjät, etsivät nuorisotyöntekijät Mirva Vähä ja Marja Valikainen saivat opiskelijat innostumaan.

Ensimmäisen vuosikurssin perinteinen ryhmäytys toteutettiin 29. elokuuta. Kolean kesän jälkeen saimme suorastaan nauttia upean lämpimästä iltapäivästä erilaisilla tehtävärasteilla.
Mukana ryhmäytysiltapäivää olivat toteuttamassa ryhmänohjaajat Marko Hiltunen, Teija Hautala-Allén ja Miriam
Röpelinen, etsivät nuorisotyöntekijät Mirva Vähä ja Marja
Valikainen, hyvinvointiohjaaja Emma Kuoksa ja lukion opiskelijakunnan hallitus.
Ideana oli satunnaisen ryhmien muodostamisen jälkeen
kiertää erilaisia tehtävärasteja. Lopuksi opiskelijakunnan
päiväkodissa oli tarjolla pientä purtavaa ja palkintojenjako.
Opettajien rastilla opiskelijoiden piti yhdistää lukion henkilökunnan silmät oikeaan työtehtävään.

Kuvat: Erja Aikavuori, Marja Valikainen ja Mirva Vähä
Teksti: Erja Aikavuori
4

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden jako ryhmiin.

Eri rasteilla opiskelijat pääsivät tekemään ryhmässä töitä.

Palkintojenjako Päiväkodissa. Ryhmänohjaajien Marko Hiltunen ja Teija Allén
toimivat onnettarina.
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Antti Viiri sai kunnian avata Päiväkodin.

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

T

yöharjoittelussa CERNissä
6.-19.10.2019

Olin työharjoittelussa Sveitsin CERNissä hiukkasfysiikan
tutkimuslaitoksella kahden viikon ajan. Suomesta valittiin
sinne 16-19-vuotiaita fysiikasta kiinnostuneita opiskelijoita 22. HSSIP eli High School Student Internship Programme on maailmanlaajuinen ohjelma, johon valitaan ympäri
maailmaan opiskelijoita. Ohjelmaan pääsin mukaan hakemuksen perusteella ja CERN maksoi kaikki kustannukset.
CERNissä meidät jaettiin ryhmiin, joissa työskentelimme
koko kahden viikon ajan. Jokaisella ryhmällä oli eri aiheet,
esimerkiksi turvallisuuteen, dataan, ohjelmointiin tai
suunnitteluun liittyviä aiheita. Omiin aiheisiin liittyen
teimme esitelmän englanniksi, joka esiteltiin ohjelman
viimeisenä päivänä. Minun ja työparini aihe oli optoelektroniikka eli se, millä keinoin data saadaan siirrettyä ilmaisimilta eteenpäin ilman, että se muuttuu.
Päivämme olivat aika täynnä ohjelmaa. Pääasiassa teimme töitä, mutta meillä oli myös paljon vierailuja eri koeasemille. Vapaa-aikaa oli sen verran, että kerettiin käydä
kiertämässä Geneven kaupunkia. Esimerkiksi päivien ohjelmasta olen laittanut oheen kuvan yhdestä päivästä.
Koko reissun paras juttu oli S’Cool Lab.

Paras juttu koko reissussa oli S’Cool Lab, jossa teimme
sumukammion ja suprajohtavan magneetin. Työ oli aika
paljon koodaamista, joten ainakin sitä tuli harjoiteltua!
Kokonaisuudessaan reissu oli ihan huippu ja olisin voinut
olla CERNissä pidempäänkin! Kaikki opiskelijat olivat todella mukavia ja sain heistä uusia kavereita. Jos jollain
tulee mahdollisuus hakea HSSIP:n ohjelmaan, suosittelen
hakemaan! Siinä ei menetä mitään, vaikka ei pääsisikään.
Silja Kinnunen

Töissä...
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Antimateria”tehdas” oli todella mielenkiintoinen
paikka, johon saimme tutustua.

Yhtenä viikonloppuna kiipesimme Saleven huipulle, josta oli upeat maisemat.

Kuvassa on koko porukka.
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S

haking up tech-tapahtuma
10.10.2019

Aalto-yliopistolla järjestettiin 10.10.2019 Shaking Up Techtapahtuma. Tapahtuman järjestyspaikkoja ovat myös Tampereen yliopisto ja Lappeenrannan yliopisto. Tapahtuma
on jokavuotinen, ja se on järjestetty 2018 vuodesta lähtien. Tapahtuman tarkoitus on saada tyttöjä kiinnostumaan tekniikan aloista ja tekniikan opinnoista.
Tapahtuma alkoi eri puhujilla, joita olivat esimerkiksi Linda
Liukas, Riina Salmimies, Minna Kellomäki ja Anna Lähteenmäki. Osa puhujista oli paikan päällä Aalto-yliopistolla, ja
osa Tampereen ja Lappeenrannan yliopistoilla. Muilta yliopistoilta näytettiin puhujien puheenvuorot live videon
avulla.
Tapahtuma alkoi innostavilla puhujilla. Taululta näki videoyhteyden, jolla puolestaan näkyivät LUT-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston tilat. Innostavista
puhujista jäi mieleen Linda Liukas, joka on ohjelmoija ja on
mm. kirjoittanut lastenkirjoja. Puheessaan hän kehotti
kaikkia ainakin tutustumaan tekniikkaan. Hän puhui myös
ohjelmoinnin hyödyntämisestä eri ongelmien ratkaisemiseksi.

Linda Liukas on innostava puhuja.

Aamun puhujien jälkeen oli vuorossa lounas, jonka jälkeen
jakauduttiin jo aiemmin valittuihin workshoppeihin. Valitsimme workshopiksin nimeltä Artificial Intelligence for
simulating Materials. Työpajassa opettelimme esimerkiksi
koodausta ja erilaisten materiaalien ominaisuuksien tulkitsemista.

Aalto-yliopiston oma orkesteri, Hump Svakar.

Työpajojen jälkeen oli vuorossa tapahtuman messuosuus,
jossa Aalto-yliopiston tekniikan alat esittäytyivät omilla
pisteillään. Tekniikan alojen yrityksillä oli myös omat pisteet. Messujen aikana esiintyi myös Aalto-yliopiston erilaisia harrasteryhmiä, kuten orkesterit ja tanssiryhmät. Kuvassa Aalto-yliopiston oma orkesteri, Hump Svakar. Tanssijoiden ja orkesterin lisäksi paikalla oli monia muita harrastelijaryhmiä, joiden tarkoituksena oli havainnollistaa
Aalto-yliopiston monipuolisuutta.
Viivi Orasvuo ja Eliisa Kittilä
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Shaking up tech-tapahtumassa riitti nähtävää.

Aalto-yliopiston tekniikan alat esittäytyivät.
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Aalto-yliopiston tanssiryhmä.

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

V

ierailu Oulun yliopistossa
30.10.2020

Pääsimme vierailemaan Oulun yliopiston kasvitieteelliseen
puutarhaan keskiviikkona 30.10.2019. Lähdimme bussilla
kohti Oulua kello 8. Ouluun saavuttuamme jätimme yliopistolle fysiikan ja kemian opiskelijat, ja suuntasimme Oulun
yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle.
Kasvitieteellinen puutarha on avoin ja monipuolinen puutarha, jossa on paljon nähtävää. Se on elävien kasvien kokoelma, jota pidetään erityisesti biologian tutkimusta ja opetusta varten. Puutarha sijaitsee yliopistoalueen pohjoislaidalla Linnanmaalla.
Kello 10 alkoi tunnin kestävä opastettu kierros kasvihuoneissa, jonka meille piti Annikki Kestilä. Kasvihuonekierroksella pääsimme tutustumaan laajasti eri ilmastovyöhykkeiden kasveihin.
10
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Kasvihuoneet on tehty upean näköisiksi. Opastettu kierros
oli hyvä, ja saimme laajasti tietoa eri kasveista, esimerkiksi
saimme tietää paljon uutta lihansyöjäkasveista.
Kasvihuonekierroksen jälkeen Aino Hämäläinen esitteli
meille solukkoviljelylaboratoriota. Laboratoriossa meille
kerrottiin Oulun Yliopiston ja muiden yliopistojen yhteistyöstä ja solukkoviljelyn hyödyistä.
Laboratoriovierailun jälkeen menimme lounaalle yliopistolle. Ruokailun jälkeen suuntasimme takaisin kasvitieteelliselle puutarhalle.
Kasvitieteellisellä puutarhalla pääsimme tutustumaan eläinten täyttöön. Pääsimme katsomaan täytettyjä eläimiä, sekä
niiden täyttötiloja. Tämän jälkeen siirryimme eläinmuseoon.
Museossa oli laajasti eri eläinkuntien eliöitä kuten hyönteisiä, lintuja ja nisäkkäitä. Jokainen eläin oli tarkasti sijoitettuna ja mukana oli myös harvinaisuuksia.
Viimeiseksi pääsimme tutustumaan mehiläistutkimukseen.
Saimme nähdä, miten mehiläisiä on opetettu tekemään
erilaisia asioita ja miten mehiläiset oppivat. Meille esiteltiin
miten mehiläiset on merkitty, jotta tunnistetaan jokaisen
yksilön kehitys.
Kahden jälkeen lähdimme takaisin kohti Keminmaata. Reissu oli kokonaisuudessaan mukava ja opettava.
Tässä vielä muutama kommentti muilta reissussa olleilta:

“Tykkään kasveista, joten kasvihuoneita oli kiinnostava kierrellä. Mukava reissu!”
“Trooppinen kasvihuone ja mehiläistutkimus olivat mielenkiintoisia.”
“Reissu oli kiva ja opimme paljon uutta.”
Teksti: Kirsi Kesälahti ja Saara Papunen
Kuvat: Kari Alaperä
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V

ierailu Oulun yliopistossa
30.10.2020

Keskiviikkona 30.10.2019 pääsimme vierailemaan Oulun
yliopistoon fysiikan, matematiikan ja kemian merkeissä.
Lähdimme matkaan kahdeksan aikaan lukiolta ja perillä
Oulussa olimme noin kymmeneltä. Päivän aikana tutustuimme ohjatusti matemaattisten aineiden opintoihin. Luennot
olivat lyhyehköjä, mutta kaikki perusasiat tulivat hyvin esille
ja kysymyksiä sai esittää. Ensiksi pääsimme kuulemaan Kemian opinnoista yliopistossa Matti Niemelän johdolla. Suuntasimme opetuslabraan.

Yhdentoista jälkeen kävimme lounaalla yliopistolla kukin
omavalintaisessa ravintolassa. Ruoka oli hyvää ja ruokailuun oli varattu riittävästi aikaa, vaikka yliopisto olikin suuri
ja etäisyydet siellä pitkiä, sekä viimeinen luento ennen ruokailua venähti hieman. Ruokailun jälkeen palasimme yliopiston keskusaulaan ja lähdimme jatkamaan päiväämme.
Seuraavaksi pääsimme kuulemaan fysiikan mahdollisuuksista Oulun yliopistossa. Kuljimme fysiikan opetuslaboratorioon, jossa meidät johdatteli aiheeseen Lauri Huhtala. Sen
jälkeen jakaannuimme kahteen ryhmään, joista toinen lähti
kohti NMR (Nuclear Magnetic Resonance)- laboratoriota.
Anne Selent esitteli NMR:n toimintaa ja sovelluksia.

Kemian luennon jälkeen pääsimme tähtitieteen ja avaruusfysiikan esittelyyn. Luentosalissa meitä odottivat Ilpo Virtanen ja Aku Venhola, jotka esittelivät meille aiheita. Ensin
Ilpo Virtanen luennoi meille avaruusfysiikan opinnoista sekä
sovelluksista ja hieman venytetyn aikataulun puitteissa Aku
Venhola jatkoi tähtitieteestä.

Toinen ryhmä lähti NANOMO (Nano and molecular systems)- laboratoriota kohti. Eetu Pelimanni kertoi laboratorion toiminnasta ja sovelluksista.
12

Kahden aikaan palasimme bussille ja lähdimme takaisin
kohti Keminmaata. Perillä olimme ennen neljää.
Venla Oinas
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Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä kuulimme matematiikasta. Tilastotieteen opettaja Hanna Heikkinen esitteli meille yleisesti matematiikan opinnoista, jonka jälkeen matematiikan eri osa-alueista kertoi vielä useampi henkilö.

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

L

uma-viikko from Keminmaan
lukio, Finnland

Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen LUMAteemaviikko järjestettiin lukiossamme nyt 16. kerran. Tänä vuonna viikon teemana oli ”Aallot ja linssit”. Koska
mukana oli aaltoliike, joka kattaa koko maailmankaikkeutemme, saimme hyvin vapaat kädet viikon sisällön suunnitteluun ja se myös näkyi viikolla monipuolisena tapahtumatarjontana. Viikon ajankohta oli 4.-8.11.2019.
Perinteisen huippuluennon sijaan järjestimme viikolla
kaksi huipputapahtumaa. Heti viikon aluksi pääsimme
virtuaaliselle vierailulle maailman suurimpaan hiukkasfysiikan
tutkimuslaitokseen CERNiin, Sveitsiin ja Ranskaan, sen CMStutkimusasemalle sekä LHC-hiukkaskiihdytintunneliin. Vierailu
toteutettiin netin välityksellä siten, että CERNin päässä kaksi
sikäläistä tutkijaa selosti meille tutkimusaseman rakennetta ja laitteita samalla kun yksi heistä kierteli aseman
maanalaisissa osissa välittäen sieltä livekuvaa ja ääntä.
Sieltä myös vastattiin esittämiimme kysymyksiin. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Pyhäjoen lukion kanssa ja sen
nauhoite on nähtävissä osoitteessa: https://videos.cern.ch/
record/2698511

Hyvinvointiohjaaja Emma Kuoksa piti käytännön harjoituksen ASMR-rentoutuksesta.

Viikon toinen huipputapahtuma oli Helsingin yliopiston
teollisuusmatematiikan professorin Samuli Siltasen pitämä esitys tietokonetomografian matematiikasta sekä toisaalta äärettömyyden käsitteestä matematiikassa. Samuli
on tottunut tv- ja nettiesiintyjä, joten ei ollut ihme, että
esitys keräsi auditorion täyteen kuulijoita ja sai osallistujilta erittäin positiivista palautetta. Esitys toteutettiin netin
välityksellä professorin työhuoneelta Helsingistä.

LUMATIETÄJÄTIIMI –kisassa valittiin Keminmaan lukion vuoden 2019 tietävin tiimi.

Esitys, joka myös kokosi auditorion täyteen kuulijoita, oli
optometristi Tuomas Varosen käytännönläheinen esitys
”Silmien suojaamisesta erilaisilla linssipinnoitteilla”. Ajankohtainen aihe kaikille mobiili- ja tietokonelaitteiden
käyttäjille. Tuomas on myös entinen lukiomme opiskelija.
Tähtitieteellinen yhdistys URSAn suora nettiluento järjestettiin
iltatilaisuutena. Luennon aiheena oli ”Maailmankaikkeus laa-

Valo-opintyöpaja.
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Helsingin yliopiston teollisuusmatematiikan professorin Samuli Siltasen pitämä esitys tietokonetomografian matematiikasta sekä toisaalta
äärettömyyden käsitteestä matematiikassa keräsi auditorion täpösen täyteen.

jenee – mutta miten?” Luennoitsijana oli Planck-tiimissä mukana ollut kosmologi Elina Keihänen Helsingin yliopistosta. Nauhoite luennosta on katsottavissa osoitteessa: https://
www.youtube.com/watch?v=UuzJxZers78&feature=youtu.be

pitämä linssityöpaja fysiikan 1. kurssin opiskelijoille. Työpajassa perehdyttiin valon kulun perusteisiin.
Viikon aikana järjestettiin erilaisia kilpailuja, joissa parhaita
vastaajia palkittiin. PÄIVÄN PÄHKINÄ –kisassa valittiin joka
päivälle Päivän Välkky. MIKÄ, MITÄ, MISSÄ –kisassa oli päivittäin esillä jokin esine, jonka nimi tai käyttötarkoitus piti
tietää tai arvata. Ja perinteisessä LUMATIETÄJÄTIIMI –
kisassa valittiin Keminmaan lukion vuoden 2019 tietävin
tiimi. Joka päivä esitettiin PÄIVÄN DEMO, johon liittyi kysymys, joka vaati vastausta.

Perinteiset opiskelijavierailut olivat jälleen oleellinen osa
teemaviikkoa ja keräsivät runsaasti kuulijoita. Vierailijat
olivat entisiä opiskelijoitamme, jotka kertoivat omista nykyisistä opinnoistaan ja opiskelualoistaan. Nea Tauriainen ja
Tomi Jaakola Oulun yliopistosta kertoivat fysiikan opiskelusta, Veera Palokangas kone- ja tuotantotekniikan opiskelusta
Lapin Ammattikorkeakoulussa, Elias Martikainen Oulun
yliopistosta ja Lauri Köykkä Oulun Ammattikorkeakoulusta
tietojenkäsittelyn opinnoista sekä Ina Sieppi Tampereen
yliopistosta ja Sini Kuula Oulun yliopistosta energia-, ympäristö- ja biotekniikan opinnoista.

Marko Hiltunen.

Lisäksi lukion seinillä oli esillä teemaan liittyviä, opiskelijoiden tekemiä, postereita biologiasta, maantieteestä, kemiasta ja fysiikasta.
Viikosta opiskelijoilta saatu positiivinen palaute kannustaa
meitä järjestämään LUMA-viikko jälleen ensi lukuvuonna!

Lukiomme nykyisistä opiskelijoista abiturientti Silja Kinnunen kertoi omasta syksyllä 2019 suorittamastaan kahden
viikon harjoittelujaksosta CERNissä. Lukiolainen oli saanut
tehdä oikeita hiukkasfyysikon töitä!

Jorma Tiihala

Aaltoliiketeemaan liittyen viikolla järjestettiin kaksi työpajaa. Toisessa Keminmaan kunnan hyvinvointiohjaaja Emma
Kuoksa piti käytännön harjoituksen ASMR-rentoutuksesta,
siis rentoutus- ja stressinhallintamenetelmästä, joka perustuu ääneen ja kuvaan. Toinen työpaja oli Marko Hiltusen
15
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Jani Lehtovirta.
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S

yyslanit

Syyslaneissa tupa oli täynnä.

oli mukana. Talven harjoitteluiden ja korkeanpaikanleirienjälkeen keväällä ollaan jälleen selvittelemässä lukion parasta kynäriporukkaa. Ja ehkä loliakin.

Koitti marraskuun 29. päivä ja tuolloin oli tuleva loputtomattomalta vaikuttava pelailuyö. Puitteita päästiin laittamaan jo yhdeltä, eikä 7. palkin harmillinen keskeytys hidastanut tahtia. Tilaan meinasi muodostua pieni pöytäongelma, mutta siitäkin päästiin, kun käytiin hakemassa labraluokka tyhjäksi sekä yläkoulun puolelta parit lisäpöydät.
Ja täten oli saatu päiväkotiin ahdettua melkoiset neliömäärät pöytätilaa. Ei muuta kuin koneet pöydille ja homma tulille!

Toki mukaan mahtui paljon muutakin peliä. Minecraftissa
oli väliin melkoiset menot ja varsinkin rakennelmat. Kyllähän sitä itsekin ällistyi niistä rakennelmista ja automatisoiduista kokemusgeneraattoreista.
Kevätlanejakin porukka kyseli, että voidaanko niitä mitenkään järjestää. Harmikseni piti todeta, että tämän kevään
koronakeissi ei kyllä antanut myöten ja pakko oli todeta,
että seuraavat lanit pidetään ensi syksynä, kun päivät ovat
jo pimenneet.

Väkeä oli jälleen kiitettävästi paikalla. Viimevuotisia abeja
löytyi yksi jos toinenkin ykkönen paikkaamaan ja saatiin
ehkä noin jonkun laskun mukaan vajaa 40 tussuttajaa mestoille.

Marko Hiltunen

Illan ja yön aikana ehdittiin pitää lol-turnaus sekä ceeässää
pelata viiden joukkueen turnaus. Voittajaksi tässä tiukassa
mittelössä selviytyi joukkue Abitti, jossa allekirjoittanutkin
16

Anssi Yliranta, Miika Jussila, Aapo Juntto, Elias Mäki-Kullas ja Veeti Rönkä yön pikkutunneilla.
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Voittajatiimi ”Abitti” vasemmalta Marko Hiltunen, Jimi Lehtovirta, Johannes Huttunen, Akseli Vanhamaa ja Leevi Helttunen.
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K

ulttuuripäivät 2.–5.12.2019

Voimabiisiskaba päiväkodissa.

Suuren suosion keräsi Päiväkodissa järjestetty Voimabiisiskaba,
jossa opiskelijat saivat arvata opettajien suosikkeja. Opettajien
kappalevalinnat olivat sen verran visaisia, että vain kahdessa
opiskelijan vastauksessa oli kaksi kappaletta osunut oikealle
taholle.

Kahdeksan vuoden tauon jälkeen järjestimme lukiollamme
joulukuun alussa pienimuotoiset kulttuuripainotteiset päivät, joiden teemana oli hyvinvointi. Saimme vieraaksemme entisiä opiskelijoitamme kertomaan omasta työstään
ja erilaisista uravaihtoehdoista sekä pitämään työpajoja.
Eri opiskelijaryhmien vieraiksi saapuivat toimittaja Mari
Julku, suunnittelija ja tuottaja Julius Oförsagd sekä muusikko Tuomas Julku.

Lasikäytävän ikkunalaudalla ILO-fantasialeivosnäyttely toteutettiin kuvataiteen kurssilla KU1 Kuvat ja kulttuurit. Lisäksi yläkerrassa oli puolestaan esillä Abstrakti omakuva -teoksia.
Näyttelyt suunnitteli ja rakensi Leena Lind.

Lisäksi vierainamme kävivät etsivät nuorisotyöntekijät
Mirva Vähä ja Marja Valikainen pitämässä voimavaratyöpajan, Merja Halttunen ja Maria-Riitta Saares Kemin turvapoijusta pitivät mielenterveyden tukeminen arjessa -luennon
ja Mira Metsälehto WWF:stä kertoi työpajassaan Luonto lautasella –aiheesta. Tiistaina 3. joulukuuta järjestimme opiskelijoiden aloitteesta digitalittoman päivän.

Samaan aikaan yläkerrassa oli esillä myös opiskelijoiden HI7
eli sotahistorian kurssilla tekemä lopputyö: Talvisota päivästä päivään – 80 vuotta talvisodasta.
Teksti: Erja Aikavuori
Kuvat: Erja Aikavuori ja Leena Lind
18
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Kuva: Leena Lind

Kuva: Leena Lind

Mira Metsälehto piti Luonto lautasella –työpajan.

Lehtori Marko Hiltunen aamukahvitunnelmissa
menneiden vuosikymmenten opettaja-lookissa
digitaalittoman päivän kunniaksi.

Merja Halttunen ja Maria-Riitta Saares Kemin turvapoijusta pitivät
mielenterveyden tukeminen arjessa -luennon
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S

yksyn 2019 ylioppilas– ja
itsenäisyysjuhlat

Syksyn 2019 ylioppilaat: Inka Vallinmäki, Ville Rantamaula, Jenna Raatikainen, Juha Ohenoja, Oskari Koskimäki, Olivia Koskimäki ja Kristian Hotti
Kuvat: Erja Aikavuori.
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Laura Kinnunen, Veera Arponen, Helena Niemitalo ja Karoliina Koivupuu.

Ivan Ivanov ja Ella Kuronen.

Lukion opiskelijoiden musiikkiesitys.
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Apulaisrehtori Marko Hiltunen ja rehtori
Helena Niemitalo.

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

O

piskelijakunnan vuosi
2019–2020

Opiskelijakunnan hallituksen aiempien jäsenten lähtiessä
ylioppilaina uusiin haasteisiin, valittiin opiskelijakunnan
hallitukseen syksyllä 2019 kaksi uutta jäsentä vaalien avulla: Veera Arponen ja Nea Rytkönen. Hallituksen jäsenistä
Antti Viiri toimi rahastonhoitajana, Noora Karvonen sihteerinä ja Ella Kuronen puheenjohtajana. Muut hallituksen
viralliset jäsenet ovat olleet Noora Orava ja uudet jäsenet.
Ohjaavana opettajana toimi Erja Aikavuori. Opiskelijakunta
loi ohjaavan opettajan kanssa tiiviin ja lämminhenkisen
ilmapiirin, jossa hallituksen jäsenille puhuminen vaikutti
toivottavasti muille opiskelijakunnan jäsenille helpolta ja
vaivattomalta.

taas joillekin ne eivät olleet aivan niin mieluisia. Uusia asioita oppiessa oppiaineissa, ovat opiskelijat oppineet myös
uusia asioita itsestään ja ehkä oppineet käyttämään omia
vahvuuksiaan tulevaisuuden haasteissa.
Veera Arponen, opiskelijakunnan hallituksen sihteeri
Kuvat: Erja Aikavuori

Opiskelijakunnan tavoitteena on ollut jälleen tuoda opiskelijoiden ja lukion työntekijöiden arkeen värikkyyttä erilaisilla tapahtumilla kuten joulujuhlilla, kulttuuripäivien välitunti bingolla tai koeviikkojen kaatokahveilla. Lisäksi opiskelijakunta on ottanut osaa opettajien kokouksiin olemalla läsnä
yhdellä taikka kahdella jäsenellä. Näin tiedotettiin opiskelijoiden hyvinvoinnista ja ajatuksia myöskin opettajille ja
rehtorille. Erilaisia tapahtumia järjestäessä on hallitusta
auttanut mm. hyvinvointiohjaaja ja etsivät.
Ensimmäinen vuosi lukiolla on sujunut hyvinkin normaalisti, mitä osaisi odottaa. Kahvin määrä aamuisin hieman huonosti nukutun yön jälkeen saattoi olla monella apuväline
arjen haasteisiin, koeviikkoon taikka tunnilla hereillä olemiseen. Kaiken kaikkiaan kaikilla oli kuitenkin hyvä olla. Liikuntatunneilla saatava energia taikka äidinkielentunnilla
Erika-opettajan antama positiivinen palaute on ollut myöskin arjessamme “kahvia”.

Joulubileiden piparirastin iloisia tuotoksia.

Kaikki alkoi ryhmäytyksellä, joka sujui sulavasti kaikkien
nauttiessa päivän askareista. 2019 saapuvilla opiskelijoilla
on ollut hauskaa ryhmänohjaajiensa Teija Hautala-Allenin
ja Marko Hiltusen ohjatessa heitä arjessa.
Uudet oppiaineet ovat tuoneet ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoille haastetta ja erilaisuutta aiempaan kokemaansa arkeen. Osa rakastui filosofiaan ja psykologiaan, kun

Kati Kirkinen ja Taru Kauppi joulubileissä.
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Noora Karvonen.

Veera Pohjanen ja Antti Viiri iloisissa joulutunnelmissa.

Kaupunkisodan tuoksinnassa.

Ryhmäytysiltapäivä.

Päiväkodin kahvipaikalla arjen jälkiä.
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P

enkkarit 2020

Vuoden 2020 penkkarit alkoivat valmistumaan tammikuussa meidän abien tullessa joululomilta takaisin koulunpenkille. Teemaksi valikoitui kauhutalo.
Linnoitimme päiväkodin kokonaan itsellemme melkein
heti tammikuussa ja aloimme suunnittelemaan teemaan
liittyviä koristeita. Ideoita tuli hyvin ja muodostimme omia
projektiryhmiä jotka ottivat oman osan hoidettavakseen
mm. koulun eri tilojen koristelu, penkkarilakanat ja opettajahahmojen teko. Video saatiin valmiiksi ja koulukin saatiin
koristeltua ennen pääpäivää.
Penkkaripäivä aloitettiin asujen esittelyllä kiertämällä ympäri luokkia ja heittämällä karkkia. Tämän jälkeen pääsimme näyttämään videomme ja vetää ohjelmaa opiskelijoille
ja opettajille. Ohjelman jälkeen oli abien heitto, mutta
sitä ennen oli ruokailu ja eihän koulusta voi lähteä viimeistä kertaa tyhjällä vatsalla. Heittämisen jälkeen suuntasimme kohti Kemiä ja ajelimme rekoilla ja esittelimme
meidän lakanoitamme.
Jälkikäteen mietittynä oli suuri onnenpotku että kerkesimme pitää penkkarit ennen
korona-aikaa, sillä penkkarit
nyt on must-have.
Keminmaan lukion abi vuosimallia 2020 Ella Kuronen
Kuvat: Erja Aikavuori

Antti Viiri, Annastiina Koivunen, Viivi Käsmä, Veera Pohjanen ja Salla-Reetta Pätäri.
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Vilma Kaarlenkaski, Saara Orasvuo ja Milla-Carita Mäkinen.

Ella Kuronen ja Antti Viiri.
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Silja Kinnunen, Iida Hietanen, Eliisa Kittilä, Wilma Antinoja, Vaula Jurvelin ja Viivi Orasvuo.
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W

anhat 2020

Wanhojen tanssit tanssittiin Keminmaan lukiossa perinteisin mutta juhlallisin menoin ystävänpäivänä 2020. Toisen
vuosikurssin opiskelijat antoivat oman panoksensa tämän
unohtumattoman päivän järjestelyissä. Yhden päivän takia
moni varmasti vietti unettomia öitä ja välillä esimerkiksi
vapaa-ajasta jouduttiin tinkimään.
Mutkitta tämä matka ei kuitenkaan mennyt, mutta haasteista selvittiin yhdessä. Itsekin näin omin silmin, että tämä
yhteinen päämäärä lähensi meitä kaikkia. Tunteita koettiin
laidasta laitaan eikä kukaan jäänyt niiden kanssa yksin.
Suuren työn, odotuksen ja vaivannäön jälkeen koitti viimein
14. helmikuuta ja koululle saavuttua porukan jännitys vain
tiivistyi — nyt se todella tapahtuu. Kaikki tarkoin mietityt
kuviot, askeleet ja pyörähdykset oli opittu ja nyt vain pitäisi
nauttia. Tanssit tanssittiin ja näin jälkeenpäin kun muistelee, niin osaa olla kiitollinen siitä, että päätti ryhtyä tähän
hommaan ja tanssia lukion wanhojen tanssit.
Keminmaan lukion wanha vuosimallia 2020 Noora Karvonen
Kuvat: Helena Niemitalo, Erika Sulkava ja Kari Alaperä
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T

ena koutou!

Uuden-Seelannin kirjava kulttuuri ällistyttää kenen tahansa
sinne menevän. Maan tunnetuksi tehneet upeat maisemat
sekä kulttuurisesti rikas alkuperäiskansa saa kenen tahansa
pyörälle päästään. Tämä uskomaton mahdollisuus tutustua tuohon saarivaltioon tarjoutui minulle lähtiessäni vaihto-oppilaaksi tänä lukuvuonna Uuteen-Seelantiin. Sain
kansainvälisiä ystäviä ja pääsin näkemään ja kokemaan
niin paljon asioita, joita en ollut ennen ajatellutkaan; kiiltomatoluolat, maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset yhtenä esimerkkinä.
Vuoteni lähti käytiin kolmen päivän orientaatioleirillä
Aucklandissa, jolloin pääsimme tutustumaan toisiin vaihtareihin, saimme neuvoja isäntäperheessä elämiseen ja kiertelimme Aucklandin suurkaupunkia. Vaihtareiden tiet erkanivat kolmannen päivän jälkeen ja matkustimme perheisiimme. Pääsin viettämään ensimmäiset neljä kuukautta
Bay of Plentyn rannalla, Whakatanen kaupungissa. Sopeutuminen uuteen kouluun vei aikansa ja ystävien hankkiminen ei ollutkaan niin helppoa vaihtarina kuin olin kuvitellut. Koulu oli hyvin erilainen Suomeen verrattuna. Oppilaita oli noin 1200, koulupukusäännöt olivat tiukat ja puhelinta ei saanut käyttää koulupäivän aikana. Onnekkaana pääsin asumaan lähellä Uuden-Seelannin rakastetuinta rantaa,
opettelemaan surffaamaan siellä ja kouluttautumaan hengenpelastajaksi.
Neljän kuukauden jälkeen vaihtoperheeni kanssa alkoi
ilmenemään ongelmia ja sain mahdollisuuden vaihtaa perhettä. Muutin aluevalvojani luokse Opotikiin asumaan seuraavaksi kahdeksi kuukaudeksi, sillä aikaa kun minulle etsittiin uutta vaihtoperhettä. Tilanteet muuttuivat nopeasti
ja olen edelleen todella kiitollinen saamastani avusta sekä
vietetystä ajasta vieraanvaraisten ja hyväsydämisten
kiwien kanssa. Muutin Taranakiin Pohjoissaarelle kuukaudeksi ja pääsin tutkiskelemaan upeaa Uutta-Seelantia sekä
maalta että ilmasta sekä tutustumaan farmielämään. Siellä
ollessani sain tietää muuttavani viimeiseksi kolmeksi kuukaudeksi uuteen perheeseen Waiukuun, Etelä-Aucklandiin.
28

Maaliskuun puolessa välissä koulut suljettiin hyvin yhtäkkiä
koronan takia ja vaihtojärjetö ilmoitti vaihtareille, että aikaistettuun kotiinlähtöön tulisi valmistautua. Koko maahan
astuivat voimaan tiukat säännökset
liikkumista,
työntekoa
Apulaisrehtori
Marko Hiltunen
ja rehtori
Helena
Niemitalo.
ja vapaa-aikaa koskien sekä kaikki tapahtumat peruttiin, kuten
kansalliset mestaruuskisat, johon waka ama -joukkueemme oli
tarkoitus osallistua. Koronatilanne hermostutti kaikkia vaihtareita ja monet halusivat palata kotiin. Kahden viikon päästä koulujen sulkemisesta minulle ilmoitettiin, että olisi parasta palata
Suomeen, jotta paluu sujuisi sujuvammin ja minun turvallisuuteni olisi taattu.
Vaihto-oppilasvuodestani tuli elämäni opettavaisin vuosi.
Sen kautta opin arvostamaan uudella tavalla perheen merkitystä, Suomea ja Suomen koulujärjestelmää. Vuosi teki
minusta itsenäisemmän ja kasvatti minua ihmisenä monella
tasolla. Arvostan nyt enemmän Suomen turvallisuutta ja
vapaata liikkumista. Uudessa-Seelannissa jengien takia naiselle ulkona liikkuminen pimeällä on vaarallista. Olen kiitollinen perheelleni, joka tuki minua koko vuoden aikana,
mutta myös kiitollinen 16-vuotiaalle itselleni, joka päätti
ottaa sen askeleen ja jättää elämänsä Suomeen ja rakentaa
uuden Uuteen-Seelantiin. Uudesta-Seelannista tuli minulle
toinen koti ja suosittelen lämpimästi kaikille vaihtoon lähtemistä, jos siihen vain on mahdollisuus. Niin kuin monet
vaihtarit sanovat: ”Vaihtovuosi ei ole vain vuosi elämässä,
vaan se on elämä vuodessa”.
Elli-Noora Kouri
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Alueen maineesta sekä ihmisten varoituksista huolimatta
Waiukusta tuli koko vuoteni lempipaikka, jossa sain olla
osana ihanaa perhettä. Kouluun sopeuduin nopeasti. Yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta nostivat koulun
yhteiset tapahtumat, muun muassa yleisurheilupäivät ja
uintikilpailut sekä Uuden-Seelannin koulujärjestelmän tapa
jakaa opiskelijat ryhmiin, niin kutsuttuihin taloihin. Kuuluin
keltaiseen taloon, jota kutsuttiin Kauriksi. Pääsin kokeilemaan
uusia urheilulajeja kuten hockeytä, rugbya, suunnistusta ja waka amaa. Waka ama on perinteinen maorikulttuurin joukkuetai yksilömelontalaji. Waiukussa oli myös paljon vaihtooppilaita, joka mahdollisti kokemusten yhdessä jakamisen, ja
nyt minulla on ystäviä ympäri maailmaa.
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K

orona Meets Jorma
siitä ajatusten ja näkemysten vaihdosta,
mitä opiskelijoiden kanssa tavallisessa
tuntitilanteessa syntyy.
Mittaukset korvautuivat etäopiskelussa
mittausvideoilla, joita saimme oululaisyritykseltä ilmaiseksi käyttöömme, iso kiitos
heille! Videoilla tehtiin mittauksia, joita
olisimme itse koululla tehneet, ja videoilta saatiin luettua esimerkiksi mittareiden
näyttämiä. Toimi mielestäni ihan hyvin,
vaikka ei tietysti ole sama asia kuin omin
pikku kätösin tehtävä toiminta. Sosiaalinen puoli etätunnilla koetettiin hoitaa
mikrofonien ja pikaviestien kautta ja aluksi oli selvästi olemassa jonkinlaista mikrofonikammoa, joka kyllä kevään mittaan
jonkin verran hälveni. Silti moni opiskelija
sanoi, että luokassa suoraan kysyminen olisi helpompaa.

Etäopetukseen siirtyminen tuli maaliskuussa meille kaikille
täysin puskista. Valmistautumisaikaa jäi yksi päivä. Niinpä
en ole lakannut ihmettelemästä, kuinka hienosti koulussamme tästä on selvitty – sekä opiskelijat että opettajat!

Minulle parasta etäopettamisessa oli mahdollisuus keskittyi
pelkästään olennaiseen. Ja se, että opiskelijamme omaksuivat etätunnit niin mutkattomasti. Tuntui, että kaikki häiriötekijät oli karsittu pois. Oli vain opiskelija – asia – opettaja.
Ja ehkä tästä opittiin myös pedagogisesti jotain, Ainakin
sellaista palautetta tuli, että ruudulta näytettävät asiat näkyivät nyt paremmin omalta ruudulta kuin mitä ne näkyvät
luokan taululle heijastettuna. Tämä on asia, minkä siirrän
jatkossa luokkaopetukseen. Meet päälle myös luokassa niin
takarivikin näkee hyvin!

Toki lukiossa kaikilla oli jo etäopiskeluun ja –opetukseen
soveltuvat välineet käytössä, mikä peruskouluun verrattuna
antoi meille aikamoisen etumatkan. Ja onhan ongelmia
tietysti ollut ja sopeutumista on vaadittu meiltä kaikilta,
mutta nyt voi sanoa, että homma on hoidettu! Mitä syksy
tuo tullessaan, onkin toinen juttu…
Omalta osaltani voin sanoa, että olen itse asiassa aika tykästynyt etäopettamiseen. Tähän varmaan vaikuttaa, että
olemme Sirkan ja Erjan kanssa etäopetusta tehneet jo
aiemmin Lapin verkkokoulun riveissä, joten jonkinlaista
kokemusta toiminnasta oli. Tänä päivänä ohjelmistot ja
verkkoyhteydet ovat aivan toista luokkaa kuin verkkokoulun aikoina ja nyt voi sanoa, että kaiken sen voi tehdä etänä, mitä luokassakin tehtäisiin – paria poikkeusta lukuun
ottamatta. Fysiikassa demot ja opiskelijoiden itse tekemät
mittaukset oikeilla laitteilla jäivät pois. Ja pois jäi myös osa

Muuten lukiossamme tehty ratkaisu pitää oppitunnit työjärjestyksen mukaisesti oli mielestäni täysin oikea. Koulu
jatkui tavallaan normaalisti ja päivärutiini säilyi paremmin
meillä kaikilla,
Kiitän kaikkia opiskelijoita loistavasta yhteistyöstä! Olette
olleet esimerkillisen ahkeria ja aktiivisia vaikka tiedän, että
välillä on väsyttänyt ja venymistä on teiltä vaadittu. Kesän
tuoma lepo on paikallaan!
Jorma Tiihala
30

Yhtäkkiä etäopetukseen siirtyminen tuntui oudolta ja vähän pelottavaltakin. En heti uskaltanut opetella uutta
Meet-systeemiä, vaan laitoin ohjeita Wilman välityksellä.
Lopulta opettelin Meetin ja Discordin käytön, eikä se niin
vaikeaa ollutkaan. Varsinkin Discord osoittautui käteväksi.
Tosin tarvitsin Markon apua siinä alussa. Oli hienoa huomata, että opiskelijoilla oli kärsivällisyyttä opettajan kanssa, joka ei heti alussa hallinnut tekniikkaa.
Olen myös kiitollinen niille opiskelijoille, jotka ovat auttaneet minua tunneilla teknisissä asioissa. Erityiskiitokset
menee varsinkin yhdelle opiskelijalle
. Tietääkseni mitään kauheampia kommelluksia ei ole sattunut. Paitsi, että
kerran tuli chattäiltyä opiskelijan kanssa pitemmän aikaa
ja vasta jälkeenpäin huomasin, että opiskelijalla olikin
oikeasti tunti. Ei ehkä ollut opiskelijan kovin helppo keskittyä opetukseen, kun ope pommitti kysymyksillä Discordissa vähän väliä...
Eniten kaipasin ihmiskontakteja, enkä haluaisi pitemmän
päälle näin kokoaikaisesti etälaitteilla opettaa. Se, että
tapaa opiskelijoita ja toisia opettajia henkilökohtaisesti on
ensiarvoisen tärkeää.
Karoliina Koivupuu

Tuttu näkymä opiskelijoille historian, terveystiedon ja yhteiskuntaopin tunneilta etäkevään
aikana: Erja ja Paavo.

Maarit ja etäapuope mäyräkoira-Meeri työntouhussa.
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K

aroliinan
etäkokemuksia

Millä mielin Keminmaahan Erika Sulkava?
Kun minulle kesällä selvisi, että olen syksyllä tulossa Keminmaahan, täytyi ensin tarkistaa kartasta, että missä päin tuo
Keminmaa sijaitseekaan. Pianhan paikkakunnan sijainti selvisi, ja perillekin löysin. Ja helppohan tänne oli tulla: perillä
odottivat mukavat työkaverit ja huiput opiskelijat.
Mitä vuosi antoi?
Vuosi on ollut täynnä uusia kokemuksia ja uuden oppimista.
Päällimmäiseksi mieleen on jäänyt mahtavien opiskelijoiden
kanssa työskenteleminen ja Meri-Lappiin tutustuminen.
Motto:
Yrittänyttä ei laiteta

Miriam seiskaluokkalaisten silmin.

Erja

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

U

usia kasvoja

Mitä terveisiä Keminmaahan jääville?
Onnea ja menestystä tulevaisuuteen!

Millä mielin Keminmaahan Miriam Röpelinen?
Suuntasin Keminmaahan odottavaisin ja reippain mielin. Oli
kiva päästä tutustumaan lukiomaailmaan opon silmin ja
jatkaa työskentelyä peruskoululaisten parissa. Jo ensimmäisenä koulupäivänä sain kokea itseni tervetulleeksi, kun aikaisemmassa työpaikassa saamani lempinimi, Röpö, kajahti
yläkoulun käytävällä. Ennen tätä lukuvuotta Keminmaa oli
tullut tutuksi lähinnä moottoritieltä käsin. Kannatti kääntyä
rampista ylös!
Mitä vuosi antoi?
Lukuvuoteen mahtui monia mielenkiintoisia keskusteluja
ekoteologiasta auton tekniikkaan, puutarhan hoidosta maratonjuoksuun ja kaikkea siltä väliltä. Paljon tuli opittua
esimerkiksi ylioppilaskirjoituksista ja lukion tulevista tuulista. Ihana oli saada kuulla opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitelmia ja unelmia.
Motto:
Kohti ääretöntä ja sen yli
–Buzz Lightyear
Mitä terveisiä Keminmaahan jääville?
Kiitos antoisasta vuodesta. Muistakaa, että toisinaan lepo
tietää lentävää liikettä myös opiskeluun. Iloa ja reipasta
tekemisen meininkiä tuleviin lukuvuosiin!

Erika ja kuutti koronakevään etäopetustunnelmissa.
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Lukuvuoteen 2019-2020 lähdettiin aika selvillä kuvioilla.
Edellisvuoden orkesteri Marko Hiltunen vetäjänä ja Maarit
Kuosmanen, Karoliina Koivupuu ja Kari Alaperä oli kaksivuotisen kautensa toista kautta mukana. Suuriakin tuntemuksia
herättänyt uusi LOPS tekee kovasti tuloaan vuonna 2021
syksyllä meidänkin lukioon, joten sitä pitää työstää meidän
lukioon sopivaksi.

irkka Tiihala
eläkkeelle

Uusi LOPS sävyttikin melko pitkälti koko vuoden keseryhmää. Ryhmän vetäjänä ja lukion rehtorin Helena Niemitalon
kanssa käytiinkin useammassa koulutuksessa tutustumassa
opetushallituksen mietteisiin uudesta opsista ja sieltä saatiinkin vinkkejä LOPS:n sovittamiseen sopivaan muotoon
lukiolle. Samalla myös tutorhankkeenkin nimissä suunniteltiin vesoja teemaan liittyen.
Työryhmän kanssa näitä työstettiin tarkemmin. Sovimme
ennalta, mitä kohtaa tarkastellaan kesen kanssa seuraavaksi kerraksi. Kun olimme käyneet sopivasti läpi perusteita,
niin esittelimme ajatukset ja työstimme niitä opekokouksissa eteenpäin. Vuoden aikana ehdimme sopivasti käymään
lähes koko yleisen osan läpi uudesta opetussuunnitelmasta.
5. jakso jäi vähemmälle käsittelylle, kun korona iski meidänkin toimiin maaliskuussa ja yhden yön etäopetukseen siirtyminen vaati jokaiselta sopeutumista.

Toukokuun 30. päivä oli lukiossamme historiallinen päivä,
sillä Sirkka Tiihala päätti mittavan, 40-vuotisen työuransa
Keminmaan lukiossa. Vietimme Sirkan viimeistä työpäivää
korona-keväästä johtuen meet-tapaamisessa etänä.

Muutakin saatiin tehtyä vuoden aikana. Viime vuonna valmiiksi saatu opettajan opas pääsi heti käyttöön, kun tänä
vuonna saimme pari uutta loistavaaa opettajaa tuuraamaan
mammalomalaisia. Kovasti tykättiin oppaasta, kun opettajien työarkeen liittyviä asioita oli kasattu yhteen pakettiin.
Myöskin korona-aikaan työstimme ensivuoden aikatauluja
ja muuta tulevaan lukuvuoteen liittyen.

Virallisesti pitkän matematiikan opettaja jää eläkkeelle 1.
elokuuta. Matemaatikon tarkkuudella päivä on tismalleen
sama kuin tasan 40 vuotta aiemmin nuori lehtori aloitti
opettajan uransa Keminmaassa. Ympyrä on siis sulkeutunut.

Mutta nyt on aika siirtää reserviin tämän vuoden jäsenet.
Kiitokset heille sujuvasta työstä ja kokouksista! Ensi syksynä
valitaan jälleen uusi porukka jatkamaan OPS-työtä. Painopisteet siirtyvät jo kovasti yleisestä osasta ainekohtaisiin,
joita onkin jo jonkun verran työstetty naapurilukioiden
kanssa tutor-hankkeessa.

Niin työkaverit kuin opiskelijatkin oppivat luottamaan vuosikymmenten ajan Sirkan vankkaan ammattitaitoon ja –
osaamiseen.
Koko lukion väki toivottaa Sirkalle oikein leppoisia eläkepäiviä!

Marko Hiltunen

Teksti ja kuva: Erja Aikavuori
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I

was jumping from
happiness...

Well, at the beginning of this year I came to Finland to live
a fantastic experience. At first I was so nervous and I
didn’t have anybody to help me but I didn’t care. The family was really nice and they made me feel very welcomed.
The first day in school was the worst day because I didn’t
have any friends. I didn't know anything about the routine
of finish school, so I was a little bit lost. But I also made
friends so at final it wasn't so bad. After some time I got
use to the routine and the schedule.
The finish language is really hard and complicate, so I
didn't really learn to speak it.
When the winter came and it started to snow I was very
surprised, because in Spain where I live we don't have
snow. It was funny when all the people at school were
living normally and in my
mind I was jumping from
happiness because I hadn't
got use to see so much
snow.
Sandra Lope Verdoy
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On 2000-luku, pelottaa Paavoa,
muutos suurta, aika hurjaa.
Välillä itkettää, mut kaikesta selviää.
Paavon sydän on rautaa, sulavaa.
Tunteet osaa piilottaa, kavalaa.
Kaikesta Paavo selviää, haaste eka,
se ei oo tämäkään.
Niko Kauppi

Helsingissä asuu Saarijärven Paavo
Kamppiin kävi tie
Koronako siellä lie
käsidesin Paavo kaupasta vie
hengityssuojaimen hän hankkii
ajat ovat rankkii
valittava vaimo karanteenissa on
ilo on suunnaton
Paavo oluen avaa
uuden naisen tapaa
Ulkona sataa
Paavo on vapaa
Anonyymi
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SANAN SATOA

N

ykyajan Saarijärven Paavo

SANAN SATOA

K

eminmaan lukiolaisten
reseptimuotokuvia

Mukillinen tunteita
Ripaus laiskuutta
Litra lapsellisuutta
Litra raakaa voimaa
Kilo pelaamista
Sekoita hyvin ja venytä taikina
pitkäksi ja kohtuullisen leveäksi.
Lisää lopuksi ripaus ystävällisyyttä ja laita uuniin paistumaan.

Elmeri Kivilahti
kilo produktiivisuuden puutetta
ruokalusikallinen tulisuutta
loraus stressiä
ripaus kaiputa vanhaan
Sekoita produktiivisuuden puutetta ja ruokalusikallinen tulisuutta, lisää loraus stressiä ja
viimeistele ripauksella kaipuuta
vanhaan.
Fanny Knuutila
Niklas Hirvipata
Kauhallinen iloa
lusikallinen rauhaa
yksi desi liikunnallisuutta
ripaus keskittymistä
Laita pannuun kauhallinen iloa sen jälkeen lusikallinen rauhaa ja sekoita. Lopuksi lisää yksi desi liikunnallisuutta ja
ripaus keskittymistä.
Niklas Helske
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N

iko Palokankaan muistolle

Huhtikuisena päivänä jouduimme vastaanottamaan
suruviestin: lukiomme opiskelija Niko Palokangas oli
menehtynyt pitkäaikaiseen sairauteen. Jäämme kaipaamaan Nikoa suuresti.

Jäin miettimään nuoren miehen arkista toteamusta.
Niko oli oivaltanut sen, mistä inhimillisyydessä on
pohjimmiltaan kysymys eli kohtele toista ihmistä
ihmisenä - vertaisenasi. Se on hieno henkinen perintö, jonka voi jälkeensä jättää.

Nikolla oli harvinaislaatuinen taito luoda lämminhenkinen ilmapiiri ympärilleen. Niko seurasi nuoresta
iästään huolimatta myös yhteiskunnallisia asioita.
Häneltä sai teräviä ja analyyttisiä kommentteja maailman menosta.

Erja Aikavuori

Muistan hyvin keskustelumme, kun Niko palasi ensimmäisen hoitojakson jälkeen kouluun. Kyselin, että
onko hänellä toiveita, miten voisin opettajana huomioida hänen tilanteensa. Niko vastasi, ettei ole sen
kummempia toiveita kun, että kohtele häntä niin
kuin ennenkin eli ihan tavallisesti.
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K

ivistyslautakunta
2019–2020

ouluneuvola

Varsinaiset jäsenet

Terveydenhoitaja

Marjo Appelgrén, varapuheenjohtaja

Johanna Paakkola

Arto Hakala
Eveliina Hipsi-Tuokkola
Juhani Hiltunen, puheenjohtaja
Annika Keskitalo
Eeva Lääkkö
Ulpu Maijala
Erkki Puotiniemi
Jarno Vuorinen
Ilkka Yli-Öyrä
Kunnanhallituksen edustaja Soili Rautio

Varajäsenet
Helvi Hietala
Jukka Glader
Anna Pauna
Pauli Ylipelto
Johanna Alasuutari
Eija Kylmäniemi
Teija Holappa
Jouni Salmi
Ilkka Tamminen
Pertti Yli-Öyrä
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Niemitalo Helena

FM

ehtorit
Aikavuori Erja FM historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, opiskelijakunnan ohjaava opettaja
Alaperä Kari FM biologia, maantiede, 18B:n ryhmänohjaaja
Hautala-Allén Teija FM englanti, 19B:n ryhmänohjaaja
Hiltunen Marko FM apulaisrehtori, matematiikka, kemia, tietotekniikka, 19A:n ryhmänohjaaja
Koivupuu Karoliina FM ruotsi, englanti, 18A:n ryhmänohjaaja
Kuosmanen Maarit FM uskonto, psykologia, filosofia, 17A:n ryhmänohjaaja
Lind Leena TaM kuvataide, 17B:n ryhmänohjaaja
Röpelinen Miriam KM opinto-ohjaaja, 16Y-19Y:n ryhmänohjaaja
Sulkava Erika FM äidinkieli ja kirjallisuus
Tiihala Jorma FM fysiikka, tähtitiede ja matematiikka
Tiihala Sirkka FM matematiikka

T

untiopettajat
Gröndahl Sanna LitM liikunta
Ivanov Ivan KM musiikki
Kari Janne LitM liikunta
Timosaari Sini, FM ranska

K

oulusihteeri
Katja Suvanto tradenomi
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OPISKELIJAT

19A

19B

19Y

Ryhmänohjaaja Hiltunen Marko

Ryhmänohjaaja Hautala-Allén Teija

Ryhmänohjaaja Röpelinen Miriam

Alajärvi Noora

Arponen Veera

Helske Sarah

Huhtala Eemeli

Hyvärinen Roope

Mäki Nemia

Hänninen Jesse

Kivelä Aino

Pauna Lassi

Juntikka Emil

Kiviaho Milla

Salmela Matti

Jäntti Aarne

Koppinen Jenniina

Kallijärvi Venla

Koskinen Emma

Kallo Emmi

Matinlassi Johannes

Koivupalo Milka

Nousiainen Karoliina

Kummu Aino

Ollanketo Elina

Linna Emilia

Peurasaari Sofia

Lope Verdoy Sandra

Rantamölö Viivi

Manninen Emilia

Rislakki Mitja

Mäkelä Viivi-Sofia

Rytinki Eelis

Oinas Anni

Sarajärvi Sonja

Palokangas Saana

Seppänen Iida

Parkkinen Emilia

Siltaniemi Eetu

Peltoniemi Martta

Tervonen Sinna

Raasakka Jonna

Tuomaala Oona

Rytkönen Nea

Vakkuri Aliisa

Sassi Vilma

Vakkuri Anni

Seitamaa Jussi

Wahlberg Vertti

Setälä Anni

Ylönen Ella

Tallavaara Tatu
Tikkanen Wilma
Viitala Henna
Vuosku Laura
Åhman Noora
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18B

18Y

Ryhmänohjaaja Koivupuu Karoliina

Ryhmänohjaaja Alaperä Kari

Ryhmänohjaaja Röpelinen Miriam

Annala Elina

Aho Aino

Antinoja Ville

Arponen Mona

Appelgrén Elias

Jääskeläinen Sanni

Helske Niklas

Heikinmatti Ella-Maria

Koivisto Mikko

Juntto Aapo

Hirvasniemi Oona

Juusola Jonna

Hopia Janne

Jänkälä Konsta

Huotari Ella

Karvonen Noora

Jussila Miika

Kauppi Taru

Juvonen Karoliina

Kekäläinen Eemil

Kaikkonen Milla

Kesälahti Kirsi

Kantola Juho-Petteri

Kirkinen Kati

Kauppi Niko

Knuutila Fanny

Kivilahti Elmeri

Kouri Elli-Noora

Lamsijärvi Eetu

Kuusela Emma

Lankoski Johannes

Kähkölä Noora

Lonnakko Kiia

Lehtovirta Jimi

Orava Noora

Mäki-Kullas Elias

Papunen Saara

Oinas Venla

Piipponen Eveliina

Ojala Mette

Romppainen Janika

Paloniemi Nikolas

Rytkönen Aino

Pesola Lotta

Saario Paula

Peurasaari Vili-Matias

Simola Emilia

Pohjola Paavo

Vanhamaa Akseli

Puumalainen Nelli

Yliranta Anssi

Rönkä Veeti

Yli-Öyrä Salla

Sipilä Laura
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18A

OPISKELIJAT

17A

17B

17Y

Ryhmänohjaaja Kuosmanen Maarit

Ryhmänohjaaja Lind Leena

Ryhmänohjaaja Röpelinen Miriam

Helttunen Leevi

Antinoja Wilma

Appelgrén Mikael

Häkkinen Julia

Huttunen Johannes

Hietanen Iida

Juntunen Otto-Ville

Isomaa Tommi

Jussila Juuso

Jurvelin Vaula

Jänkälä Iisakki

Lehtonen Tuomas

Kinnunen Silja

Kaarlenkaski Vilma

Matinlassi Roope-Verneri

Kivilahti Oskari

Kittilä Eliisa

Tauriainen Niklas

Koivunen Annastiina

Kiviaho Essi

Käsmä Viivi

Kivilompolo Tommi

Mäkinen Milla-Carita

Kumpulainen Sofia

Orasvuo Viivi

Kuronen Ella

Pätäri Salla-Reetta

Lahdenperä Roosa-Maria

Rantamartti Emma

Liikanen Jere

Rautio Roni

Orasvuo Saara

Salmi Arttu

Pohjanen Veera

Suhila Valtteri

Rantakupari Leo

Viiri Antti

Reis Valtteri
Rönkkö Teemu
Siurumaa Tuukka
Tuomaala Eemil
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I

lmoitusasiat

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona 12.8. klo 9.00.
Lukuvuoden 2019–2020 neljännen jakson uusintapäivä on tiistaina 25.8. Ilmoittautuminen uusintaan
tiistaina 18.8. Viidennen jakson uusintapäivä on 2.9., johon ilmoittautuminen on tiistaina 25.8.
Kevään 2020 ylioppilasjuhla järjestetään lauantaina 29.8.

Syksyn 2020 ylioppilaskirjoitusten aikataulut:
ma 14.9. alkuperäiset kokeet jaettu kemia, terveystieto
ke 16.9. alkuperäiset kokeet jaettu vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti
to 17.9. uusi koepäivä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede
pe 18.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

ma 21.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 22.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 24.9. alkuperäiset kokeet jaettu filosofia, biologia
pe 25.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 28.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ti 29.9. uusi koepäivä psykologia, historia, fysiikka
ke 30.9. saamen äidinkielen koe
to 1.10. uusi koepäivä vieras kieli, pitkä oppimäärä
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STIPENDIT JA MUUT PALKITSEMISET

K

eminmaan lukion lukuvuoden 2019-2020
stipendit ja muut palkitsemiset
Keminmaan kunta

300 €
300 €
200 €
200 €
100 €
100 €

Silja Kinnunen
Essi Kiviaho
Eliisa Kittilä
Viivi Orasvuo
Leo Rantakupari
Valtteri Reis

Viheriälä-säätiö

100 €
100 €

Johannes Huttunen
Emma Rantamartti

Kemin Seudun Osuuspankki

100 €

Arttu Salmi

Lions Club Keminmaa

200 €
200 €
200 €

Julia Häkkinen
Annastiina Koivunen
Jere Liikanen

Lions Club Neidonkenkä

100 €

Veera Pohjanen

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

Venla Kallijärvi
Emmi Kallo
Anni Vakkuri
Jonna Juusola
Noora Kähkölä

Keminmaan lukion opiskelijakunta

100 €
100 €

Ella Kuronen
Antti Viiri

Keminmaan seurakunta

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

Johannes Huttunen
Vaula Jurvelin
Henna Jylhänkangas
Wilma Kaarlenkaski
Silja Kinnunen

Keminman kunta
1. vsk

2. vsk
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Jimi Lehtovirta

Ella Kuronen

100 €

Inka Kauppi

Pohjola-Norden, e-palkintokirja

Wilma Tikkanen

Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja

Jere Liikanen

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti

60 €

Inka Kauppi

Äidinkielen palkintokirja

Tommi Isomaa
Minna Leinonen

Long Play -lukustipendi äidinkielen osaajalle

Julia Häkkinen

Meri-Lapin Keskuspesula
ahkeruus ja yritteliäisyys matematiikassa ja fysiikassa

100 €

Eelis Rytinki

Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos

100 €

Wilma Antinoja

Science-mitali

Silja Kinnunen
Essi Kiviaho

Historian ja yhteiskuntaopin palkintokirja

Jere Liikanen

Terveystiedon palkintokirja

Essi Kiviaho

Biologian palkintokirja

Silja Kinnunen
Essi Kiviaho
Annastiina Koivunen
Viivi Orasvuo

Kuvataiteen palkintokirja

Ella Kuronen

Meri-Lapin Akateemiset Naiset

40 €

Muistaminen vaihto-opiskeluvuodesta

P

Mette Ojala
Sandra Lope Vedroy

arhaat kiitokset kaikille lahjoittajille!
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STIPENDIT JA MUUT PALKITSEMISET

Ammattiopisto Lappia, yhdistelmätutkinto

