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Ilman sivistystä ei ole elämää
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Tänä keväänä lukiostamme kirjoittaa ensimmäinen 2000luvulla syntynyt ikäluokka. Tuo millenium-sukupolvi elää kauemmin kuin mikään ikäluokka ennen ja sillä on enemmän
valinnan mahdollisuuksia kuin kenelläkään aiemmin. Tämä
ikäluokka on myös yhä muuttuvien haasteiden edessä: työelämä pirstaloituu, länsimaiden väestö vanhenee ja ympäristöongelmat lisääntyvät.
Millenium-ikäluokka on opiskellut uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti: opiskellut erilaisissa oppimisympäristöissä ja tehnyt ylioppilaskokeensa digitaalisina. Heillä on
paljon paineita – moni valmistuva ylioppilas ei saa jatkoopiskelupaikkaa heti ensi syksynä. Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen myötä ylioppilastutkintotodistus tulee
olemaan pääväylä jatko-opintoihin. Nyt suoritettu ylioppilastutkinto on tärkeä tulevaisuuden kannalta.
Tulevaisuus pelottaa ja haastaa nuorta, mutta toivottavasti ei
muserra. Lukio voi antaa työkaluja vaikeuksien ja muutosten
kohtaamiseen. Lukion aikana kertyy paljon sivistystä – jota
ilman elämää ei ole. Sivistys on kokonaisvaltaisen kasvatuksen kautta opittua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Kaikki opittu yli tiedon ja taidon alueiden on
tärkeää. Niistä ajan kanssa nivoutuu oma maailmankuva.
Yleissivistykseen kuuluu yhdessä tekemisen taito. Lukiolaisen työ ei ole pelkkää yksin puurtamista. Päättyvänä lukuvuonna opiskelijoita on ollut Cernissä tiedeleirillä ja Tukholmassa kulttuurimatkalla. Luma-viikko näyttää aina opiskelijoiden
innostuksen. Opiskelijakuntamme on luonut yhteenkuuluvuutta. Arjessa opiskelu- tai työkaveri on ollut tärkeä voiman
lähde. Opiskelijan lähellä on myös oppimista ohjaava ja tukeva opettaja.

Toivon, että jokainen opiskelija jaksaa haastaa itseään sivistymään. On annettava ennakkoluulottomasti tilaa kaikelle
uuden oppimiselle. Pitää uskaltaa haastaa itsensä, vaikka aina ei onnistukaan. Halu ymmärtää ja oppia uutta vie eteenpäin – niin opiskelijoitamme kuin henkilökuntaamme. On oltava valmis tekemään töitä itseään kuunnellen ja omat rajat
tuntien. Uupuminen ei hyödytä ketään.
Lukiomme henkilökunta on sitoutunut työhönsä. Me jaamme kokemuksia ja keinoja kehittyä opettajina. Kiitos henkilökunnalle, joka jaksaa perustaa työnsä uudistumiselle. Edessä ensi lukuvuonna on opetussuunnitelmatyö, jonka otamme
vastaan avoimin mielin.
Kiitän opettajia, henkilökuntaamme, opiskelijoitamme ja kaikkia koulutyössä mukana olleita päättyvästä lukuvuodesta.
Toivotan kaikille aurinkoista ja virkistävää kesälomaa!
Helena Niemitalo
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REHTORILTA

S

ine litteris nulla vita est ilman sivistystä ei ole
elämää!

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

A

aaaaah, its LAN-time

”Bossi top midissa, älä piikkaa” kuului tasaiseen tahtiin
illan edetessä. Pelinähän oli ENCEn innostamana perinteinen kynäri, jossa ratkottiin myös lukion parhaat tiimit syksyllä ja keväällä. Mutta näistä tuonnempana
Syyslanit pidettiin marraskuun puolivälissä. Väkeä oli varmaan nelisenkymmentä varustettuna megamömmöllä (tai
vastaavalla), Morin lätyillä ja kasalla mässyä.
Illasta pidettiin ceeässässä muutamat turnaukset. Oli sekä
1v1 että 5v5 turnaus. Abien porukka oli lyömätön jälkimmäisessä turnauksessa. Mutta tästä sisuuntuneena talven
yli harjoiteltiin kohti kevätlaneja.
Syksyn settejä. Tiivistä on!

Toki pelilistaan mahtui muutakin kuten konsolipuolella
Fortnite ja änäriäkin tykitettiin sekä muita pelejä. Vieraita
kävi myöskin pitkin iltaa katsomassa, millaiset setit päiväkotiin oltiin järjestetty.
Keväällä kynäriturnausta odoteltiinkin kovasti. Pelit aloitettiin jo yhdeksältä illalla, jolloin ehdittiin joukkueiden
kanssa pelaamaan kaksinkertainen runkosarja ja sitten
finaalit. Tälläkin kertaa lähes sama abien joukkue Pinkkupinsku nousi voittajaksi. Noh, ensi vuonna ei ole samaa
abien porukkaa olemassa, joten pakostakin cs-kruunu
vaihtuu lukiolla.
Ensi vuotta odottaessa GL & HF harjoittelukaudelle...
Vierailevilla tähdilläkin näyttäisi olleen hauskaa tai sitten joku muu.

Marko Hiltunen

"Et varmaan katso infoja mun ruudulta".

4

Parvikin oli miehitetty ääriään myöten Takajärven
Pallo -joukkueen toimesta.

Miikan kannustusjoukot 1v1 turnauksessa.

Kevään voittajien Jonyn, Samin, Ramin, Pauluksen ja Eeli-Matin on helppo hymyillä palkintojen kera.
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Pikakahvi ja pelaaminen = GG toimesta.

Ensimmäiset paikalla jo kello 14.

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

L

uma-viikko jo 15. kerran

Lukiomme järjesti perinteeksi muodostuneen LUMAviikon jälleen jo 15. kerran. Ajankohtana oli marraskuun
toinen viikko ja olihan sitä ohjelmaa jälleen kertynyt viikon ajalle. Vielä kiireisemmäksi viikon teki abeille samalle
viikolle sattuneet kutsunnat sekä torstaina ollut abipäivä
Oulun yliopistolla.

luonnollisesti itse ohjelmoitu väriefektit. Iso kiitos vielä heille!
Välituntisin ja hieman tuntien päällekin meni kisailuvisat,
joita oli pitkin viikkoa. Päivän pähkinä, Mikä Missä Milloin
sekä Päivän demo keräsivät sangen mukavasti osallistujia
jokaiselta vuosikurssilta. Mukana oli myös shakkikisa sekä
perjantaina tiimikilpailu. Tämän palkintona oli voittajaporukalle kustannettu yksi kierros pakohuonepeliä Tornion Solve
& Exit:ssä. Muuten oikein vastanneiden kesken arvottiin
nahkaisia penaaleja sisältöineen kolmelle ja visojen päivittäiset voittajat saivat konvehtirasian.

Opiskelijavierailut olivat isossa osassa tänäkin vuonna.
Vanhoja opiskelijoita saatiin reippaasti esittelemään heidän opinalaansa sekä kertomaan, millaisista opinnoista oli
hyötyä. Aloja esiteltiin kattavasti eri tekniikan aloilta sekä
ammattikorkean että yliopiston puolelta.
Mukaan sattui allekirjoittaneellekin ihan uutta tietoa. Sairaalafyysikosta en ollut aikaisemmin kuullutkaan ja tästä
juuri parikin opiskelijaa kysyi, että mitä sairaalafyysikko
tekee. Kehotin heitä tutkailemaan asiaa netistä tarkemmin.

Marko Hiltunen

Mukaan saatiin myös todella erityislaatuisia vieraita. Hietalan Jari kävi esittelemässä, mihin LUMAt työllistyy oikeasti lukion ja korkeakoulun jälkeen. Jari toimii Eurofinns –
nimisen yrityksen Suomen maajohtajana, eli varmasti oli
asiantuntevaa näkemystä luonnontieteistä kautta linjan
aina matematiikasta maantietoon.
Tuomo Lindholm saatiin Lapin ammattikorkeakoulusta
kertomaan, mitä digitalisaatio oikein on ja miten se on
vaikuttanut aina yksilön käyttäytymisestä isojen firmojen
liiketoimintasuunnitteluun. Yksilötasolla esimerkiksi keskustelu on jäänyt vähemmälle ja omat some-päivitykset
ovat lähinnä tietoiskuja omasta elämästä ja kriittisiä kommenteja ei suvaita lainkaan samoin kuin aikaisemmin.
Luentojen jatkoksi keskiviikkona Buutti OY järjesti ohjelmointityöpajan tuntien jälkeen. Tilat valmisteltiin yläkoulun teknisen työn luokkaan. Tämä oli sinänsä jouhevaa,
kun heillä oli valmisteltuna mobile Fab Lab, joka sisälsi
kaiken tarpeellisen. Mukana oli materiaalit, läppärit sekä
laserleikkuri, jolla leikattiin kotelo ledinauhalle, johon oli

Milja-Maria Kittilä.
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Jani Lehtovirta.
Niklas Helske, Eemil Kekäläinen, Veeti Rönkä ja Aapo Juntto.

Jorma Tiihala ja Kiia Kekäläinen.

Ona Salmi, Emma Vitikka, Sini-Maria Kuula ja Nea Tauriainen.

Markus Nikupeteri, Antti Johansson, Viljami Sassi ja Mauri Holopainen.

Marko Hiltunen.

Voittoisa tiimi ratkomassa pulmallisia tehtäviä.
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S

yksyn ylioppilas– ja itsenäisyysjuhlien satoa

Syksyn 2018 ylioppilaat: Nina Koponen, Tuomas Klint, Raisa Kaakko, Teemu Jauhola ja Janita Ylisaukko -oja.
Aukeaman kuvat: Erja Aikavuori.
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Olavi Rissanen ja Teija Hautala-Allén.

Lukion opettajakuntaa juhla-lookissa.
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Apulaisrehtori Marko Hiltunen ja rehtori
Helena Niemitalo.

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

T

yötä tulevaisuuden eteen –
Kesen vuosi 2018–2019

Kuluvalle vuodelle lähdettiin uudella kokoonpanolla liikkeelle, Teija Hautala-Allén, Erja Aikavuori ja Anni Pulkkinen vaihdettiin reserviin ja tilalle tuli Kari Alaperä, Karoliina Koivupuu sekä Maarit Kuosmanen. Vuoden teemaksi
oli valikoitunut Työtä tulevaisuuden eteen, jonka myötä
päätimme lähteä perusasioista liikkeelle.
Lukiolla on ollut vaihtuvuutta opettajissa muutaman viimeisen vuoden aikana. Osa on eläköitynyt, osa on lähtenyt toisaalle töihin ja lapsionnikin on suosinut muutamia.
Täten tuleville opettajille lähdimme päivittämään opettajan opasta, joka saatiinkin varsin mallikkaaseen kuntoon.
Jatkossa uudet tulijat saavat hyvän alun lukiomme
opettajaksi. Opas olikin päässyt lähes unholaan, sillä aikaisemmin uusien opettajien suma oli ollut vuoden 2010
tienoilla, jolloin jäi eläkkeelle useampia samana keväänä.
Erityisesti ryhmänohjaajia ajatellen kasasimme yhteen
ohjeistuksen, jonka mukaan pitäisi jakaa tarvittavat materiaalit esimerkiksi valintoja tehtäessä ja lukuvuoden alkaessa. Uusille opiskelijoille on varattu opiskelijan opas ja
reilusti ohjeistusta tulevia lukiovuosia varten.
Myös opettajien vaihtuvuudesta johtuen kerättiin yhteen
ryhmänohjaajille kuuluvia tehtäviä helpompaan muotoon. Tulevana lukuvuonna pitää varmaan tarkistella,
olisiko ollut vielä jotain, kun uusien opettajien kanssa on
koeajettu materiaalia.

KESE-ryhmä koko komeudessaan: Maarit Kuosmanen, Karoliina Koivupuu,
Marko Hiltunen ja Kari Alaperä.

Syksyllä katsotaan Kese-ryhmän kokoonpano, sillä uudistuvan OPS:n eteen pitää tehdä töitä niin aineryhmissä
kuin Kesessäkin.
Vetäjänä tahdon kiittää vielä tämän vuoden porukkaa
yhteisistä hetkistä ja asioista, joiden eteen teimme töitä.
KESE-ryhmän puolesta
Marko Hiltunen
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Koulumme 1. ja 2.-luokkalaiset kävivät Torniossa katsomassa näytelmän Isis on. Haastateltavana on näytelmässä pääroolia esittävä Jere Liikanen.

Hän ei koe, että heittäytyminen tähän rooliin olisi ollut vaikeaa, mutta aiemman näytelmän rooliin oli ollut hieman
hankalampi päästä heittäytymään, koska se oli uusi porukka.

Jere Liikanen on 17-vuotias keminmaalainen nuori, joka
täyttää pian 18 vuotta. Ajokortti-ikä siis häämöttää. Jeren
kertoman mukaan hän pitää Audeista, koska Audi kuskit
eivät ole ylimielisiä. Jere opiskelee Keminmaan lukiossa.
Hän on toisen vuosikurssin opiskelija. Jere ei tiedä vielä,
mikä hänestä tulee isona. Kysyimme häneltä, mikä on hänen unelma-ammattinsa.

Muutama opiskelija kertoi katsomastaan näytelmästä mielipiteitä:
“Olin yllättynyt siitä kuinka hyvä se oli.”
“Oli hauskaa että meidän ikäinen näytteli pääroolia ja se
teki siitä mielenkiintoisen.”
“Äidin rooli jäi mieleen, sillä äiti oli räväkkä persoona.”

”No nyt tuli kyllä paha kysymys. Olen miettinyt näyttelemistä, mutta nyt on saanut sellaista näkökulmaa, että se on
vain hyvä harrastus”, hän sanoo.

“Huippukohta oli se kun lapsi syntyi.“
“Lopussa oli kohtaus jossa palautettiin alkuun ja ympyrä
sulkeutui.”

Jere pitää vapaa-ajalla näyttelemisestä. Näyttelemisen hän
on aloittanut aika lailla samaan aikaan, kun hän aloitti lukion eli pian kaksi vuotta sitten. Hänen innostuksensa näyttelemiseen alkoi siitä, kun häntä pyydettiin näytelmään mukaan ja hän suostui.

“Näytelmässä oli aika paljon huumoria.”
Roosa-Maria Lahdenperä ja Annastiina Koivunen

”Parasta näyttelemisessä on se, kun ei tarvitse olla oma
itsensä”, Jere kertoo.
Hän sai pääroolin näytelmästä nimeltä Isis. Jere kertoo hahmonsa olevan mies ja kuvailee roolihahmoaan näin:
”Hän on omalaatuinen henkilö, joka näkee oletetusti harhoja”.
Jere pitää roolihahmostaan, koska ohjaajalla Hanna Littowilla ei ollut mitään tiukkaa rajausta roolihahmosta, millainen sen pitäisi olla. Hän sai itse luoda roolin. Jere ei koe,
että hän olisi tarvinnut näyttelemiseen henkistä ponnistelua. Hän kertoo, että hänellä oli noin 40 sivua repliikkejä,
jotka alkoivat loppujen lopuksi mennä sujuvasti.
Jereltä on kysytty, onko vaikea esiintyä, kun yleisössä on
paljon tuttuja.
”Ei se ollut vaikeampaa, mutta tuli olo että nyt pitää antaa
parastaan”.
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H

enkilökuvassa Jere Liikanen

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

O

piskelijakunta 2018–2019

Opiskelijakunnan puheenjohtaja vuosimallia 2019: Ella Kuronen.

5.12.2018 vietettiin taas itsenäisyyspäivää ja siinä samalla
arvokasta ylioppilasjuhlaa.

Koulu alkoi taas hyvissä tunnelmissa 8.8.2018. Ensimmäisinä päivinä lukioon otettiin vastaa uudet ykköset ja heti
uuden lukuvuoden alkuun OPKH järjesti kahvittelut Päiväkodissa. Hallitus sai lisävahvistusta uusista tulokkaista ja
uusiksi jäseniksi valittiin Noora Karvonen ja Noora Orava.

Helmikuun taittuessa maaliskuuksi koitti abien päivä. Penkkarikoristelut toivat aivan uuden ilmeen lukion seinille.
Hallituksen abit kokoustivat myöskin silloin viimeisen kerran, jolloin vapautimme heidät työtehtävistään ja päästimme lukulomalle. Hallituksen tehtävänimikkeet saivat uudet
edustajat.

Elokuun lopulla OPKH järjesti perinteisen ykkösten ryhmäytymispäivän, jonka tarkoituksena oli luoda yhteishenkeä ja
purkaa jännitystä. Samoihin aikoihin siirsimme lukiota
enemmän sosiaalisen median pariin ja perustimme Keminmaan Lukion oman Instagram-tilin.

Keväällä pidettiin talviriehaa hieman edellisvuosista poiketen Kallin vähäisen lumitilanteen vuoksi.

Syksyn ja alkavan talven aikana järjestettiin ysien kierrätyspäivä, jolloin mahdolliset tulevat lukion opiskelijat saisivat
ensimmäiset fiilikset lukio-opiskelusta. Hallituksen teemapäiviin kuuluu asioiden piilottelu, joten myös tänäkin lukuvuonna piilottelimme pahvisia kurpitsoja ja pipareita ympäri koulua merkkipäivien lähestyessä. Herkut, joita löytyneitä aarteita vastaan sai, loi käytäville vipinää ja kilpailun
tuntua.

Hallitus pääsi nauttimaan edustustehtävien “paremmasta”
puolesta, ja pääsimme yhdessä syömään sekä lukukauden
alussa että lopussa.
Ella Kuronen, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja
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Antti Viiri sai kunnian avata Päiväkodin.
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P

enkkarit 2019
Lyhyesti aluksi se, että penkkareista ainakin tuli meidän
näköiset. Kuitenkin hyvän lopputuloksen takana oli paljon
töitä ja stressiä. Suunnitteluryhmä oli pieni ja töitä paljon.
Aikataulu oli tiukka ja muut asiat painoivat myös niskaan.
Budjetti oli pieni ja leikkauksia oli tehtävä. Loppujen lopuksi
kuitenkin saatiin kasaan hienot Millenium-aiheiset koristeet
ja hauskat jatkot abeille, jotka ansaitsivat juhlimisen kaiken
rankan työn jälkeen.
Keminmaan lukion abit vuosimallia 2019 Senja Kostiander
ja Minna Leinonen
Aukeaman kuvat: Erja Aikavuori, Senja Kostiander ja Minna
Leinonen.
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W

anhat 2019

Keminmaan lukion vanhojenpäivää vietettiin perinteisen juhlallisin menoin 15.2.2019. Tanssilattialla nähtiin toinen toistaan upeampia esityksiä ja viimeisen päälle harjoiteltuja kuvioita. Wanhojen hieno yhteishenki huokui katsomoon. Päivä
oli kaikille osapuolille ikimuistoinen.
Kuvat: Erja Aikavuori.
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K

evään ylioppilasjuhlat
1.6.2019

Kuvat: Erja Aikavuori.

Lukiossa lakitettiin 49 uutta ylioppilasta.

Pitkä uurastus huipentui ylioppilaslakin saamiseen.
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Rehtori Helena Niemitalo ja
16A:n ryhmänohjaaja Jorma Tiihala.

Uudet ylioppilaat odottivat jännittyneinä h-hetkeään.

Ylioppilas Eino Niemelä piti ylioppilaan
puheen.

Solistina ylioppilas Emma Hirvonen.
Häntä säesti Aleksi Viitala.
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Lukion ensimmäisen vuosikurssin musiikkiesitys oli kaunis

VIERAISILLA MEILLÄ JA MUUALLA

V

ierailu Outokummun
tehtaalle

Pienten aikatauluhaasteiden jälkeen saimme sovittua vierailun Outokummun tehtaalle maanantaiksi 19.11. Mukaan lähti opiskelijoita 2. ja 3. vuoden kemian ja fysiikan
kursseilta yhteensä 13 kappaletta. Vierailu kaivoksella oli
mukava jatkumo edellisvuoden vierailulle Elijärven kaivokseen.

Tämän jälkeen hyppäsimme jälleen linja-autoon ja jatkoimme labraosastolle. Tämä olikin mielenkiintoista, sillä pääsimme näkemään henkilöitä töissä siellä tutkimassa eri jalostuksen ja valmistuksen vaiheista tulleita näytteitä.
Laitepuoli oli varmaan useimmille hieman hankala ymmärtää, kun itsellenikään kaikki mittalaitteet eivät olleet tuttuja. Toisessa laboratoriossa, jossa tehtiin käsin määrityksiä,
olikin jo tutumpaa. Yksi kokeista, jossa määritetään rikkipitoisuutta, oli samantapainen, joka on tehty lukiollakin kemian kurssilla.

Vierailuun lähdettiinkin ruhtinaallisesti 48 hengen linjaautolla, kun pienempää ei juuri silloin ollut saatavilla. No,
ainakin oli kyynärpäätilaa jokaisella riittämiin. Matkan
aikanakaan minulle saati opiskelijoille ei ollut selvinnyt
tarkalleen, mitä kaikkea vierailulla olisi. Oli ollut puhetta,
että esittelyä ja tehdasaluekierrosta. Tarkimpana ohjeena
oli, että saavutaan noin kahden maissa pääportille, josta
meidät otetaan sisään.

Laboratorio-osuuden jälkeen siirryimme linja-autoon ja sillä
kierrettiin tehdasaluetta ympäri. Alue itsessään on kuin
pieni kaupunki omine paloasemineen ja rakennuksineen.
Nähtiin myös Suomen pisin yksittäinen rakennus, joka on
melkein kilometrin mittainen.

Perillä meidät ohjattiin isompaan neuvotteluhuoneeseen,
jossa oli tarjoilukin järjestetty meille. Esittelijänämme toimi Hanna Hooli. Diaesityksen, kahvin ja videoiden ohella
tutustuimme koko teräksen tuotantoprosessiin päällisin
puolin.

Meille varattu vierailuaika päättyi kovin nopeasti ja päivän
jo hämärtyessä lähdimme siirtymään takaisin kohti Keminmaata.
Marko Hiltunen
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Tiistai 9.4.2019

Palasimme bussilla takaisin CERNiin ja lähdimme raitiovaunulla kohti hotellia noin viiden aikaan. Päivä jatkui kiertelemällä Geneven vanhassa kaupungissa sekä ruokailulla hyvässä ravintolassa. Illalla rauhoituimme hotellilla nukkumaan pitkän päivän päätteeksi.

Matkamme alkoi yöllä puoli kolmelta, kun lähdimme kohti
Oulun lentokenttää. Oulusta lähti lento Helsinkiin, josta
jatkoimme matkaa Sveitsiin. Geneveen saavuimme paikallista kymmeneltä aamulla. Matkasimme majoitukseemme,
Tor Hoteliin, junalla.

Torstai 11.4.2019

Lähdimme syömään lounasta läheiseen ravintolaan ja kävimme kaupassa paikallisessa Lidlissä. Tämän jälkeen oli
aikaa levähtää hetki päiväunien parissa.

Päivä alkoi tuttuun tapaan aikaisella herätyksellä ja maukkaalla aamiaisella. Päivän aluksi suuntasimme CERN:iin,

Iltapäivällä pidimme City Hostelissa pienimuotoisen esitystilaisuuden, jossa esittelimme projekteja, jotka olimme
tehneet ennen Sveitsiin tuloa. Tänä päivänä käsittelimme
kvanttitietokoneita, myoneita, hiukkaskiihdyttimiä ja -ilmaisimia.
Illalla rauhoituimme hotellilla nukkumaan pitkän päivän päätteeksi.
Keskiviikko 10.4.2019
Heräsimme seitsemän aikoihin sänkyyn kannetulle aamupalalle. Hotellilta suuntasimme raitiovaunulla CERNiin. Sen
portilla saimme vierailun yhteyshenkilö Tuija Karppiselta
vierailijakortit kolmeksi päiväksi. Ensimmäisenä saimme
kuulla Sorina Popescun kertovan CERNin kehityksestä alkumetreiltä tähän päivään saakka. Pääsimme myös näkemään
tutkimuskeskuksen vanhimman hiukkaskiihdyttimen SC:n.
Seuraavaksi Markus Nordberg piti meille luennon CERNin
toiminnasta yleistasolla. Hänen esittelynsä oli mukaansatempaava ja humoristinen. Tunnin lounastauon jälkeen
vietimme iltapäivän kuunnellen Jorma Tuominiemen luentoa. Aiheena hänellä oli hiukkaskiihdyttimien toimintaperiaatteet sekä niiden tulevaisuuden haasteet.
Kolmen aikoihin iltapäivällä lähdimme bussikuljetuksella
puolen tunnin päähän Ranskan puolelle CMS-koeasemalle.
Tutustuimme siihen Hussein Ali Maziadin johdolla. Hän
kertoi, mitä kaikkea kyseisellä koeasemalla tehdään, ja pääsimme tutustumaan paikkoihin siellä. Kohokohta oli kuitenkin valtavan CMS-ilmaiseminen näkeminen sadan metrin
syvyydessä maan alapuolella.
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missä Kati Lassila-Perini kertoi meille CERN:issä tapahtuvasta tietojenkäsittelystä. Kävimme läpi myös hieman historiaa siitä miten CERN:issä säilytetään tietoa.
Seuraavana päivän ohjelmassa oli englanninkielinen luento
antimateriasta, jonka piti Niels Madsen. Luento oli hyvin
mielenkiintoinen ja opimme miten antimateriaa voidaan
tehdä, ja mitä sen avulla voidaan saada selville. Tämän
jälkeen pääsimme itse vierailemaan paikan päällä antimaterialaitoksella, missä antimateriaa luodaan ja tutkitaan.
Tämän jälkeen Hanna Manninen kertoi meille Cloud kokeesta. Cloud kokeessa tutkitaan pääasiassa aerosolihiukkasia ja kosmisiä säteitä, sekä niiden vaikutuksia mm. ilmastonmuutokseen ja pilvien muodostumiseen. Opimme
kuinka tärkeitä pilvet ovat ilmaston kannalta, ja paljon niitä
tutkivasta poikkitieteellisestä tutkimuksesta.
Cloud esitelmän jälkeen meillä oli hieman aikaa vierailla
Microcosmoksessa ja Globessa, missä oli paljon tietoa CERNin kehityksestä ja hiukkasfysiikasta, sekä vanhoja hiukkaskiihdyttimien osia näytillä. Globessa oli näytillä myös maailman ensimmäinen WWW-palvelin.
Viimeisenä ohjelmassa meillä oli sumukammion rakentaminen Juska Pekkasen johdolla. Sumukammio on yksinkertainen hiukkasilmaisin, jolla voidaan omin silmin nähdä
kammion läpi kulkevia hiukkasia. Sumukammio rakennettiin laittamalla kuivajäätä muovista tehdyn kuvun alle,
joka oli metallisen alustan päällä. Metallinen alusta kasteltiin vielä isopropanolilla, ja sumukammio oli valmis.
Perjantai 12.4.2019
Perjantaina oli viimeinen päivä CERN:ssä. Viimeiset kolme
päivää menivät todella nopeasti. Eteläafrikkalainen fysiikan
teoreetikko Isobel Kolbe piti meille päivän ensimmäisen
luennon standardimallista. Luentoa oli kiva kuunnella, koska Kolbe oli niin innoissaan esityksestään. Sivusimme myös
mustan aukon teoriaa ja mustasta aukosta saatua kuvaa.

Seuraavaksi pääsimme tutustumaan CERN:n sisäiseen konetekniikkaan. Ensin kuuntelimme luentoa, jonka piti suomalainen konetekniikan insinööri Antti Kolehmainen. Luento oli pieni esittely CERN:ssä tehtävään konetekniikkaan,
joka kesti puolisen tuntia, minkä jälkeen pääsimme tutustumaan itse työpajaan. Suurin osa hiukkaskiihdyttimessä
(LHC) käytettävistä metalliosista valmistetaan CERN:ssä.
Materiaalit tulevat CERN:n jäsenmailta. Kaikkein mielenkiintoisinta oli kuulla, että Outokummun osia löytyy
LCH:stä.
22

VIERAISILLA MEILLÄ JA MUUALLA

Ruokailun jälkeen iltapäivällä meillä oli palautekeskustelu, jossa nimensä mukaisesti koko porukalta pyydettiin
palautetta vierailusta.
Palautekeskustelun jälkeen lähdimme muiden koulujen
kanssa tutustumaan YK:n Euroopan päämajaan. Meillä
oli opastettu kierros, mikä kiersi aseista riisumista käsittelevän neuvoston kokoussalin sekä ihmisoikeuksien
valtuustosalin. Koko rakennus oli erittäin vaikuttava ja
sisätilat todella hulppeat. Ihmisoikeuksien salin katto oli
varmasti vaikuttavin taideteos, minkä olen ikinä nähnyt.
YK:n vierailun jälkeen, jakauduimme syömään kukin mieleiseensä paikkaan. Illalla rauhoituimme hotellilla nukkumaan pitkän päivän päätteeksi.
Lauantai 13.4.2019
Heräsimme aamulla klo 7.15 ja söimme hotellilla aamupalan. Lähdimme kävelemään bussille, joka lähti puoli
yhdeksältä hostellilta. Ajelimme kauniissa maisemissa
Ranskan puolelle, pieneen kylään nimeltä Chamonix, ja
ostimme liput kondolihissiin, joka vei meidät Mont Blancille. Menimme hissillä n. 3800 metrin korkeuteen. Maisemat olivat uskomattomat ja kokemus oli ainutlaatuinen.
jossa olimme viiden aikoihin. Osa meistä kävi illalla kaupassa ostamassa ruokaa, osa meni ravintolaan syömään.
Illalla rauhoituimme nukkumaan puoli yhdentoista aikohin.

Maisemien ihastelemiseen oli aikaa 3 tuntia, jonka jälkeen lähdimme ajamaan Sveitsin puolelle Montreuxiin ja
siellä kävimme Freddie Mercuryn patsaalla ja kaupassa
ostamassa pientä evästä. Sitten lähdimme kohti hotellia,

CERN ( Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) on maailman suurin hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, joka sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. CERNiin kuuluu 22
maata. Suomi on ollut CERNin jäsenvaltiona vuodesta 1991. Keskuksessa sijaitsee
mm. maailman suurimmaksi koneeksi sanottu hiukkaskiihdytin Large Hadron Collider, LHC. Lisää tietoa: https://home.cern/
Suomalaiseen CERN-tiedekouluverkostoon kuuluvat lukiot, jotka osallistuvat tutkimuskeskus CERNin, Opetushallituksen sekä Helsingin yliopiston fysiikan tutkimuslaitos HIP:n organisoimiin CERN-tiedekouluprojekteihin. Keminmaan lukio oli nyt
mukana neljättä kertaa. Tällä kerralla yhteistyökouluina olivat Kemin lyseon lukio,
Pyhäjoen lukio sekä Euran lukio. Keminmaan lukio koordinoi ryhmän toimintaa ja
vastuuopettajana oli Jorma Tiihala. Tiedeleirikoulumatkalla olivat lukiomme opiskelijat Silja Kinnunen, Essi Kiviaho, Eino Niemelä, Eemeli Sieppi sekä Nea Tauriainen.
Opiskelijoiden vuoden mittaiseen tiedekouluprojektiin kuului CERN-matkan lisäksi mm. lukion Hiukkasfysiikka-kurssin
suorittaminen,aiheeseen liittyvän tutkielman tekemistä ja esittämistä sekä vierailu Oulun yliopiston fysiikan laitoksella.
Projektiamme olivat tukemassa Opetushallitus, Keminmaan kunta, Korpi Capital Oy, Pekka Tolvanen Oy, Juhani Kiviaho
Oy, Outokumpu Stainless Oy, Stora Enso, Tapojärvi Oy, Ari Kurvi, Ilkka Tykkyläinen, Eläinlääkärikeskus Valpas, kotijoukot sekä kaikki kynttiläkaupoilla käyneet. Kaikille projektilaisten lämmin kiitos tuesta!
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Sunnuntai 14.4.2019
Saimme nukkua tänään hieman pidempään, sillä aktiviteettia oli suunniteltu vasta aamupäiväksi. Kävimme vierailemassa Punaisen Ristin museossa. Vierailun aikana opas
kertoi Punaisen Ristin työstä erilaisilla kriisialueilla. Saimme
kuulla myös historiaa järjestön toiminnasta.
Esittelimme tänään myös loput projektityöt hiukkasfysiikkaan liittyen. Opimme standardimallista, antimateriasta
sekä Cernin tulevaisuudesta. Loppupäivä oli omaa vapaaaikaa, joten kävimme vielä kaupungilla syömässä ja pakkasimme matkalaukut huomista kotimatkaa varten.
Maanantai 15.4.2019

Kotiinlähdön aika heti aamusta. Geneven lentokentälle
suuntasimme kahdeksalta aamulla, josta lensimme Helsinkiin. Välilasku Helsingissä kesti yli 3 tuntia, joten oli aikaa
pitää pieni palautekeskustelu reissusta. Kokonaisuudessaan
matka onnistui hyvin.
Lensimme Helsingistä suoraan Kemiin, johon saavuimme
illalla yhdeksältä. Lentokentältä lähdimme kotiin kaikki kokemusta rikkaampana.
Silja Kinnunen, Essi Kiviaho, Eino Niemelä, Eemeli Sieppi,
Nea Tauriainen ja Jorma Tiihala
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Keskiviikko 1.5.2019

Matkamme alkoi Luleån lentokentältä, jonne kaikki saapuivat
omilla tai yhteiskyydeillä. Lentomme lähti n. 30 min myöhässä eli klo 14.35 Ruotsin aikaa.
Lensimme Tukholma Arlandan
lentokentälle, josta ostimme
bussikortit ja kävimme syömässä McDonald's:ssa.

Syömisen jälkeen menimme bussilla Märstaan, josta jatkoimme junalla Tukholman keskustaan. Sieltä otimme metron Slusseniin .
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Torstai 2.5.2019
Lähdimme aamulla klo 10.40 bussipysäkille määränpäänämme Vasa-museum. Matka bussilla kesti mielestämme liian kauan (ainakin 40 minuuttia). Slussenille päästyämme kävelimme lautalle, joka vei meidät Allmänna Grändin
satamaan.
Sataman vieressä oli Gröna Lund- tivoli. Tukholman sää sinä
päivänä oli erittäin tuulinen ja kylmä. Tämän vuoksi huvipuistokin näytti aika autiolta. ’

Matka jatkui sieltä bussilla Hemmestaan. Koko matka perille julkisilla kesti n. kaksi tuntia.

Jokainen kävi kaupassa omaan tahtiin ostamassa aamu- ja
iltapalaa. Söimme iltapalan rauhassa ja menimme nukkumaan hyvillä mielin noin puoli yhdentoista aikoihin.
Silja Kinnunen ja Vaula Jurvelin
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Kauppakeskus oli suuri aivan eri kokoluokkaa mitä
Torniossa sijaitseva Rajalla.
Kauppakeskus oli myös
erittäin sekava eikä nälkäiset ihmiset jaksaneet siellä
kauaa.
Ilta vietettiin talolla yhdessä. Opettajatkin ilmaantuivat paikalle noin kello 2122 aikoihin ja sanoivat
viettäneensä melkein koko
päivän museossa.

Vasa museossa kävimme ensimmäisenä katsomassa suomenkielisen videon Vasa-laivan historiasta. Videon jälkeen
lähdimme kiertelemään museota. Museon keskellä oli itse
päätähti - Vasa-laiva. Sitä oli kunnostettu erilaisin menetelmin, mutta säilytti todentuntuisen kuvan suoraan 1600luvulta. Museossa oli eri kerroksiin sijoitettu laivassa olleita
käyttöesineitä ja vaatteita. Se oli hyvä kattaus sen ajan elämästä.

Viivi Käsmä ja
Ella Kuronen

Perjantai 3.5.2019
Perjantaina käytiin Ruotsin
kansallismuseossa. Museorakennus oli tosi hieno
ulkoa ja sisältä. Emme kuitenkaan jaksaneet kiertää
museota kauan aikaa, kun
halusimme lähteä shoppailemaan.
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Museokiertelyn
jälkeen
saimme lähteä porukoissa
kohti Mall of Scandinavianiaa. Opettajat jäivät
kiertelemään
museota
vielä sen jälkeen, kun me
muut lähdimme.
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Museosta lähdimme keskustaan syömään. Vanhassa kaupungissa oli italialainen pizzeria Ristorante da Peppe, josta
sai erittäin hyvää pitsaa. Ruoan jälkeen lähdimme kiertämään keskustan kauppoja. Kävimme kauppakeskus NK:ssa
ja Åhlénsissä, jotka olivat aika samanlaisia kuin Suomessa
Stockmann. Kävimme vielä kahvilla Starbucksissa.

Åhlénsissä oli paljon suosittujen meikkibrändien pisteitä.
Kävimme myös kauppakeskus Gallerianissa, jossa oli edullisempia liikkeitä. Galleriassa oli myös Frozen Yougurt Factory, josta sai niin hyvää frozen jugurttia.

Loppuillan vietimme majapaikassa oleillen.
Milla-Carita Mäkinen ja Eliisa Kittilä

Tältä näytti kauppakeskus NK:ssa.
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viikinkiaiheisessa puodissa. Kävimme syömässä Subway:lla
ja Starbucksissa.

Päivän tapahtumat kuvattuna ryhmän poikien näkövinkkelistä. Lähdimme keskustaa päin noin puoli yhdeltä päivällä
ja suuntasimme kohti vanhaa kaupunkia. Siellä Mikael
nautti tuorepuristetun appelsiinimehun. Vanhasta kaupungista nousi matkaan myös vohvelijäätelöt. Tommi myös kävi

Päivän pääkohde oli Sigtuuna, jossa meille oli järkätty historiakierros, se oli kiehtova. Päivä loppui meidän osalta puoli
kaksi yöllä Suomen aikaan, kun saimme tarpeeksi Mariokartista. Fin.
Johannes Huttunen ja Tommi Kivilompolo
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Sunnuntai 5.5.2019
Päivämme alkoi, tai oikeastaan lauantai-illan Mario Kart pelit jatkuivat vielä meidän päivämme puolelle ainakin puoli
yhteen asti.
Aamulla heräsimme noin kahdeksan maissa ja pakkasimme
kaiken vasta tuolloin. Lähdimme asunnolta kohti Arlandaa
kello 9.40 bussilla.
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Lento lähti puoli kolmelta ja oli perillä puoli neljältä. Kentältä lähdimme autokyydeillä kotia kohti.
Mikael Appelgren ja Arttu Salmi

Kiitos kaikille opintomatkaa tukeneille tahoille!
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Ruotsin opintomatkalla olivat mukana seuraavat opiskelijat: Mikael Appelgren, Johannes Huttunen, Vaula Jurvelin,
Silja Kinnunen, Eliisa Kittilä, Tommi Kivilompolo, Ella Kuronen, Viivi Käsmä, Milla-Carita Mäkinen ja Arttu Salmi sekä
seuraavat opettajat Erja Aikavuori, Karoliina Koivupuu ja
Maarit Kuosmanen.

Olimme lentokentällä yhden maissa. Turvatarkastusongelmien jälkeen kävimme McDonaldsilla syömässä.

S

K

ivistyslautakunta
2018–2019
Aila Kuha, puh.joht.

HALLINTO

Juhani Hiltunen, varapuh.joht.
Ilkka Yli-Öyrä
Erkki Puotiniemi
Marjo Appelgrén
Eveliina Hipsi-Tuokkola
Jarno Vuorinen
Arto Hakala
Ulpu Maijala
Annika Keskitalo-Hildén
Kunnanhallituksen edustaja Hannu Tikkala
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ouluneuvola
Terveydenhoitaja
Johanna Paakkola

Niemitalo Helena

FM

ehtorit
Aikavuori Erja FM historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, terveystieto, 16B:n ryhmänohjaaja

Alaperä Kari FM biologia, maantiede, 18B:n ryhmänohjaaja
Hautala-Allén Teija FM englanti, 16C:n ryhmänohjaaja
Hiltunen Marko FM apulaisrehtori, matematiikka, kemia, tietotekniikka
Koivupuu Karoliina FM ruotsi, englanti, 18A:n ryhmänohjaaja
Kuosmanen Maarit FM uskonto, psykologia, filosofia, 17A:n ryhmänohjaaja

Latvala Marja FM äidinkieli ja kirjallisuus
Lind Leena TaM kuvataide, 17B:n ryhmänohjaaja
Miettunen Matleena KM opinto-ohjaaja, 14-18Y:n ryhmänohjaaja, opiskelijakunnan ohjaava opettaja
(viransijainen, 29.1.2019 alkaen)
Tiihala Jorma FM fysiikka, tähtitiede, matematiikka, 16A:n ryhmänohjaaja
Tiihala Sirkka FM matematiikka
Veijola Jenni KM opinto-ohjaaja, 14-18Y:n ryhmänohjaaja, opiskelijakunnan ohjaava opettaja
(kevätlukukauden äitiyslomalla)

T

untiopettajat
Gröndahl Sanna LitM liikunta
Ivanov Ivan KM musiikki
Kari Janne LitM liikunta
Rantamaa Tuija venäjä
Ylimaula Pirjo FM saksa

K

oulusihteerit
Pulkkinen Janne tradenomi
Katja Suvanto tradenomi
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18A

18B

18Y

Ryhmänohjaaja Koivupuu Karoliina

Ryhmänohjaaja Alaperä Kari

Ryhmänohjaajat Veijola Jenni

AnnalaElina

Appelgrén Elias

Matleena Miettunen

Arponen Mona

Heikinmatti Ella-Maria

Antinoja Ville

Helske Niklas

Hirvasniemi Oona

Jääskeläinen Sanni

Juntto Aapo

Hopia Janne

Koivisto Mikko

Juusola Jonna

Huotari Ella

Jänkälä Konsta

Jussila Miika

Karvonen Noora

Juvonen Karoliina

Kekäläinen Eemil

Kaikkonen Milla

Kesälahti Kirsi

Kantola Juho-Petteri

Kirkinen Kati

Karppinen Nea

Knuutila Fanny

KauppiNiko

Kouri Elli-Noora

Kivilahti Elmeri

Kuusela Emma

Lamsijärvi Eetu

Kähkölä Noora

Lankoski Johannes

Lehtovirta Jimi

Lonnakko Kiia

Mäki-Kullas Elias

Marttala Iina

Oinas Venla

Orava Noora

Ojala Mette

Papunen Saara

Pajala Jenny

Piipponen Eveliina

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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17B

17Y

Ryhmänohjaaja Kuosmanen Maarit

Ryhmänohjaaja Lind Leena

Aho Aino

Antinoja Wilma

Ryhmänohjaajat Jenni Veijola
Matleena Miettunen

Helttunen Leevi

Huttunen Johannes

Häkkinen Julia

Isomaa Tommi

Juntunen Otto-Ville

Jänkälä Iisakki

Jurvelin Vaula

Kaarlenkaski Vilma

Kinnunen Silja

Kauppi Taru

Kivilahti Oskari

Kittilä Eliisa

Koivunen Annastiina

Kiviaho Essi

Käsmä Viivi

Kivilompolo Tommi

Lehto Jere

Kumpulainen Sofia

Mäkinen Milla-Carita

Kuronen Ella

Orasvuo Viivi

Lahdenperä Roosa-Maria

Pätäri Salla-Reetta

Liikanen Jere

Rantamartti Emma

Orasvuo Saara

Rautio Roni

Palokangas Niko

Romppainen Janika

Pohjanen Veera

Salmi Arttu

Rantakupari Leo

Suhila Valtteri

Reis Valtteri

Vallinmäki Inka

Rönkkö Teemu

Viiri Antti

Siurumaa Tuukka

Appelgrén Mikael

Hietanen Iida
Jussila Juuso
Lehtonen Tuomas
Matinlassi Roope-Verneri
Tauriainen Niklas

Tuomaala Eemil
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17A
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16A

16B

16C

Ryhmänojaaja Tiihala Jorma

Ryhmänohjaaja Aikavuori Erja

Ryhmänohjaaja Hautala-AllénTeija

Alaiso Rami

Alatolonen Nita

Hast Sakari

Herttuala Jony

Heikkilä Laura

Helttunen Jeremias

Jääskeläinen Saara

Hirvonen Emma

Hotti Kristian

Kinnunen Jeremias

Ikonen Niklas

Kenttälä Jonna

Kostiander Senja

Kallo Elias

Koskimäki Oskari

Laitala Eetu

Kinnunen Julia

Piipponen Ville-Veikka

Mäki-Kullas Leevi

Koskimäki Olivia

Rönkä Jesse

Niemelä Eino

Sulasalmi Jere

Ohenoja Juha

Kuula Sini-Maria

Tapio Sara-Sofia

Plym Paulus

Maliniemi Sami

Vinni Verner

Raasakka Tomi

Nurmi Essi

Åhman Joonas

Salmelainen Mira

Pesola Emma

Ämmänpää Joanna

Sassi Eeli-Matti

Pussinen Tero

Sieppi Eemeli

Romppainen Johanna

Tauriainen Nea

Salmi Ona
Sorsa Tero
Tikkala Anna-Emilia
Toivonen Tuomas
Vitikka Emma
Yrjänheikki Ville
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14Bj

Ryhmänohjaajat Jenni Veijola
Matleena Miettunen

Mansikka Anna-Greetta

Böök Elina

14Y

Hannunkivi Joonas
Hietala Milla
Huttu Henri
Jylhänkangas Henna

Ryhmänohjaajat Jenni Veijola
Matleena Miettunen

Kauppi Inka

Matala Iida-Maria

Leinonen Minna
Leinonen Pauliina
Prusila Nico

Rantamaula Ville
Rikkonen Selina

15Bj
Hopia Jaakko

15Y
Ryhmänohjaajat Jenni Veijola
Matleena Miettunen
Jääskö Roosa
Maihkila Jenniina
Malvalehto Anni
Raatikainen Emilia
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16Y

STIPENDIT JA MUUT PALKITSEMISET

K

eminmaan lukion kevätjuhlassa jaetut
stipendit ja muut palkitsemiset

Keminmaan kunta, lukio

400 €

Eemeli Sieppi

Viheriälä-säätiö

100 €
100 €

Jonna Kenttälä
Anna-Emilia Tikkala

Kemin Seudun Osuuspankki

100 €

Sara-Sofia Tapio

Lions Club Keminmaa

300 €
300 €

Tero Pussinen
Jesse Rönkä

Lions Club Neidonkenkä

100 €

Senja Kostiander

Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren
Lukiostipendisäätiö

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €

Sami Maliniemi
Eino Niemelä
Ville-Veikka Piipponen
Eeli-Matti Sassi
Emma Vitikka
Joanna Ämmänpää

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

Wilma Antinoja
Silja Kinnunen
Niko Palokangas
Emma Rantamartti
Elina Annala
Ella Huotari
Noora Karvonen
Elli-Noora Kouri

Keminmaan lukion opiskelijakunta

50 €
50 €
50 €

Emma Hirvonen
Paulus Plym
Joanna Ämmänpää

Keminmaan seurakunta

50 €
50 €
50 €

Saara Jääskeläinen
Tero Pussinen
Sara-Sofia Tapio

Ammattiopisto Lappia, yhdistelmätutkinto

100 €

Jenniina Maihkila

2. vsk

1. vsk
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40 €

Eliisa Kittilä

Pohjola-Norden paikallisosasto, palkintokirja

Fanny Knuutila

Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja

Eemeli Sieppi

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti

30 €
30 €

Senja Kostiander
Ville-Veikka Piipponen

Meri-Lapin keskuspesula
ahkeruus ja yritteliäisyys matematiikassa ja fysiikassa

100 €

Akseli Vanhamaa

Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos

100 €

Emma Pesola

Historian ja yhteiskuntaopin palkintokirja

Jesse Rönkä

Yksi elämä -terveystalkoot -kunniakirja
ja terveystiedon palkintokirja terveystiedon taitajalle

Ville Yrjänheikki

Psykologian palkintokirja

Anna-Emilia Tikkala

Science-mitali
Kunniakirja menestyksestä MAOL fysiikkakilpailussa
MAOL Länsi-Pohjan kerho ry kunniakirja ja stipendi
menestyksestä valtakunnallisessa fysiikkakilpailussa
Teknologiateollisyys ry stipendi

40 €

Eemeli Sieppi
Eemeli Sieppi
Eemeli Sieppi

1 000 €

Eemeli Sieppi

P

arhaat kiitokset kaikille lahjoittajille!
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STIPENDIT JA MUUT PALKITSEMISET

Meri-Lapin Akateemiset Naiset

I

lmoitusasiat

Lukuvuoden 2018–2019 viidennen jakson kursseihin liittyvä uusintapäivä on elokuussa.
Lukioon haetaan opiskelijaksi kevään yhteisvalinnassa Opintopolku.fi -palvelun kautta.
Lukio lähettää kirjeen kaikille lukioon yhteisvalinnassa hyväksytyille.
Luettelo lukioon hyväksytyistä on nähtävänä lukion aulassa ilmoitustaululla.

Syksyn 2019 ylioppilaskirjoitusten aikataulut
ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ke 18.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti)
ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 1.10. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
to 3.10. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona elokuun 8. päivänä 2019 klo 9.00.
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