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Itsenäinen 100-vuotias Suomi on juhlinut merkkivuottaan. Hyvinvointimme pohjan ovat luoneet edeltävät suomalaiset
sukupolvet omalla työllään, mistä olemme heille kiitollisia. Olemme ylpeitä suomalaisuudestamme – olemme suomaisia,
jotka uskaltavat olla osaavia, yrittäviä ja katsoa tulevaisuuteen.
Jokainen koulun lukuvuosi on täynnä työtä ja uskallusta sekä vähän tuskaakin. Haasteita ja uusia asioita on edessä niin
opiskelijoilla kuin henkilökunnallakin. On oltava halua ymmärtää ja oppia uutta.
Nyt ylioppilaiksi valmistuva ikäluokka on uskaltava uranuurtajaikäluokka. He ovat niitä, jotka osallistuneet ensimmäisiin
digitaalisiin ylioppilaskokeisiin. Sekä opettajia että opiskelijoita alkuvaiheessa muutos pelotti ja arvelutti kaiken onnistuminen. Kaikesta on selvitty kunnialla ja palaute on ollut positiivista. Lukiossa opettajat ovat auttaneet opiskelijoita tietämyksensä puitteissa ja tukea opiskelijoille on löytynyt.
Uudistuksia on vielä tulossa. Moni tuleva ylioppilas ei saa jatko-opiskelupaikkaa heti seuraavana syksynä. Edessä on viimeistään syksyllä vuonna 2020 korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus, jossa ylioppilastutkintotodistus tulee olemaan
pääväylä jatko-opintoihin. Nyt suoritettu ylioppilastutkinto on tärkeä tulevaisuuden kannalta.
Uuden haltuun ottaminen – niin uuden opetussuunnitelman tuomien muutosten kuin ylioppilaskirjoitusten digitalisaation
– vaatii valmiutta kehittyä. Opettajamme ovat lähteneet koulutuksiin hakemaan tietoa ja varmuutta. Uskallusta uuteen
lisää koulumme sisällä tietämyksen ja kokemusta jakaminen opettajakunnan kesken. Suuri kiitos heille siitä!
Lukioon jäävien opiskelijoiden tulevat lukuvuodet
sisältävät paljon työtä ja oppimista. Tulevaisuus
vaatii uskaltamista ymmärtää ja tahtoa ottaa asioista selvää – eli työtä. Se onnistuu parhaiten yhdessä
tekemällä ja toinen toistamme tukien. Keminmaan
lukio on juuri sopivan kokoinen, jotta ehdimme kohdata arjessa.
Opiskelijakuntamme on päättyvänä lukuvuonna
aktivoinut meitä niin arjen tilanteissa kuin tapahtumissa ja juhlissa. Opiskelijamme ovat olleet aktiivisia ja mukana monella tapaa. On tärkeää, että meillä on hyvä olla yhdessä.
Vuosikertomuksenne teema kehottaa: Uskalla ymmärtää. Tämä vaatii luottamusta omaan osaamiseen ja rohkeutta ottaa haasteita vastaan. Omia
taitoja on vaalittava ja kehitettävä. On pysähdyttävä
kaiken kiireen keskellä ja keskityttävä oleelliseen.
Kiitän opettajia, henkilökuntaamme, opiskelijoitamme ja kaikkia koulutyössä mukana olleita päättyvästä lukuvuodesta. Toivotan kaikille aurinkoista ja
virkistävää kesälomaa!
Helena Niemitalo
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REHTORILTA

U

skalla!

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

K

esen vuosi

Keminmaan lukion kehittämis- ja seurantaryhmässä (KESE)
vaikuttivat tänä vuonna vanhoina konkareina Erja Aikavuori ja Teija Hautala-Állen ja uusina tulokkaina Anni Pulkkinen sekä KESEn puheenjohtajana toimiva Marko Hiltunen.

kanssa. Opinto-opas ja kurssiselosteet päivitettiin ajan tasalle. Tuleva lukukausi näyttääkin varsin mielekiintoiselta.
Onhan silloin tulossa LUMA-viikko, joka täyttää jo 15 vuotta.
Myös Cerniin lähtee meiltä opiskelijaporukka. Saa nähdä,
mitä muuta on vielä tulossa.

Kokouksia pidettiin aika ajoin. Pääasiallisina aiheina olivat
lukion yleiseen arkeen liittyvien tapahtumien ja muiden
kokousten suunnittelu. Vanhempainillat, yläkoulun tutustumisvierailut lukiolle ja vierailut lukiolta veivät iltapäivisin
aikaa. Ysien vierailua pohdittiin pidempäänkin ja päädyttiin
sellaiseen lopputulokseen, että aikaistetaan heidän vierailuaan lukiolla. Samalla piti katsoa, miten vierailurakennelmaa pitää muokata. Tämä siksi, että vierailu ehtisi olla hyvissä ajoin ennen illalla ollutta vanhempien kanssa tutustumista sekä yhteisvalintaa.

KESE-ryhmän puolesta
Marko Hiltunen

Valintojen tekeminen seuraavalle vuodelle ja ysien ainevalinnat tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa sähköisenä
wilman kautta. Valinta meni varsin onnistuneesti ja lähes
jokaiselta saatiinkin onnistuneesti kerättyä valinnat. Kiitokset tästä vielä Katjalle, kun hän jaksoi tehdä yhdeksäsluokkalaisille tunnukset valintojen tekoon. Ensi vuonna tarkoituksena olisi saada ihan kaikilta sähköiset valinnat ja mahdollisesti vähentää paperien tarvetta. Pienin askelin siirrymme kohti täysin sähköistä sähköistä järjestelmää. Jää
nähtäväksi, päästäänkö sellaiseen tilaan, että paperiset
valintakortit voidaan jättää historiaan.
Sähköiset kirjoitukset valtasivat edelleen alaa. Tähän mennessä ainoat paperiset olivat enää äidinkieli, matematiikka,
kemia ja fysiikka. Näistäkin vain matematiikka säilyy paperisena ensi syksynä ja vuoden 2019 keväällä myös matematiikka muuttuu sähköiseksi. Kirjoituksiin valmistauduttiin
järjestämällä harjoittelua ongelmatilanteiden varalle lukiolla. Toki opettajat ovat pitäneet useampia sähköisiä kokeita,
jolloin varmuus koeympäristöä kohtaan on vahvistunut.
Kese järjestää myös ensi vuonna harjoittelua kirjoituksia
varten. Muutos on ollut työläs, mutta olemme vahvasti
voiton puolella.

KESE-ryhmä koko komeudessaan: Anni Pulkkinen, Erja Aikavuori,
Teija Hautala-Allén ja Marko Hiltunen.

Keväällä kokoustettiin ensi vuoden tapahtumakalenterin
4

Virallisen lanikellon mukaan toiminta alkoi 13:37 opiskelijakunnan päiväkodissa. Väki saapui vaihtelevasti pystyttämään omaa taisteluasemaansa unohtamatta perinteisiä
lanieväitä eli roiskeläppiä ja energiajuomia. Tilat oli valaistu
molemmilla kerroilla teemaan liittyen RGB-valoilla. Toisin
sanoen puitteet olivat kohillaan.
Pelejä pelattiin useita. Suosituimpia taisivat olla CS:GO eli
kansankielellä kynäri sekä battle royal genren PUBG ja Fortnite. Kynäri olikin siitä messevä, että saatiin 5v5 inhouse
pelit ja päästiin servailemaan toisia. Mukana oli myös perinteisempiä ”sohvamoninpelejä”, joita pelatiin samalta
ruudulta. Mikäs sen parempaa kuin kolmelta aamuyöstä
hakata änärissä kaveri sekä tussuttaa ankkapelissä ja selvityä voittajaksi.
Syksystä viisaampina kevään laneille saatiin mahdutettua
parhaimmillaan 30 pelaajaa ja uusia tulokkaitakin oli varsin
mukavasti saapunut ihmettelemään ja viihtymään. Pieniä
tulitaukoja aiheutti ajoittaiset koneiden buuttausongelmat,
mutta niistäkin selvittiin. Huikea lisä oli rallipenkki + rattipolkimet, joilla lähes koko voimin ajettiin Tsukuban rataa
Audi TT:llä.
Lanit menivätkin rattoisasti ja leppoisissa tunnelmissa sekä
pikaruoan tuoksuissa. Pitsua ja kebua kannettiin ainakin
yksi kottikärryllinen molemmilla kerroilla lähialueen ruokapaikoista nautittavaksi. Järjestäjien puolesta kaikki meni
kuten Strömsössä ja osallistujille vielä kiitos tapahtumasta.
Ensi kerralle jälleen uusilla herrrojen metkuilla.
GG WP

Kävin laneissa edustamassa kauniimpaa sukupuolta aikomuksena pikaisesti kurkistaa oven raosta millaiselta set-up
näyttää, mutta päädyinkin viihtymään kinkereissä puoleen yöhön ja sen yli.

Taisin löytää itseni kotipihasta vasta puoli neljän kiemuroissa aamulla. Tunnelma peliluolassa oli mitä ilmeisimmin oikein
rattoisa ja rento. Aikaa vietettiin tietenkin suurimmaksi osaksi ruutujen äärellä, mutta myös ulkona katukoriksen parissa.
Se osoittautui vakavaksi mittelöksi joukkueiden kesken. Iso peukku laneille!
Emma Hirvonen
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TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

S

yys– ja kevätlanit

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

L

uma-viikko jo 14. kerran

LUMA-teemaviikko järjestettiin lukiolla jo 14. kerran peräkkäin. Tämän vuoden teemana oli satavuotias Suomi.
Viikkoon kuului teeman henkeen liittyen esityksiä tunnetuista ihmisistä, jotka ovat vaikuttaneet tieteeseen maailmanlaajuisesti sekä yrityksiä, jotka ovat vieneet maailmalle suomalaista osaamista.

ja laboratorioluokka täyttyikin mukavasti katsojista. Muita
kilpailuja olivat perinteisemmät Päivän pähkinä, Päivän
välkky sekä loppuviikosta pidetyt shakkikilpailu sekä LUMAtietäjä -joukkuekilpailu. Kilpailujen voittajia palkittiin viikon
päätteeksi.
Myös illalla järjestettiin tapahtumia. Vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua koulun arkeen luonnontieteiden opetuksessa sekä pohtia myös ilmiöitä, joita opiskelijat olivat pohtineet päivällä. Toisena iltana järjestettiin videoluento Helsingin yliopistosta, jossa professori Heikki Oja kertoi Maailmankaikkeuden rakenteesta.

Viikkoon kuului myös paljon vierailuja. Entiset lukion opiskelijat kertoivat, mihin lukiosta on suunnattu ja miten
jatko on avautunut. Lisäksi LUMA-viikkoamme tähditti
Marjo Seppänen Outokummun tehtaalta. Hän tutkii työssään elektronimikroskoopilla monia eri kohteita, joista
yksi suurimmista on laadunvalvonta.

Marko Hiltunen

Myös kilpailuja pidettiin teemaviikolla. Tänä vuonna uutena oli Päivän ilmiö, jossa oli tarkoituksena pohtia, mitä
tapahtuu demossa. Tämä kiinnitti opiskelijoiden huomion,

KEMINMAAN LUKIO ON VARSINAINEN LUMA-PIONEERI – TAPAHTUMA JÄRJESTETTIIN
ENSIMMÄISEN KERRAN VUONNA 2003.

Kovaa pohdintaa joukkuekilpailussa.

Päivän ilmiössä tutkittavana aurinkolasien vaikutus valkoisen valon spektriin.
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Jorma ja Sirkka Tiihala palkitsemassa LUMA-viikon voittajia.

Voittoisa tiimi ratkomassa pulmallisia tehtäviä.

Opiskelijoiden tekemiä postereita teemaan liittyen.
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SUOMI 100

I

tsenäisyysjuhla

Kuin Suomi-neidot: ylioppilaat Iida Ilmoja ja Ina Sieppi.

KEMINMAAN LUKIOSSA JUHLITTIIN 2.12.2017
ITSENÄISEN SUOMEN 10 0-VUOTISTAIVALTA SEKÄ
UUSIA YLIOPPILAITA.
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SUOMI 100
Itsenäisyysjuhla
alkoi opiskelijoiden monipuolisilla esityksillä alaasteen salissa.
Tilaisuudessa
kuultiin muun
muassa musiikin
lehtori Ivan
Ivanovin säveltämä kantaesitys,
joka pohjautui
Eino Leinon tekstiin ”Vapaus”.
Ylioppilaiden Iida
Ilmolan ja Ina
Siepin lakkien
jaon jälkeen tilaisuus jatkui ruokasalissa kakkukahvien merkeissä.
Ruokasalin hienon koristelun
suunnitteli Leena
Lind. Kattauksesta ja tarjoilusta
vastasi opiskelijakunta.
Teksti ja kuvat:
Erja Aikavuori

9

SUOMI 100

H

yökkäys ja itsenäisyytemme
symbolit

Historian viitoskurssilaiset vierailivat Tornionlaakson maakuntamuseossa lokakuussa. Itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi pystytetyssä näyttelyssä opiskelijat tutustuivat
muun muassa suomalaiseen symboliikkaan juhlavuoden
teeman mukaisesti.

Ville Yrjänheikki, Joonas Åhman ja Jesse Rönkä syventyneinä kuuntelemaan Suomen itsenäisyyden alkuvaiheiden tapahtumia.

Torniolaisen Eetu Iston maalaama Hyökkäys lukeutuu niin sanotun
ensimmäisen sortokauden tunnetuimpien symbolien joukkoon.
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HI7 kurssilla eli sotahistorian kurssilla opiskelijat tutustuivat erilaisiin konflikteihin. Kurssin kantavana teemana oli,
että parasta rauhankasvatusta on ymmärtää historiaa. Tänä vuonna kurssin opiskelijat valitsivat lopputyökseen elokuvan, jonka aiheena oli talvisota ja Simo Häyhä.
Simo Häyhä eli Valkoinen kuolema palveli talvisodassa tarkka-ampujana Kollaalla. On arvioitu, että Häyhän luodit surmasivat yli 500 puna-armeijan sotilasta. Kaatuneista sotilaista Häyhä kirjoitti vuonna 2017 esille tulleessa päiväkirjassaan nimellä ”syntilista”. Häyhä itse haavoittui talvisodan loppuvaiheessa. Hänet tunnettiin rauhallisena ja analyyttisenä miehenä. Häyhä kuoli 96-vuotiaana 2002.

Jesse Rönkä näytteli elokuvassa talvisodan
mestariampujaa Simo Häyhää.

En muista tarkkaa päivämäärää, milloin aloitettiin kuvaaminen, mutta ensimmäisenä päivänä otettiin suurin piirtein
kaikki tavarat, mitä meillä oli. Herranen aika, sitä tavaraa
oli!
Onneksi Villellä oli auto. Muuten leffasta ei olisi tullut oikein mitään. Siinä katsoivat lenkkeilijät vähän ihmeissään,
kun me pojat kannoimme konekivääriä autoon. Kyllä sitä
nyt jälkeenpäin miettii, että miksi meillä olikin niin paljon
kampetta. Noh, kaipa sitä kannattaa varalta olla...
Kuvasimme ensimmäisenä päivänä viidestä kuuteen tuntia.
Oli hyvä, että Paulus ja Sami olivat mukana, koska saimme
heiltä hyvät kuvauspaikat.
Toisena päivänä opimme jo vähän, että ehkä emme tarvitse
ihan kaikkea mukaamme. Toisena päivänä taidettiin kuvata
suurin piirtein saman verran kuin ensimmäisenäkin.
Kolmantena päivänä saimme sitten kuvattua leffan loppuun.
Seuraavaksi alkoi se älytön editointi! Sitä meni editoidessa
vähintään 10 tuntia. Ainakin opimme ymmärtämään, että
miksi oikean elokuvan tekemisessä menee monta vuotta.
Kuvasimme yhteensä noin 14 tuntia ja editointiin meni 10
tuntia. Lopulta saimme 15 minuutin pätkän aikaseksi. Mutta
sen kyllä voin sanoa tiimin puolesta, että hauskaa oli.
Joonas Åhman
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SUOMI 100

H

äyhä-elokuva valmistui historian kurssin lopputyönä

TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

O

piskelijakunta
Joulun alla pidetyt pikkujoulut vilisivät tonttulakkeja sekä OPKH:n jakamia suklaakarkkeja. Vuotuinen piparijahti houkutteli opiskelijat etsimään koulurakennukseen piilotettuja pahvikeksejä joita vastaan sai lunastaa makean palkinnon.
Joululoman jälkeen palattuamme
kouluun oli hallituksella tehtävänä
valita uusi puheenjohtaja. Kun kevät
pikkuhiljaa käynnisteli itseään, opiskelijakunnan hallitus esitteli yhdeksäsluokkalaisille toisen asteen opinahjoa. Tällöin tulevat lukiolaiset kiertelevät pienissä ryhmissä oppitunnilta toiselle nuuhkutellen uutta ilmaa
uudessa ympäristössä.
Opiskelijakunnan Päiväkodin avajaiset.

Maaliskuussa hallitus siivoili ja järjesteli uutta toimitilaansa ja huhtikuussa hankimme sinne kolme muhkeaa sohvaa jotka tuovat rentoa tunnelmaa ja
mahdollisuuden levähtää koulupäivän aikana. Tästä tilasta
on kevään aikana tullut yhteisen päätöksen johdosta yleinen oleskelutila jossa kuka vaan voi viettää aikaa. Koemme
tämän yhdistäväksi tekijäksi eri ikäluokkien välillä.

Aika kun ei millään tahdo pysähtyä, tuli uusi lukuvuosikin
vastaan vauhdilla. Koulun alkamisen voisi olettaa lukioikäisenä olevan jo rutiinia mutta uskon että jokaisen tuli
tykönään hieman suoristella kesän toimesta ryppyyntyneitä lahkeitaan. Tuttuun tapaan ensimmäisen jakson päätyttyä koittivat ylioppilaskirjoitukset jotka keräsivät uupuneita abeja koulun käytäville. Toisena ääripäänä opiskelijakunnan hallitus toivotti uudet ykköset tervetulleiksi järjestämällä heille ryhmäytyspäivän elokuun loppupuolella mikä tutustuttaa opiskelijat sekä lukiomme tiloihin että oppiaineisiin.

Jo perinteeksi muodostunut ulkoilupäivä järjestettiin 11.
huhtikuuta Kallin hiihtokeskuksessa. Ohjelmisto muodostui
viidestä tehtäväpisteestä joissa opiskelijat sekajoukkueissaan kiertelivät. Tunnelma oli mukava ja vähintäänkin vauhdikas!

Hallituksemme joutui syksyllä myös voimakkaan muutoksen tuulahduksen kohteeksi kerhotilan lokaation muuttumisen merkeissä. Siirsimme yhteistuumin vuosikaudet mukana roikkuneet roinamme yläkerrasta alakerran entiseen
ATK-luokkaan johon kotiutuminen on tapahtunut vaivattomasti. Uusista ykkösluokkalaisista valittiin myös uudet jäsenet hallitukseen: Ella Kuronen ja Antti Viiri. Perinteisesti
itsenäisyyspäivän juhlaa juhlittiin lakkiaisten yhteydessä
joka on aina yhtä kaunis ja arvokas tilaisuus.

Normaalista poiketen hallitus vieraili Suomen Lukiolaisten
Liiton järjestämässä tapahtumassa Oulun lyseon lukiossa
21.-22. huhtikuuta. Lähdimme lauantaiaamuna junalla ja
palasimme kotiin sunnuntaina. Reissu oli kovin antoisa ja
hallitus sai uutta intoa ja puhtia sekä inspiraatiota parantaa
koulumme toimintaa. Ideoita on käsitelty ja tullaan käsittelemään pitkin kevättä jatkuen syksyllä uuden lukuvuoden
startatessa.
Emma Hirvonen
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TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

Antti Viiri sai kunnian avata Päiväkodin.

Opiskelijakunnan talvipäivätempaus Kallilla.

Piparijahti ennen joulua.

Opettajat veivät taas nimiinsä perinteisen pesistapahtuman 1. kesäkuuta kapteeni
Marko Hiltusen komennossa.
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TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

P

enkkarit 2018
Aloitimme koristeiden ja abivideon tekeminen heti joululoman jälkeen tammikuun alussa. Koristeiden tekemiseen
osallistui iso joukko meitä abeja, joten kaikki valmistui ajallaan ilman suurempaa kiirehtimistä tai painetta. Suurin osa
koristeista tehtiin itse paperille piirtämällä ja maalaamalla,
mutta tilattiin myös parista eri verkkokaupasta teemaan
sopivaa pikkutavaraa kuten kukkaköynnöksiä, uimaleluja ja
ilmapalloja. Penkkareita edeltävänä iltapäivänä kaikkia abeja pyydettiin koululle auttamaan koristeluissa, jotta kaikki
saataisiin paikalleen ja valmiiksi seuraavaa päivää varten.
Koristeita oli paljon, mutta valmista tuli!
Penkkarilakanat, jotka olivat kiinni rekkojen kyljessä ajelun
ajan, ideoitiin, piirrettiin ja maalattiin myös yhdessä. Lakanat tehtiin kiinnittämällä ne seinään ja heijastamalla projektorilla haluttu kuva ja teksti lakanalle malliksi, jotta piirtäminen olisi helpompaa. Lakanoita tehtiin yhteensä neljä.
Penkkareiden teemana meillä oli Havaiji, ja toteutimme sen
koristelemalla siten, että alakerta oli niin sanotusti veden
alla ja yläkerta ja alakerran pitkä käytävä taas puolestaan
rantaa. Päädyttiin Havaiji-teemaan, koska kukaan ei ainakaan muistanut, että sitä olisi koskaan lukiolla penkkariteemana ollut. Lisäksi teema oli meille abeille mieleinen ja
koristeet helppo ideoida ja toteuttaa.
Penkkaripäivä oli meille abeille ikimuistoinen.
Roosa Kouri
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TAPAHTUMIA VUODEN VARRELTA

W

anhat 2018

KEMINMAAN LUKION VANHOJENPÄIVÄÄ VIETETTIIN 16.2.2018. PÄÄOSIN TOISEN
VUOSIKURSSIN OPISKELIJAT ESIINTYIVÄT PÄIVÄN AIKANA USEAMPAAN OTTEESEEN.
ILTA HUIPENTUI WANHOJEN GAALAAN.
16

Kuvatekstit: Ylhäällä vasemmalla Joanna Ämmänpää ja Ville-Veikka
Piipponen esittäytymässä yleisölle. Alhaalla oikealla Sami Maliniemi
soolonumerossaan. Alhaalla vasemmalta Tero Sorsa, Joonas Åhman,
Leevi Mäki-Kullas, Sakari Hast ja Eino Niemelä juhlaeleganssissa.
Kuvat ja tekstit: Erja Aikavuori
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VIERAISILLA MEILLÄ JA MUUALLA

V

ierailu Elijärven kaivokselle

Keskiviikkona 15.11. linja-auto kaartaa lukion parkkipaikalle poimiakseen kyytiin 12 opiskelijan sekä ohjaajan joukon. Pikaisen läsnäolijoiden tarkastuksen jälkeen suuntaamme kohti kaivoksen pääporttia. Kaivosalue on vielä
rauhallinen aamulla. Toimoston edessä meidät ottaa vastaan kaivoksen päägeologi Timo Huhtelin. Hän ohjaa meidät luentosaliin, jossa tutustumme kaivoksen valmistamaan tuotteeseen sekä malmeihin samalla kun seuraamme esitystä kaivoksesta.

Avonainen halli saa hieraisemaan silmiä. Se on todella korkea ja avara. Kuulemma muutkin vieraat ovat haukkoneet
henkeään: miten ihmeessä moinen onkalo voi olla romahtamatta? Tilaa on monelle työkoneelle sekä varastoille.
Jatkamme matkaa kohti tilaa, jossa tutkitaan koekairauksia.
Siellä on valtavat pinot laatikoita, joihin oli hyvään järjestykseen ladottu porauksissa saatuja kivitankoja.
Matkamme kaivokselle alkaa olla lopullaan ja nousemme
jälleen bussiin. Matka ulos kestää hetken aikaa, ja vaatteiden vaihdon jälkeen on aika lähteä kohti lukiota.

Esityksen jälkeen matkamme jatkuu kohti pukuhuonetta,
jossa vedämme ylle paksusta farmarikankaasta valmistetut Outokummun vermeet. Suuntaamme kenkien vaihtoon, minkä jälkeen nousemme kaivosbussin kyytiin. Välietappina on näköalatasanne, josta avautuu koko avolouhos. Näkymä on mykistävä aamuauringossa. Sieltä
täältä nousee savua maan uumenista, joka paljastuu vesihöyryksi. Nousemme jälleen bussiin.

Marko Hiltunen

Sankka sumu toivottaa meidät tervetulleiksi maan alle.
Tunnelma oli hieman jännittynyt, kun liikumme kapea
kiveen louhittua maantietä kohti maan uumenia. Perillä
kierrämme kaivoksen päätietä kunnes saavumme sosiaalitilojen pääovelle. Sisällä ei olisi uskonut, että olemme 500
metriä maanpinnasta, sillä siellä oli toimiva ravintola, kokoussali sekä toimistoja. Jatkamme kohti konehalleja.
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K

eminmaa big city

Minä tulen isosta kaupungista Santiagosta, Chilestä. Kun
minä tiesin, että tulen Keminmaahan, mä olin, että se on
okei. Ennen tuloa Suomeen, en tiennyt mitään Suomesta.
Tiesin vain, että se on pieni maa ja todella kaukana Chilestä. Tiesin myös, että koulutus on tosi hyvä, ja se onkin
totta.
Jokainen video tai online-sivu sanoivat, että suomalaiset
ovat todella ujoja ja siellä on kylmä. Se on totta myös.
Mutta kun tutustut heihin, he voivat olla todella mukavia,
ja aina mielellään auttavat.

Koko maa on kaunis. Etelä-Suomi on tosi vihreä ja ”isot
kaupungit” kuin Helsinki, Turku ja Tampere ovat tosi
mahtavia. Pohjois-Suomi on vieläkin kauniimpi. Metsää
on joka paikassa. Talvi on kiva ja kesä kaunis. Talvella oli
paljon lunta. On meilläkin lunta Chilessä, mutta vain etelässä ja vuoristossa. Kesä on täällä kylmä, mutta kaunis.
Myös hiihto on todella hienoa Suomessa. Joskus hiihto oli
niin kylmä, mutta se on ollut erilainen kokemus, joten
nautin siitä.
Keminmaassa on vain noin 8 000 ihmistä, ja Santiagossa
on melkein 7 000 000. Keminmaan koulussa voi siirtyä
luokasta toiseen viidessä minuutissa. Outoa oli myös,
että sä voit tietää kaikki.
Minulla oli todella hyvää aikaa Suomessa ja toivon, että
tulen taas pian.
Diego Guajardo
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Eri kielet ja kulttuurit ovat aina kiinnostaneet minua. Niin
myös matkustaminen. Jo nuorempana tiesin haluavani
asua ulkomailla. Viime syksynä toteutin unelmani, kun
lähdin lukukausivaihtoon Yhdysvaltoihin.

loissa oli suuri, ja sen huomasi varsinkin juhlapyhien aikaan. Tupa oli täynnä sukulaisia, jotka kuuntelivat innoissaan tarinoita Suomesta. He pitivät minua oikeana perheenjäsenenään.

Vietin vaihtoni ensimmäisen viikon New Yorkissa muiden
vaihto-oppilaiden kanssa orientaatioleirillä, joka oli ihan
mahtava! Leirin jälkeen lensin uuteen kotiini lämpimään
etelään. Asuin vaihtoni ajan Pine Mountain -nimisessä
kaupungissa, Georgian osavaltiossa. Koska Georgia on
yksi Yhdysvaltojen etelävaltioista, oli ilmasto todella erilainen verrattuna Suomeen. Lämpötila nousi päivisin jopa 40
asteeseen kosteuden takia. Joulukuun alkuun asti oli todella kuuma. Kävin koulua viereisessä kaupungissa, Hamiltonissa. Koulu oli todella suuri, ja oppilaita oli melkein
2000. Sain paljon kavereita koulussa ja opiskelin kiinnostavia oppiaineita.

Pääsin kokemaan paljon amerikkalaisia asioita, kuten juhlapyhät Halloween ja Thanksgiving. Kävin katsomassa
amerikkalaista jalkapalloa ja maistelin erilaisia ruokia. Pääsin kokemaan, minkälaista oli olla amerikkalainen teini
high Schoolissa. Matkustelin myös jonkin verran vaihtoni
aikana. Kävin seitsemän eri osavaltion lisäksi Kanadassa.
Vaihtoon lähteminen tarkoittaa tietyllä tapaa itsenäistymistä. Joudut tekemään paljon asioita ilman muiden apua
ja olemaan paljon oma-aloitteisempi. Elämä Yhdysvalloissa oli koko ajan uusien asioiden ja tapojen oppimista. Oli
mahtavaa päästä näkemään ja elämään toisenlaisessa
ympäristössä ja kulttuurissa. Kielitaitoni kehittyi, ja minusta tuli paljon sosiaalisempi ja itsevarmempi. Minulle vaihto oli elämäni upein ja opettavaisin kokemus tähän asti.
Suosittelen vaihtoon lähtöä jokaiselle!

Isäntäperheeseeni kuuluivat vanhemmat Tim ja Tracy Edgar ja koirat Boo ja Olive. Minulla oli vanhempia hostsisaruksia, jotka olivat jo muuttaneet pois kotoa. En olisi
voinut saada parempaa host-perhettä! Perheeni Yhdysval-

Olivia Koskimäki
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V

aihto-oppilaana Italiassa

Lähdin syksyllä 2017 vaihto-oppilaaksi Italiaan, missä vietin noin kuusi kuukautta. Vaihtoon lähtemiseen sain motivaatiota siskoltani, joka oli vaihto-oppilaana Saksassa kolme vuotta minua aiemmin. Valitsin Italian, koska halusin
jonnekin lämpimään. Halusin myös oppia jonkun latinalaisen kielen. Italiassa houkutteli tietenkin myös herkulliset
ruuat ja historiallinen kulttuuri.

Koulut Italiassa ovat satoja vuosia vanhoja, eli hienoja ulkopuolelta, mutta jotkut saattavat olla huonossa kunnossa
sisältä. Minun kouluni onneksi oli uusittu sisältä, eli siellä
oli mukava olla. Vessassa siellä en tosin mieluusti käynyt.
Vessoissa oli ainoastaan reikä lattiassa ja lattiat melko likaiset. Kouluissa ei myöskään ollut lounasta, koska Italiassa
lounasaika yleisesti on yhden tai kahden aikaan eli kahdelta
kotiin päästyä syötiin lounas, ja kouluun tuotiin esimerkiksi
leipää välipalaksi. Sieltä sai myös ostettua syötävää, kuten
palan pizzaa, valmiita leipiä, herkkuja ja juotavaa.

Matka alkoi elokuun lopussa. Italiassa menin ensimmäisenä Rooman lähelle pieneen kylään nimeltä Frascati. Siellä
vietin noin kaksi viikkoa kielikurssilla. Kurssilla oli noin 40
oppilasta, joista tuli kaikista erittäin hyviä ystäviä todella
nopeasti. Ensimmäinen ilta oli kaikista vaikein. Vasta silloin tajusin, etten tule näkemään perhettäni tai ystäviäni
pitkään aikaan. Tukea kuitenkin sai helposti uusilta ystäviltä, koska he olivat kaikki täysin samassa tilanteessa.

Ilmasto Astissa olisi voinut olla parempi. Kun saavuin, siellä
oli liiankin lämmin, jopa lähelle 40 astetta. Kesän lopussa
lämpötila oli juuri sopiva, mutta se ei kestänyt kovin kauaa.
Juuri tällä alueella talvi oli kylmä ja synkkä. Siellä oli pilvistä
ja sumuista lähes joka päivä. Lämpötila oli yleensä noin 10
astetta, mutta kosteamman ilmaston takia se tuntui paljon
kylmemmältä. Etelässä taas olisi ollut paljon lämpimämpää,
jossa suurin osa kavereistani oli.

Kielikurssin aikana kävimme Roomassa. Siellä näin monia
nähtävyyksiä, kuten Colosseumin, Espanjalaiset portaat ja
Fontana di Trevin. Vatikaanivaltiossa meillä ei valitettavasti ollut aikaa käydä. Vaikka olimmekin Roomassa vain
yhden päivän, se oli mahtavaa ja sieltä sai paljon hyviä
muistoja.

Vaihdon aikana kävin Rooman lisäksi myös Vicenzassa, Torinossa, Genovassa ja Milanossa. Torinossa kävin monta
kertaa, koska sinne pääsi junalla noin puolessa tunnissa.
Vicenzassa kävin luokkaretkellä katsomassa Van Goghin
taidenäyttelyä. Milanossa kävin kaksi kertaa pohjoisessa
asuvien vaihto-oppilaiden tapaamisessa. Genovassa kävin
kerran host-äitini kanssa ja kerran tapaamassa amerikkalaista vaihto-oppilaskaveria. Näistä kaupungeista eniten
tykkäsin Genovasta, koska se on rannalla.

Kurssin jälkeen lähdin junalla kohti isäntäperheeni kotia.
Perheeseen kuuluvat äiti, yksi poika ja yksi tyttö. Perheeseen minua ei paljoa pelottanut mennä, koska hostveljeni oli ystäväni Lorenzo, joka oli viime vuonna vaihtooppilaana täällä Keminmaassa. He asuvat Astissa, joka
sijaitsee Pohjois-Italiassa Torinon lähellä. Asti on viinikaupunki, jossa asuu noin 80 000 asukasta. Asuin siellä juuri
keskustan ulkopuolella kerrostalossa. Siellä sain oman
huoneen ja vessan, jossa oli myös suihku, eli tilaa oli riittävästi.

Haluaisin vielä rohkaista lähtemään vaihtoon kaikkia, jotka
sitä miettivät ja keillä on mahdollisuus. Välillä siellä saattaa
olla tylsää ja voi tulla koti-ikävä, mutta vaihtovuosi ulkomailla on unohtumaton kokemus. Sieltä saa uuden tai paremman kielitaidon ja uusia hyviä ystäviä ympäri maailmaa.
Minullakin on nyt hyviä ystäviä lähes jokaisessa maanosassa ja jopa kahdessakymmenessä maassa.

Astissa aika meinasi käydä tylsäksi. Kaikki kaverini opiskelivat myös viikonloppuisin, mutta en tiedä, onko tämä
samanlaista koko Italiassa. Oli minulla tietenkin myös
tekemistä. Tietenkin kävin jokainen arkipäivä koulussa, ja
koulupäivä kesti aina kahdeksasta kahteen. Sitten kävin
myös kahdesti viikossa italian kurssilla toisessa koulussa.

Roni Rautio
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Tässä olen Milanossa Pohjois-Italian vaihtareiden kanssa.

Tämän kuvan otin Genovassa, Boccadassessa.

Tässä talo, jossa asuin. Ylimmät kaksi kerrosta
oikealla puolella kuuluvat host-perheelleni.

Kuvassa Fontana di Trevi. Kuulemani mukaan sinne heitetään noin 3000 euroa päivittäin, jotka menevät kaikki
hyväntekeväisyyteen.

Tässä kouluni ulkopuolelta.
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O

ulun yliopistovierailu

Toisen vuosikurssin fysiikan, kemian ja pitkän matematiikan opiskelijat vierailivat Oulun yliopiston fysiikan, matematiikan ja kemian tutkimusyksiköissä 7.5.2018.
Vierailu oli osa Keminmaan lukion yliopistoyhteistyötä ja
sen ohjelman järjesti Oulun yliopiston LUMA-keskus. Päivän aikana lukion opiskelijat tutustuivat yliopiston fysiikan
laboratorioon ja suorittivat siellä yliopistotasoisen harjoitustyön sekä saivat kattavan selostuksen fysikaalisesta
mittaamisesta. Lukiolaiset tutustuivat myös avaruusfysiikan tutkimukseen ja opiskeluun.
Matematiikan osuudessa lukiolaiset tutustuivat datatieteen tutkimukseen sekä yleisesti matematiikkaan ja sen
opiskeluun. Kemian osuudessa vastaavasti kerrottiin kemian merkityksestä yhteiskunnalle sekä mm. kemisteille
avautuvista ammateista.
Koulumme
yliopistoyhteistyö
käsittää
lisäksi
LUMA-keskuksen järjestämän ja yliopiston matematiikan opiskelijoiden toteuttaman lukiolaisten matematiikkakurssin Keminmaan lukiolla elokuun alussa.
Jorma Tiihala
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U

usi jumala

Kuvataiteen KU1 Kuvat ja kulttuurit -kurssin keväinen
taidemuseoretki tehtiin Tornioon, Aineen taidemuseoon 9.5.2018. Museossa oli meneillään kokoelmanäyttely Lähtö ja laukaus. Lue lisää: http://
merilapinmuseot.fi/nayttelyt/lahto-ja-laukaus

suojakypärä päässä, josta tulee mieleen rakentaja. Teoksessa keskipisteenä on vauva ja sen ympärillä pilvitaivasta.
Ympärillä oleva taivas saa hyvin vauvan korostumaan taideteoksesta. Teoksen vauva tuo myös mieleeni sodan,
koska kaasunaamareita käytettiin ennenaikaisissa sodissa.
Teos tuo mieleen hyvin erilaisia tunteita esim. se on hauska, outo, surullinen ja ehkä myös hiukan pelottava. Teos
myös kiinnittää huomiota, koska se on hyvin epänormaalia
oikeaan elämään verrattuna, sillä harvoin näkee vauvaa,
jolla on kaasunaamari päässä. Kaasunaamari on tavallaan
symbolinen esine ja sen yhdistäminen johonkin asiaan,
mikä ei heti tulisi ainakaan itselle mieleen, luo mielenkiintoisen vaikutelman teokselle.

Kuva on öljymaalaus ja se kuvaa vauvaa, jolla on kaasumaski päässä. Teoksen nimi on Uusi jumala. Teoksen
tekijä on Jouko Alapartanen. Kuva on tehty vuonna
2015. Kuvassa taustana on sininen taivas, jossa leijailee
pilvenhattaroita. Teoksessa vauvan naamassa olevasta
kaasunaamarista lähtee letku ja se menee vauvan vaippaan. Teos mietityttää siinä mielessä, että miten sen
nimi on Uusi jumala ja miten vauva, jolla on kaasunaamari päässä liittyy siihen. Toisaalta vauvalla on myös

Erään opiskelijan tunnelmia Uusi jumala teoksen äärellä.
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M

itä seuraavaksi?
lessani sen hohdokkuutta hakeuduin opiskelemaan
venäjän
kieltä
paikalliseen
yliopistoon. Aikomukseni on tuudittautua
kulttuurin kehtoon ja
syventää osaamistani
tuossa kauniissa kielessä. Saapa nähdä!
Ja onhan meillä kesä.
Vielä muutaman kuukauden vietän tutuissa maisemissa nauttien pohjoisesta ja
yöttömien öiden punertavasta taivaasta.
On aina hyvä syödä
jäätelö tai kaksi ja
rentoutua, kukin tahollaan.

Tulevaisuuden suunnitelmat alkavat hahmottua ja saada
ympärilleen raamit. Löydän päälaeltani ylioppilaslakin ja
yhtäkkiä tämä kaikki tuntuu erityisen arvokkaalta.

Tuleva syksy jännittää mukavasti, onhan siinä kysymys uusista kuvioista ja siitä, mitä elämällä on tällä kertaa annettavanaan. Elämän ollessa auki tai suunnitelmia vailla, voimme
vain tehdä suunnitelmia, unelmoida ja lopulta vain toivoa
parasta.

Jo lukioaikana alkoi hahmottua polku. Otin ensimmäisen
askeleen tuolle, omalle polulleni laittaessani hakemuksen
teatterikorkeakouluun. Ensimmäisestä yrityksestä käsiini
ei jäänyt opiskelupaikkaa, mutta monta mahdollisuuden
palasta.

Omat suunnitelmani ovat muuttuneet monta kertaa ja aluksi hädissäni puristin kiinni unelmista, jotka eivät olleetkaan
minua varten. Sen sijaan, että stressaisimme elämäämme ja
siinä tapahtuvia asioita, miksemme antaisi elämän viedä.
Tulevaisuus kantaa jokaisen omalla polullaan, ihan varmasti. Katsoessaan eteensä voi jo nähdä seikkailun

Löytäessäni merkityksellisyyttä pelkästä pääsykoetilanteesta, ymmärsin, että se kannatti. Toisena hakukohteenani oli farmasia Helsingissä. Mielenkiintoista ja kivaa
sekin. Varsinainen suunnitelmani tulevana syksynä on
aloittaa elämä rakkauden kaupungissa, Pietarissa. Ihastel-

Kauniit kiitokseni Keminmaan lukiolle!
Salla-Maija Mäkinen
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Opiskelijoiden kirjoittamia raapaleita (= 100 sanan mittainen novelli) keväästä, opiskelusta ja tulevaisuudesta.

onko mitään kamalempaa kuin sukujuhlat? Hyi.

Kissanpäivät

Mikä siinä on niin vaikeeta? Miksei ihmiset osaa rentoutua?

Istuin työpöytäni ääressä kun kissani hyppäsi syliini.

Kohtalon kesä

“Ei nyt. Teen läksyjä”, tokaisin ja kissa hyppäsi sängylle nukkumaan. Kuinka olinkaan kateellinen.

Istun terassin kaiteella. Linnut laulavat kaunista säveltä,
puut huojuvat taustalla. Kuulen, kuinka puro solisee ojassa. Juon limonadia auringon paisteessa ja syön berliininmunkkia. Ulkona +25 astetta lämmintä. Tulee kuuma, päätän lähteä uimaan viereiselle rannalle. Näen hyvännäköisen pojan rannan toisella reunalla. Mietin pitäiskö mennä
morottaan. En uskalla, pelottaa.

Istuin jälleen työpöytäni ääressä kun kissani hyppäsi syliini.
“Ei nyt. Luen kokeeseen”, sanoin ja kissa hyppäsi sängylle
nukkumaan. Kissa ja sen kissanpäivät.
Istuin työpöytäni ääressä jälleen kerran kun kissa hyppäsi
syliini.

Poika kävelee suoraan minua kohti. Hän pyytää minua istumaan viereensä ja tarjoaa minulle lisää limonadia. Juttelemme elämästä kuin vanhat ystävykset. Tulemme toimeen todella hyvin. Poika nousee seisomaan, tarjoaa
kättänsä tarttuakseni siihen. Otin poikaa kädestä kiinni,
hän nosti minut ylös ja juoksimme kohti aaltoja. Ajattelin,
tämä on kohtalo ja tämän kuului tapahtua niin kuin saduissa.

“Ei nyt. Minulla on huomenna kirjoitukset”, sanoin ja kissa
hyppäsi sängylle nukkumaan. Kuinka olinkaan kateellinen
kissan kissanpäivistä.
Istuin sängylläni kun kissani istui jälleen sylissäni. Hymyilin
ja laskin valkolakin päästäni sängylle. “Nyt voin leikkiä”,
sanoin ja hymyilin kehräävälle kissalle. Nyt minullakin oli
kissanpäivät.
Kesäloma(ko?)
Löhöily, auringon ottaminen, syöminen. En mä muuta kesältä oottanu. Aion vaan rentoutua, niinku lomalla tarkotus
onki.
“Mä meen kesätöihin mansikkamaalle ja aion käyä myös
sukulaisilla kylässä. Serkulla ois rippijuhlat tiedossa ja tädillä
häät ja niitäki käyn juhlistamassa”. Tätä luokkaa on mun
kavereiden suunnitelmat. Mitä rentoutumista tossa on?
Töitä lomalla, hyi. Sukulaisetki on vaan pelkkä riesa. Niillä
käynti alkaa aina vaan ahistamaan. “Mihinkäs meet Hanna
opiskelemaan? Entäs onko hellua löytyny?” ne aina kysyy.
En todellakaan aio käyttää mun lomaa sukulaisten pommittamiin, piinaaviin, hermoja raastaviin kysymyksiin. Ja
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Ensimmäisen päivän jännityksen tunnen edelleen ihollani.
Ensin se oli talon tavoille opettelua, mutta oma paikka löytyi lopulta melko nopeaa. Koeviikkokin pelotti jo takaraivossa. “Selviääköhän siitä?” pyöri alitajunnassani. Vuosi kuitenkin hurahti hyvin nopeaa, mutta olihan se jaksamistani
verottanut.
Toisena vuotena koitti päivä, josta oli unelmoitu pikkutytöstä saakka. Nyt on se hetki, jolloin saan pukea unelmien pukuni päälle, ja astella muiden eteen. Äidin sanat kaikuvat
korvissani: “Kanna itseäsi ylpeydellä.” Ainakin yritin.
Kolmas vuosi on vielä tuoreessa muistissani. Ylioppilaskokeet ja abipäivä takana. Kyllä, minä selvisin. Tästä se kaikki
alkaa: uusi elämäni monta kokemusta rikkaampana.

Lukioarki

Abit

Ysin jälkeen olin voimissani koulun suhteen. Työtä pitää
tehdä, sitä mulle oli sanottu viikosta toiseen. Otin sen tosissani. Ensimmäiset viikot koulussa tuntuivat menevän helpolla.

Te tuutte salista. Jokanen kaikkensa antaneena. Toiset helpottuneena, toiset järkyttyneenä. Viimestä kertaa ko
tuutte, kuuluu pari riemunkiljahusta. Te ootte tehny sanoinkuvaamattoman määrän töitä. Osa ehkä menny lukematta läpi. Vai voiko niin oikeesti tehä? Mutta jos voi, niin
seki on siistiä.

Mutta sitten tuli työt. Yhtäkkiä läksyjä ja aineita alkoi satamaan ikkunoista ja ovista. Velvollisuuksia tuli ja meni. Aikaa
ei tullut yhtään sen enempää kuin kaikille on määrätty. 24
tuntia. Siinä pitäisi käydä koulussa, töissä, treeneissä, syödä
ja nukkuakki. Ja tehdä läksyt.

Vitosjaksolla te alatte vielä vähän pörräämään täällä. Onko
tarpeeks kursseja? Ei oo tosi! Siellä on T jonku kurssin kohalla. Kaatuuko se nyt tähän?

Ensimmäinen lukiovuosi on kohta ohi, tuntuu että olen soljunut kiireessä eteenpäin huomaamatta omaa realistista
olemassaoloani. Seuraava kuitenkin rennommin.

Sitten kuitenki te saatte sen lakin päähän. Ja ai että mie
haluaisin olla te. Haluaisin olla jo te niin paljon, että vähän
tekis mieli tirauttaa kyyneleitä. Teiän ei ennää tarvi kattoa
näitä näitä pimmeitä luokkia, joissa ei ikinä oo säleverhot
auki paitsi sillonko on kaamos. Te pääsette tulevaisuuteen,
josta mie unelmoin ja ootte vielä ansainnu sen. Nauttikaa
ylioppilaat, nauttikaa.

Tähän tarvittin enemmän työtä kuin luulin. Henkistä työtä
tsempata eteenpäin.
Uuden elämäni ensimmäinen päivä
Tässä mä nyt olen. Valkolakki päässä juhlittavana. Kolmen vuoden urakka on takana, ja on aika palata hieman taaksepäin.
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Kaksi vuotta sitten kaikki alkoi, kun kutsunnat koittivat. Piti
tehdä päätös siitä, miten suorittaa asevelvollisuuden. Nuorempana ajattelin, että suoritan armeijan, mutta vuonna
2016, kun asiasta oli päätettävä, tajusin, ettei paikkani ole
armeijassa. Saman vuoden lopussa sain luvan siviilipalvelukseen.

vaihtoehtoa minulle. Tunnen, että palvelus antoi minulle
paljon ja se kasvatti minua henkisesti äärettömästi. Haluan erityisesti kiittää rehtori Helena Niemitaloa siitä, että
koko kokemus oli edes mahdollinen. Suurkiitos kuuluu
myös kaikille Keminmaan keskuskoulun oppilaille ja Keminmaan lukion opiskelijoille sekä kaikille opettajille
mahtavista yhteisistä hetkistä!

Heti samana päivänä luvan saatuani minulle ehdotettiin
palveluspaikaksi Keminmaan koulukeskusta. En ollut aikaisemmin miettinyt lainkaan, missä suorittaisin palveluksen,
ja ajattelin, että koululle siviilipalvelusmieheksi pääseminen on vaikeaa. Selvittelin asiaa viime kesän ja lopulta minut päätettiin ottaa Keminmaan lukiolle ja keskukoululle
suorittamaan siviilipalvelusta. Kuukauden kestävän koulutuksen jälkeen aloitin koululla syyskuun puolessa välissä.

Kimi Lehtovirta

Kuluneen lukuvuoden aikana kerkesin kokea kaikenlaista.
Alussa oppilailla oli hieman ennakkoluuloja minua kohtaan. Kuulin muutamia pilkkauksia, mutta tilanne muuttui
nopeasti, kun ihmiset oppivat, kuka oikeasti olen. Positiivisia kokemuksia jäi puolestaan paljon: Palattuani samalle
koululle, josta olin noin kolme ja puoli kuukautta sitten
valmistunut, minut vastaanottivat kaikki samat, tutut ihmiset - sekä tutut oppilaat että opettajat. Opettajat ottivat
minut mielellään oppitunneilleen avuksi. Pääsin neuvomaan oppilaita erilaisissa asioissa omien kokemuksieni ja
taitojeni pohjalta. Myös opettajat tarvitsivat apuani erilaisissa ongelmissa, joissa autoin mielelläni. Vuoden aikana
opin itse paljon yhteisten ongelmien parissa ja sain useita
vinkkejä tulevaisuutta varten. Lisäksi sain pidettyä lukiossa
opimmani taidot hyvänä, eivätkä oppimani asiat päässeet
unohtumaan merkittävästi. Kaiken päälle, välillä opettajainhuoneessa oli vielä kakkuakin tarjolla.
Olen hyvin tyytyväinen siitä, että valitsin siviilipalveluksen
ja sain koululta palveluspaikan. En voi kuvitella parempaa
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S

iviilipalvelus – onnistunut
valinta

UUSIA KASVOJA

U

usia kasvoja

Mikä oli toiveammattisi lapsena?
Anni: Lentäjä, laivan kapteeni tai kirjastonhoitaja. Minua
on aina kiehtonut matkustaminen, ja varmasti siksi siihen
liittyvät asiat kiinnostivat jo lapsena. Kirjastonhoitaja ei
taas osu kovin kauas nykyisestä ammatistani: molemmissa
ollaan tekemisissä kirjallisuuden kanssa.
Katja: Eläinlääkäri
Jenni: En tarkkaan muista mikä oli toiveammattini lapsena.
Yläkoululaisena halusin joko lastentarhanopettajaksi tai
näyttelijäksi. Yliopistoaikana olinkin neljä kuukautta päiväkodissa töissä ja huomasin, että kärsivällisyyteni ei siihen
työhön riitä, vaikka pidän lasten kanssa puuhastelusta.
Vasemmalta Anni Pulkkinen, Katja Suvanto ja Jenni Kurula.

Minkä kirjan luit viimeksi?

Kuvaile aikaasi Keminmaan lukiossa kolmella sanalla.

Anni: Luin Jostein Gaarderin Pasianssimysteerion. Se on
nuoruuteni lempikirja, ja päätin lukea sen nyt aikuisena ja
kokeilla, vieläkö tämä kirja sykähdyttää.

Anni: Piristävä, lämminhenkinen, aktiivinen.
Katja: Kiireinen, mielenkiintoinen ja lämminhenkinen.

Katja: Anna-Leena Härkösen Kaikki oikein

Jenni: Vauhdikas, lämminhenkinen ja monipuolinen.

Jenni: Tänä vuonna olen lukenut poikkeuksellisen vähän
kirjoja, joten en edes tarkkaan muista mikä oli viimeisin
lukemani kirja. Ehkäpä Gillian Flynnin jännitysromaani
Kiltti tyttö?
Mikä on mottosi tai elämänohje?
Anni: "Ei ole konstikaan olla rohkea, jos ei pelota."
Tove Jansson
Katja: Koirien kanssa harrastaessa: ”Sitä saa mitä vahvistaa”.
Jenni: ”Aktiivisuus aktivoi, passiivisuus passivoi.”
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Lukion pitkäaikaisen liikunnanopettajan Kaija Laarin viimeinen varsinainen työpäivä koitti 31.8.2017.
Ohessa muutamia Kaijan ajatuksia viimevuotisesta vuosikertomuksesta poimittuna:
”Minulle liikunta on elämäntapa. Senpä vuoksi työkään ei
ole tuntunut työltä, ainakaan aina. Paljon olen viettänyt
vapaa-aikoja työpaikalla. Vitsinä olenkin heittänyt, että pitäis varmaan maksaa vuokraa kunnalle.
Mitä antaisit lukiolaiselle elämänohjeeksi? Toivottavasti te
opiskelijat joko nyt tai myöhemmin löydätte liikunnan osaksi elämäänne. Sen ei tarvitse olla pakonomaista puurtamista vaan nautinnollista harrastamista ja rentouttavaa.”

S

ivistyslautakunta
2017–2019

Aila Kuha, puh.joht.
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

K
T
Kaija Laari saapui viimeisenä työpäivänään opiskelijoiden ja työkavereiden reunustamaa kunniakujaa pitkin töihin.
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ouluneuvola
Terveydenhoitaja
Kokkonen Ulla

erveyskeskus
Koululääkäri
Sipola Lauri

HALLINTO

K

aijan Laari saateltiin
vauhdikkaasti eläkkeelle

HENKILÖKUNTA

R
L

T

K

ehtori
Niemitalo Helena

FM

ehtorit
Aikavuori Erja

FM historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, terveystieto, 16B:n ryhmänohjaaja

Alaperä Kari
FM biologia, maantiede
Hautala-Allén Teija, FM englanti, 16C:n ryhmänohjaaja
Hiltunen Marko

FM apulaisrehtori, matematiikka, kemia, tietotekniikka

Koivupuu Karoliina

FM ruotsi, englanti, 15B:n ryhmänohjaaja

Kuosmanen Maarit

FM uskonto, psykologia, filosofia, 17A:n ryhmänohjaaja

Kurula Jenni

KM opinto-ohjaaja, 14-17Y:n ryhmänohjaaja, opiskelijakunnan ohjaava opettaja

Lind Leena

TaM kuvataide, 17B:n ryhmänohjaaja

Pulkkinen Anni

FM äidinkieli ja kirjallisuus

Tiihala Jorma

FM fysiikka, tähtitiede, matematiikka, 16A:n ryhmänohjaaja

Tiihala Sirkka

FM matematiikka, 15A:n ryhmänohjaaja

untiopettajat
Gröndahl Sanna

LitM liikunta

Ivanov Ivan

KM musiikki

Kari Janne

LitM liikunta

Rantamaa Tuija

venäjä

Savolainen Jenni

FM terveystieto

Ylimaula Pirjo

FM saksa

oulusihteerit
Pulkkinen Janne

tradenomi

Katja Suvanto

tradenomi
(kevät 2018)
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17B

17Y

Ryhmänohjaaja Kuosmanen Maarit

ryhmänohjaaja Lind Leena

ryhmänohjaaja Kurula Jenni

Aho Aino

Antinoja Wilma

Appelgren Mikael

Helttunen Leevi

Huttunen Johannes

Hietanen Iida

Häkkinen Julia

Isomaa Tommi

Jussila Juuso

Juntunen Otto-Ville

Jänkälä Iisakki

Lehtonen Tuomas

Jurvelin Vaula

Kaarlenkaski Vilma

Matinlassi Roope-Verneri

Kinnunen Silja

Kauppi Taru

Tauriainen Niklas

Kivilahti Oskari

Kittilä Eliisa

Koivunen Annastiina

Kivilompolo Tommi

Käsmä Viivi

Kumpulainen Sofia

Lehto Jere

Kuronen Ella

Mäkinen Milla-Carita

Lahdenperä Roosa-Maria

Orasvuo Viivi

Liikanen Jere

Pelli Juho

Orasvuo Saara

Pätäri Salla-Reetta

Palokangas Niko

Rantamartti Emma

Pohjanen Veera

Romppainen Janika

Rantakupari Leo

Salmi Arttu

Reis Valtteri

Suhila Valtteri

Rönkkö Teemu

Thein Eh

Siurumaa Tuukka

Viiri Antti

Tuomaala Eemil
Valdivia Guajardo
Diego
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17A

OPISKELIJAT

16A

16B

16C

16Y

ryhmänohjaaja
Tiihala Jorma

ryhmänohjaaja
Aikavuori Erja

ryhmänohjaaja
Hautala-Allén Teija

ryhmänohjaaja
Kurula Jenni

Alaiso Rami

Alatolonen Nita

Hartikka Sofia

Böök Elina

Herttuala Jony

Heikkilä Laura

Hast Sakari

Hannunkivi Joonas

Jääskeläinen Saara

Hirvonen Emma

Helttunen Jeremias

Hietala Milla

Kinnunen Jeremias

Ikonen Niklas

Hotti Kristian

Huttu Henri

Kostiander Senja

Kallo Elias

Kenttälä Jonna

Jylhänkangas Henna

Laitala Eetu

Kinnunen Julia

Kiviaho Essi

Kauppi Inka

Mäki-Kullas Leevi

Koskimäki Olivia

Koskimäki Oskari

Leinonen Minna

Niemelä Eino

Kuula Sini-Maria

Piipponen Ville-Veikka

Leinonen Pauliina

Ohenoja Juha

Maliniemi Sami

Rönkä Jesse

Marjeta Susanna

Peltonen Petri

Nurmi Essi

Sulasalmi Jere

Prusila Nico

Plym Paulus

Pesola Emma

Tapio Sara-Sofia

Rantamaula Ville

Raasakka Tomi

Pussinen Tero

Vinni Verner

Rikkonen Selina

Rautio Roni

Romppainen Johanna

Väisänen Jenina

Selkälä Sakari

Salmelainen Mira

Salmi Ona

Åhman Joonas

Sassi Eeli-Matti

Sorsa Tero

Ämmänpää Joanna

Sieppi Eemeli

Tikkala Anna-Emilia

Tauriainen Nea

Toivonen Tuomas

Vallinmäki Inka

Vitikka Emma
Yrjänheikki Ville
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15B

15Y

ryhmänohjaaja Tiihala Sirkka

ryhmänohjaaja Koivupuu Karoliina

ryhmänohjaaja Kurula Jenni

Blomster Jenna

Aho Elisa

Bashkirova Arina

Hast Suvi

Enbuske Mona

Jauhola Teemu

Hytönen Jenni

Hopia Jaakko

Jääskö Roosa

Juopperi Kuura

Hoskari Anna

Kaakko Raisa

Jussila Konsta

Jaakola Olli

Koponen Nina

Kekäläinen Kiia

Jurvelin Pihla

Maihkila Jenniina

Kouri Roope

Karppinen Nina

Malvalehto Anni

Lahdenkauppi Jasmina

Kemppainen Eemeli

Raatikainen Emilia

Lepojärvi Kaapo

Klint Tuomas

Ämmänpää Saara

Lohiniva Niko

Koivuniemi Julia

Maunu Anna-Sofia

Korpi Aleksi

Meller Oskar

Kouri Roosa

Meriläinen Veera

Köykkä Lauri

Männikkö Jenna

Martikainen Elias

Ryhmänohjaaja Kurula Jenni

Nurmela Hanna

Mäkinen Salla-Maija

Alasaukko-oja Janita

Paloniemi Henri

Niemi Seija

Hyvärinen Kimmo

Pirnes Rebecca

Pentinsaari Emilia

Karjalainen Saara

Pätäri Santtu

Pohjanen Iida

Kreivi Niko

Regina Eveliina

Suhila Samuli

Matala Iida-Maria

Tuomaala Elias

Vaattovaara Anni

Reinikka Henna

Yliherva Riikka

Vuokila Heidi

14Y

14Aj-Bj

Wallén Ira
Wiens Jutta

Helenius Ville
Liimatta Krista
Mansikka Anna-Greetta
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15A

STIPENDIT JA MUUT PALKITSEMISET

K

eminmaan lukion kevätjuhlassa jaetut
stipendit ja muut palkitsemiset

Keminmaan kunta

400 €

Keminmaan lukio Nordean rahasto

300 € Elisa Aho
300 € Eveliina Regina

Viheriälä-säätiö

100 € Nina Karppinen

Ira Wallén

100 € Lauri Köykkä
Kemin Seudun Osuuspankki

100 € Oskar Meller

Lions Club Keminmaa

300 € Jenna Blomster

Lions Club Neidonkenkä

100 € Suvi Hast

Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren
Lukiostipendisäätiö

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
2. vsk 200 €
200 €
200 €
200 €
1. vsk 200 €

Kuura Juopperi
Kiia Kekäläinen
Roosa Kouri
Henri Paloniemi
Rebecca Pirnes
Heidi Vuokila
Sami Maliniemi
Eino Niemelä
Ville-Veikka Piipponen
Emma Vitikka
Elisa Kittilä

200 € Annastiina Koivunen
200 € Jere Liikanen
200 € Viivi Orasvuo
Keminmaan lukion opiskelijakunta

Keminmaan seurakunta

Ammattiopisto Lappia, yhdistelmätutkinto

50 €
50 €

Roope Kouri
Oskar Meller

50 €
50 €

Salla-Maija Mäkinen
Ira Wallén

50 €
50 €
50 €

Suvi Hast
Jenni Hytönen
Pihla Jurvelin

50 €
50 €
50 €

Anna-Sofia Maunu
Salla-Maija Mäkinen
Henri Paloniemi

100 € Henna Reinikka
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40 €

Essi Kiviaho

Keminmaan Pohjola-Norden ry palkintokirja

Iida Hietanen

Sverigekontakt i Finland rf:n palkintokirja

Kuura Juopperi

Palkintokirja menestyksestä ruotsin kielen opinnoissa

Ira Wallén

Englannin kielen palkintokirja

Elisa Aho
Kuura Juopperi
Rebecca Pirnes

Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortti

30 €
30 €

Kiia Kekäläinen
Roosa Kouri

Long Play -lukustipendi äidinkielen osaajalle

Kuura Juopperi
Rebecca Pirnes

Äidinkielen palkintokirja

Suvi Hast
Ira Wallén

Tiedettä tytöille hanke
Tähdet ja Avaruus -lehden vuosikerta

Nea Tauriainen

Meri-Lapin keskuspesula
ahkeruus ja yritteliäisyys fysiikassa ja matematiikassa

100 € Sini-Maria Kuula

Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos

100 € Pihla Jurvelin

Historian ja yhteiskuntaopin palkintokirja

Kiia Kekäläinen

Kemia-lehden vuosikerta

Silja Kinnunen
Ella Kuronen
Jere Liikanen
Salla-Maija Mäkinen
Emma Pesola

Muistaminen vaihto-opiskeluvuodesta

Diego Guajardo

P

arhaat kiitokset kaikille lahjoittajille!
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Meri-Lapin Akateemiset Naiset

I

lmoitusasiat

Lukuvuoden 2017–2018 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 2018 ylioppilaskirjoitusten aikataulut
ma 17.9. äidinkieli, lukutaidon koe
ke 19.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti)
pe 21.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
ma 24.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, saksa, venäjä)
ti 25.9. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
to 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
pe 28.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 1.10. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)

Uusi lukuvuosi alkaa keskiviikkona elokuun 8. päivänä 2018 klo 9.00.
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