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REHTORIN TERVEHDYS

Hyvät lukijat!

Kiimingin

lukion

neljäs

lukuvuosi

yhtenä

Oulun

kaupungin lukiona lähestyy päätöstään. Kuluneena
lukuvuonna on käyty kouluverkkokeskustelua sekä
lukioverkkokeskustelua. Kiimingin lukiota on esitetty
siirrettäväksi keskikaupungille ja yhdistettäväksi toiseen
lukioon.
koulun

Kaupunginvaltuusto
kohtaloa.

Me

käsittelee

tietysti

kesäkuussa

täällä

Kiimingissä

vastustamme moisia suunnitelmia. Erityisesti opiskelijakunnan hallitus on ollut näyttävästi
esillä puolustamassa koulua. Lukioverkkoon liittyen Kiimingin lukiosta on tehty useita
radio-, sanomalehti- ja televisiojuttuja. Syksyllä aloitimme koulun Facebook-sivut.
Kiimingin lukiossa asetettiin kolme tavoitetta lukuvuodelle 2015 – 2016. Näistä
ensimmäinen tavoite oli lukion perustehtävä eli ylioppilaat ja jatko-opintokelpoisuus.
Tavoitteena

oli

saada

kaikille

opiskelijoille

lukion

päättötodistus

ja

ylioppilastutkintotodistus. Tässä lähes onnistuttiin, ja ylioppilaita valmistui syksyllä 6 ja
keväällä 57. Lukiossa opiskeli kuluneena lukuvuonna 246 opiskelijaa, joita opetti 20
opettajaa. Opiskelijoille pyrittiin antamaan laadukasta ja mahdollisimman hyvin yksilön
huomioon ottavaa opetusta. Kiinnitettiin huomiota myös mahdollisimman varhaiseen
poissaoloihin puuttumiseen.
Toinen tavoite

ja kehittämiskohde oli

uuden opetussuunnitelman

laatiminen ja

sähköistäminen. Opettajista nimettiin opetussuunnitelmatiimi, joka koordinoi uuden
suunnitelman tekemistä. Kiimingin lukion uusi opetussuunnitelma valmistui toukokuun
puolivälissä, ja se menee Sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksyttäväksi. Jatkoimme
edellisenä vuonna aloitettua sähköisten kokeiden pitämistä joka koeviikolla ja välillä
pidimme myös sähköisiä kotikokeita. Osallistuimme lokakuussa ja huhtikuussa sähköisten
ylioppilaskirjoitusten valtakunnallisiin harjoituksiin.
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Kolmas tavoite oli Kiimingin lukion me-henki. Tarkoituksena oli järjestää ryhmäytymistä
tukevia tapahtumia, pitää yhteisiä tilaisuuksia, osallistua Syke-talon toimintaan, kannustaa
entisiä opiskelijoita käymään koululla, huomioida opiskelijoiden erityistarpeita ja huolehtia
siitä, että kukin opiskelija saisi hänelle sopivaa kannustamista. Opiskelijoita kannustettiin
osallistumaan erilaisiin kilpailuihin, ja urheilijaopiskelijoita tuettiin harrastuksen ja
koulunkäynnin yhteensovittamisessa. Erityisopettajapalvelut olivat kaikkien lukiolaisten
saatavilla, sekä tukiopetusta oli tarjolla pyydettäessä. Jatkettiin yhteistyötä Oulun avoimen
yliopiston kanssa tietojenkäsittelytieteen perusopintojen suorittamisessa. Global me-kurssi
pidettiin syksyllä. Tässä tavoitteessa on vielä kehittämistä.
Opettajien muodostamat tiimit kehittivät edelleen koulua. Tänä lukuvuonna ne olivat:
suunnittelutiimi (jäseninä Pia Räsänen, pj., Jorma Päätalo ja Aini Yli-Pyky), tieto- ja
viestintäteknologiatiimi (Marja Pirilä, pj., Hannu Heinänen, Anna Kalliokoski, Jussi Tyni ja

Aini Yli-Pyky), turvallisuustiimi (Sirpa Pohjola, pj., Eija Iisakka, Outi Kukkonen, Kaarina
Mehtätalo, Päivi Pakkala-Piuhola ja Pasi Rajakangas), sekä opetussuunnitelmatiimi (Aini
Yli-Pyky, pj., Elisa Lehtola, Markku Perälä, Jorma Päätalo, Paula Soukkamäki ja Päivi
Tuikkala).
Yhteistyötä jatkettiin edelleen yläkoulujen, erityisesti Jokirannan yläkoulun kanssa.
Yläkoululaiset kävivät tutustumassa lukiolla avointen ovien päivänä. Kevät huipentuu taas
teemapäivään: opettajat paistavat muurinpohjalettuja ja vohveleita opiskelijoille. Olemme
jälleen kutsuneet vieraaksi Jokirannan koulun kahdeksasluokkalaisia lettukesteille,
leikkimielisiin peleihin sekä opiskelijoiden konserttiin. Erityisesti Kiimingin seurakunnan
abiparkki kirjallisten kokeiden iltapäivinä on tullut suosituksi. Kun kokelas tulee kokeesta,
hän voi mennä luokkaan juomaan kahvia tai mehua, syömään jotain pientä makeaa sekä
keskustelemaan kokeesta työntekijöiden ja toisten kokelaiden kanssa.
Teemapäiviä ovat olleet muun muassa ryhmäytymispäivät syksyllä ja liikuntapäivä
keväällä, penkinpainajaispäivä ja näyttävä wanhojen tanssi -päivä. Osallistuimme myös
Ouluhallissa
yöjoulukirkossa.

pidettyihin

Oulun

lukioiden

yhteistanssitilaisuuteen.

Kävimme
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Oppilaskunnan hallitus on organisoinut hyviä ja viihtyisyyttä lisänneitä tapahtumia ja
tempauksia vuoden aikana. Oppilaskunnan tilan seinän maalaamiseen sai jokainen
osallistua.
Kouluvuoden toisena päivänä elokuussa pitkäaikainen ruotsin kielen lehtori Pentti
Juntunen kuoli. Jäimme kovasti kaipaamaan häntä.
Lähes koko vuoden sijaisena toimi englannin ja ranskan kielen tuntiopettajana Paula
Soukkamäki sekä avoimeksi tullutta ruotsin lehtorin virkaa hoiti Elisa Lehtola. Avoinna
ollutta matematiikan lehtorin virkaa hoiti Jussi Tyni. Pitkäaikainen kuvataiteen lehtori Aila
Berg jää eläkkeelle. Hän on tehnyt 30 vuoden uran Kiimingin kouluissa. Kiitos teille kaikille
Kiimingin lukion hyväksi tehdystä työstä!
Lukiossa on opiskeltu opetussuunnitelman mukaisesti säästöistä huolimatta. Opiskelu ja
opetus ovat olleet laadukkaita; oppitunneilla käsiteltävät aiheet ovat olleet mielenkiintoisia
ja hyödyllisiä. Opettajat ovat käyneet paljon täydennyskoulutuksissa ja tuoneet uusia
ideoita opetukseen. Koulun ilmapiiri on hyvä.
Pia Räsänen
Rehtori
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KOULUN HENKILÖKUNTA
OPETTAJAT
KM

Pia Räsänen, rehtori, uskonto, psykologia, filosofia. Puh. 044 499 3384.

KUVO

Aila Berg, kuvataide. Puh. 040 719 5028.

FM

Hannu Heinänen, matematiikka, fysiikka ja tietotekniikka.
Puh. 050 379 6798.

FM

Eija Iisakka, biologia ja maantiede. Puh. 050 410 6128.

FM

Anna Kalliokoski, äidinkieli ja kirjallisuus, viro sekä kirjasto. Puh. 050 379
410.

FM

Outi Kukkonen, historia ja yhteiskuntaoppi. Puh. 050 379 7610.

FM

Elisa Lehtola, ruotsi. Puh. 050 379 6951

TM

Kaarina Mehtätalo, uskonto, psykologia, filosofia. Puh. 050 439 6962.

FM

Markku Perälä, englanti. Puh. 050 439 6711.

FM

Marja Pirilä, saksa. Puh. 050 379 7724.

FM

Sirpa Pohjola, matematiikka ja kemia. Puh. 050 439 6812.

FL

Jorma Päätalo, yhteiskuntaoppi, yrittäjyystieto, opinto-ohjaus.
Puh. 0400 839 459

LitM

Päivi Pakkala-Piuhola, liikunta, terveystieto ja psykologia. Puh. 044 499 3118.

FM

Kaisa Pekkala, ranska ja englanti. Sijaisena FM Paula Soukkamäki.
P. 050 439 7032.

LitM

Pasi Rajakangas, liikunta. Puh. 050 571 8170.

FM

Päivi Tuikkala, äidinkieli ja kirjallisuus. Puh. 050 436 9794.

FM

Jussi Tyni, matematiikka. Puh. 050 3797 771.

FM

Aini Yli-Pyky, vararehtori, matematiikka, kemia ja tietotekniikka.
Puh. 050 439 6860.

MO

Anna-Elina Väisänen, musiikki. Puh. 044 355 0421.
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HENKILÖKUNTA

Koulusihteeri:

Nina Erkkilä

Virastomestari:

Timo Runtti

Kiinteistönhoitaja:

Antti Ylikerälä

Keittiö ja laitoshuolto:

Maire Koistinen ja Heli Tuohimaa (ISS)

9

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitaja
Opiskeluterveydenhuollossa tehtiin terveystarkastukset lähes kaikille
ensimmäisen

vuoden

opiskelijoille.

Muutamat

opiskelijat

eivät

toistuvista kutsuista huolimatta tulleet terveystarkastukseen. Toisen
vuoden

opiskelijoista

pojat

käyvät

kutsuntatarkastuksen

(lääkärintarkastus) ja tytöille on kaikille tehty lääkärintarkastus.
Tukikäyntimäärät ovat lisääntyneet opiskeluterveydenhoitajalla.

Terveydenhoitaja Annakaisa Kilpeläinen, p. 040 5029191

Erityisopettaja
Lukion erityisopettajan ensisijaisena tehtävänä on tarjota tietoa, ohjausta, ja tukea
erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Opiskelija voi erityisopettajan kanssa
selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Ohjauksen
yhteydessä erityisopettaja voi myös arvioida opiskelijan mahdollista lukivaikeutta.
Erityisopettaja ei anna tukiopetusta oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa, mutta hän
voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi itselle sopivien opiskelutapojen löytämisessä ja
vahvistamisessa

sekä

opiskeluongelmissa.

auttaa

Oppimisen

erityisesti
tuen

kielellisiin

tarpeesta

voi

erityisvaikeuksiin
keskustella

liittyvissä

aineenopettajan,

ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa.

Lukion aloittavalla on mahdollista osallistua lukemisen- ja kirjoittamisen perustaitojen
kartoitukseen (lukiseula) 1. jakson aikana. Tulosten kooste palautetaan 1. jakson
päättyessä. Mikäli opiskelijalla on jokin opintoihin vaikuttava erityispiirre (esimerkiksi lukuja kirjoitusvaikeus), se voidaan huomioida opetuksen järjestelyissä laatimalla pedagogisen
tuen suunnitelma (PTS). Oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilastutkinnossa opiskelija on
oikeutettu erityisjärjestelyihin, mikäli tuen tarve niitä edellyttää. Erityisopettaja voi
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tarvittaessa

laatia

opiskelijan

ylioppilastutkintolautakunnalle.

luku/kirjoitusvaikeudesta

Syksystä

2016

alkaen

lausunnon

lukilausunnot

ja

erityisjärjestelyhakemukset tehdään sähköisesti. Erityisjärjestelyjä tulee kokeilla hyvissä
ajoin ennen ylioppilaskokeeseen ilmoittautumista. Opiskelija sopii rehtorin kanssa
ylioppilastutkintokokeen suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelyistä.

Lukiossa opiskelijalle voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma (PTS) silloin kun
hänen opiskelunsa tai elämäntilanteensa edellyttää pedagogisia järjestelyitä. PTS on
opiskelijan henkilökohtainen asiakirja, jolla hän todentaa erityisjärjestelyjen tarpeensa.
Suunnitelmassa

mainitaan

tarvittavat

pedagogiset

erityisjärjestelyt,

joiden

avulla

opiskelijan tuen tarve otetaan huomioon oppitunneilla, koetilanteissa sekä arvioinnissa.

Erityisopettaja,

opinto-ohjaaja,

koulupsykologi,

koulukuraattori,

opettaja

tai

kouluterveydenhuollon asiantuntija voi suositella ja laatia PTS:n opiskelijan, ja alle 18vuotiaan kohdalla, opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa yhteistyössä. Anottaessa
erityisjärjestelyjä YTL edellyttää, että niitä on opintojen aikana kokeiltu ja niistä on todettu
olevan hyötyä opiskelijalle.

Opiskelija sopii jakson alussa opettajan kanssa tuesta ja järjestelyistä. Tarvittaessa
PTS:aa päivitetään.

Kiimingin

lukion

erityisopettajana

toimii

Jouko

Lindberg,

jouko.lindberg@ouka.fi. Yhteydenotot myös Wilman kautta.

puh.

050

382

7350,
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VIERAITA JA VIERAILUJA KULUNEEN LUKUVUODEN AIKANA

Opinto-ohjauksen ja uravalinnan näkökulmasta kulunut lukuvuosi on ollut Kiimingin
lukiossa todennäköisesti koko historian vilkkain. Opiskelijat ovat tutustuneet erilaisiin
paikkoihin ja koululla on järjestetty mielenkiintoisia tilaisuuksia. Seuraavassa niistä
esitellään tärkeimpiä.

Syyskuun alussa lakitiedon ryhmäläiset kävivät Oulun käräjäoikeudessa seuraamassa
oikeudenkäyntejä ja saivat näin käytännön tietoa tuomioistuinten toiminnasta sekä
syyttäjän, tuomarin, puolustusasianajajan, käräjäsihteerin ja – vahtimestarin työstä.

Yritystiedon ryhmä vieraili leipomossa ja Kemiralla. Jukka Hildén Oulun Osuuspankista
kävi lukiolla kertomassa, minkälaista apua pankki tarjoaa yrityksen perustamisessa, ja
opasti opiskelijoita samalla ekonomin ammattiin.

Lokakuun

alussa

toisen

ja

kolmannen

vuoden

opiskelijat

tutustuivat

Kajaanin

ammattikorkeakouluun. Samoin lokakuussa Juha-Pekka Meriläinen kävi kertomassa
metsäalan opiskelusta Lapin ammattikorkeakoulussa. Lapin ammattikorkeakoulu järjesti
myös koulullamme esittelytilaisuuden. Pekko Oja esitteli ekonomi-opiskelua Oulun
yliopistossa ja Alpo Tyni informoi lentäjäkoulutuksesta puolustusvoimissa.

Marraskuussa varsinkin abiturientit saivat oivaa tietoa jatko-opintoihin hakeutumisesta,
kun Valmennuskeskuksen abi-info pidettiin ja opiskelijat vierailivat Oulun yliopiston
abipäivillä. Koululla kävi myös lääketieteellisen sekä teknillisen- ja kasvatustieteellisen
tiedekunnan opiskelijoita kertomassa yliopisto-opiskelusta. Lisäksi Anna Ukkonen kävi
kertomassa ulkomailla opiskelusta.

Keväällä koululla vieraili Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustiedekunnan esittelijä ja
Karim Khanji kollegoineen kertoi Itä-Suomen yliopiston opiskelumahdollisuuksista.
Saimme myös iloita Diakonia-ammattikorkeakoulun esittelystä ja Oulun yliopistosta kävi
humanistisen tiedekunnan ja tietojenkäsittelyopin opiskelijoita kertomassa opiskelustaan.
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Byströmin

talo

koulullamme

pysäkin,

opiskelijoilla

oli

järjesti
jossa

mahdollisuus

perehtyä talon toimintaan ja
saada

esimerkiksi

kesätöihin

hakeutumisesta

henkilö-

kohtaista opastusta.

Koko
kruununa

uravalintaohjauksen
oli

huhtikuussa

koulullamme järjestetty Rohkea
Suomi

-kiertueen

tilaisuus,

jossa yrittäjä Jaakko Alasaarela
ja

TAT:n toimitusjohtaja Kari

Väisänen

järjestivät

todella

upean esityksen, joka innosti
kuulijoita

ja

tulevaisuuteen.

Titta Ylimäki Byströmin talolta

Jorma Päätalo

antoi

uskoa
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA LUKUVUONNA 2015 – 2016
Kiimingin lukiolle perustettiin oma Facebook-sivu, jonka ylläpitäjinä toimivat koulun
opettajat. Facebook-sivulla tiedotamme ja kerromme koulumme arjesta ja tapahtumista.
Sivu on saavuttanut hyvin yleisöä, sillä myös muut kuin opiskelijat seuraavat sivustoa.
Lisäksi Kiimingin lukion opiskelijakunnan hallitus on avannut oman Instagram-tilin, jonka
kautta he kertovat ja tiedottavat toiminnastaan. Sosiaalisessa mediassa opiskelijakunnan
hallitus toimii muiden Oulun kaupungin reunalukioiden kanssa aktiivisesti lukiomme
säilyttämisen puolesta.

Järjestimme helmikuussa Sähköä ykkösille -tapahtuman, jonka tavoitteena oli aktivoida
opiskelijoiden omien kannettavien tietokoneiden käyttöä koulussa päivittäisissä opinnoissa
sekä koeviikoilla, ja opettaa heille oman henkilökohtaisen koneensa käynnistäminen Abittikoetyökalua varten. Lisäksi kävimme läpi mm. Libre Office -tekstinkäsittelyohjelman
käyttöä ja dokumentin jakamista.

Myös

huoltajat

ovat

päässeet

tutustumaan

sähköisissä

ylioppilaskirjoituksissa

käytettävään Abittiin. Järjestimme toisen vuosikurssin opiskelijoiden vanhemmille
tilaisuuden vastata Abitissa lukion uuteen opetussuunnitelmaan liittyviin kysymyksiin.
Vanhemmat olivat tyytyväisiä päästessään tutustumaan Abittiin.

Olemme edelleen jatkaneet Abitin aktiivista käyttöä kurssikokeissa ja olemme myös
saaneet täydennyskoulutusta jatkuvasti uusia ominaisuuksia saavaan Abitti-työkaluun.
Saatuamme kouluumme uuden matematiikan ja tietotekniikan lehtorin Jussi Tynin olemme
olleet eturintamassa Abitin uusien ominaisuuksien suhteen, sillä Jussi on ns. Digabikouluttaja, jonka tehtävä on kertoa sähköisestä ylioppilaskokeesta ja järjestää siihen
liittyvää koulutusta myös työyhteisönsä ulkopuolella. Kiimingin lukiossa on järjestetty
Abitti-koulutusta koulumme opettajille sekä syys- että kevätlukukaudella.

Koulussamme

järjestettiin

6.4.2016

valtakunnallinen

sähköisen

ylioppilaskokeen

kenraaliharjoitus ja 5.4.2016 sitä edeltävä pakollinen katastrofiharjoitus. Molemmat
sujuivat hyvin, ja voimme todeta, että koulumme on hyvin valmentautunut ensi syksyn

14
tuleviin

ensimmäisiin

sähköisiin

ylioppilaskirjoituksiin

saksassa,

filosofiassa

ja

maantieteessä.

Sähköisen ylioppilaskokeen
pakolliseksi harjoitukseksi

vapaaehtoinen

harjoitus

2.10.2015,

joka

oli

Oulussa

päätetty

Koulun tieto- ja viestintätekniikan tiimi järjestää tarpeen ja toiveiden mukaan myös muita
koulutuksia työyhteisön sisällä. Kevätlukukaudella opettajat opettelivat saksan- ja
englanninkielen lehtorin Marja Pirilän johdolla tekemään Google forms -sovelluksen avulla
sähköisiä testejä ja kyselyjä. Kiimingin lukion opettajat ovat ylipäätään hyvin auliita
jakamaan toisilleen vinkkejä kursseilla käytettävistä sähköisistä menetelmistä ja
keskustelemaan niiden soveltuvuudesta eri oppiaineisiin.

Jatkuva kouluttautuminen ja tieto- ja viestintäteknisissä asioissa ajan tasalla pysyminen
ovat ehdoton edellytys sille, että opettaja pystyy käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa
mahdollisimman monipuolisesti omassa työssään. Koulumme kuusi opettajaa sai tänä
vuonna mahdollisuuden osallistua Hämeenlinnan Aulangolla järjestettäviin jokavuotisiin
ITK-messuihin (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa), jossa esitellään sekä uusimpia
teknisiä laitteita ja sovelluksia että pedagogisia ratkaisuja erilaisten sovellusten käyttöön.
Tänä vuonna messujen painopiste oli erityisesti sähköisissä koe- ja arviointityökaluissa,
yksilöllisen oppimisen soveltamisessa ja niin sanotussa ilmiöpohjaisessa opiskelussa.
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Myös messujen yleisluennot tvt:n käytöstä eri ympäristöissä motivoivat siirtämään omia
työrutiineja vieläkin enemmän tvt-pohjaisiksi. Nappasimme äidinkielen ja kirjallisuuden
lehtorin Anna Kalliokosken kanssa messuilta tuliaisiksi heti omaan opetukseemme vlogin
eli videoblogin tekemisen.

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 ja opettajat ovat pitkin
lukuvuotta kirjoittaneet ja jakaneet sekä oppiaineihinsa että yleisesti lukion toimintaan
liittyviä tekstejä Office 365 -ympäristössä. Tieto- ja viestintätekniikan tiimi on lisäksi
koonnut uuteen opetussuunnitelmaan kuuluvaa Kiimingin lukion tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön suunnitelmaa.

Opsia tekemässä Jorma, Aini ja Paula

Vielä kevään lopulla saimme koulumme käyttöön kuusi kappaletta Windows Surface 3 –
laitteita, joiden käyttöä suunnitellaan tarkemmin tulevana lukuvuotena.

Marja Pirilä
Saksan- ja englanninkielen lehtori
tvt-tiimin vetäjä
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KOULUMME TURVALLISUUSHARJOITTELU
Turvallisuustiimin tehtävänä on koordinoida koulun turvallisuuteen liittyviä harjoituksia ja
teemoja.

Liikenneturvallisuusviikon 37 yleisenä teemana oli ”Tarkkaamattomuus

liikenteessä”. Lukiomme opiskelijat käsittelivät teemaa videon pohjalta ryhmänohjaajien
vetäminä.
Syyskuussa opettajat olivat mukana alkusammutuskoulutuksessa Kiimingin paloasemalla,
missä harjoiteltiin sammutuspeitteen, käsisammuttimen ja pikapalopostin oikeaoppista
käsittelyä.
Lokakuussa henkilökunta suoritti turvakävelyn vahtimestari Timo Runtin johdolla, jolloin
tutustuimme

lukiomme

turvavälineisiin,

kulkureitteihin

ja

ilmastointijärjestelmään.

Myöhemmin lokakuussa opiskelijat suorittivat turvakävelyn ryhmänohjaajien johdolla.
Marraskuun alussa toteutettiin koko lukiota koskeva poistumisharjoitus ja toukokuussa
puolestaan sisälle suojautumisharjoitus.
Sirpa Pohjola

Anna Kalliokoski rasvapaloa sammuttamassa palotarkastaja Jani Pitkäsen ohjeilla
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KOMPPA-PÄIVÄT LAPPEENRANNASSA
Komppa-päivät järjestettiin tänä keväänä 13.–14.5.2016 Lappeenrannassa. Komppapäiville kutsutaan vuosittain valtakunnallisessa kemiakilpailussa menestyneitä lukiolaisia
opettajineen. Päivien järjestämisestä huolehtivat Kemianteollisuus ry. ja Suomalaisten
Kemistien

Seura.

Komppa-päivät

ovat

saaneet

nimensä

ehkä

kansainvälisesti

kuuluisimman suomalaisen kemistin, Gustaf Kompan, (1867–1949) mukaan. Meidän
lukiostamme Komppa-päiville osallistuivat toisen vuoden opiskelija Martti Pentikäinen sekä
opettajat Sirpa Pohjola ja Aini Yli-Pyky.

Komppa-päivien ohjelma oli monipuolista. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme UPM:n
Kaukaan sellu- ja paperitehtaan sekä biojalostamon toimintaan. Biojalostamossa
valmistetaan puupohjaista uusiutuvaa dieseliä metsäteollisuuden tähteenä saatavasta
mäntyöljystä. Vierailumme pääkohde oli kuitenkin UPM:n tutkimuskeskus, jossa tehdään
muun muassa biodieselin tuotekehitystä. Illalla teimme oppaan johdolla kaksituntisen
kävelykierroksen Lappeenrannan linnoitusmäelle. Sukelsimme Lappeenrannan historiaan
aina 1600-luvun puolesta välistä Suomen itsenäisyyden alkuun saakka.
Lauantaipäivän olimme Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Sillä välin, kun
opiskelijat

työskentelivät

laboratoriossa,

meille

opettajille

esiteltiin

uusinta

kemianteknologiaa ja saimme kuunnella professori Tuomo Sainion esitystä aiheesta
metallien tuotanto sekundäärisistä raaka-aineista.
Opettajat Sirpa Pohjola ja Aini Yli-Pyky
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OPISKELIJANA KOMPPA-PÄIVILLÄ
Komppa-päivät oli hieno kokemus. Vähän raskas toisaalta, kun ei tuntenut ketään
ennestään, mutta oli virkistävää oppia tuntemaan paljon uusia ihmisiä. Sain hienoja uusia
näkökulmia ammatinvalintaan ja kävin monia hienoja keskusteluita sekä opin paljon uutta.
On hienoa, että minulle annettiin mahdollisuus osallistua tapahtumaan.
Lauantaina

suoritimme

harjoitustyön, joka tehtiin
osittain

huvin

osittain

vuoksi

ja

oppimismielessä.

Määritimme

jodometrisesti

kupari-

ja

rautaionien

määrän

tuntemattomassa

liuoksessa.

Harjoittelimme

kokeessa erityisesti byretin,
mittapullon

ja

täyspipetin

käyttöä.

Työn

teimme

laskuosiot

selvitimme

jälkeen
ja

töistämme

saadut tulokset. Työ vastasi
omilla

kemian

tunneilla

tehtyjä töitä ja olin yllättynyt
kun kuulin, etteivät monet
olleet

tehneet

vastaavia

töitä koulussa ollenkaan,
Martti Pentikäinen työskentelemässä Lappeenrannan teknillisen
yliopiston laboratoriossa

koska

heillä

ryhmäkokojen

ei

suurten
ja

teoriapainotteisen opiskelun takia ole ollut aikaa tai resursseja tällaisiin töihin. Tuntui taas
kerran hyvältä olla Kiimingin lukiossa. Aina ei tule ajatelleeksi, että lukiossamme on
mahdollisuudet monia suuria lukioita monipuolisempaan ja yksilöllisempään opetukseen.

Opiskelija Martti Pentikäinen

19

LIIKUNTA
Lukuvuosi liikuntatapahtumien osalta alkoi ryhmäytymispäivällä elokuussa. Päivän aikana
kisailtiin pienryhmien kesken erilaisissa yhteistoiminnallisuutta vaativissa tehtävissä.
Tavoitteena oli tutustua uusiin opiskelijakavereihin ja nostattaa ryhmähenkeä.

Yksi lukuvuoden kohokohdista ainakin toisen vuoden opiskelijoille oli jälleen Vanhojen
päivä tansseineen. Tanssijoita oli tällä kertaa 19 paria. Tansseja harjoiteltiin intensiivisesti
Vanhojen tanssi -kurssilla koko kolmannen jakson ajan. Tanssit esitettiin opiskelijoiden
läheisille jo Vanhojen päivää edeltävänä iltana lukiollamme. Varsinaisena Vanhojen
päivänä ohjelmassa oli kolme esitystä. Aamulla Vanhat esiintyivät oman koulun väelle ja
Jokirannan koulun yhdeksäsluokkalaisille, minkä jälkeen vuorossa oli esitys Laivakankaan
koululla. Päivän kruunasi Oulun lukioiden yhteisesitys Ouluhallilla.

Wanhojen tanssien pukuloistoa
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Kevään liikuntapäivää vietettiin huhtikuun alussa, osa opiskelijoista lasketellen Rukalla,
toiset muissa aktiviteeteissa koulumme läheisyydessä tai Heinäpäässä.

Poikien kaukalopallojoukkue osallistui keväällä Oulun lukioiden kaukalopallopallosarjaan.
Tällä kertaa joukkueen taival katkesi jo lohkovaiheessa.

Koulumme opiskelija Jussi

Mettovaara sen sijaan eteni joukkueensa RB-Oulun kanssa Kaukisliigassa päätyyn
saakka. Jussi oli tärkeässä roolissa RB-Oulun joukkueessa, kun seura voitti keväällä
miesten kaukalopallon suomenmestaruuden. Onnittelut Jussille hienosta saavutuksesta!

Pasi Rajakangas

ENSIMMÄINEN VUOTENI KIIMINGIN LUKIOSSA

Äkkiähän
Nimittäin

se

meni!

ensimmäinen

vuoteni Kiimingin lukiossa. Sen verran kiirettä
piti,

että

missään

vaiheessa ei ehtinyt pitkästymään.

Opettajan

työ

periaatteessa
laista

samanjokaisessa

oppiahjossa,
pääsee

on

missä

opettamaan.

Eikä matematiikkakaan
mihinkään muutu, vaikka opettaisi ammattikorkeakoulussa tai lukiossa. Työpaikan
vaihtaminen kuitenkin luo aina kiirettä ja lisätyötä. Tulokasopettajana pitää perehtyä uuden
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työpaikan käytänteisiin, eli miten Kiimingin lukiossa opetuksen ulkopuoliset asiat toimivat.
Oppikirjat vaihtuvat ja se vaikuttaa konkreettisesti ihan oppituntienkin tasolla siihen, miten
opettaja asiat käy tunnilla läpi. Kovasti olen saanut miettiä omaa opetustani ja suunnitella
kursseja suurelta osalta uusiksi.

Lisäriemuna perin heti Kiimingin lukioon tullessani fysiikan opettaja Hannulta tvt-opettajan
hommat. Käytännössä tvt-opettaja on yhdenlainen sähköisten asioiden talonmies. Kemian
ope Aini ja minä vastaamme siitä, että talon videotykit, dokumenttikamerat, tietokoneet ja
niissä pyörivät ohjelmat toimivat. Lisäksi auttelemme muita opettajia tietoteknisissä
asioissa. Jälleen periaatteessa tekniikka on jokaisessa lukiossa samanlaista, mutta
käytännössä tämän lukuvuoden aikana olen koettanut opetella Kiimingin lukion kaluston
jippoja ja sitä, millaisia korjausliikkeitä niille voi tehdä.

Tästä se piuhaviidakon rakentaminen lähtee

Eikä siinä vielä kaikki. Te opiskelijat olette varmasti huomanneet, että Kiimingin lukio ottaa
kovasti askeleita tulevaisuuteen ja on itse asiassa tällä hetkellä yksi Oulun ja lähialueiden
edistyksellisimpiä

lukioita.

On

facebook-sivuja,

instagrammia,

sähköisiä

kokeita,

ylioppilaskirjoitusten kenraaliharjoituksia ja vaikka mitä sähköistä säheltämistä. Tämä
opetuksen ja lukiokoulutuksen osa-alue on oikeastaan aiheuttanut minulle eniten kiirettä
koko lukuvuoden ajan.
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Me opettajat olemme lisäksi lähes koko lukuvuoden ajan miettineet ensi vuonna käyttöön
otettavaa uutta lukion opetussuunnitelmaa, eli OPSia. Osa opettajista enemmän ja osa
vähemmän. Itse olen tässä työssä päässyt aika vähällä, mutta silti OPS on vienyt
varsinkin kevätpuolella lukuvuotta aikaa ja jaksamista.

Takana on siis ollut erittäin vauhdikas ensimmäinen vuosi Kiimingin lukiossa. Hauskaa on
kuitenkin koko ajan ollut ja uskon että seuraava vuosi ei ole yhtä kiireinen, joten siitä tulee
kaiken järjen mukaan vielä hauskempi! Talon käytänteet alkavat olla jo tutut, samoin
kollegat, joiden kanssa yhteispeli käyttää hyvin jo nyt. Toivonkin, ja uskon, että ensi
vuonna ehdin vielä paremmin keskittyä pelkästään siihen tärkeimpään juttuun työssäni, eli
opettamiseen ja oppilaisiin.

Jussi Tyni

OPPILASKUNTA

Rakastamme elää reunalla

Lukuvuoden alkaessa elokuussa opiskelijakunnan hallituksella ei ollut aavistustakaan,
kuinka työntäyteinen vuosi sillä on edessään. Oulun kaupungilla on suunnitelmissa
tiivistää lukioverkkoa siten, että lukio-opetus keskittyisi tulevaisuudessa pääsääntöisesti
Oulun

keskustan

tuntumaan.

Opiskelijakunnan

hallitus

on

pyrkinyt

aktiivisesti

vaikuttamaan siihen, että Kiimingin lukion tulevaisuus olisi Kiimingissä. Aktiivisella
kansalaisuudella tarkoitetaan sitä, että vaikutetaan ja toimitaan yhteiseksi hyväksi sekä
otetaan vastuuta yhteisistä asioista ja osallistutaan niiden hoitamiseen. Kuluneen
lukuvuoden aikana hallituksen jäsenet ovat päässeet harjoittamaan edellä mainittuja
taitoja ja kasvaneet aktiivisiksi kansalaisiksi. Yhteistyötä on tehty niin Haukiputaan kuin
Oulunsalon lukion kanssa, mistä on seurannut paljon hyvää: on istuttu yhdessä alas
pohtimaan,

mitä

voitaisiin

kaupunginvaltuutetuille,

tehdä,

synnytetty

on
uusi

verkostoiduttu,
reunalukiot-termi,

saatu
tehty

aikaiseksi

kirje

yhdessä

video

#rakkaudestareunalukioihin, jota on levitetty somessa. Opiskelijakunnan hallituksella on
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ollut myös suora yhteys Suomen Lukiolaisten Liittoon, jonka kanssa on niin ikään tehty
tiivistä yhteistyötä ja jonka toiminnassa hallitus on aktiivisesti mukana. Hallituksen jäsenet
ovat tavanneet henkilökohtaisesti oululaisia vaikuttajia ja päässeet hyvässä hengessä
keskustelemaan lukiomme tulevaisuuteen liittyvistä asioista. Opiskelijakunnan hallituksen
jäsenet Minna Laamanen ja Katariina Lehtonen sekä Suomen Lukiolaisten Liiton ja
lukiomme puolesta Jere Tapio kirjoittivat lukioverkkoasioista mielipidekirjoituksen, ja se
julkaistiin sanomalehti Kalevassa. Media on ollut kiinnostunut lukiomme opiskelijoiden
näkemyksistä,

ja

medianäkyvyyttä

olemme

saaneet

esimerkiksi

seuraavissa

tiedotusvälineissä: Kaleva, Helsingin Sanomat, Rantapohja, Oulu-lehti ja YLE:n uutiset.

Lukiolaki

määrittelee

opiskelijakunnan

halli-

tuksen yhdeksi tehtäväksi
opiskelijoiden

yhteis-

toiminnan

edistämisen.

Syksyn alussa uusi hallitus
ryhmäytyi

viikonloppu-

reissun

aikana

Pikku-

Syötteellä. Hankintoja on
tehty

tänä

mukavasti,

on

vuonna
hankittu

vilttejä ja peittoja, jatkojohto
kännyköiden
varten

sekä

palautuskoreja.

lataamista
pullonVasta-

painona kouluverkkoasioille
hallitus
jokaista

on

järjestänyt
koeviikkoa

edeltävinä päivinä karkkipäivän, jakanut perinteiseen tyyliin kirjoituksissa Laudatur-pikkuleipiä sekä organisoinut
joulukalenterin, jossa oli tänä vuonna erityisen messevät palkinnot. Teemapäiviäkin on
ollut, suosiota kerännyt villlasukkapäivä viimeisimpänä sekä keväällä mätsäyspäivä, The
matching day. Ystävänpäivän aikoihin ilmestyi koulumme tiloihin post it-lappuja, joihin oli
kirjattuna positiivisia ajatuksia elämästä ja olemisesta. Pääsiäistä edelsi jo perinteeksi
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muodostunut munajahti. Opiskelijakunnan tilan oma seinä päivitettiin uuteen kuosiin
kevätlukukauden aikana. Koulukuvaus järjestettiin heti koulun alettua elokuussa. Pitkät
perinteet ovat myös Ruka-viikonlopulla, jonka järjestelyissä opkh on ollut mukana.
Huhtikuun

alussa

hallituksen

jäseniä osallistui Rovaniemellä

järjestetyille Water

opiskelijakuntafestivaaleille. Watereilla tutustuttiin lukiolaisiin ympäri Suomen ja jäseniä
koulutettiin opk-toimintaan eri workshopeissa. Viimeisellä lukuvuoden kokonaisella viikolla
opkh järjesti päivädiscon, joka sai suupielet korviin niin opettajille kuin opiskelijoille.

Opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa ovat olleet kuluneena lukuvuotena mukana
seuraavat aktiiviset kansalaiset:

Minna Laamanen (pj.)

Sanna Mäkeläinen (vara pj.)

Pauliina Kallunki (2.vara pj.)

Katariina Lehtonen (pj:n oikea käsi ja

Teemu Pulli, rahastonhoitaja

somevastaava)

Juho Alasaarela, rahastonhoitaja

Katri Säävälä, sihteeri

Sauli Jussila

Micaela Järvenpää

Tuure Partanen

Oppilaskunnatilan uusi seinämaalaus
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LV 2015 – 2016 YLIOPPILAAT
Syksy 2015
Hamarinaho Iina
Kajava Janne
Lukkarila Katriina
Moilanen Terhi
Saastamoinen Matti
Siira Topias

Kevät 2016
Antti Juhana
Halonen Benjami
Heinonen Juha-Matti
Holappa Annika
Holappa Emma
Honkanen Aleksi
Huovinen Henna
Häkli Jani
Hökkä Josefiina
Illikainen Jenna
Jokela Aaro
Jurvakainen Johanna
Jussila Lauri
Jäntti Mikko
Karjalainen Nuutti
Karvonen Emilia
Korva Jari
Koukkula Antti
Kulmala Lauri-Matti
Kähkönen Janika
Laamanen Jutta
Lahtinen Aki
Launonen Henri
Laurila Iikka

Lehtola Juha
Leskelä Jyri
Liedes Joel
Lukkari Oona
Mikkonen Keni
Mustola Jenni-Maria
Mustonen Jonas
Nevalainen Lassi
Niemelä Anniina
Niemelä Elsa
Ojala Arttu
Ojala Lotta
Palokangas Kalle
Parviainen Noora
Paukkeri Aino
Pennanen Venla
Poukkula Inka
Pyky Samppa
Pyykkönen Sofia
Pähtilä Joel
Ristikaarto Tytti
Roininen Eino
Rusanen Arttu
Räihä Heta-Liina
Satokangas Ville
Seluska Saku
Singh Puneet
Soirio Ilari
Tapio Jere
Turtinen Hanna
Tyni Juho
Vähkyrä Henna
Ylitolonen Joonatan
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1B ro. Markku Perälä

1C ro. Aini Yli-Pyky

Koskelo Niklas

Partanen Henna

Kosola Samuel Matias

Partanen Tuure

Kouvala Kiia

Pentti Jaakko

Kovács Ilona

Pesola Väinö

Alasaarela Juho

Kuisma Harri

Prové Tom

Bordi Anu

Kukka Joona

Rajala Vilma

Demir Nizam

Kumpulainen Jerry

Richards Sophia

Dhaimash Mafas

Kuorilehto Kasperi

Saastamoinen Atte

Haataja Jere

Kyröläinen Anette

Salonen Jasmin

Heikkilä Tia

Lauriala Mira

Saukko Valtteri

Heikkinen Iisa-Liina

Laurila Hanna

Siekkinen Johanna

Hekkala Saku

Laurila Jutta

Siekkinen Maria

Hiltunen Juho

Lehtikangas Beada

Silvan Joni

Holmi Anna-Sofia

Lehtosaari Veera

Simonen Mira

Honkanen Elina

Liias Iida-Maria

Syväsalmi Sara-Olivia

Huurre Visa

Meriläinen Lauri

Säävälä Katri

Häkli Pauliina

Meriläinen Roosa

Taponen Henry

Hämäläinen Ville

Miettinen Emma

Taskila Jesse

Härkönen Alex

Moilanen Iiris

Tolonen Joona

Hörkkö Iida

Moilanen Jenni

Tolvanen Roope

Illikainen Janika

Mäenpää Iisa

Toppinen Tuomas

Ilo Niko Petteri

Mäntyniemi Niina

Tornberg Aapo

Isomaa Julia

Nevalainen Eemeli

Törmi Janina

Järvenpää Micaela

Nisula Jere

Viide Isabella

Karjalainen Aapo

Ojala Henna

Viio Juho

Karjalainen Anni

Ollila Jyri

Karvonen Niklas

Pakanen Eveliina

OPISKELIJALUETTELO
1A ro. Elisa Lehtola

Kenakkala Joonas
Keränen Rami
Kitinprami Nico
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2A ro. Eija Iisakka
Ahokas Ville
Ahonen Tiina
Ervasti Helena
Haho Jonne
Haikara Eerika
Halonen Niina
Hannula Ella
Hansen-Haug Anton
Harju Jaakko
Hautala Belinda
Heikkilä Julia
Huovinen Paulus
Huru Laura
Hökkä Sanni
Ihme Eepi
Illikainen Linnea
Illikainen Patrik
Johnson Alina
Jurmu Sofia
Jussila Sauli
Järvenpää Roosa
Kallunki Pauliina
Kauppinen Fanni
2B ro. Kaarina Mehtätalo
Kinnunen Linda
Korhonen Tommi
Kylmäluoma Ville
Laamanen Minna
Lakkapää Matias

Laurila Kia

Särkkä Henri

Lehto Joel

Takkinen Roope

Louhela Mika Johannes

Takkinen Salla

Mutanen Atsalea

Tervo Aapo

Myllymäki Aleksi

Timisjärvi Sanni

Mäkeläinen Sanna

Turpeinen Silja

Nevalainen Anni-Maaria

Turtinen Henna

Niemi Toni

Tyni Sanni

Nousiainen Sami

Vähkyrä Mira

Ojala Elias

Yavuz Ruusu

Ollila Saana
Orreveteläinen Jenni

3A ro. Outi Kukkonen

Paso Timo
Antti Juhana
2C ro. Paula Soukkamäki

Erkkilä Essi
Eskola Ville

Pehkonen Aliisa

Haataja Sara

Pentikäinen Martti

Haho Kirsikka

Piri Eveliina

Haikara Taneli

Piri Jesse

Halonen Benjami

Pitkänen Akseli

Hamara Matias

Pulli Teemu

Heikkilä Jere

Putkonen Joona

Heimonen Jouni

Pönkkö Anna

Heinonen Juha-Matti

Rautanen Julia

Holappa Annika

Ruokamo Jari

Holappa Emma

Ryynänen Ville

Honkanen Aleksi

Salmijärvi Pinja

Hu Casper

Siekkinen Jere

Huovinen Henna

Siltala Niko

Häkli Jani

Soikkeli Silja

Hökkä Jenna

Stenius Milla

Hökkä Josefiina

Suvanto Elmeri

Illikainen Jenna
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Jokela Aaro

Leskelä Jyri

Puurunen Janne

Jurvakainen Johanna

Liedes Joel

Pyky Samppa

Jussila Lauri

Lukkari Oona

Pyykkönen Sofia

Jäntti Mikko

Mettovaara Jussi

Pähtilä Joel

Karjalainen Nuutti

Mikkonen Keni

Rajavaara Heta

Karvonen Emilia

Mustola Jenni-Maria

Riikola Salla-Kaisa

Korva Jari

Mustonen Jonas

Rintasaari Jussi

Koukkula Antti

Mäenpää Aukusti

Ristikaarto Tytti

Kovalainen Enna

Nevalainen Lassi

Roininen Eino

Kulmala Lauri-Matti

Niemelä Anniina

Ruokamo Topias

Niemelä Elsa

Rusanen Arttu

Ojala Arttu

Räihä Heta

Ojala Lotta

Saarijärvi Aukusti

Kuopusjärvi Arttu

Palokangas Kalle

Satokangas Ville

Kuusela Karoliina

Partanen Sami

Seluska Saku

Kähkönen Janika

Parviainen Noora

Seppälä Janrik

Laamanen Jutta

Paukkeri Aino

Singh Puneet

Lahtinen Aki

Pennanen Venla

Soirio Ilari

3B ro. Marja Pirilä

Launonen Henri
Laurila Iikka

Tapio Jere
3C ro. Jussi Tyni

Laurila Noora

Turtinen Hanna
Tyni Juho

Laurila Saku

Poukkula Inka

Vähkyrä Henna

Lehtola Juha

Puolitaival Klaus

Väänänen Saara

Lehtonen Katariina

Puumalainen Niko

Ylitolonen Joonatan
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YLIOPPILAIDEN STIPENDIT JA PALKINNOT
Holappa Emma

Heinonen JuhaMatti
Huovinen Henna
Häkli Jani

Jäntti Mikko
Karjalainen Nuutti
Korva Jari
Kulmala Lauri-Matti

Kähkönen Janika
Nevalainen Lassi

Niemelä Anniina
Niemelä Elsa
Ojala Arttu

Aktiivinen toiminta opiskelijakunnassa
Menestyminen opinnoissa
Menestyminen psykologian opinnoissa
Menestyminen terveystiedon yokokeessa
Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomi

stipendi
stipendi
kirja

Aktiivinen toiminta opiskelijakunnassa
Sisukas opiskelija
Menestyminen kemian yo-kokeessa
Menestyminen pitkän matematiikan
yo-kokeessa
Menestyminen äidinkielen ja
kirjallisuuden yo-kokeessa
Paras yo-tutkinnon pakollisissa aineissa
Pitkäjänteinen ja menestyksekäs työ
matematiikassa
Yritteliäs opiskelija
Menestyminen englannin yo-kokeessa
Menestyminen uskonnon yo-kokeessa
Menestyminen fysiikan yo-kokeessa
Menestyminen pitkän matematiikan
yo-kokeessa
Menestyminen ruotsin yo-kokeessa
Menestyminen äidinkielen ja
kirjallisuuden yo-kokeessa
Pitkäjänteinen ja menestyksekäs työ
matematiikassa
Menestyminen terveystiedon yokokeessa
Menestyminen kemian yo-kokeessa
Menestyminen pitkän matematiikan
yo-kokeessa
Menestyminen pitkän saksan yokokeessa
Menestyminen valtakunnallisen
matematiikkakilpailun avoimessa sarjassa
Menestyminen äidinkielen ja
kirjallisuuden yo-kokeessa
Pitkäjänteinen ja menestyksekäs työ
matematiikassa
Menestyminen terveystiedon yokokeessa
Menestyminen ruotsin yo-kokeessa
Menestyminen yo-kirjoituksissa
Menestyminen historian opinnoissa

stipendi
Kiimingin lukion opiskelijakunta
stipendi
MLL:n Kiimingin osasto
lehti 12 kk Kemia-lehti

stipendi
kunniakirja

stipendi

Kiimingin lukion opiskelijakunta
Kauppahuone Candelinin säätiö
Oulun seudun psykologianopettajat ry
Oulun seudun terveystiedon- ja
liikunnanopettajat

kirja
stipendi

Teknologiateollisuus
Kiimingin lukion äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajat
Kiimingin lukio

lahjakortti
stipendi
kirja
stipendi
stipendi

Maisa Spangar
Kiimingin Yrittäjät ry
Kustannusosakeyhtiö Otava
Oulun seurakuntayhtymä
MAOL-Oulun seutu ry

stipendi
kirja

Oulun Rakennustekniikan säätiö
Sverigekontakt i Finland

kirja

Kustannusosakeyhtiö Otava

lahjakortti Maisa Spangar
stipendi
Oulun Sydänkeskus Oy
lehti 12 kk Kemia-lehti
stipendi

Teknologiateollisuus

kirja

Saksan suurlähetystö

kunniakirja MAOL ry
kirja

Suomalainen kirjakauppa

lahjakortti Maisa Spangar
stipendi
kirja
stipendi
kirja

Oulun Sydänkeskus Oy
Pohjola-Norden
Lions Club Kiiminki
Oulun Historiaseura ry
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Ojala Lotta

Palokangas Kalle

Pennanen Venla

Poukkula Inka
Pähtilä Joel
Roininen Eino
Räihä Heta
Seluska Saku
Tapio Jere

Turtinen Hanna
Vähkyrä Henna
Ylitolonen Joonatan

Menestyminen kemian yo-kokeessa
Menestyminen äidinkielen ja
kirjallisuuden yo-kokeessa
Pitkäjänteinen ja menestyksekäs työ
matematiikassa
Menestyminen yo-kirjoituksissa
Menestyminen pitkän matematiikan
yo-kokeessa
Pitkäjänteinen ja menestyksekäs työ
matematiikassa
Menestyminen yo-kirjoituksissa
Menestyminen äidinkielen opinnoissa
Pitkäjänteinen ja menestyksekäs työ
matematiikassa
Menestyminen terveystiedon yokokeessa
Menestyminen yo-kirjoituksissa
Menestyminen historian opinnoissa
Aktiivinen opiskelija
Menestyminen terveystiedon yokokeessa
Talousosaaja
Menestyminen englannin yo-kokeessa
Aktiivinen ja aikaansa seuraava opiskelija
Aktiivinen toiminta opiskelijakunnassa
Yhteisöllisyyttä edistävä toimija
Menestyminen äidinkielen ja
kirjallisuuden yo-kokeessa
Talousosaaja
Yritteliäs opiskelija
Tsemppaaja

lehti 12 kk Kemia-lehti
kirja

Kustannusosakeyhtiö Otava

lahjakortti Maisa Spangar
stipendi
Lions Club Kiiminki
stipendi

Oulun Rakennustekniikan säätiö

lahjakortti Maisa Spangar
stipendi
Lions Club Kiiminki
lehti 12 kk Rantapohja Oy
lahjakortti Maisa Spangar
Oulun seudun terveystiedon- ja
stipendi
liikunnanopettajat
stipendi
Lions Club Kiiminki
kirja
Oulun Historiaseura ry
lehti 3 kk Kaleva
stipendi
stipendi
kirja
lehti 12 kk
stipendi
stipendi

Oulun Sydänkeskus Oy
Nordea Pankki
Kustannusosakeyhtiö Otava
Sanoma Pro Oy
Kiimingin lukion opiskelijakunta
Kauppahuone Candelinin säätiö

kirja
stipendi
stipendi
stipendi

Kustannusosakeyhtiö Otava
Nordea Pankki
Kiimingin Yrittäjät ry
Nordea Pankki

JATKAVIEN OPISKELIJOIDEN STIPENDIT JA
PALKINNOT 2016
Hautala Belinda

Menestyminen ruotsin kielen opinnoissa

kirja

Pohjola-Norden

Holmi Anna-Sofia
Laurila Saku
Meriläinen Lauri

muistitikku
kirja
Tiede-lehden
vuosikerta
stipendi

Kiimingin lukio
Markku Perälä
Tiede-lehti

Mettovaara Jussi

Menestyminen äidinkielen opinnoissa
Menestyminen englannin yo-kokeessa
Kiinnostuksesta tieteisiin ja osoituksena
monipuolisesta ja kypsästä ajattelusta
Menestyminen kaukalopallon SM-kisoissa

Miettinen Emma

Menestyminen ruotsin kielen opinnoissa

kirja

Pohjola-Norden

Kiimingin lukio
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Nevalainen Eemeli
Ojala Henna
Ollila Saana
Pehkonen Aliisa
Pentikäinen Martti

Pulli Teemu
Siltala Niko
Silvan Joni
Tervo Aapo
Turtinen Henna

Menestyminen englannin kielen
opinnoissa
Tutkiva asenne ruotsin oppimisessa

kirja

Sanoma Pro

muistitikku

Kiimingin lukio

Menestyminen englannin kielen
opinnoissa
Menestyminen äidinkielen opinnoissa
Menestyminen englannin kielen
opinnoissa
Tutkiva asenne ruotsin oppimisessa
Avoin ja utelias suhtautuminen fysiikan
opintoihin
Menestyminen valtakunnallisessa lukion
kemiakilpailussa

muistitikku

Kiimingin lukio

muistitikku
muistitikku

Kiimingin lukio
Kiimingin lukio

muistitikku
kirja

Kiimingin lukio
Hannu Heinänen

kunniakirja

MAOL ry

Vuoden kiekkotietäjä
Tutkiva asenne ruotsin oppimisessa
Menestyminen englannin kielen
opinnoissa
Tutkiva asenne ruotsin oppimisessa
Avoin ja utelias suhtautuminen fysiikan
opintoihin

kiertopalkinto
muistitikku
kirja

Kiimingin lukio
Kiimingin lukio
Sanoma Pro

muistitikku
kirja

Kiimingin lukio
Hannu Heinänen
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SEURAAVA LUKUVUOSI

Koulu alkaa keskiviikkona 10.8.2016 klo 9.

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

