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REHTORIN TERVEHDYS
Hyvät lukijat!
Kiimingin lukion kuudes lukuvuosi yhtenä Oulun
kaupungin

lukiona

Kuluneena

lukuvuonna

palveluverkkokeskustelua

lähestyy
on

päätöstään.
käyty

jälleen

sekä

lukio-

verkkokeskustelua. Kiimingin lukiota on esitetty
siirrettäväksi keskikaupungille ja yhdistettäväksi
toiseen lukioon. Kaupunginvaltuusto käsittelee
taas kesäkuussa koulun kohtaloa. Me tietysti täällä
Kiimingissä vastustamme moisia suunnitelmia.
Erityisesti opiskelijakunnan hallitus on ollut näyttävästi esillä puolustamassa koulua.
Kiimingin lukiossa asetettiin kolme tavoitetta lukuvuodelle 2017 – 2018. Näistä
ensimmäinen

tavoite

oli

lukion

perustehtävä

eli

ylioppilaat

ja

jatko-

opintokelpoisuus. Tavoitteena oli saada kaikille opiskelijoille lukion päättötodistus
ja ylioppilastutkintotodistus. Tässä meillä on vielä petraamisen varaa, sillä ylioppilaita
valmistui syksyllä 5 ja nyt keväällä 41. Tavoitteena oli myös, että lukiosta eroaminen
vähenisi. Lukiossa opiskeli kuluneena lukuvuonna noin 250 opiskelijaa, joita opetti
20 opettajaa. Opiskelijoille pyrittiin antamaan laadukasta ja mahdollisimman hyvin
yksilön huomioon ottavaa opetusta.
Toinen

tavoite

motivoituminen

ja

kehittämiskohde

opiskeluun,

ylpeys

oli

Kiimingin

omasta

lukion

tekemisestä

me-henki
ja

ja

innostus

opiskeluun. Tarkoituksena on ollut 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.
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Olemme palkinneet joka jakso Jakson helmet, jotka ovat opettajien valitsemia ja
jossain tietyssä asiassa ansioituneita opiskelijoita. He ovat saaneet palkinnoksi
Eliittilukio-repun.
Tiedätkös mistä nimi Kiimingin eliittilukio tulee? Tämä on osin humoristinen
lempinimi lukiolle, mutta taustalla on seuraava tarina: Perinteisesti lukioita on
tiedotusvälineissä rankattu keväällä ylioppilaskirjoitusten valmistettua. Suomen
tietotoimisto

vertasi

lopputulokseen.

Sinä

keväällä
vuonna

2014

ensimmäistä

Kiimingin

lukio

kertaa

sijoittui

lukion

lähtötasoa

Pohjois-Pohjanmaalla

ensimmäiseksi ja koko maassa kymmenenneksi parhaaksi lukioksi. Kevään uuden
ylioppilaan puheen piti lukiomme opiskelija Heikki Moilanen, ja hän päätti puheensa
sanoihin: ”Me teimme tästä Kiimingin eliittilukion.” Silloinen lukiomme opiskelija Inkeri
Kokko vielä maalasi koululle vaakunan, joka on lukion portaikossa esillä ja
maalauksen vaakunassa lukee Kiimingin eliittilukio.
Kolmas tavoite oli sähköisyys läpi lopullisesti. Tarkoituksena oli hyödyntää entistä
enemmän

tietotekniikan

mahdollisuuksia

kuten

opetusteknologian

laajempaa

käyttöä. Samoin tarkoituksena oli tehostaa someviestintää. Ylioppilaskirjoitukset
muuttuvat

kokonaan

sähköisiksi

ensi

lukuvuoden

aikana.

Olemme

hyvin

valmistautuneita niihin.
Opettajien muodostamat tiimit kehittivät edelleen koulua. Tänä lukuvuonna ne olivat:
suunnittelutiimi (jäseninä Pia Räsänen, pj., Jorma Päätalo ja Aini Yli-Pyky), tietoja viestintäteknologiatiimi (Marja Pirilä, pj., Hannu Heinänen, Anna Kalliokoski,
Jorma Päätalo, Jussi Tyni ja Aini Yli-Pyky), turvallisuustiimi (Outi Kukkonen, pj.,
Eija Iisakka, Kaarina Mehtätalo, Sirpa Pohjola, Päivi Pakkala-Piuhola ja Pasi
Rajakangas), kestävä kehitys –tiimi (Eija Iisakka pj., Heli Haapala, Kaarina
Mehtätalo ja Sirpa Pohjola), juhlatiimi (Paula Soukkamäki pj., Heli Haapala, Anna
Kalliokoski, Outi Kukkonen, Markku Perällä, Marja Pirilä, ja Anna-Elina Väisänen)
sekä unelmat-tiimi (Nina Kallunki pj., Hannu Heinänen, Markku Perälä, Päivi
Tuikkala ja Jussi Tyni).
Yhteistyötä

jatkettiin

edelleen

yläkoulujen

kanssa.

Yläkoululaiset

kävivät

tutustumassa lukiolla avointen ovien päivänä. Kevät huipentuu taas teemapäivään:
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opettajat paistavat muurinpohjalettuja ja vohveleita opiskelijoille. Olemme jälleen
kutsuneet vieraaksi kahdeksasluokkalaisia lettukesteille, leikkimielisiin peleihin sekä
konserttiin. Tänä vuonna saamme myös ensimmäistä kertaa vieraaksi Laivakankaan
kasit. Kiimingin seurakunnan abiparkki kirjallisten kokeiden iltapäivinä on ollut
suosittu. Kun kokelas tulee kokeesta, hän voi mennä luokkaan juomaan kahvia tai
mehua,

syömään

jotain

pientä

makeaa

sekä

keskustelemaan

kokeesta

ryhmäytymispäivät

syksyllä,

työntekijöiden ja toisten kokelaiden kanssa.
Teemapäiviä

ovat

olleet

muun

muassa

penkinpainajaispäivä ja näyttävä wanhojen tanssi -päivä. Osallistuimme myös
Ouluhallissa

pidettyihin

Oulun

lukioiden

yhteistanssitilaisuuteen.

Kävimme

yöjoulukirkossa. Meillä on ollut kuukauden vieraita. Muutamia mainitakseni piispa
Samuel Salmi teki helmikuussa piispantarkastuksen Kiimingin lukioon ja pidimme
paneelin. Entinen opiskelijamme Hannu Laukkanen kävi puhumassa marraskuussa
yritystoiminnasta

ja

Taloudellisen

tiedotustoimiston

johtaja

Liisa

Tenhunen-

Ruotsalainen vieraili, ja oli paljon muitakin vieraita, sekä me teimme paljon vierailuja.
Korostimme yrittäjyyttä.
Uutta ja erilaista verrattuna edellisvuosiin oli syksyllä toteutettu tiimijakso ykkösille.
Jakso onnistui hienosti. Meillä oli huippuhyvät ja koulutetut tiimiopettajat Eija Iisakka,
Anna Kalliokoski, Kaarina Mehtätalo, Markku Perälä ja Jussi Tyni, jotka ohjasivat
tiimijakson kakkosjaksossa. Kaikki ykköset oli jaettu viiden hengen tiimeihin, ja he
opiskelivat tiimitehtävien avulla äidinkielen, englannin, uskonnon, maantieteen ja
tietotekniikan ykköskurssien kurssisisällöt.
Opiskelijakunnan hallitus on organisoinut hyviä ja viihtyisyyttä lisänneitä tapahtumia
ja tempauksia vuoden aikana. Lukiossa on opiskeltu opetussuunnitelman mukaisesti.
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
kaikkiaan hyvä.
Pia Räsänen, rehtori
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KOULUN HENKILÖKUNTA
OPETTAJAT
KM

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

FM

Heli Haapala, ruotsi. Puh. 050 379 6951

FM

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

FM

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

FM

Anna Kalliokoski, äidinkieli ja kirjallisuus, viro sekä kirjasto.

Puh.

050 379 410.
TaM

Nina Kallunki, kuvataide ja yrittäjyyskasvatus. Puh. 050 566 4163

FM

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

TM

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

FM

Markku Perälä, englanti. Puh. 050 439 6711.

FM

Marja Pirilä, saksa, englanti. Puh. 050 379 7724.

FM

Sirpa Pohjola, matematiikka. Puh. 050 439 6812.

FL

Jorma Päätalo, yhteiskuntaoppi, yrittäjyyskasvatus, 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

Anna Sirviö, äidinkieli ja kirjallisuus.

FM

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

FM

Jussi Tyni, matematiikka, tietotekniikka. Puh. 050 3797 771.

FM

Aini Yli-Pyky, vararehtori, matematiikka ja kemia. 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:

Hanna Forss ja Heli Tuohimaa (ISS)

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
Terveydenhoitaja
Kaikki lukion 1.luokkalaiset, sekä tytöt että pojat, on kutsuttu
terveystarkastukseen. Opiskelijat on tavoitettu hyvin tarkastuksiin.
Tänä vuonna myös 2.luokan tytöt kutsuttiin pieneen
terveystapaamiseen, jonka pohjalta annettiin lääkäriaika sitä
tarvitseville.
Terveydenhoitaja on pitänyt avointa vastaanottoa paikalla ollessaan klo
10 - 11, jolloin opiskelijat ovat voineet hakeutua vastaanotolle ilman
ajanvarausta.
Terveydenhoitaja on järjestänyt myös paljon tukikäyntejä
terveystarkastuksien jatkoksi. Opiskelijoita on ohjattu lisäksi kuraattori- ja
psykologipalveluihin.
Lukuvuosi on ollut antoisa ja täynnä mukavia kohtaamisia!

Terveydenhoitaja Petra Ilvesluoto, p. 040 5029 191
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Koulukuraattori ja koulupsykologi
Lukuvuonna 2017 - 2018 yhteisöllinen
opiskeluhuoltotyö kiinnittyi koulun arkeen.
Kuraattori ja psykologi osallistuivat tiimijakson
toteuttamiseen työnohjauksen merkeissä.
Myöskään 2.- ja 3.-vuoden opiskelijoita ei
unohdettu. Heille järjestettiin tiimijakson aikana
”toisen kerroksen väen aamukahvit”.
Tiimijaksolta kokemukset olivat hyviä.
Osallistujat ryhmäytyivät hyvin ja omaaloitteisuus koulutyöhön lisääntyi.
Ryhmähengen ja opiskeluinnon lisäännyttyä
tarve yksilökäynneille yksinäisyyden vuoksi on
positiivisesti vähentynyt.
Vierailijoita hyvinvointipysäkeillä oli tänä vuonna Poikien talolta, Action-liikunnasta ja
Oulun kaupungin kesätyövälityksestä.
Yksilökäynnit toteutuivat lähes lain vaatimassa ajassa. Yksilökäynneille opiskelijat
ohjautuivat vanhempien ja koulun henkilökunnan kautta sekä omatoimisesti.

Koulukuraattori Hanna Laurila, p. 040 6326 939
Koulupsykologi Kati Palosaari, p. 040 6326 069

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 auttaa erityisesti kielellisiin
erityisvaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa. Oppimisen tuen tarpeesta voi
keskustella aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan
kanssa.
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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
luku- ja 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
tarvittaessa
laatia
opiskelijan
luku/kirjoitusvaikeudesta lausunnon ylioppilastutkintolautakunnalle. Syksystä 2016
alkaen lukilausunnot ja erityisjärjestelyhakemukset on tehty sähköisesti.
Erityisjärjestelyjä tulee kokeilla hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeeseen
ilmoittautumista. Opiskelija sopii rehtorin kanssa ylioppilastutkintokokeen
suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelyistä.

opiskelijan tuen
arvioinnissa.

tarve

otetaan huomioon

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
oppitunneilla, koetilanteissa sekä

Erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulupsykologi, koulukuraattori, opettaja tai
kouluterveydenhuollon asiantuntija voi suositella ja laatia PTS:n opiskelijan, ja alle
18-vuotiaan 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, puh. 050 382 7350,
jouko.lindberg@ouka.fi. Yhteydenotot myös Wilman kautta.
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7 VIIKKOA, 85 OPISKELIJAA, 17 TIIMIÄ, 5 OPETTAJAA,
3 KOTILUOKKAA JA ILOINEN TUNNELMA
Jokaisesta luokkahuoneesta tulvi voimakas kahvin tuoksu. Riippumatto oli jo
varattuna luokkaan astuessa, ja tunnelmavalot tuikkivat kauniisti. Pulpetit oli aseteltu
pöytäryhmiin. Pöydillä oli päivän sanomalehti, tusseja, kartonkia, läppäreitä ja
kahvimukeja.
Kiimingin lukion tiimijakso toisessa jaksossa syksyllä 2017 oli ensimmäinen laatuaan
Pohjois-Suomen lukioissa. Se antoi niin opiskelijoille kuin opettajille monia
mahdollisuuksia kokeilla erilaisia tapoja oppia ja opettaa. Oppiminen tapahtui viiden
opiskelijan tiimeissä, joissa yhteistyö täysin erilaisten ja tuntemattomienkin ihmisten
kanssa oli välttämätöntä.
Tiimijaksolla opiskelimme viittä eri ainetta: uskontoa, maantiedettä, äidinkieltä ja
kirjallisuutta, englantia ja tietotekniikkaa. Opiskelussa käytimme useita erilaisia
metodeja ja oppimateriaaleja. Teimme esimerkiksi mediaseurantatehtävän,
uutisanalyysin ja harjoittelimme eri tekstilajeja. Nauhoitimme englanninkielisen
kuunnelman, teimme oppimispelejä ja järjestimme uskonnollisia juhlia.
Saimme myös vierailijoita tiimijaksollemme. Tubettaja Annika kävi kertomassa meille
työstään ja elämästään, ja Rauhan Tervehdys -lehden toimitussihteeri Elsi Salovaara
kävi kertomassa meille muun muassa valeuutisoinnista ja sananvapaudesta.
Osallistuimme maahanmuuttajien meille järjestämiin työpajoihin, joissa kuulimme
heidän kokemuksistaan kotimaansa taakseen jättämisestä ja elämästä Suomessa.
Myös me pääsimme käymään vierailuilla. Osa opiskelijoista kävi katsomassa Oulun
kaupunginteatterissa Rautatie-näytelmän, ja osa oli tutustumassa Fingersoftin
pelikampukseen.
Jokaiselle tiimijakson viikolle oli oma teemansa, jota työstettiin viikkotehtävässä.
Alkuviikosta ahkeroimme aina työpajoissa, joista irtosi paljon uutta tietoa
viikkotehtävää varten. Perjantait olivat viikkotehtävien purkupäiviä. Jokainen tiimi
esitteli silloin viikon aikana ahertamansa työn omalle ryhmälleen.
Tiimijaksosta on tulevaisuudessa hyötyä, sillä se kehittää muun muassa
työelämässä tarvittavia yhteistyötaitoja sekä rohkaisee itsensä ilmaisemiseen.
Lisäksi jakso parantaa yhteishenkeä sekä itsetuntemusta. Jakson aikana opimme
kantamaan enemmän vastuuta opinnoistamme.

Jutta Väänänen, Jenni Tyni ja Aino Ylipahkala

11

ILOITSEMME ITSENÄISYYDESTÄ
14. marraskuuta koulullamme järjestettiin Iloitsemme Itsenäisyydestämme musiikkijuhla satavuotiaan Suomen kunniaksi. Juhlan järjestäjänä toimivat Kiimingin
lukion musiikki 3-kurssin opiskelijat projektimuotoisesti sekä Jokirannan yläasteen
opiskelijoita musiikinopettaja Anna-Elina Väisäsen ohjaamana.
Lukion kuvataiteen opiskelijat tekivät kutsuja sekä ilmoituksia ja juhlasta laitettiin
myös ilmoitus paikallislehtiin. Juhla esitettiin kolmeen kertaan; ensin päivällä esitystä
tulivat katsomaan Jokirannan koulun oppilaat, illalla järjestettiin toinen esitys, johon
olivat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, ja tuolloin esitystä oli myös katsomassa
eritysvieraina lottia ja veteraaneja. Seuraavana päivänä esitys esitettiin vielä
Kiimingin lukion opiskelijoille. Juhlaan osallistui myös Kiimingin seurakunnan
kirkkoherra, Pauli Niemelä.
Anna-Elina Väisänen

PIISPANTARKASTUS 2.2.2018
Lukiolla pidettiin 2. päivä helmikuuta
piispantarkastus, jonka juonsivat Milla
Niemelä ja Kalle Pyky.
Panelisteina toimivat piispa Samuel Salmi,
Kiimingin seurakunnan nuorisotyönohjaaja
Elisa Hinkkala, lehtori Outi Kukkonen,
lukiojohtaja Pekka Fredriksson sekä
opiskelijaedustajana Juho Alasaarela.
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Kuva 1: Outi Kukkonen, Elisa Hinkkala sekä Samuel Salmi

Kuva 2: Pekka Fredriksson sekä Juho Alasaarela
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Tässä panelistien tsemppiviestit lukiolaisille:

Hyvin olette vetäneet tähän asti. Älkää jättäkö
puolitiehen.
Opiskelijakunnan puheenjohtaja Juho Alasaarela

Ole riuska ja rohkea.
Lukiojohtaja Pekka Fredriksson

Riittää, kun teet parhaasi.
Nuorisotyönohjaaja Elisa Hinkkala

Luota itseesi. Haasta itsesi.
Opettaja Outi Kukkonen

Luottakaa itseenne ja luottakaa tulevaisuuteen.
Piispa Samuel Salmi
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POPULÄÄRIKULTTUURIA RUOTSIKSI

Ruotsin syventävän 7.
kurssin
opiskelijat
osallistuivat
huhtikuun
lopulla Populärkultur i
Sverige – seminaariin
Oulun
yliopistolla.
Seminaari oli osa Svensk
vår i Uleåborg -päiviä,
joiden aikana Ruotsi ja
ruotsi näkyivät ja kuuluivat
Oulussa hyvinkin erilaisin
tavoin, seminaarin lisäksi
mm. erilaisin kulttuuritapahtumin ja -luennoin.
Seminaarissa kuulimme eloisan ja mukaansatempaavan, toimittaja Erkki Kurosen
kertomana Euroviisuista ja miksi nimenomaan Ruotsi menestyy niissä vuodesta
toiseen. Vastaus oli, että Ruotsissa Euroviisut otetaan tosissaan, på allvar ja siellä
on hyviä laulun tekijöitä.
Erkin suomalaisten juurien ja eläytyvän esittämistavan ansiosta opiskelijat saivat
eniten sisällöllisesti irti hänen esityksestään.
Odotettu oli myös muotitoimittaja Susanna Strömquist, joka kertoi ajankohtaista
ruotsalaisesta muodista.
Seminaarin kruunasi rap-artisti Max Perkele, joka niin ikään ruotsinsuomalaisena on
valinnut juuriaan kuvaavan ja tietoisesti provosoivan taiteilijanimen. Häneltä saimme
kuulla hänen musiikkinsa taustoista ja lopuksi nauttia esityksestä.
Vaikka innostuneimpia ohjelmasta taisivat olla mukana olleet ruotsin ja musiikin
opettajat, saivat opiskelijatkin maistiaisia Ruotsista ja toivottavasti myös uusia
näkökulmia ja motivaatiota ruotsin opiskeluun ja käyttämiseen. Lukion
korkeakouluyhteistyö sai niin ikään pienen lisän.

Heli Haapala
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NUORISOVAALIT ”PRESSA” KIIMINGIN LUKIOLLA
Tasavallan presidentin vaalien yhteydessä järjestettiin myös nuoriovaalit, joissa alle
18-vuotiailla peruskoulun ja toisen asteen opiskelijoilla oli mahdollisuus äänestää
nuorten valitsemaa presidenttiä. Tällä kertaa mukana oli yli 800 oppilaitosta ympäri
Suomen ja tapahtuman toteuttajana toimi tuttuun tapaan Suomen Nuorisotyö –
Allianssi ry.
Nuorisovaalit jäljittelevät virallisia valtiollisia presidentinvaaleja ja ehdokasasettelu
niissä on sama. Vaalit toteutetaan uurnavaaleina. Nuorisovaalit on erinomainen
opetus- ja oppimistapahtuma, jossa politiikka tulee nuorten lähelle ja koulun arkeen.
Niiden tavoitteena on vahvistaa nuorten kiinnostusta vaaleja, ehdokkaita ja
äänestämistä kohtaan.
PRESSA -vaalit järjestettiin tammikuun toisella viikolla, jolloin äänestämässä kävi
valtakunnallisesti miltei 69 000 nuorta. Kiimingin lukiolla vaalit pidettiin perjantaina
12. tammikuuta ja äänestyspaikka oli avoinna parin tunnin ajan. Vaaleille annettu
ajankohta sopi lukiollemme huonosti, sillä käynnissä olleen jaksoviikon takia talossa
oli esimerkiksi tavallista vähemmän opiskelijoita kurssiin liittyneiden vierailukäyntien
takia. Äänestysprosentti oli vain 20 %, mikä lienee Kiimingin lukiolla pidettyjen
nuorisovaalien kohdalla toistaiseksi alhaisin tulos.
PRESSA -vaalin ensimmäisellä kierroksella Kiimingin lukiolla annetuissa äänissä
suosituimmaksi nousi ehdokas nro 8, Sauli Niinistö, joka sai 67% äänistä. Hänen
jälkeensä seuraavaksi eniten ääniä sai ehdokas nro 7, Paavo Väyrynen. Ehdokkaat
Merja Kyllönen, Pekka Haavisto ja Laura Huhtasaari jakoivat kolmannen tilan
tasapisteillä. Muut ehdokkaat eivät saaneet ääniä Kiimingin lukiolla. Koska
nuorisovaalit ratkesivat – kuten virallisetkin presidentinvaalit – ensimmäisellä
kierroksella, toista kierrosta ei pidetty. Sauli Niinistö oli nuorten valinta presidentiksi
myös valtakunnallisesti, sillä hän saavutti 68% kaikista annetuista äänistä. Toiseksi
kiri Pekka Haavisto ja kolmanneksi Laura Huhtasaari.
Outi Kukkonen

FYSIIKAN OPISKELIJAT CERNIN YDINTUTKIMUSKESKUKSESSA
Joukko valinnaisen fysiikan opiskelijoita ja opettaja kävivät huhtikuun 18. – 23 päivä
opintomatkalla Cernin ydintutkimuskeskuksessa Sveitsin Genevessä. Ohjelmaan
kuului Cernissä olevien hiukkaskiihdyttimien esittelyä, niillä tehtävien tutkimusten ja
saatujen tulosten esittelyä. Suurin osa luennoista ja kiertokäynneistä oli
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suomenkielisiä, mutta esittelyjä ja luentoja kuultiin myös englannin kielellä.
Keskuksessa on jatkuvasti käynnissä useita eri fysiikan osa-alueita koskevia
tutkimuksia. Aiheita olivat mm. antimaterian valmistus, universumin eri kohteiden
(esim. mustien aukkojen) tutkiminen ja ilmaston lämpenemiseen vaikuttavien
pienhiukkasten tutkiminen. Lisäksi tutustuttiin Cernin tietojenkäsittelysysteemiin ja
konetekniikan pajaan. Opiskelijat pääsivät myös itse rakentamaan sumukammiohiukkasilmaisimen, jolla voitiin välittömästi havaita Maan pinnalle saapuvia kosmisia
säteitä. Opiskelijat saivat myös tietoa harjoittelupaikkojen hakemisesta Cerniin.

Kuva 3: Cerniin tutustumassa Akseli Pitkänen, Iisa Mäenpää, Henna Ojala, Iiris Moilanen sekä
Riku Kuusijärvi

Tiiviin ohjelman lomassa illat olivat vapaita Geneven kaupunkiin tutustumiseen, ja
ennen paluuta Suomeen käytettiin lauantaipäivä Mont Blancilla 3080 metrin
korkeudessa käyntiin. Ilma Genevessä matkan aikana oli myös lämmin ja
aurinkoinen. Kaiken kaikkiaan matka oli hyvin onnistunut ja antoisa.
Cern-projekti aloitettiin jo edellisenä keväänä yhteisillä kokoontumisilla, lisäksi
kävimme syksyn ja talven aikana Oulun yliopistolla kuuntelemassa kolmena päivänä
hiukkas- ja avaruusfysiikan sekä tähtitieteeseen liittyviä luentoja. Yhteisiä
kokoontumisia ennen matkaa ryhmällä oli lähes kymmenen. Matkalla oli yhteensä 25
osallistujaa viidestä Oulun lukiosta: Kiimingin lukiosta, Haukiputaan, Oulunsalon,
Merikosken ja Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukioista, neljä opettajaa ja 21
opiskelijaa. Kiimingistä mukana olivat opiskelijat Riku Kuusijärvi, Iisa Mäenpää, Iiris
Moilanen, Akseli Pitkänen ja Henna Ojala. Opettajana mukana oli Hannu Heinänen.
Hannu Heinänen
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YHTEISKUNTAOPIN JA OPINTO-OHJAUKSEN TAPAHTUMIA
Yritystietouden lisääminen ja erilaiset siihen liittyvät tapahtumat ovat olleet
keskeisellä sijalla opinto-ohjauksen ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Syyskuussa
osallistuimme yliopistolla yrityskasvatuksen konferenssiin, jossa esittelimme
koulumme yritystietouden opetusta.
Osallistuimme lukuvuoden aikana Lukiot Työelämään -hankkeeseen, jonka
puitteissa suunnittelimme työelämätietouden lisäämistä lukioissa. Tämän
seurauksena lukion yritystiedon jatkokurssilaiset tutustuivat yhden päivän ajan Oulun
yliopistolla Business Kitcheniin, Demolaan ja Fat labbiin saaden arvokasta tietoa ja
kokemusta korkean teknologian ja yritystietouden opetuksesta yliopistolla.
Joukko yritystiedon opiskelijoita oli järjestämässä Areenalla kansainvälisestikin
kuuluisaa Polar Pitching -tapahtumaa. Keväällä noin parikymmentä opiskelijaa
osallistui yritystapahtumaan Kino Plazassa, jossa innostettiin nuoria yrittäjyyteen
nimekkäiden puhujien toimesta. Koodikärpät kesätapahtuma maaliskuussa innosti
nuoria kesätyönhakuun.
Lukuvuoden aikana kävimme seuraamassa Oulun käräjäoikeuden istuntoja ja
yritystiedon kurssin kanssa kävimme Vaasan&Vaasan leipomossa sekä Kemiralla ja
Nordealla yritysvierailulla. Lokakuussa vierailimme Kajaanissa Kaksi kampusta tapahtumassa tutustumassa Kajaanin ammattikorkeakoulun tarjontaan ja
valmennuskeskus piti abitapahtuman koululla, jossa selvitettiin yliopistojen
pääsykriteerejä. Marraskuussa osallistuimme abipäiville, jossa Oulun ja Lapin
yliopistot ja Oulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulu esittelivät koulutustarjontaansa.
Koululla on käynyt vierailijoita kertomassa ammattikorkeakoulu Centriasta ja ItäSuomen yliopistosta sekä Turun kauppakorkeakoulusta ja Oulun yliopistosta
Saimme informaatiota taloustieteen, prosessitekniikan, oikeustieteen ja lääketieteen
opiskelusta. Kuulimme luennon liikenneturvallisuudesta ja pankkialan esittelyn.
Koulumme yrittäjyyskasvatukseen liittyen meillä kävi myös pankin henkilökuntaa
esittelemässä pankkialaa ja yritysrahoitusta ja yritystietouden jatkokurssi vieraili
myös keskustan pankkikonttorissa kuuntelemassa mielenkiintoista esitelmää.
Yrittäjyyskasvatuksessa otettiin käyttöön uudet Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT)
lukiolaisille suunnatut verkkokurssit. Kurssikokonaisuuden nimi on "Työelämän uudet
sukupolvet". Yr3 kurssilla käytiin vierailulla Artebonella ja teimme yhteistyötä
paikallisen 4H yhdistyksen kanssa, kun Antti Huhta kävi esittelemässä yhdistyksen
tarjoamia mahdollisuuksia oman yrityksen perustamiseen ja kesätöiden
hankkimiseen.
Jorma Päätalo ja Nina Kallunki
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KANSAINVÄLISYYSPROJEKTI ERASMUS

Kuva 4: Milena, Karita, Paula ja Maxx Sisiliassa

Erasmus EMBRACE -projektin yhteydessä opiskelijoitamme kävi syksyllä 2017
Messinassa, Sisiliassa (Milena Niskanen, Karita Niemelä sekä liiderit Paula
Soukkamäki ja Markku Perälä), alkuvuodesta 2018 Murciassa Espanjassa (Reetta
Hauru, Jenni Tyni sekä liiderit Anna Kalliokoski ja Markku Perälä) sekä huhtikuussa
2018 Ojisekissa Kroatiassa (Anni Jokitalo, Elina Isohanni sekä liiderit Nina Kallunki
ja Markku Perälä). Embrace -projektin aiheena on vastuullinen ja aktiivinen
kansalaisuus. Näitä teemoja on vierailuilla toteutettu monin tavoin. Lisäksi reissut
ovat tietenkin laajentaneet osallistujien kulttuurihorisonttia huomattavasti. Seuraava
projektihaaste onkin oma isäntävuoromme tammikuussa 2019.
Teimme yhteistyötä Oulun seudun Pelastusarmeijan kanssa. Kapteeni Kaisa
Mäkelä-Tulander vieraili koulullamme kertomassa Pelastusarmeijan paikallisesta ja
kansainvälisestä toiminnasta. Järjestimme koulullamme hyväntekeväisyyskeräyksen,
johon opiskelijat ja henkilökunta toivat lahjoitustavaroita Pelastusarmeijan tarpeisiin.
Tempaus esiteltiin myös Erasmus+ vierailulla Kroatiassa 16.4.2018.

Markku Perälä ja Nina Kallunki
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KULTTUURIMATKA LONTOOSEEN TOUKOKUUSSA 2018
Kiimingin lukion opiskelijat Juho Alasaarela, Senja Alasaarela, Tommi Grönlund,
Elina Isohanni, Elsi Karjalainen, Linda Konttila, Katriina Koskela, Anni Laukkanen,
Eveliina Laurikainen, Konsta Marjomaa, Niko Pelkonen, Jutta Perätalo, Lukas
Pohjola, Kalle Pyky ja Mirka Saapunki osallistuivat lukion järjestämään Lontoon
matkaan 6.-11.5.2018.

Kuva 5: Lontoon kävijät

Liidereinä toimivat Anna Kalliokoski ja Markku Perälä. Majoituimme Lontoon
Merimieskirkolla eikä ohjelma jättänyt ketään kylmäksi. Kohokohtia olivat
vahdinvaihto Buckinghamin palatsissa, Churchill War Rooms, messu Westminster
Abbeyssä, Greenwichin puisto, jokilaiva-ajelu Thamesillä, London Eye, Madame
Tussaud’s, Sherlock Holmes-museo, Natural History Museum, Harrods ja viimeisenä
muttei ehkä vähäisimpänä ostoskatu Oxford Street. Undergroundit, doubledeckerit,
fish & chipsit ja pitsapaikat tulivat myös tutuiksi. Lontoossa nuori matkailija huomaa,
että englannin kieli ja kulttuuri elävät muuallakin kuin oppitunneilla ja -kirjoissa.
Projektivastaavat Anna Kalliokoski ja Markku Perälä
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LIIKUNNASSA
Koulumme palloilujoukkueet osallistuivat lukuvuoden aikana aktiivisesti Oulun
lukioiden palloilusarjoihin. Menestystäkin tuli! Salibandyssä pelit päättyivät jo
lohkovaiheeseen, mutta kaukalopallossa ja koripallossa poikien joukkueet etenivät
mitalipeleihin saavuttaen pronssia molemmissa sarjoissa.

Kuva 6: Vanhojen eleganssia

Lukuvuoden kohokohta monelle toisen vuoden opiskelijalle oli varmasti Vanhojen
päivä tansseineen. Tanssijoita oli tällä kertaa 23 paria. Tansseja harjoiteltiin
ahkerasti Vanhojen tanssi-kurssilla koko kolmannen jakson ajan. Tanssit esitettiin
opiskelijoiden lähiomaisille jo Vanhojen päivää edeltävänä iltana lukiollamme.
Varsinaisena Vanhojen päivänä ohjelmassa oli vielä kolme esitystä. Aamulla Vanhat
esiintyivät oman koulumme väelle ja Jokirannan koulun yhdeksäsluokkalaisille,
minkä jälkeen vuorossa oli esitys Laivakankaan koululla. Päivä huipentui Oulun
lukioiden yhteisesitykseen Ouluhallilla.

Pasi Rajakangas
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KUVATAIDE
Kuvataiteen
KU2-kurssilaiset
osallistuivat
yhteistyöhön Oulun luistelukerhon kanssa.
Oulun
luistelukerhon
kevätnäytökseen
"Kaunotar ja hirviö" tarvittiin erilaisia lavasteita.
Opiskelijat
suunnittelivat
ja
maalasivat kaukalon toiseen päätyyn ison
linnan. Lisäksi kaukalon laitoihin maalattiin
puita ja pensaita. Myös isoja satumaailmaan
sopivia leivonnaisia suunniteltiin ja tehtiin.
Projekti huipentui opiskelijaryhmän vierailuun
kevätnäytöksessä ja he pääsivät näin
näkemään valmiin kokonaisuuden, jonka osana
heidän teoksensa olivat.
Penkkarikuvat -kurssilla valmistuneet kuvat
penkkarirekkoihin
ja
juhlasaliin
olivat
taidokkaita ja niissä oli omaperäisiä ideoita
abiturienttien arjesta ammennettuna. Uusia ideoita olivat mm. abien luokanvalvojien
muotokuvista koottu kuvausseinä ja abin onnenpyörä.
Kuvataidekurssien teoksia oli Oskari Jauhiaisen galleriassa oppilastyönäyttelyssä
näytillä huhtikuussa. Näyttelyn nimi oli Polkuja luovuuteen ja se oli koottu
yhteistyössä Jokirannan koulun kanssa.
Nina Kallunki
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OPISKELIJAKUNTA
Jälleen on takana yksi vuosi ahkeraa opiskelijakuntatoimintaa. Eroa edellisvuosiin on
tuonut vuoden 2017 keväällä alkanut yhdistykseksi muuttuminen. Kovan työn
tuloksena perustimme yhdistyksen, Kiimingin lukion opiskelijakunta ry:n, joka on ollut
yhdistysrekisterissä 6.6.2017 lähtien. Yhdistysmuotoinen toiminta on tuonut
arkeemme huomattavasti lisää työtä, mutta se on myös tarjonnut antoisia
mahdollisuuksia.
Heti alkusyksyllä valitsimme joukkoomme vaaleilla seitsemän uutta, innokasta
jäsentä. Vuoden 2017-2018 hallitus muodostui yhteensä 13:sta jäsenestä: Juho
Alasaarela (puheenjohtaja), Kalle Pyky (varapuheenjohtaja), Riku Kuusijärvi
(sihteeri), Reetta Hauru (varasihteeri), Pekka Alatalo (rahastonhoitaja), Niko
Pelkonen (rahastonhoitaja), Matilda Richards (mainosvastaava), Milla Niemelä
(mainosvastaava), Tommi Grönlund, Anni Laukkanen (tapahtumavastaava), Anni
Jokitalo (markkinointivastaava), Aleksi Kaski (some- ja virvokevastaava) sekä Antti
Kemppainen (keke-tiimin yhteyshenkilö). Lisäksi mukana on ollut ohjaava opettaja
Hannu Heinänen.
Opiskelijakunnan hallitus on järjestänyt lukuisia tapahtumia vuoden aikana.
Teemapäiviin kuuluivat muun muassa ”opettajat pukeutuvat opiskelijoiksi ja
opiskelijat opettajiksi” -teemapäivä, ”pukeudu pinkkiin”-päivä sekä ”matching day”teemapäivä. Lisäksi on järjestetty pienempiä tempauksia, kuten ystävänpäivän
yllätyslahjat. Suuren suosion ovat myös saavuttaneet silloin tällöin järjestetyt
perjantaibingot, jotka on koettu mukaviksi tavoiksi aloittaa viikonloppu. Hallitus kantoi
kortensa kekoon myös Suomi 100 -teemaviikon toiminnassa. Teemaviikolla soitettiin
välituntisin suomalaista musiikkia vuosikymmenittäin ja vietettiin ”pukeudu
sinivalkoisiin” -teemapäivää. Hallituslaiset yllättivät muut opiskelijat karkein,
järjestivät myös kaupunkisodan liikuntasalissa, tietokilpailun sekä tietenkin Suomi aiheisen bingon.
Perinteistä ei poikettu tänäkään vuonna. Syksyn ja kevään ylioppilaskokelaille
kävimme
jakamassa
motivaatiomakeisia
ennen
syksyn
ja
kevään
ylioppilaskirjoituksia. Joulukuussa järjestettiin perinteinen joulukalenteriarvonta
päivittäin. Pääsiäisenä puolestaan pidettiin suklaamunajahtia koululla. Efter ski hiihtotapahtuma järjestettiin jälleen loppukeväästä, tällä kertaa myös opiskelijoita oli
kilpailemassa.
Vuosi on siis ollut toiminnantäyteinen, ja nähtäväksi
opiskelijakunnan hallitus tulevana vuonna keksiikään.

jää,

Riku Kuusijärvi

mitä

kaikkea
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YLIOPPILAAT
Syksy 2017

Liias Iida-Maria
Meriläinen Lauri

Illikainen Linnea
Piri Jesse
Rajavaara Heta
Takkinen Roope
Turtinen Henna

Miettinen Emma
Moilanen Iiris
Moilanen Jenni
Nevalainen Joel
Niemi Toni
Nisula Jere
Ojala Henna
Ollila Jyri

Kevät 2018

Pakanen Eveliina
Partanen Henna
Pehkonen Aliisa

Bordi Anu

Pesola Väinö

Demir Nizam

Richards Sophia

Dhaimash Mafas

Saastamoinen Atte

Holmi Anna-Sofia

Siekkinen Johanna

Honkanen Elina

Silvan Joni

Huurre Visa

Simonen Mira

Häkli Pauliina

Suvanto Elmeri

Hörkkö Iida

Syväsalmi Sara-Olivia

Hämäläinen Ville

Säävälä Katri

Illikainen Janika

Tolonen Joona

Järvenpää Micaela
Karjalainen Anni
Keränen Rami
Kinnunen Linda
Kuisma Harri
Lauriala Mira
Laurila Jutta
Lehtikangas Beada
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