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Ensimmäinen lukuvuosi rehtorina on kohta takana, 
olen ollut tyytyväinen Korpitien koulun ja Paltamon 
lukion ilmapiiriin. Täällä opettaminen ja johtaminen 
ei ole pakko, se on ilo. Oppiminen perustuu tukeen, 
luottamukseen, osallisuuteen ja vuorovaikutukseen sekä 
omaan haluun edetä opinnoissaan.
Lukuvuoden aikana on saatu valmiiksi Korpitien koulun 
ja Paltamon lukion uuden opetussuunnitelman oppilas-
huoltoa koskeva osuus. Uusi oppilas- ja opiskelijahuol-
tolaki tulee voimaan 1.8.2014. Tavoitteena on siirtää 
toiminnan painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan. 
Oppiminen tarvitsee turvallisen ja hyväksyvän ympäris-
tön, johon Paltamossa on hyvät mahdollisuudet.  
Yhteistyö kotien kanssa on koululle tulevaisuudessa 
entistä tärkeämpää. Kaiken yhteistyön pyrkimyksenä 
on kehittää koulua paitsi entistä viihtyisämmäksi myös 
oppimisen kannalta tehokkaammaksi. Toivon, että 
voimme yhteistyössä taata oppilaille jatkossakin turval-
lisen oppimisympäristön ja parhaan mahdollisen tuen 
oppimisen haasteisiin!
Tulevaisuus edellyttää oppijoilta laaja-alaista osaamista, 
joka syntyy entistä enemmän verkostoissa ja sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa. Osaaminen kehittyy eri oppiai-
neita opiskeltaessa, kouluelämän kaikissa tilanteissa ja 
myös muussa toiminnassa. Paltamossa eletään tiukan 
kuntatalouden aikaa ja säästöt kohdistuvat myös koulu-
toimeen. Uskon, että säästöistä huolimatta pärjäämme 
ja pystymme tarjoamaan oppilaille hyvää opetusta sekä 
ohjaamaan heitä oppimisessa opetussuunnitelman mu-
kaisesti myös tulevaisuudessa.
Tämän lukuvuoden teemana ovat olleet hyvinvointi, 
kansainvälisyys ja yrittäjyys. Koulumme hyvä yhteis-
henki on laajalti tunnustettu. Oppilaiden aktiivisuudella 
ja osallisuudella on ollut vaikutusta oppilaiden hyvin-
vointiin. Oppilaat ja opettajat ovat yhdessä järjestäneet 
vuoden mittaan erilaisia yhteisöllisyyttä tukevia tapah-
tumia, jotka ovat tuoneet vaihtelua ja virkistystä arjen 
keskelle. Lukion oppilaskunta on järjestänyt lukiolaisille 
joka jakson vaihtuessa erilaisia toiminnallisia het-
kiä, joilla luodaan yhteenkuuluvuutta ja me –henkeä.  
Hyvinvointia, uutta energiaa ovat synnyttäneet myös 
yläkoulun oppilaskunnan jäsenet, jotka ovat pilotoineet  

liikunnallisia välitunteja. Myös reippaat alakoulun oppi-
laat ovat toteuttaneet välituntikerhoja.  Liikunnallisesti 
lahjakkaat oppilaat ovat osallistuneet ahkerasti harjoi-
tusleireille ja kilpailuihin.  Koulun kansainvälisyystoi-
minta  mahdollistaa suvaitsevaisen vuorovaikutuksen 
erilaisten ihmisten välillä. Kansainvälisyys on näkynyt 
koulullamme eri projektien merkeissä.  Comenius-ja 
Ekomuseo -hankkeemme ovat tukeneet sekä hyvin-
vointiteemaa että kansainvälisyyskasvatusta. Vieraita 
olemme saaneet vuoden aikana Italiasta, Saksasta, Itä-
vallasta, Espanjasta, Ruotsista ja Turkista. Paltamolaisia 
nuoria on hankkeiden puitteissa vieraillut Italiassa ja 
Itvävallassa sekä  Euroscola – matkalla Strasbourgissa.
Kiitän kaikkia työyhteisön jäseniä yhteisestä työvuodes-
ta. On ollut ilo työskennellä  kanssanne! Nyt on juhlan 
aika, juhlimme erityisesti peruskoulun ja lukion päät-
täviä oppilaita.  Katsokaa rohkeasti tulevaisuuteen ja 
seuratkaa unelmianne! 

Toivotan kaikille rentouttavaa kesälomaa!

Rehtori keskustelemassa 9. luokan Siiri Karppisen 
kanssa
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Oppilaskunnan hallitus



Ylärivi: Maria Lauttamus, Erika Tajakka-Haapaniemi, Markku Korhonen, Markku Turunen, Pia Ahonen, 
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Lukion opettajat



Ryhmäytymispäivän kilpailujen voittajajoukkue. Vasemmalta:
Veera Möttönen, Anni Niskanen, Aino Toivonen ja Jani Sallila

Lukion iloiset kokkaajat työn touhussa.

Fanttipallo oli toinen sisäurheilulajeista. Köydenvedossa joukkueet mittelivät 
toistensa voimia.

Kaikki jännittävät, tuleeko koria.

Aliaksessa treenattiin sananselitystaitoja.

Lukion ryhmäytymispäivän meininkiä



Käsipalloilua ja kirjoituskilpailuja

Valtteri ja opinto-ohjaaja Tapani kamppailevat 
pallosta.

Kirjoituskilpailun palkittuja lukion toiselta vuosikurssilta. 
Palkitut vasemmalta alkaen: Essi Pyykkönen, Mari Leinonen ja Anniina Horto

Opettajat mittelivät oppilaiden joukkuetta vastaan.      Opettajat veivät tällä kertaa voiton.

Pelin tiimellyksestä.



Lukiolaisten päivä Europarlamentissa
Euroscola – matka Strasbourgiin
16.10 klo 03:00 Paltamon koulun eteen pysäköidystä linja-
autosta kuuluu iloista puheensorinaa. 24 Paltamon lukion 
opiskelijaa ja kaksi opettajaa on lähdössä jännittävälle matkalle 
Strasbourgiin tutustumaan Euroopan parlamenttiin. Lensim-
me ensin Oulun kautta Helsinkiin ja Helsingistä Frankfurtiin 
Saksan puolelle, josta jatkoimme matkaa rajan yli Strasbour-
giin. Perillä saimme shoppailla, syödä ja kierrellä kaupungilla 
vapaasti. Majoituskin oli erittäin hyvä hotelli Victoriassa. Pitkät 
yöunet olivatkin tarpeen, sillä seuraavana päivänä oli edessä 
pitkä työpäivä parlamentissa.
  Ranskalaisen aamiaisen jälkeen suunnistimme raitiovaunulla 
(jossa muuten yllätyimme täydellisesti kuullessamme kuulu-
tuksen ’’seuraava pysäkki’’ suomeksi!!) parlamenttitalolle kello 
kahdeksaksi. Ensiksi meidän täytyi mennä turvatarkastuksen 
läpi, jonka jälkeen meidät ohjattiin aamukahville. Kahvittelun 
jälkeen jatkoimme istuntosaliin ensimmäistä kertaa kuulemaan 
koulujen esittelyt ja saimme myös mahdollisuuden kysellä 
kolmelta Euroopan parlamentin virkamieheltä. Lisäksi saimme 
osoittaa mielipiteemme erinäisiin EU:n asioihin äänestämällä.
  Aamun istunnon jälkeen meillä oli pitkä lounastauko, jonka 
yhteydessä pelasimme myös Eurogame-peliä, jonka tarkoitukse-
na oli saada eri maista olevat opiskelijat tekemään yhteistyötä. 
Paltamon oma tyttö Iina Karjalainen pääsi hienosti jopa finaa-
liin saakka ja opettajamme Satu Heikura joukkueineen voitti 
opettajien sarjan!
  Tauon jälkeen jakauduimme ryhmiin, joissa keskustelimme 
etukäteen valmistelluista aiheista. Yhden työryhmän aiheena 
oli esimerkiksi Ympäristö ja uusiutuvat energianlähteet. Kun 
olimme keskustelleet tarpeeksi ja päättäneet mitkä ehdotukset 
otamme raporttiimme, siirryimme taas kaikki suureen istun-
tosaliin käymään ne läpi ja äänestämään niistä. Tämän jälkeen 
pidettiin Eurogamen finaali, voittajat palkittiin ja aivan lopuksi 
jokaisen maan esittelijät kiersivät heilutellen lippuja. Pitkä päi-
vä päättyi vasta kuudelta, jonka jälkeen matkustimme väsynei-
nä, mutta onnellisina takaisin hotellille.
Seuraavana päivänä saimme vielä hetken nauttia ihanasta Rans-
kasta, kunnes klo 13:00 bussi kohti Frankfurtia lähti ja pitkä 
kotimatka alkoi.  Matka oli kaikkien mielestä erittäin onnistu-
nut ja antoisa!

AnniinaT  Horto & Kaistola 

Markus Puoskari pitämässä puhetta eurooppalaisille nuorille

Ei koko päivä ankaraa työnteko ollut: Irlantilaiset opiskelijat hauskuttamassa Paltamon lukiolaisia opettelemalla suomen kieltä.

Paltamon ryhmä parlamenttiin



Itsenäistymistä ja itsenäisyyttä

Sofia Leinonen ja Anu Härkönen painoivat valkolakit päähänsä. Uuden ylioppilaan puhe.

Juhlapuhuja Pentti Kettunen. Rehtorin puheenvuoro.

Perinteinen Veteraanien viestikapulan siirto. Syksyn 2013 tulevat ylioppilaat.



Luciakulkue toi valoa koulun käytäville

13.12.2013 koululla kiersi säteilevä Lucia-kulkue perinteistä Sancta Lucia -laulua laulaen.

Lucia-kulkuetta oli johtamassa kolmannen vuosi-
kurssin opiskelija Jemina Kilpeläinen.

Oi täysikuu, minä olen mietoutta ja vihaa täysi 
ja minä olen pienen järven suru
Minä olen sadan viisaan viulun ääni.
  
OI, ulkoilman kylmyys,
Minä olen paleltunut ja kylmä kuin jää.
Minä olen tuuhea kuin mursun viikset.
Minä olen kuiva kuin autiomaa.
   
Oi, pakkasaamun lumihiutale,
minä olen iloinen ja onnellisuutta täynnä.
Minä olen pakkasherran purema,
minä olen pimeydestä herännyt.
  
Oi myrskyssä ajelehtiva vene,
   Minä olen uteliaisuutta 
        ja äkkipikaisuutta 
             pullollaan.
Minä olen iskevä salama. 
Minä olen myrskystä taantuva meri.
  
Oi, aamukasteenluoja,
minä olen kiitollisuudesta hehkuva
ja kuoleman laakson vaeltaja! 
Minä olen sokaisevalla valolla täyttynyt.
Minä olen löytänyt
        äänettömänä huokuvan
           rauhan.
 

Oi aamurusko,
Minä olen vapaa ja korkealla lennän!
Minä olen neljän tuulen puuska,
minä olen ukkosen jylinän kaiku.
Oi, pilvetön taivas
minä olen vapaa
ja iloa täynnä.
Minä olen puron pulppuava
solina.
Minä olen loistava tähti 
avaruuden pimeydessä. 

Oi, tähtitaivas
minä olen yksin ja kysymyksiä täynnä.
Minä olen onneton,
minä olen yksinäinen
tähdenlento yössä.

Oi, iltapäivän auringonlasku
minä olen iloinen
ja onnellisuutta täysi!
Minä olen metsän puiden havina,
minä olen sadan pikkulinnun laulu.



Ei lasten leikkiä -näyttely

Jouluista musisointia

”Mielenkiintoinen ja hyvin suunniteltu näyttely”-
”Näyttely oli aika mielenkiintoinen, mutta samalla 
järkyttäväkin. jotkut lapset ja jopa perheet olivat sel-
vinneet vainoamisesta oveluutensa ansiosta. Kaikil-
la ei kylläkään ollut yhtä hyvä onni. Toivottavasti 
maailmassa ei tapahdu koskaan enää mitään saman-
kaltaista.” –
”Olin aika väsynyt, mutta kyllä se oli ihan kiinnosta-
va. Jäin miettimään sitä videota, kun siinä kerrottiin 
sen pienen tytön kokemuksista”-
”Opin uusia asioita, mielenkiintoinen ja hyvin suun-
niteltu näyttely”

Peruskoulun luokat 1-9 ja suurin osa lukion oppi-
laista kävi vuoden alussa tutustumassa  Paltamon 
helluntaiseurakunnan tiloissa Alasalissa olleeseen 
näyttelyyn. Tämä Israelista Yad Vashem-museosta 
maailmaa kiertämään lähtenyt näyttely kertoi toisen 
maailmansodan aikaisesta juutalaisvainosta Saksas-
sa.  Näyttely oli koottu  juutalaisvainoista nimen-
omaan lapsen kannalta, ja soveltui hyvin uskonnon 
ja historian oppiaineisiin. 
  Alla koottuna 8-luokkalaisten ajatuksia näyttelystä:
” Näyttelyssä kannatti käydä, koska sieltä sai uutta 
tietoa menneisyydestä”.-
”Näyttely oli hyvää vaihtelua koulunkäyntiin, antoi 
paljon mielenkiintoista tietoa.”-



Wanhojen riemua ja juhlatunnelmaa

kuitenkin kärsiä. H-hetken lähestyessä verhon takana kävim-
me vuorotellen kurkkimassa, oliko oma porukka jo saapunut 
paikalle – olihan ne. Ennen sisääntuloa tehtiin mekkoihin sekä 
kampauksiin vielä viimeiset paniikkiparantelut. Tanssit sujuivat 
upeasti ja muistimme pitää hauskaa tanssiessamme. Suunnitte-
lemamme oma tanssikin sai raikuvat suosionosoitukset. Tunne 
oli käsittämätön ja näin jälkeenpäin ajatellen yksi elämän 
parhaimmista kokemuksista, jota kaipaa jo nyt. Vaikka illalla 
kävikin vielä kierroksilla ja jalat veivät vielä valssin askelissa, 
sänkyyn nukahti heti – paitsi tyttörukat, joiden täytyi varjella 
lakan kyllästämiä kauniita kampauksiaan.
 Perjantaina jokainen saapui koululle iso hymy huu-
lillaan ja juhlafiilis oli katossa. Pidimme yläasteelaisille sekä 
lukiolaisille aamunavauksen, joka taisi naurattaa vain sisäisesti, 
heh. Nauru kuitenkin raikui meidän keskuudessamme, kun 
sulloimme itseämme taas mekkoihin ja pukuihin. Uudistim-
me lookia myös erilaisin asustein ja sisääntulo oli nyt rennon 
letkeä Call on Me -biisin tahdissa. Saimme myös kuulla abien 
värkkäämät lisänimet, joita joidenkin piti myöhemmin googlet-
taa. Muutama pari lähti myöskin pyörähtelemään Kanervaan, 
jossa hellyyttävät mummot sekä papat pääsivät nuoruutensa 
latotanssitunnelmiin. Koululla saimme herkullisen lounaan, 
jonka ykköset olivat meille värkänneet. Kolmen lajin lounas 
oli taidokkaasti suunniteltu ja toteutettu sekä kattaus sanoin-
kuvaamattoman kaunis. Suuri kiitos teille ykköset! Ylititte 
odotuksemme ja tulevilla ykkösillä on korkea rima ylitettävänä. 
Pöydästä poistuimme mahat pyöreinä ja tuntui, että mekko 
repeää aivan näillä sekunneilla.
 Kotiin päästyämme keräilimme tavarat kasaan ja 
suuntasimme pää kolmantena jalkana kohti Wanhojen jatkoja. 
Alkumaljoja kohottaessamme saimme kuulla Tomin mainion 
puheen, joka tiivisti seiskaviikon ja lukion ytimen. Mökillä oli 
rento ja mahtava tunnelma ja jatkoja juhlittiin täysillä koko 
viikonlopun yli. Mitä tapahtuu mökillä, jääköön mökille.
 Nyt keväällä kirjoittaessamme tästä ratkiriemukkaasta 
seiskaviikosta on meillä haikea fiilis, mutta onneksi meillä on 
sydän täynnä kultaisia muistoja. Ensi vuonna olemme itse jo 
abeja, mikä on aivan hullua, ja aiommekin kreisibailata koko 
lukion opiskelun edestä. Varoitamme: 2015 vuoden viikko 
seitsemän tulee olemaan spektaakkelimainen. 

Mari A.S. ja Essi P.  A12

Wanhojen huikea seiskaviikko (vähän ehkä abienkin)

Seiskaviikko alkoi maanantaina, jolloin me wanhat tanssimme 
ensimmäiset pukuharjoitukset. Ainakin tyttöjen pukuhuoneessa 
kävi kova kohina, kun toisten mekkoja ihailtiin ja hipelöitiin 
kilpaa. Salissa me wanhat aloimme olla hyvin täpinöissämme 
ja viimeistään silloin jokaisella alkoi vatsanpohjassa kutitta-
maan. Harjoitukset sujuivat hyvin pieniä kommelluksia lukuun-
ottamatta, mutta puvut piti kuitenkin vielä laittaa odottamaan 
yleisöä.
   Keskiviikkona saimme ensimmäisen kerran pyörähdel-
lä muillekin kuin salin tyhjille seinille. Oli hullua olla itse 
tanssimassa, kun tuntui, että itse vasta pikkutyttönä huokaili 
upeiden wanhojen perään, jotka tuntuivat olevan niin aikuisia. 
Iltapäivällä saimme todistaa abien tiukkaa lentopalloturnausta 
opettajia vastaan, jonka meidän omat wanhamme Tomi ja Pert-
tu tuomitsivat abien voitoksi.
   Päivä huipentui spektaakkelimaiseen abi-iltaan, jonne olim-
me suunnitelleet paljon erilaista häppeninkiä abien päiden me-
noksi. Ohjelma aloitettiin yhteisellä ruokailulla, jonka olimme 
rakkaudella kokkailleet. Aluksi ilta tuntui toivottomalta, kun 
salin laitteet yksi kerrallaan kieltäytyivät yhteistyöstä. Emme 
antaneet sen kuitenkaan latistaa tunnelmaa vaan lukiolaisten 
oveluudella keksimme ratkaisut ongelmiin. Ohjelmassa oli 
palkintoja, kisailuja, hauskoja videoita sekä yleisön hullaan-
nuttava poikien tanssiesitys, johon taisikin joku arvovaltainen 
naishenkilö mainita: ”Olipa siinä opettajillekin silmäniloa...”. 
Loppuhuipentumana näytimme abeille kyhätyn abivideon, jota 
kaikki selvästi olivat odottaneet.
   Torstaina koululla alkoi jo aamulla kuhina, sillä edessämme 
yksi lukion suurimmista päivistä sekä abeille että wanhoille. 
Ensin järjestelimme penkkaripuitteet abien arvolle sopivaksi. 
Pian näimme abien mahtavat asut, joihin oli nähty vaivaa. Kes-
kuudessamme vallitsi mahtava yhteishenki ja nauru raikui. Pian 
olimmekin jo kantamassa abeja pois lukion nurkista pyörimäs-
tä. Muutaman kerran paarit pääsivät vähän lipsumaan kantajien 
käsistä, mutta se ei pilannut abien juhlatunnelmaa, päinvastoin.
   Illalla oli meidän vuoromme – ilta, jota olimme odottaneet 
pikkulapsista asti. Pukuhuoneessa kuului jännittynyt, mutta in-
nostunut kikatus. Hiuslakkaa sekä glamouria ei pukuhuoneessa 
säästelty. Mekkoja kiristeltiin jonossa siihen tahtiin, että tuntui 
ettei henkikään enää kulkenut. Kauneuden eteenhän pitää



Wanhojen juhlaruokailu

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita 
kokkaamassa Wanhoille.

Menú Wanhoille.

Viimeisiin tansseihin Wanhat tulivat rennommissa 
asusteissa.

Wanhat olivat jälleen tehneet loistokkaan oman 
tanssin. 

Wanhat ja osa opettajista sekä rehtori skoolaamassa juhlalounaan aluksi.



Abien viimeinen aamu opinahjossamme

Ryhmänohjaaja Anja abien ympäröimänä. Shown aloitustanssi.

Abin kynästä…
Lukiota voi verrata 500 kilometrin maratoniin keskellä Saharaa il-
man vettä. Monta kertaa tekee mieli luovuttaa, mutta takaa tulevat 
kanssajuoksijat pukkivat eteenpäin ja käskevät jatkamaan, toiset 
ärähtäen, toiset ystävällisemmin. Keuhkoja polttelee ja jalkoja piste-
lee, kirjoituskäden kramppauksesta ja selkäkivuista puhumattakaan. 
Nyt kun makaan maaliviivan paremmalla puolella ja yritän saada 
hengitykseni tasaantumaan, tiedän, etten olisi pystynyt siihen ilman 
muiden apua. En ilman yhteisiä vapaahetkiä, en ilman suvaitsevaa 
ilmapiiriä, matikkapiiristä puhumattakaan. Oikeasti, kuka niitä vek-
toreita muka voisi yksin ymmärtää? Yhteistyön ja sinnikkyyden 
avulla onnistuimme lopulta selättämään haastavimmatkin kotiteh-
tävät.
   Opiskelusta on ollut se hyöty, että nyt voimme liittyä ylioppilaiden 
arvostettuun joukkoon, joka herättää kunnioitusta pelkällä viisautta 
säteilevällä läsnäolollaan. Emme mene hämillemme, jos kuulemme 
sanan possessiivisuffiksi. Muistamme välittömästi, että olemme jos-
kus tienneet, mitä se tarkoittaa. Alamme myös olla melko taitavia 
Wikipedian ja Google-kääntäjän käytössä, ja se jos mikä on tule-
vaisuuden kannalta hyödyllistä. Puheiden kirjoittaminen sujuu kuin 
itsestään, itsevarmuus ja yleissivistys ovat karttuneet roimasti.
   Muistelen autiomaan polttavalla lämmöllä kaikkia niitä hyviä het-
kiä, joita kolmeen vuoteen mahtui. Kuten sitä rakkaudella leivottua 
kermakakkua, joka päätyi erään opiskelijan naamalle. Kanapukuja. 
Tanssiharjoituksia. Lentopalloa. Ulkomaanmatkoja. Nasua. Ryh-
mäytymispäiviä. Mökkejä. Pikkujouluja. Penkkarikarkkeja, joita 
emme saaneet itse syödä.

Päävieraat yleisössä. Koko ryhmä viimeisiä kertoja yhdessä. Ryhmänoh-
jaajalle kiitoksia jakamassa Outi ja Markus.
   Kun katson taaksepäin, näen loputtomasti hiekkaa, kaktuksia ja 
tietä, joka kulkee vääjäämättä tähän nimenomaiseen pisteeseen. Sen 
lisäksi näen kuitenkin upeita laguuneja ja kauniin taivaan täynnä 
rajattomia mahdollisuuksia. Me selvisimme. Enkä voi muuta kuin 
nostaa lakkia teille, tuoreet ylioppilaat. Olette ruusunne ansainneet.

Katja Rautiainen



Abien vauhdikas perinneottelu

Abit valmiina palauttamaan palloa.

Tämän vuoden kirjava joukkue. Vaihtopenkillä ei kannustuksesta ollut pulaa.

Väliaika viihdettä tarjosi pukukilpailu ja muotinäy-
tös.

Jokaisella kunnon joukkueella kuuluu olla maskot-
ti, kuten myös abeilla oli Nasu.

Tipahtaako pallo opettajien kenttään??



Viimeisen koulupäivän riemua Abeilla

Penkkarit 2014
Asut on ostettu, lainattu ja koottu enemmän tai vähemmän 
hyvissä ajoin. Hiukset, meikit ja kaikki irtonaiset puvun osat 
kruunuista varpaisiin on myös mietitty, etsitty ja kokeiltu val-
miiksi etukäteen. Tästä huolimatta tyttöjen pukuhuoneessa 
alkaa tapahtua jo pian seitsemän jälkeen aamulla. Hiuksia kre-
pataan, ripsiväriä lisätään, vaatteita vaihdetaan ja aamupalaa 
syödään kasvavan jännityksen vallassa. Aikataulu pitää, viime-
hetken valmistelutkin saadaan kuntoon ennen kuin aamunava-
us alkaa.
   Aamunavauksen jälkeen kiirehditään takaisin pukuhuonei-
siin. Tasainen porina täyttää pian liian pieneksi käyvän tilan. 
Aamunavaus analysoidaan, mielipiteitä lentelee edestakaisin, 
mitään asiaa ei kuitenkaan ehditä jäädä murehtimaan. Kun 
pojat vielä rentoutuvat jääkiekon parissa, etsitään tyttöjen pu-
kuhuoneessa tavarameren alle hautautuneita sukkahousuja ja 
hiuspinnejä. Viimein, hyvissä ajoin ennen h-hetkeä, kaikki 
ovat saaneet asut ylleen ja on aika lähteä ilahduttamaan oppi-
laita, opettajia sekä koulun muuta henkilökuntaa. Kaikki prin-
sessoista seeproihin kulkevat sulassa sovussa joukkiona, joka 
etenee määrätietoisesti käytävillä pistäytyen matkalla luokissa 
heittämässä hieman esimakua tulevasta. 
  Kun kaikissa luokissa on vierailtu, karkkisäkit täydennetty 
pukuhuoneessa, ja vinossa olevat päähineet oikaistu, jää abitu-
rienteille aikaa jännittää. Aulassa äimistellään sitä, että tänään 
tosiaan on meidän vuoromme olla niitä ”isoja lukiolaisia”, jot-
ka ovat kulkeneet läpi koko peruskoulun ja lukion välillä lo-
puttomaltakin tunteneen taipaleen. Hetken kuluttua on meidän 
vuoromme nousta paareille istumaan ja nauttia koko koulun 
huomiosta kun koulumme wanhat kantavat meidät ulos tuttua-
kin tutumman koulumme pääovesta. 
    Juuri ennen kantamisen alkamista rekka kaartaa pihaan. 
Yleisö saa jo nauttia penkkariasuista kun takkeja viedään rekan 
lavalle valmiiksi odottamaan ja lakanat viritellään paikoilleen 
lavan sivuille ja taakse. Rekkaan kiipeämistä kokeillaan kor-
keilla korkokengillä, lyhyet hameet päällä, häntää tallomatta 

  Jonon muodostaminen onnistuu abeilta jännityksestä huoli-
matta, jotain on sentään kouluvuosien aikana mieleen tarttu-
nut! Pitkä jono lyhenee vähitellen jokaisen noustessa vuorol-
laan
paareille. Viimeisenkin kiivettyä rekan lavalle, lähtee rekka in-
nostuneiden lasten vilkutusten saattelemana kiertämään pitkin 
Paltamoa. Rekan lavalla olijoiden suupielet hipovat korvia ja 
välillä tien varressa seisovat ihmiset voivat kuulla iloista lau-
lua. 
   Kaiken sen raskaalta tuntuneen opiskelun, ja kaikkien ryh-
mäkavereiden kanssa vietettyjen hetkien jälkeen, on viimein 
meidän vuoromme seistä rekan lavalla juhlimassa koulun päät-
tymistä. Suurin osa meistä ei enää koskaan tule palaamaan 
Paltamon lukioon oppitunneille, jäljellä ovat enää ylioppilas-
kirjoitukset, joiden jälkeen saamme karistaa lukion pölyt ja-
loistamme. Vaikka penkkarit lyhyen hetken kestävänä tapah-
tumana onkin vain symbolinen siirtymä seuraavalle tasolle 
elämässä, on se ikimuistoinen kokemus kaikille, jotka sen läpi 
käyvät. Me, A11, saimme viettää penkkarimme yhdessä, au-
toimme toisemme ensin rekan kyytiin ja ajelun päätyttyä vie-
lä rekasta alaskin. Aivan samoin olemme yhdessä, toisiamme 
auttaen ja tukien taivaltaneet kolme vuotta, jotka jokainen tu-
lee varmasti muistamaan loppu elämänsä.



Abien taiteilemia plakatteja.

Abit kannettiin ulos perinteiseen tyyliin paareilla. Tänävuonna nähtiin mm. vapaudenpatsas.

Penkkarirekka sai uuden asun.

Rekka on valmiina vastaanottamaan abit Kaikki abit kyydissä ja kiertoajelu voi alkaa.



Kansainvälistä koulunkäyntiä
Helmikuun loppupuolella koulumme kuhisi kan-
sainvälisyyttä. Olimme nimittäin Comenius-pro-
jektin isäntämaana ja vieraita meillä oli Espanjasta, 
Ruotsista, Itävallasta, Saksasta, Italiasta ja Turkista.
Viikko oli kaikin puolin mukava ja ryhmähenki 
hyvä. Aktiviteetteja oli niin koulupäivisin, kuin 
iltaisin ja viikonloppuna. Viikosta jäi mukavat 
muistot ja uusia ulkomaalaisia ystäviä, joihin pitää 
yhteyttä. Tutustumista leikein, pelein ja muuten vaan salissa.

Espanjalaisia tutustumassa ja ihmettelemässä kotiseutumuse-
ossa.

Vieraat saivat kokeilla erilaisia talviaktiviteetteja.

Vieraamme tutustumassa kansallissoittimeemme kantelee-
seen.

Sorminäppäryyttä testattiin 
tuohisormusta tehdessä.

Kokkauspisteellä tehtiin 
lämpimiä voileipiä.

PanLeino -konsertissa yleisö otettiin hyvin huomioon. Käsityöpajassa tehtiin ystävänauhat muistoksi.



Travel diary     Anniina Horto, Finland

I was in Austria 8.5-13.5.2014 (or actually our trip started al-
ready on Wednesday 7.5 and ended a week later 14.5 because 
we had to travel so long) because of this Comenius-project. 
The city we stayed in was the most beautiful place called Salz-
burg, but we went to school in Hallein. I was little nervous 
at first because I’m quite shy and so on, but my host family 
and the students were all great! On our stay we did many nice, 
organized things, like for example exploited the city, visited 
a museum and had very cool workshops, but what I really re-
member, what I will probably always remember, is not what 
we did while we were at school, but the people I met and the 
special moments we had together. For instance, I remember 
doing my first graffiti (it was awesome!), getting all wet in the 
water park, meeting cool people and adventuring in the night-
life of the city. And I think that’s what Comenius is all about 
- making new friends, learning more about different cultures 
and having fun!

Suomalaiset Itävallassa
Vieraat ja osa isäntämaasta Rovaniemen Napapiirillä. Ohjelmassa oli mm. Joulupukin tapaaminen.

Anniina, Jenna ja Sampo kuvassa muiden oppilaiden kanssa.

Itävallassa pääsi tekemään Comenius-graffitia. Leipomuksia reissulta.



Teatteriseurue pistäytyi koululla
Niin se ainakin melkein on Charlie 
Conlonille ja Jake Quinnille Ilkka 
Laasosen ohjaamassa näytelmässä 
Kiviä taskussa. Näytelmä perustuu 
Marie Jonesin samannimiseen teks-
tiin. Kyseinen näytelmä tuli vierai-
lemaan koulullemme 05.02. jakson 
vaihtuessa. 
  15:sta roolin jakaminen kahdelle 
näyttelijälle ei ole mahdotonta. Näyt-
telijät Heikki Törmi ja Kari Suhonen 
hoitavat homman loistokkaasti vaih-
tamalla roolihahmoja silmänräpäyk-
sessä. Rooleja on Hollywood-näytte-
lijättärestä vanhaan maalaisukkoon 
saakka, mikä takaa että huumoria 
näytelmässä riittää. Roolin vaihdon 
kertoo uusi puhetapa, ilme tai ryhti. 
Roolivaatteilla ei ollut suurempaa 
merkitystä tässä näytelmässä.
  Näytelmän nimi pohjautuu näytel-
mässä tapahtuvaan tragediaan, jossa 
nuori Sean täyttää taskunsa kivillä ja 
hukuttautuu sen seurauksena, että 
häntä oli kohdeltu huonosti oman 
kylän baarissa. 
 Näytelmä kertoo Irlannin maaseu-
dusta, jossa perinteiset elinkeinot 
eivät enää kannata. Nuorten tulevai-
suus näyttää onnettomalta, kun hei-
dät on sidottu jatkamaan vanhem-
piensa kannattamatonta ammattia. 
Päähenkilöt Charlie ja Jake pääsevät 
mukaan avustajiksi amerikkalaiselo-
kuvaan, jota aletaan kuvata heidän 
kotiseudullaan. He uskovat, että täs-
sä heille on mahdollisuus. Charlie 
yrittää saada omaa käsikirjoitustaan 
luettavaksi tuottajalle ja Jake palasi 
Amerikasta takaisin kotiseudulleen 
Irlantiin, etsimään onneaan.
 Elokuvan kohtauksien kuvaukset 
kuluivat koomisesti. Kohtaukset ku-
vattiin ilman näyttelijöitä, jolloin 
esimerkiksi sivuhenkilöt katsoivat 
ohjausassistentin liikkuvaa sormea, 
joka esitti näyttelijää ratsastamassa 
hevosella. Välillä meitä katsojia pu-
huteltiin joukkona avustajia, jotka 
olivat menossa turvetta nostamaan. 
Koomisuutta tuo myös se että Char-
lie ja Jake suunnittelevat elokuvaa 
heidän kotiseudustaan ja ajatus olisi 
se, että valkokankaalla näkyisi pelk-
kää lehmää. 
 Molemmilla näyttelijöillä on omat 
mahtavat sivuroolinsa. Törmi esittää 
neitimäistä ohjausassistenssi Eri-
niä, jonka puhumistyyli jää varmas-

ti jokaisen mieleen. Suhonen esittää 
näyttelijä Caroline Giovannia, joka 
yrittää saada aksenttinsa mahdol-
lisimman irlantilaisen kuuloiseksi. 
Suhosen näyttelemä puhevikainen 
Fin saa katsojissa empatiaa aikaan.
 Näytelmää on maustettu Törmin 
ja Suhosen soittamalla irlantilaisel-
la kansanmusiikilla, joka rakentaa 
puolestaan miljöötä. Näyttämöllä 
nähtiin myös taidokasta irlantilais-
ta kansantanssia. Lavastuksesta sen 
verran, että kenties näyttämön synk-
kä lavastus kuvaa Irlannin sumuisia 
maisemia. 

Minun mielestäni näytelmä oli lois-
tava esimerkki hyvästä näyttämö-
työstä. Rooli määrästä huolimatta 
katsoja ei mennyt sekaisin henkilöis-
tä koska henkilöt olivat stereosty-
pisoitu erilaisiksi. Lopuksi voidaan 
todeta, että tämmöisen näytelmän 
tekemiseen ei tarvita 15:sta eri näyt-
telijää vaan kaksi taidokasta näytteli-
jää on riittävästi siihen.

Annukka Heikkinen A12

Elämä on yhtä loistokasta Irlannin maaseudulla kuin Hollywoodissa

Marie Jones
KIVIÄ TASKUSSA

Ensi-ilta Teatteritalon näyttämöllä 
23.2.2013.
Kiviä taskussa sijoittuu Irlannin kuih-
tuvalle maaseudulle, jossa kuvataan 
unelmahöttöistä Hollywood-elokuvaa 
Irlannin maaseudusta. Tarina alkaa, kun 
kaksi luuseria, Jake ja Charlie, menevät 
avustajiksi filmiin. Kaikki muuttuu kui-
tenkin joksikin muuksi kuin kumpikaan 
alunperin kuvitteli.

Kiviä taskussa on hillitön komedia, 
joka on näyttelijätaiteen juhlaa.

Kaksi näyttelijää esittää yhteensä 15 roo-
lia kuumasta Hollywood-kaunottaresta 
aina vanhaan maalaisukkoon saakka.

Kiviä taskussa on Kajaanin Kaupungin-
teatterin ja Kotkan Kaupunginteatterin 
yhteistuotanto.

Esitykset Kajaanissa keväällä 2013 ja 
Kotkassa syksyllä 2013 sekä Oulun lää-
nin alueteatterin kiertueohjelmistossa 
keväällä 2014.

Käsikirjoitus  Marie Jones
Suomennos  Henri Kapulainen
Ohjaus  Ilkka Laasonen (Kotka)
Tanssit  Kirsi Saastamoinen
Lavastus  Markku Hernetkoski
Pukusuunnittelu  Riitta Raunio
Valosuunnittelu  Essi Santala
Äänisuunnittelu  Jori Tossavainen

Rooleissa:
Kari Suhonen
Heikki Törmi



Harvinaislaatuinen vieras- John Loughton 

Skotlantilainen John Loughton vieraili Paltamossa 
10.4. Hän on innostava ja vaikuttava nuorisotyön 
puolestapuhuja ja hän on kiertänyt puhumassa ym-
päri maailmaa. John on tavannut myös useiden 
maiden presidenttejä ja muita vaikutusvaltaisia 
henkilöitä. Emme siis voi puhua ihan kenestä ta-
hansa puhujasta. Hänen tärkein sanomansa on, ettei 
kenenkään taustat tai kyvyt voi estää pääsemästä 
pitkälle. Tarvitaan vain tahtoa ja uskoa itseensä. 
Hän kannustaa nuoria yrittämään parhaansa ja ole-
maan välittämättä muiden alentavista mielipiteis-
tä. Loughtonin luennosta pidettiin koulussamme 
paljon, eikä syyttä. Hän osasi tuoda asiansa esille 
mielenkiintoisella ja vaikuttavalla tavalla käyttäen 
omaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan esimerkkeinä.

John piti luentonsa hyvin innostavalla tavalla ja huomioi 
kuulijansakin hyvin.

Kuvassa hän kertoo itssestään ja Dare2Lead -yrityksestään. 
Lisäksi hän kannusti uskomaan unelmiinsa.

John kertoi tarinan itsestään ja samalla painotti, kuinka vaati-
mattomista lähtökohdista voi päästä vaikuttamaan maailmaan.

Osa 1. vuosikurssilaisista otti yhteiskuvan Loughtonin kanssa.



Ekomuseoa Suomessa ja Italiassa

Italialaisia Ekomuseo-projektiin osallistuvia henkilöitä tutustumassa Suomessa.

Pia esittelemässä ekomuseokarttojen kuvitusta. Italialaiset seuraamassa lasten kuvataidetuntia.

Karttoja on yhteensä viisi: Kiehimästä, Hakasuosta, 
Vaarankylästä, Melalahdesta ja Mieslahdesta.



Ekomuseo Italiassa

Ekomuseo-hanke vei 9.-14.4.2014 Italiaan yhteensä 14 Palta-
mon lukion opiskelijaa, kaksi opettajaa, viisi kyläläistä ja yh-
den matkanjohtajan. Matka alkoi keskiviikko-yönä 9.4., kun 
joukkomme nousi linja-autoon joka vei meidät Oulun lento-
kentälle. Oulusta lensimme Helsinkiin, josta jatkoimme mat-
kaa Roomaan. Roomassa kävimme syömässä ja kiertoajelulla 
suomalaisen oppaan johdolla. Saavuimme Cessapalomboon 
myöhään samana iltana, jossa majoituimme Palazzo Simo-
nellissa matkamme ajan. 
Matkamme tarkoituksena oli tutustua italialaisiin kulttuuri-
perinteisiin ja siihen, miten asiat ennen vanhaan tehtiin. Pää-
simme muun muassa tutustumaan edelleen toiminnassa ole-
vaan myllyyn ja viljan jauhamiseen, polttopuiden tekemiseen 
ja kuljettamiseen aasien avulla vuorilta, perinneruokien teke-
miseen (johon myös itse osallistuimme), perinteisiin leikkika-
luihin, perinneleikkeihin ja –tansseihin sekä miilunpolttoon. 
Osallistuimme seminaariin, jossa käsiteltiin muun muassa 
Marchen alueen Ekomuseo-lakia ja esiteltiin hankkeessa mu-
kana olleiden alueiden Ekomuseokartat. Tutustuimme myös 
San Picenon vanhaan kaupunkiin ja pääsimme vaeltamaan 
vuorille yhdessä italialaisten yhteistyökumppaneiden ja aasi-
en kanssa. 
Yksi matkamme tärkeimmistä elementeistä oli italialainen 
ruokakulttuuri. Söimme italialaista pastaa, salamia, juustoa, 
pitsaa, ja monia muita herkullisia ruokia, kuten perinteistä 
italialaista jäätelöä, gelatoa. 
Kaiken kaikkiaan matkamme Italiaan oli hieno ja mielenkiin-
toinen. Koimme paljon ja pääsimme tutustumaan useisiin eri 
paikkoihin ja asioihin, joita tavalliset turistit tai monikaan 
ikäisemme ei pääsisi kokemaan. Grazie!

Anni Niskanen ja Johanna Moilanen, A12

Hyvästä säästä ja kauniista maisemasta pääsi nauttimaan 
usein.

Kävelyretkellä vuoristossa.



Keskiviikko 9.4.2014
Ihana Italian reissu häämötti silmissä! Yön aikana ei maltettu nukkua
silmän räpäystäkään, koska olimme niin innoissamme lähdöstä. Tätä 
reissua oltiin odotettu jo melkein puolitoista vuotta! Suuntasimme 
koululle noin kello 3 yöllä. Pienen sattumuksen summana lähtö vii-
västyi vähän yli puolella tunnilla ja olimme kylmissämme Suomen 
yössä. Mervi ehdotti, että menisimme lämmittelemään hänen Pösöön 
sillä aikaa kun odottelisimme linja-autoa. Tuumasta toimeen ja kah-
deksan ihmistä sulloutui Mervin pieneen Pösöön lämmittelemään. 
Täytyy sanoa, ettemme kyllä uskoneet, että tällainenkin kokemus 
matkan varrella sattuisi!
  Noin puolelle oppilaista (n. 7 hengelle) reissu oli ensimmäinen ulko-
maan matka, myös meille. Meille reissu oli myös erityinen siinä mie-
lessä, että emme olleet koskaan aikaisemmin lentäneet lentokoneella, 
mikä ihmetytti monia. Meille siis lentokentällä toimiminen oli uutta 
ja ihmeellistä. Oli mukava opetella lentokentällä toimiminen vanho-
jen taitajien avustamana. Oulusta lensimme Helsinkiin ja Helsingistä 
matka jatkui lennolla Roomaan.
 Roomaan saapuminen oli pienoinen, ellei suurikin unelmien täytty-
mys. Me, ulkomailla! Tästä reissusta oltiin puhuttu pitkään. Ja nyt me 
olimme vihdoin Italiassa. Jännityksellä menimme hakemaan laukku-
jamme; olisiko kaikkien laukut saapuneet Roomaan asti? Olivat ne. 
Ensimmäiset lennot lentokoneella takanapäin ja ilman mitään ongel-
mia. Lentämisestä jäi hyvä maku suuhun.
  Roomaan saavuttuamme oppaamme Jatta Paakkinen oli meitä lento-
kentällä vastassa. Italian reissun kuskimme Francesco tuli hakemaan 
meitä lentokentältä. Suuntasimme lentokentältä syömään lounasta 
Bianco Rosso e Pannone -ravintolaan. Olimme tutustuneet aikaisem-
min menuihin, joten odotimme innolla ravintolaan pääsyä. Ravintola 
oli erilainen kuin mitä odotimme, mutta meille tuli sellainen tunne, 
että olimme hyvin tervetulleita. Ruoka oli hyvää, kuten arvata saattaa.
 Meille oli järjestetty kiertoajelu Rooman keskustassa. Oppaamme 
Jatta kertoi Rooman historian tiivistetysti mutta erittäin kattavasti, sa-
malla kun katselimme ja kuvasimme Rooman kuuluisia nähtävyyksiä. 
Me molemmat odotimme eniten näkevämme Colosseumin. Kävimme 
katselemassa Colosseumia lähempää, vaikkemme sisäpuolelle pääs-
seetkään käymään. Täytyy sanoa, että se oli mieletön! Kameraan tal-
lentui monia, monia kuvia..
 Colosseumin ihastelemisen jälkeen meillä oli hieman aikaa tehdä 
ostoksia. Me jäimme tutkimaan kadun varrella sijaitsevia kojuja. Tu-
liaisten ostaminen mielessämme teimme muutamia ostoksia. Ihmiset 
vaikuttivat todella mukavilta, eikä meitä varoitetuista laukkuryöstä-
jistä ollut tietoakaan.
  Meitä odotti matka kohti hotelliamme, pikemminkin majataloamme, 
Palazzo Simonellia. Matka tuntui jatkuvan ja jatkuvan ja päivä vaihtui 
illaksi, melkein yöksi. Päivä oli ollut enimmäkseen istumista ja istu-
minen alkoi jo maistua vahvasti puulta. Pieniä turhautumisen tunteita 
koimme, koska emme tienneet, kuinka kauan vielä matka kestäisi ja 
mitä olisi luvassa.
  Viiden tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme ilta yhdeltätoista maja-
taloomme, väsyneinä mutta onnellisina. Väsymys painoi silmiä, mut-
ta meille oli järjestetty iltapala. Sitä ei kuitenkaan voinut iltapalaksi 
sanoa, pikemminkin iltaruoaksi, koska se sisälsi alkuruoan, lisukkeet 
ja pääruoan juomineen. Mahat täynnä ja pitkästä päivästä väsyinei-
nä pääsimme vihdoin nukkumaan, eikä unta tarvinnut odotella. Uni 
tuli kun pään sai painettua tyynyyn. Päivä oli toiminnan täytteinen ja 
paljon uutta tuli koettua. Tätä päivää tulee muisteltua varmaan kiikku-
tuolissakin. Ikimuistoinen päivä!
Hanna ja Jani 

Perjantai 11.4. 2014
Viikon ohjelma oli täyteläinen. Meille jäi vain puoli tuntia aikaa käy-
dä kaupoissa. Lisäksi kävimme paikallisessa maatilakaupassa, jossa 
myytiin omista lampaista tehtyjä juustoja ja makkaroita. Niitä han-
kimme tuliaisiksi, samoin paikallisia öljyjä.
 Seuraavaksi menimme tutulle maatilamatkailutilalle, jossa on vuok-
rattavia huoneita, ateriapalveluita ja toimintaa vieraille ekomuseo- 
hengessä.
 Tutkimme ja jauhoimme jyviä, teimme taideteoksia luonnon mate-
riaaleista sekä myös leivoimme. Teimme 16 isoa leipää, jotka pais-
tettiin ukin lämmittämässä isossa pihauunissa. Leivoimme myös 
makeita piiraita, joiden taikina tehtiin pastataikinamenetelmällä. Mie-
leemme jäi myös talon emännän toteamus, ettemme me pojat olleet 
ensimmäistä kertaa leipomassa, niin hyvin kävi leipien leipominen ja 
uuniin laittaminen.
 Talon ateria oli todella hyvä, alueen omaa pekonipastaa, lihapataa 
avotulella keittämämme polentapuuron kera sekä salaatteja. Tietenkin 
myös leivonnaisia ja jälkiruoaksi makeita piiraita kahvin kera saimme 
maistaa.
 Tämän jälkeen kisailimme mm köyttä vetäen ja petangea pelaten. 
Tilalle saapui myös kansanmusiikkiyhtye, joka viihdytti laulaen ja 
soittaen. Ilmassa oli suuren juhlan huumaa, kun tanssiaiset alkoivat.
 Tämä päivä oli unohtumaton ja opettavainen! 
Tomi, Perttu ja Ville

Torstai 10.4.
 

Aamu alkoi aamiaisella, joka ei ollut meille tuttu. Tarjolla oli makei-
ta leivonnaisia sekä hilloja leivälle. Yhdeksän aikoihin suuntasimme 
bussilla taitavan kuskimme ohjastamana vuoristoteitä pitkin läheisen 
kylän ”Muistojen Tammi” -tilalle. Aamuaurinko lämmitti mieltä ja 
kehoa – matkustusuupumus tuntui olevan tiessään.
 Reput eväitä täynnä lähdimme kävelemään kahden suloisen aasin 
kanssa metsään. Saimme kokeilla oksien pilkkomista, jonka jälkeen 
oksat sidottiin perinteiseen tyyliin nippuihin. Pian huomasimmekin 
kävelevämme pitkin jyrkkiä vuorten rinteitä, mikä oli ollut monien 
haaveena, sillä sitä ei ole meillä päin voinut noin vain kokea. Matkalla 
pysähdyimme syömään tyypillisiä italialaisia eväitä ja ihastelemaan 
henkeäsalpaavia maisemia. Samalla saimme kuulla tarinoita ja histo-
riaa paikallisilta asukkailta.
 Parhaimmillaan olimme 900m korkeudessa. Huipulle pääseminen oli 
rankkaa, mutta todellakin sen arvoista. Retki sai hymyn jokaisen huu-
lille. Vitivalkoiset suomalaiset saivat myöskin huomata, että kotiin 
jäänyt aurinkorasva ei suojannut Italian keväiseltä auringolta.
  Noin 10km tarpomisen jälkeen saimme lösähtää hetkeksi bussiin 
penkeille. Seuraavaksi suuntasimme San Ginesion vanhaankaupun-
kiin, jossa historoitsija ja kunnan edustaja pitivät meille kulttuurin 
täyteisen kaupunkikierroksen. Kierroksen päätteeksi meille tarjottiin 
aukion baarissa runsaasti herkullisia ruokahalua herättäviä suupaloja 
sekä aperitiiveja. Suomalaiset jurot olivat erittäin otettuja italialaisten 
vieraanvaraisuudesta.
  Päivän päätteeksi palasimme hotellille, jossa meille kannettiin pöy-
tään alkuruoaksi pastaa ja pääruoaksi possupihvejä. Illalla huvitusta 
herätti punaiset nenät sekä heloittavat posket.
Mari ja Essi

Colosseum

Ekomuseoretken matkapäiväkirja



Sunnuntai 13.4.2014
Aamulla heräsimme aikaisin, koska lähdimme ajamaan toiselle alu-
eelle kahden tunnin ajomatkan päähän. Hienot Adrianmeren maise-
mat auttoivat pysymään hereillä.
  Pienen kävelymatkan jälkeen pääsimme katsomaan vanhoja vesi-
myllyjä. Kävelymatkasta jäi mieleen matkan varrella ollut pieni kirk-
ko, jolla oli mielenkiintoinen nimi: Lumen Madonnalle. Myllyssä 
nähtiin, miten jauhoja oli jauhettu kymmeniä ja satoja vuosia sitten 
niin maissi kuin vehnäjauhojakin. Saimme myös maistella leipää, 
joka oli tehty myllyllä jauhetusta vehnästä, se maistui ihan hyvältä. 
Mylläri esitteli myllyä ja kertoi myllyn toiminnasta. Se oli aluksi kiin-
nostavaa kuultavaa, mutta lopulta huomion veivät pihalla pyörineet 
koirat, joita kaikki halusivat käydä rapsuttelemassa.
  Lounaalla saatiin maistaa mm arvokasta tryffeliä. Itseäni tryffeli en-
sin vähän epäilytti, mutta yllätyin positiivisesti, koska ainakin tryf-
felipasta oli tosi hyvää! Myöhemmin kylän naiset näyttivät meille, 
kuinka tehdään itse korviksia, rannekoruja, kreppipaperikukkakimp-
puja ja paperienkelikoristeita. Oli mukavan rento meininki, kun po-
rukka joutui tekemään kuka mitäkin. Italialaiset olivat ihanan avoimia 
ja innokkaita, joten heidän kanssaan oli helppo tulla toimeen, vaikka 
eri kieltä puhuttiinkin. Sain itsekin kokeilla korvisten tekemistä, opin 
taas jotain uutta!
 Sitten se päivän kohokohta: bussikuski vei meidät jäätelöbaariin, ja 
saatiin maistaa aitoa italialaista gelato-jäätelöä. Se maistui taivaalli-
selta, jäätelöstä puuttui kokonaan keinotekoinen maku, mikä on usein 
tavallisessa jäätelössä. Illalla hieman harmitti, koska tämä oli viimei-
nen päivä ja koko homma oli nyt tässä, mutta onneksi huippukivasta 
reissusta riittää varmasti muisteltavaa vuosikausiksi.
Satu ja Mari A H

Lauantai 12.4.2014
Lauantaina istuimme ekomuseokonferenssissa muutaman tunnin. 
Siihen osallistuivat myös italialaiset hankekumppanimme. He olivat 
hankkineet tilaisuuteen simultaanitulkin. Hänen työtään oli mielen-
kiintoista seurata.               Konferenssissa kerroimme, mitä olimme 
ekomuseohankkeen aikana tehneet. Saimme myös kuulla kyläläisten 
toiminnasta hankkeessa. Kuulimme mm. siitä, miten ekomuseokart-
taan koottiin tietoa. Italialaiset kertoivat oppineensa uutta hankkeen 
aikana ja järjestäneensä konferenssin jakaaksensa kokemuksensa ja, 
että ymmärtäisimme asioiden ja alueiden arvon.
 Konferenssin ja seisovan pöydän jälkeen suurin osa lähti sauvakä-
velylle ja pari pääsi ratsastamaan. Lyhyt kävely lenkki sujui hyvin 
lukuun ottamatta sitä, että kesken kaiken alkoi sataa.
 Lenkkeilyn ja ratsastuksen jälkeen lähdimme kaikki seuraamaan mii-
lun polttoa ja hieman myöhemmin meille esiteltiin yrttejä ja saimme 
syödä leipää, johon niitä oli laitettu sekä paljon muuta hyvää mm. 
reissun parasta pitsaa.
Johanna ja Riikka

Iloista tanssia ja tunnelmaa.

Italian vuoristoa.

Monenlaista toimintaa ja perinteitä Italiassa.



Raatteentiehen tutustumassa

Jälleen on yksi lukuvuosi pian saatettu päätökseen ja samalla myös lukion oppi-
laskunnan toimikausi. Minulla on ollut tänä vuonna 2. vuosikurssin opiskelijana 
kunnia toimia oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana, ja voin ilolla kertoa 
kauden olleen hyvin antoisa! Aloitimme lukuvuoden järjestämällä syksyllä pe-
rinteisen lukion ryhmäytymispäivän, jolloin pääsimme tutustumaan toisiimme 
muun muassa kokkailun ja pelailun merkeissä. Toimikausi jatkui käsipallotur-
nauksella, jossa pelailimme hyvässä hengessä ykkösistä opettajiin. Opettajat an-
saitsevatkin erityiskiitoksen siitä, kuinka hyvin he ovat olleet osallisina lukion 
eri tapahtumissa, eritoten seiskaviikolla. On mielestäni nimittäin tärkeää kehittää 
oppilaiden keskinäisen hengen lisäksi myös opettajien ja oppilaiden välisiä suh-
teita, ja tässä (ja tietysti monessa muussakin!) mielessä Paltamon lukio on eh-
dottomasti huippuluokkaa! Ennen joulua kerkesimme viettää vielä pikkujoulut-
kin omissa ryhmissämme ja ainakin meidän ryhmällämme oli oikein mukavaa. 
Keväällä jatkoimme hieman virallisemmissa merkeissä, kun koulussamme to-
teutettiin sisäilmakysely ja sen johdosta myös kierros, jolla tarkkailimme muun 
muassa koulun lämpötiloja. Tulokset olivat pääsääntöisesti hyviä ja oppilaat ovat 
itsekin huomanneet huomattavaa parannusta vuoden, parin takaisiin lämpötiloi-
hin, jolloin koulumme oli vielä liian kylmä. Lukuvuoteen on näiden tapahtu-
mien lisäksi mahtunut myös teatteriesityksiä, perinteiset seiskaviikon hulinat, 
vierailijoita Suomen Lukiolaisten Liitosta sekä ulkomailta Comenius-projektin 
muodossa ja esimerkiksi nuoria menestykseen kannustavan John Loughtonin lu-
ento, josta oppilaiden keskuudessa tuli erittäin positiivista palautetta. Viimeinen 
tapahtumamme tälle vuodelle oli ennen vappua, kun pelasimme pesäpalloa ja jal-
kapalloa, sekä lopuksi kokoonnuimme yhteen nauttimaan munkit ja simat. Taas 
sai ilolla huomata lukiomme mahtavan yhteishengen, ja iltapäivä olikin erittäin 
onnistunut päätös oppilaskunnan toimikaudelle 2013-2014. Tästä on hyvä jatkaa 
ensi lukuvuonna!
Ihanaa kesää kaikille toivottaen 
Lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Anniina Horto.

Lukion oppilaskunnan terveiset



Terveisiä taittajatytöiltä!
Nyt se lukio on sitten ohi... Tai ainakin tämän lukukau-
den osalta, kun 1/3 osa on takanapäin. Ensimmäinen 
vuosi lukiossa on mennyt kuin siivillä ja toivottavasti 
seuraavat kaksi vuotta tulevat menemään ainakin yhtä 
nopeasti. :)       
   Vuoden varrelle on mahtunut niin iloisia kuin sitten nii-
tä vähemmän iloisiakin hetkiä. Ryhmämme yhteishenki 
on kokoajan parantunut ja toivommekin, että sama jat-
kuu myös tulevaisuudessa.
  Vuosi on pitänyt sisällään vaikka minkä näköistä ta-
pahtumaa ja mielenkiintoisia vieraita. Olemme saaneet 
mm. käydä Strasbourgissa, josta meille jäi paljon haus-

koja muistoja. Saimmehan me myös yhteiskuvan itse 
John Loughtonin kanssa. :) Kouluarjesta saimme muka-
van hengähdystauon Comenius-vieraidemme saapuessa, 
vaikka se olikin omalta osaltaan hieman rankkaakin.
  Loppujen lopuksi vuodesta jäi tosi hyvä fiilis!

  Hyvää kesää kaikille :)         

            
                                      Taittajat Aino, Ippa ja Reeta



Sydämelliset onnittelut 
kevään 2014 
ylioppilaille!


