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Paltamon lukio saattoi aloittaa elokuussa lukuvuoden 
2012-2013 mukavissa tunnelmissa, kun lukio-opinnot 
aloitti 30 uutta opiskelijaa. Voimme tyytyväisenä todeta, 
että lukiomme opiskelijamäärä on vakiintunut 80 opis-
kelijan paikkeille. Perusopetuksen päättävistä paltamo-
laisista nuorista suunnilleen puolet hakeutuu omaan 
lukioon, mitä voidaan pitää luottamuksen osoituksena 
lukiollemme. Ikäluokkien vielä hieman pienentyessä 
sekä perusopetuksen että lukion opinto-ohjauksella on 
tärkeä tehtävä, jotta lukioontuloprosentti pysyy korke-
ana.   
Paltamon lukion ylläpitäjä oli joulukuun 2012 loppuun 
asti Kainuun maakunta –kuntayhtymä. Tammikuusta 
2013 alkaen lukiomme ylläpitäjäksi palautui Paltamon 
kunta. Vaikka jatkammekin toimintaamme omana 
hallinnollisena yksikkönä, jatkamme myös opetuksel-
lista yhteistyötä Suomussalmen ja Puolangan lukioiden 
kanssa. Kunkin kunnan ja kunkin lukion etu on, että 
toimimme mahdollisimman taloudellisesti. Pienten 
ryhmien videoneuvotteluopetus on täten yksi tae sille, 
että lukiomme toimintamahdollisuudet säilyvät mahdol-
lisimman pitkälle tulevaisuuteen. Itsenäisenä lukiona 
vastuumme oman lukion kehittämisestä kasvaa, ja siinä 
työsarkaa ja haasteita on riittämiin. 
Yksi päättyvän lukuvuoden tärkeimmistä tapahtumista 
oli lukiomme 50-vuotisjuhla lokakuussa. Väkimäärä oli 
osoitus siitä, että oma lukio, sen menneisyys, nykyisyys 
ja tulevaisuus kiinnostavat paltamolaisia suuresti. 
Lukiossamme työskentelevien hyvinvointi on ollut 
yksi tämän vuoden painopisteistämme. Syksy alkoi 
hyvinvointia edistävällä ryhmäytymispäivällä, jolla on 
jo muutaman vuoden perinne. Lukion oppilaskunta 
on järjestänyt vuoden mittaan erilaisia yhteisöllisyyt-
tä tukevia tapahtumia, jotka ovat tuoneet vaihtelua ja 
virkistystä arjen keskelle. Lukion oppilaskunta ansait-
seekin lämpimän kiitoksen aktiivisesta ja vastuullisesta 
työskentelystään. Comenius-hankkeemme on tukenut 
sekä hyvinvointiteemaa että kansainvälisyyskasvatusta. 
Teemaan liittyviä vierailuja on tehty Saksaan, Italiaan ja 
Ruotsiin. Koulumme ranskan opiskelijat kävivät hais-
telemassa Pariisin tuulia. Henkistä hyvinvointia tarjosi 
esimerkiksi Kajaanin kaupunginteatterin Karkkipäivä-

esitys draamatyöpajoineen. 
Yksi toimintatavoitteistamme on ollut monipuolis-
taa opetusta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
kehittämisellä. Tähän kehittämistyöhön Opetushallitus 
myönsi lukiollemme 26000 euroa. Ensi lukuvuodeksi 
olemme lähdössä mukaan lukioverkostoon, joka tavoit-
teet ovat samankaltaiset. Tuleva projekti avaa uusia yh-
teistyömahdollisuuksia eri puolella Suomea sijaitsevien 
lukioiden kanssa. Myös sähköiset ylioppilaskirjoitukset 
kuuluvat myös tulevan projektin työlistalle. 
Kiitän Paltamon kuntaa ja yhteistyökumppaneitamme 
työstä nuortemme tulevaisuuden hyväksi. Kiitän opet-
tajia, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita yhteisestä ja 
monella tavalla tuloksellisesta lukuvuodesta. Lämmin 
kiitos kaikille yhteisistä vuosista ja opiskelijoille onnea 
ja menestystä tuleviin opintoihin ja elämään!



Ylärivi: Riitta Väisänen, Aleksi Pyykkönen, Annukka Heikkinen, Perttu Hyvönen, Jani Johansson, Tomi Kemppai-
nen, Arttu Pulkkinen, Noora Karppinen, Eetu Keränen, Johanna Moilanen
Keskirivi: Aino Nuortimo (ryhmänohjaaja), Anniina Horto, Jukka-Pekka Löhönen, Essi Mutanen, Mari Leinonen, 
Nikke Mikkonen, Essi Pyykkönen, Jenni Heikkinen, Mari Leinonen
Alarivi: Riikka Keränen, Jenni Moilanen, Jenna Leinonen, Satu Karttunen, Helen Matloob, Noora Väisänen, Liisa 
Möttönen, Anni Niskanen
Lattialla: Valtteri Kyllönen ja Ville Pyykkönen

Paltamon lukion ryhmien luokkakuvat

Ylärivi: Saku Korhonen, Jani Sallila, Joonas Heikura, Erkki Kostet, Heikki Haataja, Miika Karppinen, Johannes 
Silvennoinen, Antti Kemppainen
Keskirivi: Hanna Karppinen, Reija Rautiainen, Elina Härkönen, Nico Nyman, Markus Puoskari, Jere Karppinen, 
Mari Leinonen, Katja Rautiainen, Katri Moilanen, Outi Heikkinen, Anja Leinonen (ryhmänohjaaja)
Alarivi: Henna Pulkkinen, Anne Heikkinen, Katariina Käkisalo, Iina Karjalainen, Tytti Okkonen, Jemina Kilpeläinen, 
Inka Mutanen, Henna Heikkinen
Lattialla: Sampo Karppinen ja Johanna Väisänen



Ylärivi: Suvi Keränen (ryhmänohjaaja), Krista Mäkäräinen, Otto Karjalainen, Konsta Toivonen, Mika Moilanen,
Miika Leinonen, Anne Väisänen, Sofia Leinonen, Jana Kaltygina, Satu Möttönen
Alarivi: Anu Leinonen, Jenni Valtanen, Suvi Leinonen, Annika Mikkonen, Petra Kovalainen, Linda Moilanen,
Viktoria Antonova, Helmi Möttönen
Lattialla: Roope Horto ja Mikko Kilpeläinen
Kuvasta puuttuu Anne-Mari Korhonen

Penkillä: Inka Mutanen, Anniina Horto, Markus Puoskari, Roope Horto, Mika Moilanen, Riitta Väisänen
Lattialla: Heikki Haataja ja Jani Johansson

Oppilaskunnan hallitus



Ylärivi: Satu Heikura, Anna-Kaisa Rautiainen, Maria Lauttamus, Susanna Myrskykari, Markku Korhonen, Markku 
Turunen, Aino Haapanen, Anja Leinonen
Alarivi: Kari Puominen, Piia Väisänen, Mervi Rahko, Aino Nuortimo, Eerika Tajakka-Haapaniemi, Veikko Kärki, 
Tapani Karjalainen, Aune Kotimäki, Marjatta Karttunen

Lukion opettajat



Ruokaa ja liikuntaa ryhmäytymisen merkeissä

Hikeä nostettiin pintaan lentopallolla ja futsalilla.

Kotitalousluokassa syntyivät herkulliset pizzat ja marjasmoothiet.



Vierailijoita

Seppo Turunen vieraili Paltamon lukiossa ja antoi vinkkejä uusille Meidän Kainarin taittajille.

Martti Turtola kävi kertomassa lukiolaisille työstään

Martti Turtolan kirjoittamia kirjoja.

Valtiotieteiden tohtori, Maanpuo-
lustuskorkeakoulun sotahistorian 
dosentti ja Helsingin sekä Turun 
yliopistojen dosentti Martti Turtola 
kävi 29.4.2013 Paltamon lukiossa 
kertomassa työstään ja historias-
taan. Hän vastaili opiskelijoiden 
esittämiin kysymyksiin kirjapro-
jekteistaan ja kirjoittajan työstä. 
Turtola on kirjoittanut Suomen 
historian suurien henkilöiden 
elämänkertoja ja myös mm. Viron 
historiaan liittyviä tutkimuksia.



Paltamon lukio täytti 50 vuotta

Paltamon lukion 50-vuotisjuhlaa vietettiin 13.10.2013.

Tervehdyssanat lausui lukion rehtori Veikko Kärki



Taide on 10 % inspiraatiota ja 90 % perspiraatiota (hikeä)
Rehtorin ilme oli näkemisen arvoinen, kun eräänä 
päivänä ilmestyin opettajanhuoneen ovelle kysymään, 
miten sanotaan ranskaksi: 
”Sinun hiuksesi näyttävät ihan siltä, kuin ne olisi uitettu 
kamelin kuolassa.”
 Vastaus tuli parin päivän päästä, sillä sanasto ei 
ollut ihan tavanomainen ja ranskan kielioppi ei kyennyt 
kääntämään lausetta suoraan. Sain kuitenkin vastauk-
seni, vos cheveux comme s’ils se serait noyé le chameau 
bave, ja lause päätyi näytelmään pääroolin esittäjän 
Anniina Horton muistettavaksi.
Voin tässä vaiheessa myöntää, että olin hyvin hermostu-
nut roolien jakotilaisuudessa. En voi kuitenkaan sanoin 
kuvata, kuinka iloisen hämmästynyt olin nähdessäni, 
kuinka paljon näyttelijöitä oli paikalla. En ollut ollen-
kaan osannut varautua niin valtavaan osallistujamää-
rään, joten minun täytyi aikalailla laajentaa näytelmän 
roolijakoa. Alun perin olin suunnitellut vain kahdeksan 
roolia, jotka nekin oli ollut tarkoitus hoitaa tuplarooli-
tuksella. Sen vuoksi kaikki paitsi pääroolin esittäjä sai-
vat tyytyä ihan vain muutamaan repliikkiin ja pelkkään 
pyörähdykseen lavalla.
Minulla oli suorastaan erinomaisia näyttelijöitä aivan 
loistavalla asenteella! En olisi uskaltanut edes toivoa 
niin hyvää porukkaa kuin sain. Näyttelijäthän nimen-
omaan tekevät näytelmän, heidän eläytymisensä ja se 

hauskuus, mikä siitä tekemisestä syntyy. Ilman heitä 
näytelmää ei olisi ollut ollenkaan. He joustivat aikatau-
luissaan, harjoittelivat joka ruokavälitunnilla ja usein 
myös koulun jälkeen kahden viikon ajan. Tiedän kyllä 
vallan hyvin, etteivät siihen olisi kaikki suostuneet. 
Aivan valtava kiitos mahtaville näyttelijöilleni!
 Tulen luultavasti aina muistamaan, mitä äidin-
kielenopettaja sanoi minulle näytelmän jälkeen. Hän 
oli nimittäin edellisenä iltana epäillyt, ettei näytelmä 
menisikään ihan putkeen. Sitähän oli harjoiteltukin vain 
kaksi viikkoa ennen H-hetkeä ja kaikki tuntui olevan 
kesken. Hän sanoi kuvitelleensa, kuinka me meni-
simme lavan eteen noloina sanomaan, ettei näytelmä 
onnistunutkaan. Ja että nyt lausuisimme muutaman 
Eino Leinon runon sen sijaan. Minä puolestani en ollut 
hetkeäkään epäillyt onnistumistamme. Mikään ei ole 
mahdotonta, paitsi pyöröovista hiihtäminen, ja joku on 
onnistunut siinäkin.
 Englanninopettaja puolestaan hihkaisi kehun, 
jolle annoin eniten painoarvoa: 
”Oli kyllä ihan mahtava näytelmä! Koko muu juhla oli 
sellaista pönötystä ja puheet aivan liian pitkiä ja sitten 
oli se näytelmä! Voi että se oli loistava!”
 Niin, minäkin olen samaa mieltä. Ja kaikki oli 
loistavien näyttelijöiden ansiota.

Katja Rautiainen A11



NÕn scholae, sed vītae discimus*

Lukion ykköset äidinkielen kimpussa.

*Emme opiskele koulua vaan elämää varten.



Itsenäisyyttä juhlittiin Paltamossa

Paltamon lukiossa vietettiin keskiviikkona 
5.12.2012 itsenäisyyspäiväjuhlaa. Tilai-
suudessa olivat paikalla yläkoululaiset, 
lukion opiskelijat, opettajat, sekä sotave-
teraanit. Juhlassa kuultiin ”kun minä olin 
nuori” -puheita ja musiikkiesityksiä.
Juhla aloitettiin fanfaarin soitolla ja 
Suomen lipun kannolla. Tervehdyssa-
nat lausui lukion rehtori Veikko Kärki. 
Juhlassa jaettiin myös hymytyttö- ja 
hymypoikapatsaat sekä kunnan urheilu- 
ja kulttuuristipendit. Kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Heli Moilanen piti puheen, 
jossa hän muisteli vanhoja aikoja. Juhlan 
päätteeksi siirrettiin perinteisesti Vete-
raanin viestikapula ja laulettiin Maamme-
laulu. 
Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi!



Taivaalla tähtivyö kirkkaana loistaa...

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



Joulutunnelmia
Tervehdys täältä Korvatunturilta! Tässä olen lähtötunnel-
missa kohti Hawaijia kesälomalle. Muorikin on jo täpi-
nöissään pakkailemassa laukkua. Petterikin on vaihtanut 
jo kesäturkin ja laiduntaa muiden porojen kanssa jäkälää 
mussuttaen. Joko siellä Paltamossa ollaan kesälomatun-
nelmissa? Joulun alla näimmekin, kun minä ja ahkerat 
tonttuapurini kävimme tuomassa joulutervehdyksen. 
Kiertelimme ala-asteen, yläasteen ja lukion luokissa. 
Oppilaat ja opiskelijat olivat hyvin vieraanvaraisia ja 
olivat harjoitelleet monia upeita lauluja ja leikkejä. Jotkut 
rohkeat uskaltautuivat jopa pukin polvelle. Meille vierai-
lijoille tarjottiin maistuvia pipareita ja karamelleja. Noh, 
mepäs tästä muorin kanssa lähdemmekin lomalle, mutta 
muistakaa, että tontut tarkkailevat ympäri vuoden. Ensi 
jouluna nähdään! 

Joulupukki

Pukki sekä tontut vierailulla Paltamon lukiossa.



Vaarankylän myllyllä tapahtuu. Ekomuseo –hankkeessa 
mukana olevat opiskelijat pääsivät kokeilemaan vanhan 
ajan myllyperinteitä omin käsin. Heille esiteltiin muun 
muassa vanhan ajan separaattori, jolla erotettiin maito ja 
kerma toisistaan. Myöhemmin he pääsivät kokeilemaan itse 
rukiin jyvien puintia. Kuvassa Jani Johansson näyttää kuin-
ka käyttää vanhan ajan varstaa, jota hyödynnettiin puinnis-
sa. Nykyään puinti tapahtuu leikkuupoimureilla.

Ekomuseo vie mukanaan

Lukion ekomuseolaiset pääsivät maistelemaan rukiin jyviä.

Lukiolaiset saivat myös itse kokeilla rukiin puintia.



Onko ruisleivän leivonnan taito jo unohtunut nykypäi-
vänä? Ei vielä, täältä Paltamosta löytyy nuoria, jotka 
osaavat leipoa ruisleipää. Kiitos Paltamon lukion, joka 
on mukana Ekomuseo - muistoista tulevaisuuteen 
hankkeessa. Lukiossamme on mahdollisuus opiskella 
kotitaloutta kaksi kurssia. Lisäksi opiskelija voi suorit-
taa lukiodiplomikurssin. Kotitalousopettajana toimii 
Mervi Rahko. 
Ekomuseo - muistoista tulevaisuuteen on Oulunjärvi 
Leaderin kaksivuotinen kansainvälinen hanke, jossa 
projektikumppanina toimii Ascoli-Picenon alue Itali-
assa. Ekomuseolla tarkoitetaan kohteita, jotka kertovat 
tavallisten ihmisten arjesta, historiasta ja perinteestä. 
Hankkeen avulla nostetaan vanhoja perinteitä uudel-
leen eläväksi. Ikäihmisillä olevaa tietoa ja osaamista 
siirretään nuorille opintokäyntien, tapahtumien ja 
tuotteiden valmistamisen kautta.  Paltamon alueen his-
torian ja perinteen pohjalta kehitetään paltamolaisten 
kylien toimintaa yhdessä kyläläisten, nuorten ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa ovat mu-
kana Paltamon kylien kyläyhdistykset, Paltamo-seura, 
Hakasuon koulu, Paltamon lukio ja Kajaanin matkaop-
paat.
Ekomuseohankkeeseen liittyen Paltamon lukiolaisille 
järjestettiin kahden päivän mittainen perinneruoka-
kurssi. Kurssin tavoitteena oli perinteisten työtapojen 
oppiminen ja taltioiminen, kainuulaisen ruoka- ja 
tapakulttuurin tunteminen ja arvostaminen osana 
kansainvälisyyttä, perinteen siirtyminen sukupolvelta 
toiselle tekemisen kautta, kuten myös yhteisöllisyyden 
vahvistaminen. 
Perjantaina koulupäivän jälkeen lukiolta lähti kuusi 
opiskelijaa kotitalousopettajan Mervi Rahkon luo Mela-
lahden Sahiin leipomaan. Iltapäivä alkoi uunin lämmi-
tyksellä ja kurssista kertomisella kahvien ääressä. Sen 
jälkeen teimme ohrarieskoja ja seuraavaksi olimmekin 
tekemässä ruisleivän juurta seuraavaa päivää varten. 
Minä päädyin tekemään juurta leipäpyttyyn, jota tuskin 
olin ennen nähnytkään. Teimme yhdessä aterian päivän 
päätteeksi, johon kuului paistettua kuhaa, pottuvoita 
ja porkkanaraastetta, sekä marjasoppaa. Kaikki ate-
rian ainekset olivat peräisin Kainuusta. Päivä päättyi 
valmistelemalla seuraavan päivän leipomisiin teke-
mällä porkkanapiirakoihin täytteen, johon keitimme 
ohrapuuroa ja lisäsimme siihen porkkanasosetta, sekä 
perkaamalla muikkuja kukkoon. Laitoimme seuraavak-
si aamuksi täysjyväohrapuuroa hautumaan.  Ilta päättyi 
perinneleikkien parissa, joihin kuului perinteinen 
orrenylimeno. 
Lauantaiaamun ohjelmassa oli ensimmäiseksi ruis-
leipätaikinoiden alustaminen. Nautimme perinteisen 
aamusen, johon kuului uunissa haudutettua täysjyvä-
ohrapuuroa marjasopan ja rieskan kera. Lauantaina 
vanhoja perinteitä meille nuorille oli mukana opetta-
massa yrittäjä Kyllikki Heikkinen ja maatilan emäntä 
Riitta Kemppainen Melalahdesta. Pääsimme itse myös 
tekemään juustoleipiä. Maito juustoleipään varten oli 
haettu suoraan tilalta. Lypsylämpimään maitoon oli 
laitettu juustonjuoksutin.  Osa meistä kokosi juusto-
massaa juustoleipälaudalle valumaan. Kun uunissa oli 

hyvä hiillos, pääsimme paistamaan juustoleivät uunin 
hiilloksen edessä. Päivään kuului myös porkkanateos-
ten leipominen kainuulaisittain. Teoksien paistumisen 
aikana leivottiin ruisleivät kohoamaan. Ruisleivän 
leipominen ei ollut meille nuorille pelkästään leivonta-
elämys, vaan makuelämyskin, kun emme koskaan olleet 
maistaneet niin maukasta ruisleipää, kuin itse vastalei-
vottu. Päivä päättyi leipomalla peruna- ja muikkukuk-
koja matkaevääksi kotiin.
Me nuoret pääsimme seuraamaan näin ruisleivän tietä 
pellosta pöytään, kun kävimme seuraamassa syksyllä 
rukiin puintia riihessä ja pääsimme näkemään jyvien 
jauhamisen jauhoiksi myllyssä ja lopulta pääsimme 
jauhoista leipomaan ruisleipää. Hanke on mahdollis-
tanut meille tekemällä oppimiskokemuksen, joka on 
mielekästä ja tarjoaa varmasti ainutlaatuisia ja unohtu-
mattomia kokemuksia ruisleivän leivonnasta keväällä 
edessä olevaan päreiden höyläämiseen. Tämmöinen pe-
rinteiden opettaminen meille nuorille on tärkeää, sillä 
tulevaisuudessa me tulemme olemaan se ikäpolvi, joka 
lähtee viemään perinteitä uusille sukupolville. Oman 
kulttuurin tuntemus kasvaa perinteiden oppimisen 
myötä, joka vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiä. Kun 
olen oppinut kainuulaisia perinteitä, koen kuuluvani 
vielä enemmän tänne Kainuuseen. Hankkeiden myötä 
pienikin kylä ja koulu pääsevät osaksi kansainvälisyyttä.

Annukka Heikkinen A12

Leivontahulinoita Kainuun korvessa

Opiskelijoiden taidonnäyte ruisleivän leipomisesta.



Seiskaviikon melskettä

Abit vs. opet -lentopallo-ottelu meneillään. Kumpikohan voitti?

Lentopallo-ottelun voittajajoukkue: vuoden 2013 abit!



Vuoden 2013 abien aamunavaus

Tarkoituksena oli kuvata still-kuvana, mitä abiristeilyllä tulee tapahtumaan. Tehtävään pääsivät osallistumaan niin lukion 
ykköset ja kakkoset kuin kouluavustajatkin.

Seiskaviikon hulinat
Seiskaviikko on lukiossa 
lukuvuoden kohokohta, 
jolloin opiskelijat pitävät 
hauskaa yhdessä.  Abit 
juhlivat opiskelupäivien 
päättymistä Paltamon 
lukiossa erilaisten ohjel-
mien parissa. Ensimmäi-
senä ohjelmassamme oli 
lentopallo-ottelu opettajia 
vastaan. Ottelu oli tieten-
kin äärettömän tiukka, 
mutta Abit lopulta veivät 
voiton upealla pelitaktiikal-
la ja hurmaavilla asuillaan. 
Yleisö oli ottelun ajan 
mukana ja järjestimme 
heille hauskoja kilpailuja 
väli-erien aikana. Illaksi 
lukiomme Wanhat olivat 
järjestäneet meille päättä-
ville opiskelijoille Abi-illan. 
Wanhat olivat panostaneet 
illan tarjontaan ja kaikilla 
oli hauskaa, mukaan lukien 
opettajilla. Meistä oli 
tehty hienot abikuvat, jotka 
sisälsivät meidän Abien 
lapsuudenkuvia ja nykyisiä 
kuvia.

Seuraavana päivänä oli 
meidän Abien aamun-
avauksen vuoro, jolloin 
esitimme oman ohjelmam-
me muille.Siihen sisältyi 
hauskoja videoita, kilpailu-
ja, pelejä ja kaikkea muuta 
kivaa. Aamunavauksen 
lopuksi halusimme kiittää 
ryhmänohjaajaamme 
Suvi Kerästä mukavasta 
vuodesta kanssamme. 
Aamunavauksen jälkeen 
nakkasimme niskaamme 
erilaisia asuja ja lähdimme 
kiertämään koulumme 
luokkahuoneita karkkien 
kera. Esitimme luokissa 
itsesanoittamiamme lau-
luja ja koreografioita. Sen 
jälkeen Wanhat kantoivat 
meidät ulos koulusta. Sää 
ei hillinnyt menoamme 
kun heittelimme karkkeja 
ja kiersimme ympäri Palta-
mon kylää.

Anu Härkönen, 
Annika Mikkonen A10

Yhtenä tehtävänä oli valmistaa abiraadille herkkuleipä. 
Tässä Reijan taidonnäyte.



Wanhat hurmasivat glamourillaan

Wanhojen oma tanssi oli yleisön suosikki ja sai katsomon hurraamaan.

Yhteistyötä, hauskanpitoa ja mahtavaa fiilistä, näitä olivat 
lukuvuoden odotetuin viikko, eli seiskaviikko täynnä. Viik-
koon seitsemän kuuluivat tänäkin vuonna perinteisesti 
monet erilaiset ohjelmat ja tempaukset. Meille Wanhoille 
abi-illan, penkkareiden ja Wanhojen aamunavauksen 
järjestäminen olivat mahtavaa yhdessä tekemisen tun-
tua täynnä, mutta kaikista merkittävimmät olivat tietysti 
Wanhojentanssit. 
Wanhojentanssien valmistelu aloitettiin elokuussa koris-
teiden askartelun merkeissä. Aikaisesta aloituksesta huoli-
matta koristeiden askartelua riitti vielä kuutosviikolle asti. 
Innokkaimmat tytöt olivat aloittaneet valmistautumisen 
vielä aikaisemmin hankkimalla mekon jo kesällä. Suurin 
osa oli sopinut tanssiparitkin jo hyvissä ajoin ykkösvuoden 
aikana.
Tanssiharjoitukset menivät nopeasti ja ne olivat mukavaa 
vaihtelua opiskeluun. Kaikista mukavinta taisi olla Wan-
hojen oman tanssin harjoittelu. 
Pian koittikin odotettu seiskaviikko ja jännittävä torstai-
ilta. Jännitys ennen tansseja oli käsinkosketeltava, sillä 

siihen iltaan oltiin panostettu. Sydän tykytti lujaa, kun 
jokainen pari odotti omaa vuoroaan verhojen takana. Kun 
kaikki parit olivat astelleet tanssilattialle,  alkoi ensim-
mäinen tanssi. Ensimmäisen tanssin jälkeen jännitys 
alkoi pikkuhiljaa laantua ja rohkeimmat uskalsivat jopa 
väläyttää hymyä katsomossa oleville tutuille. Perinteiset 
tanssit sujuivat hyvin, ilman sen suurempia ongelmia tai 
mokia. Raikuvimmat aplodit sai kuitenkin Wanhojen oma 
tanssi, jonka jälkeen yleisö nousi osoittamaan suosiotaan 
seisaalleen. 
Tunnelma tanssien jälkeen oli aivan mahtava, kaikista 
tansseista oli selvitty kunnialla. Wanhojentanssit olivat 
varmasti monelle se asia, jonka tulee muistamaan lopun 
ikänsä. Monelle tytölle tulee hyvin todennäköisesti ikävä 
prinsessapäivää, mutta tietenkin myös komeita poikia 
puvuissaan. Kaiken kaikkiaan seiskaviikko oli mahtavaa 
aikaa, jonka moni varmasti haluaisi viettää milloin tahan-
sa uudestaan. 

Anne Heikkinen A11

Seiskaviikko Wanhojen silmin



Wanhojen aamunavaus

Wanhat hauskuttivat ja pistivät lukion ykköset koetukselle Wanhojen aamunavauksessa.



Kulttuurielämystä jakson vaihteessa

Kävimme torstaina 14.3. katsomassa 
Kajaanin kaupunginteatterissa Markus 
Nummen romaaniin perustuvan Han-
na Kirjavaisen ohjaaman Karkkipäivä 
näytelmän. 
Todellisuus on monesti kauheampaa, 
mitä haluaisi uskoa. Karkkipäivä on 
esitys, joka kertoo hylätyistä lapsista ja 
vastuuttomasti käyttäytyvistä aikuisis-
ta, jotka nostavat oman etunsa ensim-
mäiseksi huomioimatta omia lapsiaan 
hädässä.  
Tomi on heitteille jätetty 9-vuotias 
lapsi. Hän elää kaksoiselämää Tok 
kilmoorina, jossa hän haluaa pelastaa 
Prinsessa Mirabellan ilkeän koopranoi-
dan kynsistä. Aleksi Halonen on oikea 
valinta Tomin rooliin, sillä hänen heit-
täytymiskyky ja aitous on ihailtavaa.
Koopranoita, todellisuudessa tilanhal-
lintasuunnittelija Paula Vaara haluaa 
edetä urallaan välittämättään omasta 
tyttärestään. Pienistä huitaisuista vai-
etaan, esitetään viranomaisten edessä 
kaiken olevan hyvin ja pahimmassa 
tapauksessa lukitaan lapsi patteriin 
kiinni.  Paulan roolissa näyttelevä 
Eeva Aitta tekee hahmostaan ironisen 
ja todellisuuden tajunsa menettävän 
tiukkiksen. Roolihahmo antaa katsojil-
le hyytävän mutta vakuuttavan vaiku-
telman. 
Kirjailija Ari Anttila maksaa kaupassa 
tuntemattoman pojan, Tomin ostokset, 
koska pojalla ei ole tarpeeksi rahaa. 
Tomi lyöttäytyy Arin seuraan ja yrittää 
saada häneltä apua pelastaessaan Prin-
sessa Mirabellaa. Mika Silvennoinen 
saa Arin näyttämään katsojien silmissä 
huvittavalta, elämän suuntaa etsivältä 
ihmiseltä. 

Sosiaalipäivystäjä Katri Korhonen 
suuntaa katseensa kohti luentoaan, 
mutta pöydälle kasaantuu epämääräi-
siä viestejä ongelmaperheistä. Selvi-
tellessään tapauksia Paula Vaaran ja 
Ari Anttilan katoavan tuntemattoman 
pojan kanssa hän huomaa yhteyden 
vanhaan tapaukseen, jossa pieni poika, 
Tomi odotti äitiään jääkaapin valossa 
turhaan. 
Katria näyttelevä Satu Lipponen onnis-
tuu tekemään roolihahmostaan napa-
kan ja tunteettoman työnarkomaanin, 
joka näytelmän lopussa pystyy myön-
tämään itselleen, että rakkautta kyllä 
kiitos kantaessaan heikossa kunnossa 
olevaa tyttöä käsivarsillaan.
Minun mielestä näytelmä oli koko-
naisuudessaan dramatisoitu hyvin. 
Näytelmän synkkä lavastus ja näyt-
telijöiden fyysinen ilmaisu tekivät 
minuun vaikutuksen.  Videopeliääni-
en ja – lavasteiden käyttö tehostivat 
Tomin kaksoiselämän tuntua. Minusta 
näytelmän alku oli hämmentävä, sillä 
tarinaan ei päässyt heti kiinni. Vaka-
vasta aiheesta kertovaan näytelmään 
oli saatu hienosti mukaan väärinkä-
sityksistä johtuvaa huumoria, joka ei 
kumminkaan mennyt liiallisuuksiin. 
Näytelmä herätti varmasti meissä jo-
kaisessa jotain ajatuksia. Näytelmä sai 
minut miettimään, että minkälainen on 
lasten tilanne kotona tosielämässä? 

Annukka Heikkinen A12
Kuvat: Kajaanin 

kaupunginteatteri

Tarina lapsesta, joka löytyi jääkaapin valosta



Kansainvälisiä tuulia
Comenius-matka Italiaan
opiskelijoiden näkökulmasta
Lentokoneen pyörät irtosivat maasta huimaa vauhtia, 
ja nousimme kauas pikkuruisen Kajaanin yläpuolelle 
sunnuntaina 17.2 puolenpäivän aikoihin. Koneessa istui-
vat jännittyneinä ja innokkaina Reija Rautiainen, Inka 
Mutanen, Katja Rautiainen, Essi Mutanen ja Anniina 
Kaistola. Lisäksi mukanamme olivat opettajista Suvi 
Keränen ja rehtori Veikko Kärki. Kyseessä oli Comenius-
projektiin liittyvä matka. Jo alusta alkaen meillä oli 
keskenämme hyvin hauskaa, ja jutut ja vitsit sinkoilivat 
ilmassa. Kolmen lennon jälkeen saavuimme perille To-
rinoon vasta puolenyön aikoihin. Onneksi isäntäperheet 
olivat kärsivällisesti jaksaneet odottaa meitä.

Torinossa tutustuimme päivisin kaupungin keskustaan 
ja sen hienoihin barokkityylisiin rakennuksiin. Olim-
me jonkin verran seuraamassa opetusta paikallisissa 
kouluissa. Kävimme myös yhteensä kolmessa erilaisessa 
museossa, jotka kaikki olivat omalla tavallaan jännittä-
viä. Aikaa oli toki myös ostoksilla käymiseen ja herkulli-
sen italialaisen jogurttijäätelön syömiseen aurinkoisella 
torilla. Koska meitä oli matkassa viisi tyttöä, kiersimme 
innolla kauppojen vaatetankoja ja rihkamakauppoja. 
Illat jäivät mukavasti isäntäperheissä oleskeluun.

Projektin aiheena oli ”new poverty”, sanatarkasti 
käännettynä uusi köyhyys. Käsittelimme syrjäytymistä 
monelta eri näkökulmalta, yhteisenä kielenämme eng-
lanti. Jokainen maa oli valmistellut oman esityksensä 
ongelman ratkaisemiseksi, me paltamolaiset kerroimme 
erityisesti työvoimatalosta. Aiheeseen perehdyttiin myös 
ryhmäkeskustelujen, konferenssin ja talk show’n avulla.

Yksi matkan kohokohdista oli tietysti se hetki, kun saim-
me ensimmäisen kerran työntää suuhumme italialaista 
pitsaa. Ruoasta ei muutenkaan ollut pulaa, sillä isäntä-

perheet olivat hyvin vieraanvaraisia ja syöttivät meidät 
täyteen herkullista ruokaa. Saimme siis sydämellistä 
kohtelua ja tutustuimme moniin uusiin ihmisiin, joihin 
on reissun jälkeen pidetty yhteyttä Facebookin kautta. 
Saimme ystäviä myös projektin muista osanottajamaista 
Ruotsista, Saksasta ja Virosta. Matka oli niin mahtava ko-
kemus, että Italiaan tekee mieli matkustaa uudelleenkin 
vanhoja tuttavuuksia tapaamaan ja uusia hankkimaan!

Inka Mutanen A11,
Essi Mutanen A12

Rehtorin mietteitä Comenius-matkalta
Helmikuun 17.-22. päivä ryhmä Paltamon lukion opis-
kelijoita opettajineen teki Comenius-ohjelmaan liitty-
vän vierailun Italian Torinoon. Matkalle osallistuivat 
lukiolaiset Essi Mutanen, Inka Mutanen, Katja Rautiai-
nen, Reija Rautiainen sekä Korpitien koulun 9. luokalta 
Anniina Kaistola. Opettajista mukana olivat lehtori Suvi 
Keränen ja rehtori Veikko Kärki. Edestakainen matka 
Oulun, Amsterdamin ja Milanon kautta oli pitkä, mutta 
rasituksista huolimatta tunnelma pysyi korkealla koko 
matkan ajan.  Viikon aiheena oli ”New Poverty”, ja suo-
malaisten ja italialaisten lisäksi mukana oli vanhat tutut 
koulut Ruotsista, Virosta ja Saksasta.
Saavuimme perille Torinoon vasta puolenyön jälkeen 
maanantaiaamuna. Isäntäperheet olivat uskollisesti vas-
tassa koulun pihalla epäinhimillisestä ajasta huolimatta. 
Opiskelijat asuivat italialaisissa perheissä, jotka pitivät 
huolta opiskelijoistamme kiitettävällä tavalla. Perheet 
huolehtivat esimerkiksi vieraidensa ruokahuollosta niin 
hyvin, että eväitä riitti vielä opettajienkin nautittavaksi. 
Maanantaina ohjelmassa oli aluksi koulujen esittelyt. 



Ranskanryhmät suunnistivat Pariisin kaduilla

Opiskelijamme selviytyivät tehtävästä hienosti englan-
nin kielellä ilman suurempia valmisteluja. Sen jälkeen 
opiskelijat jaettiin ryhmiin, joissa pohdittiin uus-
köyhyyttä, sen syitä ja seurauksia.  Ryhmätyöskentelyn 
jälkeen kukin ryhmä esitteli keskustelujensa tulokset. 
Kenttälounaan jälkeen nousimme erikoisella junalla 
Torinoa ympäröivälle kukkulalle, jossa tutustuimme 
Basilica di Supergaan. Ilta kuluikin sitten perheiden 
parissa illastaen ja seurustellen. 
Tiistaiaamuna meillä oli mahdollisuus vierailla eri op-
pitunneilla. Sen jälkeen päivä jatkui rakennustaiteeseen 
ja elokuvamuseoon tutustumisen merkeissä. Italialaiset 
isäntäopiskelijat kierrättivät meitä Torinon keskustan 
eri kohteissa, joissa he kertoivat rakennusten historiasta 
ja italialaisesta rakennustaiteesta eri tyylisuuntineen. 
Elokuvamuseo oli upea laitos, jossa olisi ollut katsotta-
vaa vaikka koko viikoksi.
Keskiviikko painottui Comenius-teemaamme uus-
köyhyyteen. Aamupäivällä vierailimme eri hyvänte-
keväisyyslaitoksissa, joiden näimme tekevän todella 
paljon töitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oli 
liikuttavaa huomata, miten innostuneesti ja pyyteettö-
mästi niissä työskenneltiin. Iltapäivällä kaksi opiskelijaa 
kustakin maasta  pääsi paikallisen yliopiston tv-ohjel-
maan, jossa keskusteltiin uusköyhyydestä. Inka Muta-

nen ja Katja Rautiainen  hoitivat osuutensa hienosti. Me 
muut pääsimme seuraamaan ohjelman nauhoitusta. Sen 
jälkeen oli ohjelmassa vielä Torinon kaupunginjohtajan 
vastaanotto. Ilta kului kaupunkiin tutustuessa ja perhei-
den parissa.
Torstaina kokoonnuimme Italo Calvino –kirjastoon, 
jossa kunkin maan edustajat esittivät kotimaassaan 
valmistetun projektin aiheeseen liittyvän esityksen. 
Paltamolaiset opiskelijat olivat tehneet haastatteluja 
Työvoimatalossa. Katja Rautiainen toimi mallikkaasti 
Paltamon esityksen emäntänä. Iltapäivällä vierailimme 
Torinon egyptiläisessä museossa. Sielläkin nähtävää 
oli niin paljon, että aika kävi auttamattomasti lyhyeksi. 
Illalla oli vuorossa jäähyväistilaisuus koululla. Siellä 
kukin sai todistuksen läsnäolostaan. Isäntäperheet 
olivat myös laittaneet pöydän koreaksi, ja kunkin maan 
edustaja piti pienen kiitospuheen isäntäkoululle, sen 
opettajille ja opiskelijoille sekä isäntäperheille. Olim-
me nähneet ja kokeneet niin paljon, että sulattelemis-
ta riittää pitkäksi aikaa eteenpäin. Vierailun teema 
uusköyhyys aukesi meille uudella tavalla italialaisesta 
näkökulmasta katsottuna.  

Veikko Kärki

Pojat hullaantuivat ranskalaisesta muodista. Matkassa olivat lukion ranskanryhmien ekat ja tokat.



Ranskanryhmäläiset Riemukaaren ja Louvren edustalla.

Heja Sverige - här kommer vi!

Paltamon Comenius-ryhmäläisiä italialaisten kanssa.Paltamon lukion ja Korpitien koulun Comenius-
projektiryhmä vieraili Ruotsissa Göteborgissa 
toukokuussa. Mukana Comenius-viikolla oli-
vat Saksan, Italian, Viron sekä tietysti Ruotsin 
Comenius-projektiryhmät.
Vierailu kesti suunnilleen viikon ajan ja ohjelmas-
sa oli muun muassa huvipuistossa ja kouluissa 
vierailuja, gaala-ilta sekä tietysti shoppailua.
Comenius-projektin avulla opiskelijat tutustuivat 
uusiin erimaalaisiin ihmisiin, pääsivät käyttämään 
ruotsin sekä englannin kielentaitojaan ja saivat 
uusia mahtavia kokemuksia.
Vi ses!



Veikko Kärki siirtyy eläkepäiville

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet järjestivät ohjelmaa Veikon pään menoksi.

Veikon läksiäiset
30.4.2013 tiistaina vietettiin Paltamon lukiossa vap-
pujuhlaa. Juhla oli erikoinen, sillä juhla oli oikeasti 
Veikon läksiäisjuhla. Paltamon lukion oppilaskunnan 
hallitus kysyi Veikolta lupaa vappujuhlan järjestämi-
seen ilman, että tämä tiesi myöntävänsä lupaa omiin 
läksiäisiinsä. Juhlan järjestelyt ja ohjelman suunnit-
telivat oppilaskunnan hallitus. Ohjelmassa oli muun 
muassa Veikko-tietovisa, sketsejä, lauluesityksiä sekä 
kommentteja rehtorista. Juhlan päätteeksi tarjottiin 
vappusimat ja munkit. Juhlan myötä toivotamme 
kaikki Veikolle leppoisia kissanpäiviä. 

Tiedätkö sinä, mikä on Veikon viinerinsyöntiennätys yhdessä 
päivässä?

Iloiset tietokisan voittajat!



36 opettajavuoden kokemuksella
Veikko Kärki, Paltamon lukion rehtori, on lähdössä hyvillä 
mielin eläkkeelle. Jo kaksi ylimääräistä vuotta uurastanut reh-
tori sanoo olevansa viimein valmis rentoutumaan. Mitä uraan 
tulee, Kärki uskoo tehneensä aikoinaan oikean ammatinvalin-
nan. ”Voin sanoa suoraan, että työ on intohimoni. Ei ole tullut 
sellaista päivää vastaan, etten olisi halunnut lähteä töihin.” 
Kärki on tehnyt varsinaisen elämäntyönsä Paltamon yläas-
teen rehtorina. Kuitenkin hän tuntee olevansa ennen kaikkea 
opettaja. Kärki kertoo elämän olleen aika hektistä, kun hän 
toimi sekä Korpitien koulun että Paltamon lukion rehtorina. 
”Halusin rauhoittaa nämä viimeiset vuodet ja opettaa vielä 
kieliä”, tunnetusti kieliä rakastava rehtori kertoo.
Ennen Paltamoa Veikko Kärki oli ehtinyt olla kielten opettaja-
na muun muassa Lieksassa, Utsjoella ja Vehkalahdella. Kärjen 
mielestä jokaisella paikkakunnalla on omat hyvät puolensa. 
Utsjoella opettaminen oli sinänsä samanlaista kuin muu-
allakin, mutta kulttuuri oli toisenlainen, kun saamelaisuus 
on vahvasti läsnä. Paltamon Kärki valitsi lähinnä ollakseen 
lähempänä sukulaisiaan. Opetettuaan kieliä neljä vuotta 
Paltamossa Kärki harkitsi pitkään rehtoriksi hakemista. Halu 
järjestellä koulun arkea sai hänet viimein päättämään. Juuri 
ennen hakuajan päättymistä Kärki lähetti hakupaperinsa, vain 
hakeakseen ne heti kohta takaisin. Papereita ei kuitenkaan 
luovutettu enää pois, ja niin Veikko Kärjestä tuli Paltamon 
yläasteen rehtori.
Työssä kaikkein antoisinta on Kärjen mielestä se, kun näkee, 
kuinka opiskelijat oppivat uutta. Hän on aina pyrkinyt teke-
mään opetustyönsä niin hyvin kuin mahdollista, jotta oppilaat 
oppisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Kärjen mielestä 
opettajat eivät ole koulussa sitä varten, että he näyttävät, 
kuinka paljon he tietävät, tai kuinka hyvä koulutus heillä on. 
Sen sijaan opettajat ovat oppilaita ja opiskelijoita varten, ja 
heidän työnsä on antaa oppilaille ja opiskelijoille mahdollisim-
man hyvät eväät elämää varten. Kärki korostaa ahkeruutta ja 
muistuttaa, että töitä pitää tehdä, vaikka onkin paljon asioita, 
jotka voivat viedä nuorten huomion muualle. Kärjen periaate 
on se, että kaikki mitä opiskellaan, opiskellaan kunnolla. Sen 
ovat saaneet huomata kaikki Kärjen opetuksessa olleet. Vaikka 
lukio onkin toisen asteen koulu, jossa korostetaan opiskelijan 
omaa vastuuta, ei sitä Kärjen mielestä ihan yksin opiskelijan 
harteillekaan sovi jättää. Hän onkin pyrkinyt tekemään kaik-
kensa, jotta jokainen apua haluava sitä myös saa.
Nykylukion haasteina Kärki pitää kiirettä ja pirstaleista tun-
tijakoa. Hänen mielestään lukiossa on liikaa sellaisia aineita, 
joista on vain yksi pakollinen kurssi. Nykyinen ainereaali vie 
hänen mukaansa pohjaa yleissivistykseltä. Sen seurauksena 
jotkut opiskelijat eivät jaksa panostaa niin paljon sellaisiin ai-
neisiin, joita he eivät ole aikeissa kirjoittaa. Lukiossa yritetään 
myös saada opiskelijat omaksumaan alati kasvava määrä tie-
toa lyhyessä ajassa. Kiire stressaa sekä opettajaa että opiskeli-
jaa. Siksi onkin tärkeää, että opettajalla on oikeus valita, mitä 
asioita hän opetuksessaan painottaa.
Koulu on muuttunut Kärjen aikana paljon. Paltamossa muun 
muassa aloitettiin ensimmäisenä yläkouluna Kainuussa kuu-
den jakson jaksojärjestelmän käyttäminen. Tullessaan järjes-
telmä herätti paljon ihastusta sekä oppilaissa että opettajissa. 
Lukujärjestys alkoi saada virkistävää vaihtelua, kun samat 
aineet eivät enää olleet aina samoilla paikoilla. Lisäksi uutta 
oli todistuksen saaminen jokaisen jakson jälkeen. Kärjen ai-
kana myös kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt: yhteistyö-
kouluja on hankittu muun muassa Virosta, Puolasta, Saksasta, 
Italiasta ja Kreikasta. Erityisopetus on kehittynyt huimasti. 
Yläkouluun saatiin aikanaan oma erityisopettaja monen 
vuoden työn tuloksena, ja erityis- ja yleisopetuksen välillä on 
alettu tehdä laajaa yhteistyötä.  Erityisopetus onkin nyt Kärjen 
mukaan hyvällä tolalla. Koulun oppilashuolto on parantunut. 
Enää ei vain ajatella, että jos oppilas ei opi, niin sitten hän ei 
opi, vaan tutkitaan, mitä esteitä opiskelun tiellä on ja miten ne 

voitaisiin poistaa. Kärki 
kertoo, että opetustekno-
logiaa on alettu hyödyntää 
enemmän.  Myös suun-
nitelmallisuus on tullut 
osaksi koulua, sillä ennen 
jokaisen lukuvuoden alkua 
mietitään, mitä vuoden ai-
kana tehdään, mitä asioita 
painotetaan ja mitkä ovat 
tavoitteet. Lukuvuoden 
lopussa sitten mietitään, 
onko tavoitteet saavutettu. 
Vuosien saatossa koulun 
tilat ovat muuttuneet. Uu-
den puolen rakentaminen 
ja vanhan puolen saneeraus 
teettivät rehtorilla paljon 
ylimääräistä työtä. Tulos on kyllä vaivan arvoinen.
Rehtorina Kärki on tehnyt paljon työtä arjen sujumisen eteen. 
Kun arki sujuu, opiskelijat suorittavat kursseja ajoissa eikä 
keskeytyneitä tai täydennettäviä kursseja ole paljoa. Poissa-
olojakin on vähän ja oppilashuolto sujuu. Kaikki nämä ovat 
hyvän koulun merkkejä.  Paltamossa on Kainuun korkein 
lukioonmenoprosentti, mikä kertoo, että paltamolaiset nuoret 
luottavat omaan lukioonsa.  Kärki toivookin, että tuo pro-
senttiluku pysyisi korkeana myös jatkossa, jotta lukio säilyisi. 
Lukiossa toimii myös aktiivinen oppilaskunta, johon Kärki 
luottaa sataprosenttisesti. 
Paltamon lukio ja Korpitien koulu tulevat muuttumaan muun 
muassa opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Tulossa ovat 
myös sähköiset ylioppilaskirjoitukset: kokelaat pääsevät 
naputtelemaan vastauksiaan tietokoneelle jo vuonna 2016, 
jolloin sähköisiksi muuttuvat saksan, maantieteen ja filosofian 
kokeet. Perinnöksi opiskelijoille Kärki haluaa jättää preesens-
ajatuksen: tee työt tänään. Tällä menetelmällä välttää stressin. 
Myös toisten kunnioittaminen on Kärjelle tärkeä arvo: toista 
pitää kunnioittaa, vaikka tällä olisikin erilaiset ajatukset kuin 
itsellä. Opiskelijoiden valintoja tulee myös kunnioittaa: opis-
kelijoita kiinnostavat erilaiset aineet. Kaikki ovat samanar-
voisia ja jokainen pitää huomioida. Tasapuolisuus on tärkeää, 
ketään ei saa suosia. Pitää myös muistaa, että työtä tehdään 
oppilaita ja opiskelijoita varten.
36 vuotta opettajana on pitkä aika varsinkin, kun työpäivät 
ovat pitkiä. Kun Kärki pääsee eläkkeelle, on tiedossa rentoutu-
mista ja kuntoilua loman merkeissä. Kärki kertoo nauttivansa 
arjen töistä. Mökillä onkin paljon tekemistä: remontointia, 
pihatöitä ja paikkojen laittamista. Kärki kertoo saavansa 
viimeinkin aikaa kirjallisuudelle. Kirjoista hän aikoo nauttia 
sekä suomeksi että alkukielillä. Kieltenopiskelua Kärki ei jätä 
edes eläkepäivinään. Hän aikoo opiskella niitä kieliä, joita jo 
osaa, eli saksaa, ranskaa, ruotsia ja englantia. Venäjän kielen 
kertaus on kiikarissa kuten myös ehkä uuden kielen, espanjan, 
opettelu. Kärki haluaa myös matkustella. Hän haluaisi mat-
kustella enemmän Saksassa, jonka maalauksellisen kauniissa 
pikkukylissä suomalaiset vierailevat harmillisen vähän. Rans-
ka, Espanja, Italia, Kreikka ja Ruotsi kiinnostavat myös. Kun 
opiskelijoilla koulu ensi syksynä alkaa, Kärki suuntaa kohti 
Lontoota. Aikomuksena hänellä on myös pyöräillä Englannin 
maaseudulla nauttien raikkaasta ilmasta. Matkustelun lisäksi 
Kärki haluaa myös käydä konserteissa. Hän pitää niin klassi-
sesta kuin kevyestäkin musiikista. Kaikkien kielten sanojen 
joukosta Kärjen lempisana on Schmetterling, joka on saksaa 
ja tarkoittaa perhosta. Siihen liittyy tarinakin. Kerran opettaja 
kysyi Kärjeltä saksan kirjallisuustunnilla, mikä on saksan kau-
nein sana. Kun Kärki oli ilmoittanut sanaksi perhosen, sai hän 
laatia seuraavalle tunnille runon, jonka otsikko oli Schmetter-
ling.            Haastattelu Katja ja Elina A11



En haluaisi käydä lukiota uudelleen. On asioita, jotka 
haluaisin kenties tehdä toisin – kursseja jotka olisi 
näin jälkeenpäin ajatellen kannattanut sittenkin käydä 
tai jättää käymättä, esseitä jotka olisi voinut kirjoittaa 
aikaisemminkin kuin palautuspäivää edeltäneenä yönä, 
tapahtumia joihin olisi ehkä kuitenkin voinut osallistua 
ja niin edelleen – mutta siitä huolimatta en haluaisi 
aloittaa alusta, koska lukiossa opiskelu oli usein vallan 
työlästä. Monet opettajatkin vakuuttivat meille, että 
mikään koulu ei ole niin rankka kuin lukio.
Onko väite, opettajaamme Puomisen Karia lainatakseni, 
totta vai puppua, se selvinnee tulevaisuudessa. 
Ajoittain iskeneestä uupumuksesta huolimatta päällim-
mäiset muistoni lukiosta ovat kuitenkin hyviä. Kun nyt 
istun pehmeässä nojatuolissa vailla kiirettä minnekään 
ja ajattelen viimeistä kolmea vuotta, mieleeni nousee 
ensimmäiseksi kuva lukioaulasta: meidän ryhmäm-
me kansoittaa sinisiä ja punaisia sohvia, taustalla soi 
Epic Sax Guy. Muistan myös muun muassa välituntien 
kortinpeluun, seiskaviikkojen hulinat, ryhmäytymis- ja 
liikuntapäivät, pikkujoulut ja sen, kuinka katsoimme 
Katen ja Williamin häitä Korpi-tv:stä. Oppitunnit ja 
läksyt tulevat mieleeni vasta myöhemmin, sillä jo muu-
tamassa kuukaudessa mielikuvani lukiosta on ehtinyt 
kultautua kauniin kiiltäväksi. Mutta kun mietin oikein 
tarkasti, työmäärä alkaa hiljalleen palautua mieleeni 
ja totean painokkaasti, että niin se on: en todellakaan 
haluaisi käydä lukiota toista kertaa. Ensimmäinen kerta 
kuitenkin oli kaiken vaivan arvoinen.
Monet ovat ehtineet puhua pienten lukioiden hyvistä 
puolista ennen minua, ja argumentit oppilaiden yksi-
löllisestä kohtelusta ja tiiviistä yhteishengestä lienevät 
kaikille tuttuja. Ne ovat kuitenkin päteviä argumentteja, 
ja haluan itsekin liittyä pienten lukioiden puolestapuhu-
jiin. Paltamon lukiossa oli minusta yleisesti ottaen rento 
ja viihtyisä tunnelma, mikä näkyi myös oppitunneilla. 
Toisaalta opettajat pitivät huolta siitä, että luokassa 
säilyi rauha ja että jokainen opiskeli, ja muistan erään-
kin ruotsin kertaustunnin jolloin Veikko Kärki uhkasi 
heittää korttipakkani roskakoriin ellen heti laittaisi 
sitä reppuun, kun minä olisin vain halunnut nopeasti 
laskea ovatko kaikki kortit tallella välitunnin raivok-
kaan pelaamisen jäljiltä. Toisaalta tunneilla saatettiin 
kuitenkin silloin tällöin ottaa myös pieniä vapauksia, 
kuten Veikkokin teki ottaessaan myöhemmin tavaksi 
kertoa meille omaelämäkerrallisia anekdootteja ruotsin 
kieliopin lomassa.
Lisäksi oli todella mukavaa ja hyödyllistä, että opetta-
jatkin tunsivat jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti. 
Välillä se tosin saattoi hiukkasen ärsyttääkin – itse esi-
merkiksi olen niin paljon vanhempien sisarusteni näköi-
nen, että en voinutkaan aloittaa lukiota ihan tuntemat-
tomana kuten olin luullut, vaan monet opettajat tiesivät 
kasvojeni perusteella heti mistä perheestä olen. Ihka en-
simmäisenä päivänäni lukiossa istuin juhlasalissa mui-
den uusien ykkösten joukossa, ja paikalle saapuessaan 
matikanopettaja Anja vilkaisi minua ja totesi: ”Sinä olet 
varmaan Helmi”. Niinpä niin. Mutta toisaalta, ilman 
Anjan henkilökohtaista patistelua en olisi ykkösvuonna 
missään nimessä hakenut kesäkouluun Moskovaan, sillä 

en voinut kuvitellakaan että matema tiikan ja fysiikan 
opiskelu kesällä voisi olla hauskaa. Olin kuitenkin aivan 
väärässä, kuten lopulta kävi ilmi, ja olisin jäänyt paljosta 
paitsi ellei Anja olisi puhunut minua ympäri.
Ja se yhteishenki. Ainakaan meidän ryhmästämme sitä 
ei puuttunut, ja ryhmätyöskentely sujui ilman suuria 
ongelmia sekä tunneilla että seiskaviikkojen tapahtumia 
järjestellessä, ja koe- ja kirjoituspäivinä löytyi aina sekä 
ennen kokeita että niiden jälkeen joku, jonka kanssa 
saattoi ruotia aihetta, mikä oli ainakin minusta tärke-
ää. Lisäksi yhteishenkeä oli myös koko lukion tasolla. 
Erityisen hyvin mieleeni on jäänyt eräs kuvaamataidon 
tunti ykkösvuoden keväältä. Meitä oli luokassa jokaisel-
ta vuosikurssilta, mutta riemuitsimme kaikki yhdessä 
Leijonien voitettua jääkiekon maailmanmestaruuden 
edellisenä iltana. Oli mukavaa olla osa lukioyhteisöä 
niin kauan kuin sitä kesti.
Kaikki kuitenkin loppuu aikanaan, ja ehkä asia on 
ihan hyvä niin. Kuten sanottua, muistoni lukiosta ovat 
jo ehtineet kultautua, ja vaikka ajatus säännöllisestä 
opiskelusta ei juuri nyt tunnukaan kovin kauhealta, niin 
ei se varsinkaan kakkosvuonna aina ollut niin herkkua. 
Mutta kaikesta selvittiin, ja nyt on aika kiittää ja siirtyä 
kohti jännittäviä uusia haasteita. Suurkiitos siis opet-
tajille siitä kuuluisasta yleissivistyksestä, jota meille 
jaoitte, ja paljon kiitoksia myös meidän ryhmäläisillem-
me kolmesta viime vuodesta. Toivon hyvää jatkoa teille 
kaikille, minne sitten suuntaattekaan. Olette mahtavia.

Helmi Möttönen A10

Abiturientin tervehdys



Taittajien terveiset

Voi hyvänen aika, mihin se hujahti? Lukion ensimmäi-
nen vuosi nimittäin. Vuosi on ollut täynnä toimintaa, 
naurua, hikeä, puurtamista ja (joskus jopa epä)onnistu-
misen tunteita. Yläasteeseen verrattuna lukio on itsenäi-
sempää ja enemmän tai vähemmän rankempaa. Yhteisö 
tuntuu tiiviiltä ja läppä lentää. Meillä on lukiossa hyvä 
yhteishenki pienten ryhmäkokojen ansiosta. Pienen 
lukion etuja on juurikin se, että opiskelijat tuntevat 
toisensa ja opettajat sekä päinvastoin. Olemmekin saa-
neet paljon uusia mahtavia tuttavuuksia ja kokemuksia, 
kuten Comenius- ja Ekomuseo-hankkeet. Lukiossa on 
ollut monenlaista toimintaa ja viihdettä. Ensimmäisenä 

tulee mieleen seiskaviikko, joka onkin parasta lukiossa. 
Jopa meidän pojat pääsivät kokeilemaan, miltä tuntuu 
pyöritellä A11 – ryhmän hurmaavia neitoja parketilla. 
Koeviikot ovat olleet melko rankkoja, mutta koeviikon 
loputtua fiilis on erinomainen (riippuen tietenkin me-
nestyksestä..). Vaikka kevään hidas eteneminen meina-
sikin jo ajaa meidät mielenterveyspotilaiksi, tässä nyt 
kumminkin ollaan ja onkin jo lukuvuoden viimeiset päi-
vät! Toivotamme kaikille erittäin rentouttavaa, helteistä, 
jäätelöntäyteistä ja lukio-vapaata kesälomaa! 

Taittajat Mari, Essi, Perttu ja Tomi



Sydämelliset onnittelut 
kevään 2013 
ylioppilaille!


