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Rehtorin tervehdys

Elämme tavattoman erikoisia, todella erikoisia aikoja. 2020-luvun alkuvuosina on
käynyt toteen asioita, joiden todennäköisyys vaikkapa viisi vuotta sitten arvioituna
olisi ollut suhteellisen olematon, lähes mitätön. Tässä sitä kuitenkin ollaan.
Ihmettelemässä maailman menoa, sopeuttamassa toimintoja koronapandemian
terveysturvallisuustoimien raukeamiseen, katsellen taaksepäin mitä olisi korona-
aikana tullut tehdä toisin, minkälaista on ollut opiskelijoiden oppimisen laatu,
minkälaisia reaktioita työelämässä on ilmennyt koronan vuoksi, miten talous on
toipunut, mikä on tilanne ihmisten mielen hyvinvoinnin osalta poikkeavien aikojen
jälkeen? Mitä tapahtuneesta tulisi oppia?

Kun alkuvuodesta 2022 alkoi muodostua näkymää koronapandemian hoidon
hallinnasta, yllättäen jotain täysin, no jälkiviisaana voidaan sanoa paremminkin aika,
odottamatonta tapahtuu. Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti valitettavasti
eskaloituu sotatilaksi ja kansainväliset yhteisöt haukkovat happea epäuskoisina, ei
kai tämä voi olla tottakaan. Siitä seuraa ennennäkemätön transatlanttisen yhteisön
rintaman tiivistyminen yhteisen eurooppalaisen ja globaalin turvallisuuden nimissä.
Suomi nousee maailmankartalle sotaa käyvän maan naapurina, kesään tultaessa
Suomi hakee Naton jäsenyyttä ja eurooppalainen yhteisö keskustelee kiivaasti siitä,
että Venäjältä peräisin olevasta fossiilisesta energiasta tulisi luopua ja investoinnit
tulisi kohdentaa uusiutuviin energianlähteisiin. Vihreä siirtymä energiateollisuudessa
on toteutumassa nähtävästi nopeutetulla aikataululla, ja se on kestävän tule-
vaisuuden kannalta todella merkittävä käänne parempaan. Muutoksen hinta vaan on
musertavan ja sydäntä särkevän kova.

Hyvät opiskelijat ja ylioppilaat, olette eläneet lukiovuosianne ja nuoruuttanne poik-
keuksellisten yllä mainittujen historiallisten tapahtumien aikakautena. Paikallisestikin
meillä on ollut muutosten ja uudistusten vuosi. Lukiorakennuksen saneerausprojekti
on  aiheuttanut  normaalitoimintoihin  lukuisia erityisjärjestelyitä.  Siinä  rinnalla  uusi



lukiolaki ja opetussuunnitelma on otettu käyttöön. Vaikka meidän liminkalainen ja
suomalainen hyvinvointivaltion arki on ollut kaiken aikaa turvattua, emme ole
voineet välttyä kollektiiviselta epämääräisyyden tunteelta. Mihin maailma on
menossa? Miten Suomi ja suomalaisuus tulee asemoitumaan kansainvälisessä
kontekstissa lähitulevaisuudessa? Ajatusketjun jatkuessa pohdinta yleensä johtaa
henkilökohtaiseen näkökulmaan, miten minun käy, mikä on minun paikkani näiden
muutosten keskellä? Vastaukseksi tähän useat viisaat ajattelijat suosittelevat
tutustumaan ensin omaan historiaan, jotta pystyy muodostamaan käsityksen
tulevaisuudesta. Edesmennyt jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroot (1905—2004) ilmaisi
asian tarkalleen ottaen näin: ”Kansa joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse
nykyisyyttään eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuuttaan varten.” Substantiivin
”kansa” paikalle voi kokeilla sanoja: ihminen, oppilaitos, yhteisö, ja niin edelleen.

Uusi, saneerattu lukiorakennus saadaan käyttöön vuodenvaihteessa 2022—2023.
Nykyisyyden hallitsemista ja uuden rakentamista varten olemme lukiolla tietoisesti
pöllyytelleet arkistojen aarteita. Ajatuksena on tuoda entistä vahvemmin esille
lukiokoulutuksen historiaa ja juurruttaa teitä nuoria oman oppilaitoksen vanhoihin ja
uudistuneisiin traditioihin. Lukiokoulutuksen juuret ulottuvat tietysti Limingan
koululaitoksen alkuvuosiin ja kansakoulun perustamiseen vuonna 1871. Lähemmäksi
aikajanalla osuu syksy 1961, jolloin Limingassa käynnistyi lukiotasoinen koulutus.
Ensimmäinen lukion ykkösvuosikurssi saatiin päätökseen tasan kuusikymmentä
vuotta sitten. Oppilaitoksellamme on pitkä historia, ja ylioppilaita on valmistunut
Limingan lukiosta karkealla arviolla yli kolme tuhatta henkilöä, keväästä 1964 lähtien.
Keväällä 2022, 99 uutta valkolakkista ylioppilasta ovat osa tätä hienoa historiallista
jatkumoa.

Meidän keskeinen pyrkimyksemme on tarjota teille nuorille opiskelijalähtöinen
opiskelun polku, huomata teidät yksilöinä ja ohjata yhteistyössä kohti omia vah-
vuusalueita,  niin  lukion  aikana  kuin  siitä  eteenpäin.   Haluamme  luoda  maailman



seksi. Retkeilemme lähialueen kulttuuripalveluiden kohteisiin. Nämä ovat osaltaan
keinoja juurruttaa teitä tänne kotiin, avata historiaa ja perinteitä identiteetin
muodostamisen rakennuspalikoiksi. Täältä te olette lähtöisin. Tämä on teidän
koulunne, ja teidän nuoruuden tyyssijanne. Avaamme näkymiä kuplastamme myös
ulospäin, jatko-opintoihin, työelämän mahdollisuuksiin, kansainvälisyyteen kielitaitoa
vahvistamalla, verkkoyhteydenpidoissa vaihteleviin tahoihin sekä konkreettisesti
vierailemalla eri maissa ja tutustumalla niiden kulttuuriin. Jokaiselle löydetään
askelmerkkejä tulevaisuuden päämääriä varten. 

Hyvät opiskelijat ja ylioppilaat, teillä on vahvat juuret liminkalaisessa ja pohjois-
pohjanmaalaisessa maaperässä ja laadukas suomalainen lukiokoulutus.
Mahdollisuuksien kirjo erilaisten jatkokoulutusvaihtoehtojen repertuaarissa on laaja.
Teillä on reput täynnä tulevaisuuden rakennuspalikoita. Muotoilkaa niistä oman
näköinen, onnellinen elämä. Ottakaa muutosten pyörteisiin mukaanne positiivinen ja
ratkaisulähtöinen elämänasenne, kuten edesmennyt presidenttimme Mauno
Koivisto on todennut: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään,
olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

Nöyrimmät ja samalla riemukkaat kiitokset kuluneesta lukuvuodesta opiskelijoille ja
koulun henkilökunnalle! Muutosten vuosi on takanapäin ja olemme onnistuneet
erinomaisen hyvin! Tämän lukuvuoden päätteeksi meillä on sata syytä juhlaan.
Ensinnäkin iloitsemme 99 valmistuneen ylioppilaan valmistumisen johdosta ja yksi
syy on se, että juhlat saadaan viettää entiseen tapaan isommalla porukalla
sukulaisten ja ystävien kesken. 

Toivon kaikille nautinnollisia aurinkoisia kesäpäiviä, rentoutumistuokioita laiturin
nokassa, esteettisiä elämyksiä Suomen kauniissa luonnossa. Hyvää kesälomaa,
elokuussa nähdään!

Tiina Partanen    

melskeen keskelle teille tur-
vallisen ja viihtyisän sivistyksen
kehdon sekä opiskeluun moti-
voivan kuplan, josta käsin tar-
kastelemme uteliain mielin
ympärillä olevia ilmiöitä. Katse-
lemme lähelle, tutkimalla esi-
merkiksi paikallisen luonnon-
ympäristön biodiversiteettiä.
Teemme yhteistyötä yhdistys-
ten ja järjestöjen kanssa mo-
nenlaisin tempauksin. Järjes-
tämme koululla toimintaa ja
tapahtumia    päivien   piristyk-
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Henkilökunta

Opettajat

Tiina Partanen, rehtori
Miina Happonen, fysiikka, matematiikka
Pentti Hautamäki, kemia, matematiikka
Petteri Isokoski, ruotsi
Jenni Kujala, erityisopetus, terveystieto 
Anni Koivisto, matematiikka, kemia
Salme Kälkäjä, englanti
Riitta Kärki, maantiede, biologia, terveystieto
Heli Makkonen, opinto-ohjaus
Pauliina Pakaslahti, opinto-ohjaus
Miika Pöntinen, vararehtori, yhteiskuntaoppi, historia
Satu Remes, matematiikka
Anna-Maria Rönkkö, äidinkieli ja kirjallisuus
Jenni Säärelä, äidinkieli, psykologia
Anton Uotila, matematiikka
Niina Uusitupa, kuvataide, historia, psykologia
Liisa Välimäki, uskonto, filosofia, psykologia
Reeta Ylävaara, englanti
       
Jukka Kuivala, liikunta
Jukka Tappola, musiikki
Riikka Turpeinen, liikunta
Marja-Liisa Wieri, saksa

Koulun henkilökunta

Koulukuraattori Sara Hevosmaa
Koulupsykologi Teemu Kallio
Terveydenhoitaja Paula Laurila

Koulusihteeri Merja Taipaleenmäki



Opiskelijakunnan hallitus 2021-2022
 
Jere Heikkilä
Ellen Junttila
Hilla Junttila (puheenjohtaja)
Emmi Kallio
Helmi Karvonen
Samu Keskikuru
Mette Korjonen
Sini Kulju
Pauliina Kärki (sihteeri)
Aino Lumme (taloudenhoitaja)
Fanni Myllynen (varasihteeri)
Viivi Myllynen
Matleena Pernu
Miika Salmela
Veeti Ukura
Ronja Vanhala (taloudenhoitaja)
Ville Vanhala (varapuheenjohtaja)
Lilli Weissenfelt

Tuutorit 2021-2022

Hilla Junttila  
Veeti Ukura 
Ellen Hannula
Ellen Salmela 
Bella Takkinen 
Julia Klaavo 
Mikaela Hiltunen 

Ohjaava opettaja Heli Makkonen



Tiimilukion tiimit 2021-2022
 
Ekotiimi
Ohjaava opettaja Anna-Maria Rönkkö
Tiimin puheenjohtaja Neea Ilmonen, varapj. Ella Mämmelä
Sihteeri Viivi Hannila, apulaissihteeri Venla Kotkaranta
Hallituksen jäsen Emmi Kallio
 
E-urheilutiimi
Ohjaava opettaja Tiina Partanen
Tiimin puheenjohtaja 
Sihteeri Mikael Salonpää
Hallituksen jäsen Jere Heikkilä
 
Hyvinvointitiimi
Ohjaava opettaja Jenni Kujala
Tiimin puheenjohtaja Hilla Junttila 
Sihteeri Pirita Oksa
Hallituksen jäsen Hilla Junttila

Kahvila- ja työelämätiimi
Ohjaavat opettajat Riitta Kärki ja Jenna Säärelä
Tiimin puheenjohtajat Sini Kulju (kahvila) ja Veeti Laurila (työelämä)
Tiimin varapuheenjohtaja Arttu Päkkilä (kahvila)
Sihteerit Maija Tuomala (kahvila) ja Uula Kauhanen (työelämä)
Hallituksen jäsen Sini Kulju (kahvila) ja Eetu Ojantakanen (työelämä)
 
Kansainvälisyystiimi
Ohjaava opettaja Liisa Välimäki
Tiimin puheenjohtaja Varpu Savolainen, varapj Ellen Junttila
Sihteeri Fanni-Lotta Karjalainen, apulaissihteeri Sanna Klaavo
Hallituksen jäsen Ellen Junttila
 
Kulttuuritiimi
Ohjaava opettaja Salme Kälkäjä
Tiimin puheenjohtaja Mette Korjonen
Sihteeri Noe Kojo
Hallituksen jäsen Mette Korjonen
 
Kuoro/bänditiimi
Ohjaava opettaja Anton Uotila
Tiimin puheenjohtaja Arttu Vuorio
Sihteeri Veikko Pöyliö
Hallituksen jäsen Miika Salmela



Liikuntatiimi
Ohjaava opettaja Miina Happonen
Tiimin puheenjohtaja Ville Vanhala
Sihteeri Roni Eskola
Hallituksen jäsen Ville Vanhala
 
Markkinointitiimi
Ohjaava opettaja Heli Makkonen
Tiimin puheenjohtaja Aatu Tossavainen
Sihteeri Antti Kojo
Hallituksen jäsen Matleena Pernu
 
Musiikkitiimi
Ohjaava opettaja Petteri Isokoski
Tiimin puheenjohtaja Jannamari Isokangas
Sihteeri Akseli Niemelä
Hallituksen jäsen Helmi Karvonen
 
Ruokatiimi
Ohjaava opettaja Miika Pöntinen
Tiimin puheenjohtaja Pauliina Kärki
Sihteeri Joakim Lehtola
Hallituksen jäsen Pauliina Kärki
 
Sisustus- ja käsityötiimi
Ohjaava opettaja Reeta Ylävaara
Tiimin puheenjohtaja Mikaela Hiltunen
Sihteeri Venla Vanhala
Hallituksen jäsen Ronja Vanhala
 
Sometiimi
Ohjaava opettaja Satu Remes
Tiimin puheenjohtaja: Lyydia Nikola
Sihteeri: Viivi Heikkilä
Hallituksen jäsen: Fanni Myllynen
 
TVT/AV-tiimi
Ohjaava opettaja Pentti Hautamäki
Tiimin puheenjohtaja Niko Kärkkäinen
Sihteeri Atte Kantola
Hallituksen jäsen Veeti Ukura
 
Vapaaehtoistyön tiimi
Ohjaava opettaja Niina Uusitupa
Tiimin puheenjohtaja Aino Lumme
Sihteeri Elli Hemmilä
Hallituksen jäsen Aino Lumme



Wanhojen tanssit 27.8.2021



Perjantaina 3.9. järjestettynä ryhmäytymispäivänä koulumme ykköset pääsivät
tutustumaan toisiinsa. Toiminta oli jaettu kolmelle eri rastille, joilla kierrettiin omien
ryhmäläisten kanssa päivän mittaan. Tapahtumaa toteuttamassa sekä järjestämässä
olivat tutorit, koulumme opiskelijahuollon jäsenet ja nuorisotyöntekijät. Aamu alkoi
yhteisellä leikkimielisellä tyynyrallilla, jonka jälkeen varsinainen pisteiden kierto alkoi.

Meidän ryhmämme aloitti päivän nuorisotyöntekijöiden järjestämän
kaupunkisuunnistuksen parissa. Meidät jaettiin seitsemään pienempään porukkaan.
Tehtävänä oli suunnistaa ympäri Liminkaa eri kohteissa määrätyssä järjestyksessä.
Kaikilla pisteillä oli yksi arkeen liittyvä kysymys, josta keskustelimme. Yhdellä rastilla
oli valmiina odottamassa kaksi nuorisotyöntekijää, jotka tenttasivat lukiolaisia unen
ja hyvän ravinnon tärkeydestä nuorelle. 

Ykkösten mukava ryhmäytymispäivä

Seuraavaksi suuntasimme liikuntahallille opis-
kelijahuollon rastille. Muun muassa terveyden-
hoitaja, koulupsykologi, kuraattori sekä opinto-
ohjaaja leikittivät meitä hauskoissa peleissä ja
leikeissä. Tähän sisältyivät arvaa kuka -peli,
bingo ja luokkien välistä hulavanne-kisaa varten
tekniikan harjoittelu. Opiskelijat saivat myös
tutustua ensimmäistä kertaa seurakuntakoira
Toivoon, jota kaikki rakastivat!

Viimeisellä rastilla kiersimme eri pisteitä
tutoreiden ohjeistuksen mukaan. Pääsimme
rakentamaan legoilla, pohtimaan pulmateh-
täviä, jutustelemaan ryhmänohjaajan kanssa ja
arvailemaan yllättäviä faktoja uusista tutoreista!
Tehtävät olivat rentoja ja madalsivat kynnystä
uusien luokkatovereiden, ryhmänohjaajan sekä
tutoreiden kanssa jutteluun. 



Mukava päivä päättyi kaikkien ykkösten väliseen kilpailuun, johon olimme saaneet
harjoitella oppilashuollon rastilla. Kovan taistelun jälkeen voittajaksi selvisi niukasti
21B! Ryhmälle 21C myönnettiin myös palkinto hienoimmasta Limingan lukion
legorakennelmasta. Vaikka tässä vaiheessa sade alkoi jo ripsiä, se ei haitannut
viimeisen tehtävän loppuun viemistä. Opiskelijat muodostivat yhdessä muistoksi
yhteisestä päivästä LILU 21-tekstin, joka sitten kuvattiin dronella ilmasta!

Ellen Junttila ja Fanni-Lotta Karjalainen

Häräntappoasetta katsomassa

Me, Limingan lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat, pääsimme miltei
heti syyslukukauden aluksi  Aapin areenalle katsomaan Aapo Salosen ohjaaman
Häräntappoase-musiikkinäytelmän. Päivä oli jo syksyinen ja hieman vilpoinen, mutta
se ei lämpimän vaatetuksen vuoksi haitannut. Näytelmä oli huumorintäyteinen, eikä
jättänyt ketään kylmäksi. Kaiken kaikkiaan esitys oli positiivinen kokemus ja antoi
voimaa toisinaan yksitoikkoisen arjen keskelle. 

Häräntappoaseen juoni oli todella hyvin sovitettu Anna-Leena Härkösen
samannimisestä romanttisesta romaanista, jossa on yllättäviä juonenkäänteitä sekä
odottamattomia kohtaamisia. Häräntappoaseen päähenkilönä on 16-vuotias Alpo
‘’Allu’’, joka lähetetään vasten hänen tahtoaan kesäksi  maalle heinätöihin pieneen
Torvenkylään. Alpon kotikaupungin Vaasan rinnalla paikka vaikuttaa todella tylsältä,
ja Alpo on hyvin vastahakoinen jäämään sinne. Kuitenkin hän tutustuu
torvenkyläläisiin, muun muassa. Kerttuun, Pasiin sekä moneen muuhun yleisön
rakastamaan hahmoon. Tarinan edetessä Alpolle muodostuu yllättäviäkin tunteita
kylän kaunokaista kohtaan.



Yrittäjän päivä Limingan lukiossa

Vietimme kansallista yrittäjän päivää syyskuun seitsemäntenä. Merkkipäivän
tarkoituksena on tuoda maamme yrittäjien asemaa esille. Heidän työllistävä vaiku-
tuksensahan on suuri, sillä ilman elinkeinon harjoittajia ei moniakaan työpaikkoja
olisi.

Meidän koulussamme vararehtori Miika Pöntinen sekä opinto-ohjaaja Heli Makkonen
järjestivät yrittäjän päivänä paneelikeskustelun, johon osallistui paikallisia yrittäjiä.
Vieraina keskustelussa oli hotelli-ravintola Liminganlahden ja Go Arcticin yrittäjä Kirsi
Eskola sekä Ostatarra.fi:n perustaja Sami Lehtola. Paneelia juonsivat
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Hilla Junttila sekä minä, Veeti Ukura.
Keskustelussa kävimme läpi lukiomme opiskelijoita askarruttavia kysymyksiä
yrittäjyydestä. Lukiolaisia kiinnostivat muun muassa yrittäjyyden kannattavuus,
motivaatio ja työllistäminen. Saimme paljon arvokasta konkreettista tietoa
yrittäjyydestä.

Veeti Ukura

Näytelmän mukaansatempaavan musiikin on säveltänyt Peltokurki-duo Anna
Peltomaa ja Emma Kurkinen. Esityksessä soitettiin kitaraa ja haitaria laulun lisäksi.
Siinä oli panostettu erityisen hyvin liikeilmaisuun. Näytelmän lavastus oli toteutettu
selkeästi: näyttämön toisessa laidassa oli ruokailutila, kun taas toisessa
makuuhuone. Lisäksi lavalle johtaville portaille oli rakennettu saunan lauteet, mikä
oli kekseliäs ratkaisu.  

Petra Laukkanen ja Oona Paavola



Ilmastonmuutos on jatkuvasti esillä eri medioissa sekä keskustelupalstoilla. Osa
ihmisistä pyrkii vaikuttamaan asiaan jokaisella valinnalla sekä teolla, mutta osa ei
halua edes kuulla aiheesta mitään. Tietokirjailija Marjo Heiskanen vieraili
koulussamme etäyhteydellä Teamsissa 20.9.2021 ja kertoi siinä omasta urastaan
sekä uusimmasta teoksestaan Yhteen hiileen (2020, Tammi), joka käsittelee
ilmastonmuutosta ja sen torjumista. Kirjaa varten hän teki runsaasti
taustatutkimusta muun muassa suorittamalla opintoja yliopistossa ja lukemalla
paljon aiheesta kirjoitettuja juttuja. Heiskanen kertoi vierailussaan
ilmastonmuutoksesta tiedon levittämisen tärkeydestä. Lukiolaisetkin voivat vaikuttaa
ilmastonmuutoksen estämiseen niin pienillä kuin suuremmillakin teoilla.

Lukiolaiset ovat sen ikäisiä, että usealla on mopokortti tai jo ajokortti. Koulujen
parkkipaikat täyttyvät niin opettajien kuin opiskelijoiden ajoneuvoista. Kaikilla ei ole
kuitenkaan koululle pitkä matka, kuten itsellänikin vain alle kilometri. Päivät ovat
koulussa pitkiä ja aamulla täytyy herätä aikaisin. Tällöin moni valitsee nopeimman
tavan liikkua kouluun eli jonkin ajoneuvon. Tämä ei kuitenkaan ole parhain
vaihtoehto. Osalla on useamman kymmenen kilometrin matka, ja silloin ei voi vaatia
liikkumista kävellen tai pyörällä. Tällaisessa tilanteessa voi kuitenkin suosia busseja
tai kimppakyytejä. Sellaisilla, joilla matka on lyhyt, matka taittuisi kuitenkin helposti
kävellen tai pyöräillen. Liikkumisesta on hyötyä myös opiskelijalle itselleen, kun hän
saa raitista ilmaa heti aamusta ja virkistyy. Heiskanen mainitsi vierailussaan
luopuneensa kokonaan autosta ja on pärjännyt hyvin ilmankin. Nuorille auton
saaminen on tärkeä asia, eikä siitä tarvitse kokonaan luopua, mutta sillä voi ajella
ekologisemminkin kuin alle kilometrin matkaa päivittäin kouluun.

Lukiolaisten vaikuttamisen keinot
ilmastonmuutoksen torjumiseksi



Kouluruoan laadusta on puhuttu paljon, ja monet kokevat sen usein huonoksi.
Lukiolaiset saavat käydä kaupassa välitunneilla vapaasti, ja lähikaupat ovatkin
kovassa suosiossa. Useat opiskelijat jättävät kouluruokailussa käymättä ja suun-
taavat ensimmäisenä kauppaan. Siten kouluruokailusta jää suuri määrä ruokaa
hävikkiin. Kaupassa voi käydä tietysti eikä se väärin ole, mutta koska Suomessa
kouluruoka on ilmaista, niin miksi sitä ei tahdota hyödyntää? Laatu on oikeasti hyvä
ja ruoka on monipuolista sekä tarjolla on aina esimerkiksi kasvisvaihtoehto, jos lihaa
ei tahdo käyttää. Jos kaupassa kuitenkin haluaa käydä, voi sielläkin suosia kotimaisia
tuotteita parhaansa mukaan ja pienentää näin omaa hiilijalanjälkeään. 

Vaatteet ja pukeutuminen ovat tärkeitä nuorten elämässä. Usein ne ovat suurilta
brändeiltä, kuten Adidakselta tai Nikelta. Muodin perässä kuljetaan ja ostetaan sen
mukaan uusia vaatteita, jotka ovat juuri nyt suosiossa. Monelle sana kirpputori
tarkoittaa heti sitä, että sieltä löytyy vaatteita 50 vuoden takaa eikä mitään
nykyaikaista. Tässä moni on väärässä, sillä on olemassa paljon käytettyjen vaatteiden
kauppoja, joissa myydään ihan uudenveroisia vaatteita. Opiskelijoilla ei usein ole
paljoa ylimääräistä rahaa, ja kierrätetyt vaatteet olisivat uusia halvempia. Heiskasen
mukaan kotimaisten tuotteiden suosiminen on hyvin tärkeää, ja siksi hän käyttää itse
niitä paljon. Vaatteita voi ostaa myös kotimaisilta pienyrittäjiltä tai brändeiltä, jos
kierrätetyt vaatteet eivät ole oma juttu. Silloin vaatteita ei ole kuljetettu lentokoneilla
pitkin maailmaa ja kotimaiset tuotteet saavat myös enemmän näkyvyyttä.

JO ASKEL
KOHTI
PAREMPAA. 

PIENET TEOT, KUTEN ROSKIEN
KIERRÄTYS TAI EDES ROSKIEN
VIEMINEN ROSKIIN ASTI ON

Lukiossa vuoden 2016 LOPS:in mukaan opiskelevien täytyy vielä ostaa itse kirjat ja
ensimmäisenä vuonna piti hankkia tietokone. Laitteita myydään paljon
tehdashuollettuina, ja silloin ne ovat huomattavasti halvempia kuin uudet. Moni
onkin tätä mahdollisuutta hyödyntänyt, ja se on ilmastonmuutoksen kannalta
parempi. Kirjat voi ostaa hyvin digiversioina, ja printtikirjoja on tarjolla paljon
käytettyinä, ja ne ovat edullisempia kuin uudet. Koulutarvikkeiden ostaminen
käytettyinä tai huollettuina on niin lukiolaisille halvempi kuin myös ympäristölle
ekologisempi vaihtoehto.



Pienilläkin teoilla on ilmastonmuutoksen kannalta merkitystä. Lukiolaiselta ei voi
vaatia suuria muutoksia. Esimerkiksi autosta luopuminen on suuri teko ja sellaisen
pitäisi olla nuoren oma valinta eikä pakotettu. Heiskanen kertoi vierailussa, ettei itse
tahdo paasata ja määrätä, vaan saada ihmiset pohtimaan omia valintoja. Pienet teot,
kuten roskien kierrätys tai edes roskien vieminen roskiin, asti on jo askel kohti
parempaa. Elämää ei tarvitse muuttaa  yhdellä kertaa, vaan voi tehdä pieniä määriä
asiaa edistäviä tekoja kerralla ja tehdä siten, että itsestä tuntuu hyvältä.

Ilmastonmuutoksen estämiseen ja hidastamiseen tarvitaan kaikkien apua sekä
osallistumista. Monelle nuorelle tästä aiheesta puhuminen herättää negatiivisia
tunteita, koska se on tuotu esille väärällä tavalla. Heiskanen selitti, että
ilmastonmuutoksen estämistä varten voi tehdä tekoja, mutta sitä ei kuulu ajatella
jokaisen asian kieltämisen kautta. On tärkeää, että osaa silti nauttia elämästä. Media
on pullollaan aiheesta kirjoitettuja juttuja ja kirjastojen hyllyt täynnä siitä kertovia
teoksia, eikä aiheeseen tutustuminen vahingoita ketään. Ilmastonmuutoksesta
puhumista ei tarvitse ottaa henkilökohtaisena hyökkäyksenä, vaan siihen voi
tutustua ajatuksen kanssa ja oikeasti pohtia omia valintoja. Heiskanen kertoi itsekin,
että halu kirjoittaa kirja ilmastonmuutoksesta lähti hänen omasta tarpeestaan saada
siitä lisää tietoa.

Jannamari Isokangas 

Tänä lukuvuonna Oulun yliopisto ja
ammattikorkeakoulu järjestivät Pohjois-Poh-
janmaan lukioiden 2. ja 3. vuoden opis-
kelijoille korkeakoulupäivän Ouluhallissa
3.11.2021. Matkasimme aamukahdeksan jäl-
keen Limingasta Ouluun kolmella bussilla, ja
perillä moni kauhisteli opiskelijoiden suurta
määrää, sillä viimeisen vuoden aikana ei
koronan vuoksi ole järjestetty montaakaan
suurta tapahtumaa. 

Tungoksen keskeltä löytyivät yliopiston kaksi
lavaa, joilla esiintyi eri alojen edustajia koko
päivän ajan. Myös Oulun ammattikorkea-
koululla oli lava, jossa opiskelijat esittelivät
muun muassa tekniikan ja liiketalouden aloja. 

Korkeakoulupäivän antia



Ständeillä pääsimme kysymään alojen edustajilta opiskelusta, opiskelijaelämästä,
työllistymisestä ja koulutuksesta. Yliopistolla oli yhdeksän esittelypistettä: info ja
avoimen väylä sekä kieli- ja viestintäkoulutus, humanistiset tieteet, kasvatusalat ja
psykologia, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketieteet sekä terveys- ja
hyvinvointialat, tekniikan alat ja arkkitehtuuri sekä Formula Student Oulu,
tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT-alat) ja international Master's programmes.
Oulun ammattikorkeakoululla oli taas kuusi esittelypistettä: informaatioteknologia,
kulttuuri, liiketalous, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala ja tekniikka. 

Jokaisella ständillä oli jotain kivaa katseltavaa tai
tekemistä opiskelijoille. Esimerkiksi luonnon-
vara-alan ständillä tehtiin käpylehmiä ja Oulun
korkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ständeillä
oli paljon erilaisia mallinukkeja ja havainnol-
listavia muovisia elimiä. Esimerkiksi kätilöalan
ständillä oli erikokoisten sikiöiden malleja.
                                                                                                
Päivä oli pituudestaan huolimatta monen haas-
tattelemani lukiolaisen mielestä mukava sekä
hyödyllinen. Itse opin, ettei minun arkkitehdiksi
päästäkseni tarvitse opiskella fysiikkaa lukiossa,
mikä oli itselleni  helpotus. Muistoksi tapah-
tumasta saimme Oulun yliopiston ja ammatti-
korkeakoulun kangaskasseja ja oppaita, joissa
kerrottiin aloista, kouluttautumisesta sekä pää-
syvaatimuksista.

Noora Sutela 

Koripalloa marraskuussa

Limingan lukion liikuntatiimiläisten tarkoituksena oli järjestää hottis-tapahtuma. He
järjestivätkin kyselyn, jolla he saisivat tietää, mitä opiskelijat haluaisivat. Koripallo sai
eniten ääniä lopulta. 

Niinpä liikuntatiimi järjesti koripalloturnauksen 17.11. Siinä olivat ensin alkuerät,
joissa kaikki luokat pelasivat oman ikäluokan ryhmiä vastaan: ykköset ykkösiä
vastaan, kakkoset kakkosia ja abiturientit abiturientteja vastaan. Alkuerissä voitosta
sai 2 pistettä ja  tasapelistä 1 pisteen. Jos hävisi, ei saanut pisteitä. Myös se, kuinka
paljon koreja tehtiin pelissä, otettiin huomioon yhteislaskussa. Alkueriä pelattiin 15
minuuttia peliä kohti.



Alkuerien perusteella kaikista ikäluokista pääsi ainakin yksi jatkoon. Seuraavaksi 
 valittiin myös se, joka oli saanut kaikista ikäluokista toiseksi eniten pisteitä. Alkuerien
jälkeen siirryttiin välieriin. Ensimmäisessä välierässä pelasivat vastakkain 19A ja 19C.
Lopulta tiukan kisan jälkeen 19C-ryhmä vei voiton ensimmäisestä välierästä. Toisessa
välierässä pelasivat vastakkain 20B ja 21B. Yllättäen 21B voitti tiukassa kisassa. Nyt
olivat tiedossa ne, jotka pelaisivat finaalissa vastakkain, eli kaikista parhaimmat.
Finaalipeliä pelasivat vastakkain 19C ja 21B, eli abiturientit ja ykköset. Oli hienoa
nähdä, kuinka paljon etenkin ykköset kannustivat joukkueita. 21B oli hyvä vastus,
mutta kuitenkin lopulta 19C-ryhmä vei voiton. Peli päättyi lukemiin 9 - 2. 

Voittajat saivat palkinnoksi pokaalin ja herkkuja. Myös toiseksi ja kolmanneksi tullut
palkittiin karkkikulholla. Koripalloturnauksen voittaja oli siis 19C ja toiselle sijalle
pääsi yllätyksellisesti 21B sekä kolmannelle sijalle ylettyi 19A. Onnea kaikille!

Tunnelma koripalloturnauksessa oli huikea. Omaa ja muitakin luokkia kannustettiin
paljon. Etenkin ykköset tekivät niin. Tapahtumassa oli musiikkitiimin järjestämää
hyvää musiikkia sekä kahvilakin oli auki. Myös hyvinvointitiimi järjesti samaan aikaan
pientä toimintaa, kuten värityskuvien värittelyä. Kaikilla oli varmasti kivaa, ja oli
mukava seurata muiden luokkien upeita pelejä. 

Inka Kiviniemi



Rockia ja bluesia bänditiimin voimin

Limingan lukiossa ovat tänä vuonna toimineet
monet erilaiset tiimit, joista valitsin bänditiimin.
Aluksi tutustuimme toisiimme ja suunnittelimme
toimintaamme. On ollut mukavaa soitella ja
oppia uusia kappaleita sekä  järjestää esitys koko
lukiolle  kulttuuriviikolla.

Pidimme hieman enemmän kokoontumiskertoja
tiimimme kanssa syksyllä, jotta ehdimme
harjoitella tarpeeksi ennen esiintymistä.
Bänditiimiin ilmoittautui riittävästi porukkaa,
jotta saimme bändin tärkeimmät osat täytettyä
(rummut, kitara, basso, piano ja laulaja). Vaikka
kappaleiden valitseminen esitykseen oli hieman
haastavaa, kaikki silti onnistui hyvin.
Liikuntahallin kahviossa esitimme joulukuun
ensimmäisenä päivänä vähän rockia ja lopussa
bluesia. 

Samuel Jouppila

Kulttuuriviikolla monimuotoisuuden arvostamista 

Joulukuun alussa Limingan lu-
kiossa vietettiin kolmen päivän
ajan kulttuuriviikkoa. Teemana oli
tänä vuonna monimuotoisuuden
arvostaminen, sillä lukiolaisilla
teetetyissä kyselyissä asia on
noussut monesti esille. Asia on
tärkeä, mutta myös hyvin laaja,
joten jokaiselle kolmelle päivälle
oli oma aihe. Kulttuuriviikkoa jär-
jestämässä oli osa lukion kult-
tuuritiimin jäsenistä sekä opet-
tajia. 



Keskiviikkona 1.12.2021 aiheena oli arvomaailma. Ohjelmaan kuului “docventures”-
tyylinen tekeminen, kun katsoimme kolme noin 15 minuuttia kestävää
videokatkelmaa. Ne olivat Yle Areenan sarjasta “Matkalla paratiisiin”. Jaksoissa
esiintyy erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset arvo- ja ajatusmaailmat. Jaksossa “Jumalan
valtakunta kuuluu kaikille” sarjan juontaja tapaa Miss Gay Finland 2017 -voittajan,
joka myös työskentelee lastenohjaajana seurakunnassa. Toisessa jaksossa “Hyvä
burkapäivä” juontaja tapaa naisen, joka on myöhemmin elämässään kääntynyt
muslimiksi. Kolmannessa jaksossa “Epäoikeudenmukaisuus ja järjettömyys
vihastuttaa” juontaja tapaa vapaa-ajattelijoiden aktiivin, joka on myös ateisti.
Videoiden katsomisen jälkeen vuorossa oli vielä paneelikeskustelu, johon osallistui
neljä henkilöä ja juontaja. Panelistit keskustelivat arvomaailmaan liittyvistä
kysymyksistä. Tämä striimattiin luokkiin koronatilanteen takia. 

Toisen päivän 2.12.2021 aihe oli seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti. Tällöin saimme
kuunnella kulttuuritiimin informatiivisen aamunavauksen. Siinä kerrottiin
seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä, jotta lukion tiloissa
olevat ihmiset ymmärtäisivät asian paremmin. Aamunavauksen yhteydessä
katsoimme videon, joka kertoi heteronormatiivisuudesta homon transmiehen
näkökulmasta. Toisena päivänä myös pidettiin lukutunti, jolle opiskelijat saivat tuoda
kotoa oman kirjan tai lainata koululle kirjastosta tulleita aiheeseen liittyviä kirjoja. 

Perjantaina 3.12.2021 aihe oli suomalainen kulttuuri, koska tuolloin juhlittiin
kouluissa Suomen itsenäisyyspäivää. Aamunavauksessa julistettiin tämän vuoden
sovittelijaopiskelija sekä esitettiin puheita. Iltapäivällä kokoonnuimme
ryhmänohjaajien luokkiin ja siellä oli kaikkea Suomi-aiheista tekemistä, kuten Suomi-
aiheinen Kahoot. 

Useat ovat sanoneet kulttuuriviikon olleen mukavaa vaihtelua normaaliin
kouluarkeen. “Ihan kiva tehä koulussa jotakin muuta kuin kuunnella oppitunnilla
opettajaa ja tehä tehtäviä”, kertoo yksi Limingan lukion opiskelija. Moni on myös
kertonut kulttuuriviikon olleen opettavainen ja tarpeeseen tuleva. 

Mette Korjonen 21C



Ekotiimin toimintaa

Koulumme Vihreä lippu -toiminnan
teemaksi valitsimme tänä lukuvuonna
kestävän kulutuksen. Niinpä järjestimme
ekotiimissä forms-kyselyn opiskelijoiden
kulutustottumuksista ja sen pohjalta
lähdimme toteuttamaan koulun Vihreä
lippu -toimintaa.   Saimme tietää, että iso
osa nuorista käyttää kirpputoreja ja
kirjastoja. Tavoitteeksemme otimme
muun muassa kasvisruoan suosimisen
lisäämisen. Pitkin syksyä pidimme aamun-
avauksia esimerkiksi kestävästä kehi-
tyksestä.

Joulukuussa pidimme Linnukka-hallin
salissa kierrätyskirpputorin, jonne kerät-
tiin myytävät tavarat opiskelijoilta ja opet-
tajilta. Asiakkaita kävikin mukavasti.

Lisäksi lukiossamme oli joulukalenteri, johon osa tiimeistä osallistui järjestämällä
ohjelmaa tai jotain muuta arkea piristävää. Me päätimme jakaa aineettomia
joululahjoja, joita lukiolaiset pystyivät antamaan kavereilleen hyvää mieltä tuoden.

Neea Ilmonen 

Lukion LUMA-viikko tammikuussa

Tammikuun puolen välin jälkeen jo perinteeksi vakiintunut LUMA-viikko alkoi
maanantain aamunavauksella. Innokkaasti opiskelijat ratkaisivat Pentin kassakaapin
arvoitus  -pulmatehtäviä ja koodia. Siinä onnistuneet saivat perjantaina palkinnon.

Oulun yliopistossa matemaattisten aineiden opettajaksi opiskeleva  Anri Klaavo ja
kemiaa opiskeleva Sanni Haataja esittelivät  opiskelualojaan tunneilla tiistaina 18.1.

Keskiviikon ryhmänohjaustunnilla saimme osallistua Meet-yhteyden välityksellä Matti
Viitalan pitämään IT-alan esittelyyn. Lisäksi koulullamme oli LUMA-aineisiin ja jatko-
opiskeluun liittyviä toiminnallisia pisteitä. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus
askarrella origamikurkia, joista koottiin värikkäitä ja taidokkaasti tehtyjä taideteoksia.
Linnut sopivatkin mainiosti Liminganlahdesta kuulun paikkakunnan lukioon. 



Kolmannen kerroksen toisessa päädyssä oli viikon ajan Vihreä lippu -toimintaan
kuuluva jätteiden lajittelu -peli ja lehtien ripustamistehtävä ilmastolupauspuuhun.
Fysiikka-kemialuokan edustalla oli tarjolla myös sudokuja, pulmapelejä sekä
avaruudellista hahmottamista vaativia lautapelejä.

Anna-Maria Rönkkö

Penkkarihumua
pakkassäässä

Penkkareita vietettiin lukiorakennuksen lisäksi
uudehkolla Hannu Krankka -areenalla
10.2.2022. Opettajien osana oli tanssahdella
tuolien ympärillä ja istahtaa niille musiikin
tauottua. Muutama osallistuja aina tippui joka
kierroksella. Voittajaksi selviytyi Anton Uotila.
Lisäksi opettajilta kysyttiin monenlaisia seikkoja,
kuten: “Oletko koskaan unohtanut, että sinulla
on oppitunti?” Ryhmänohjaajat saivat ansaitusti
oman erityisen huomion ja esittämis- ja
vastaamistehtävän.



Ohjelmassa oli myös Kahoot-visa, jossa piti tunnistaa abiturientteja heidän
lapsuuskuvistaan. Abigaala huipentui opettajien ja opiskelijoiden tekemiin
loistokkaisiin videoihin.

Perinteiseen tapaan abiturientit lähtivät ajelulle kuorma-autojen kyydissä, mutta
poikkeuksellisesti suurin osa heistä vedettiin pois koulusta pulkilla. Ikimuistoinen
viimeinen koulupäivä päättyi, kun me kouluun vielä jääneet saimme vilkuttaa
abiturienteille aurinkoisessa pakkassäässä.

Anna-Maria Rönkkö



Espanjalaiset Limingassa 16. - 23.2.2022

Limingan ja Alicanten lukion projekti pystyttiin aloittamaan jälleen tänä vuonna.
Suomalaisia ja espanjalaisia, noin 16 - 18-vuotiaita opiskelijoita, valittiin mukaan
yhteensä reilu 60. Espanjalaiset vierailivat Suomessa 16 - 23.2.2022 ja suomalaiset
kävivät vastavierailulla Espanjassa 3 - 10.4.2022.

Espanjalaiset saapuivat Suomeen keskiviikkoiltana 16.2. yhdeksän jälkeen illalla.
Suomalaiset perheet olivat lentokentällä vastassa nimilappujen kanssa. Jännittävän
kohtaamisen jälkeen vierailijat jatkoivat matkaansa suomalaisten pariensa koteihin. 

Ensimmäinen vierailupäivä torstai 17.2. alkoi lukion tiloista. Espanjalaiset saivat
Liminka-aiheisia tavaroita, minkä jälkeen matka jatkui Lakeustalolle. Siellä he saivat
tietoa kunnastamme sekä muun muassa Limingan vaihto-oppilaille tarjoamista
mahdollisuuksista. Lakeustalon jälkeen suomalais-espanjalaisjoukot kulkivat
Limingan kirkolle ja tutustuivat siihen paremmin. Lounaan jälkeen koululla pidettiin
lumihangessa jalkapallo-ottelu, jonka espanjalaiset lopulta voittivat. Torstai-iltaa
vietimme yhdessä koulun nuokkarilla. Siellä pidimme nyyttärit ja tutustuimme
toisiimme. Illan myötä suurin osa opiskelijoista innostui myös tanssimaan yhdessä.

Perjantaiaamun 18.2. aloitimme projektitöillä suomalaisten ja espanjalaisten pienissä
sekaryhmissä. Espanja-projektin vuoden 2022 aiheena on moninaisuus, johon
projektityöt liittyivät. Pienryhmät valmistelivat annetuista aiheista diaesitykset, jotka
esitettiin myöhemmin muulle ryhmälle. Lukiolaiset saivat pohtia muun muassa sitä,
miten kouluissamme moninaisuuden hyväksymistä voitaisiin parantaa. Myöhemmin
oli illanviettoa Ala-Temmeksellä hengailun, tanssin ja herkkujen merkeissä. 

Viikonlopun ohjelma oli isäntäperheiden päätettävissä. Lauantaina 19.2. opiskelijoita
meni muun muassa luistelemaan. Espanjalaiset pitivät jääkiekon pelaamisesta ja
oppivat sen myös nopeasti. Illalla oli taas tilaa yhteiselle tekemiselle ja ajanvietolle.
Monet espanjalaiset innostuivat käymään saunassa ja sen jälkeen lumihangessa.
Eräs heistä kertoi, että tulee muistamaan sen koko loppuelämän. He innostuivat
jääkiekon pelaamisesta niin, että sunnuntaipäiväkin 20.2. aloitettiin sillä. Jääkiekon
jälkeen menimme Rantakylään yhdessä laskemaan pulkkamäkeä sekä paistamaan
nuotiolla makkaraa ja vaahtokarkkeja. 

Maanantaipäivän 21.2. vietimme Liminganlahden lintutornilla. Ohjelmassa oli
erilaisia aktiviteetteja ulkona ja sisällä: rakensimme lumella ja kävimme
lumikenkäilemässä sekä luontokeskuksessa oli videoesitys ja näyttely
Liminganlahden linnuista. Opiskelijat tekivät lintutornilla myös projektiaiheisen lipun
kaikkien nimillä varustettuna. Maanantai-iltaa vietettiin pienten porukoiden kesken
hengaamalla.



Tiistai 22.2 alkoi koululta, josta lounaan jälkeen lähdimme linja-autoilla Ouluun. Siellä
kävimme Megazonessa, joka oli usealle mieluista tekemistä. Loppupäivän Oulussa
vietimme kiertelemällä kaupungilla ja käymällä syömässä. Illalla oli vuorossa taas
perinteistä yhdessäoloa ja juttelua.

Keskiviikkoaamuna 23.2. ensimmäisenä suomalaisille pidettiin espanjan kielen tunti,
jonka jälkeen vuorossa oli espanjalaisille suomen kielen tunti. Iltapäivällä lukiolla oli
hottis-tapahtumana sählypeli. Espanjalaiset osallistuivat innokkaasti pelaamiseen,
vaikka useat eivät olleet koskaan aiemmin pelanneetkaan salibandyä. Illalla koululla
pidimme jäähyväiset hyvän ruuan kera. Myöhemmin yöllä espanjalaisilla lähti bussi
kello 3.30 Oulunsalon lentokentälle.

Espanjalaiset pitivät Suomesta, ja erityisesti täällä olevista ihmisistä ja maamme
erilaisesta luonnosta. Osalle kuitenkin viimeisten päivien kylmyys oli hieman liikaa.
Heidän mielestään hieman outoa Suomessa olivat ruoka sekä oudot tavat
ruokaillessa, esimerkiksi ketsupin lisääminen ruokaan. Joka tapauksessa
vierailijoillemme reissu oli todella mieluinen ja he jäivät kovasti odottamaan
suomalaisten vastavierailua Espanjaan. 

Pirita Oksa 



Espanja-projektilaisten matka Alicanteen 3. -
10.4.2022

Matkamme Espanjan Alicanteen alkoi varhain sunnuntaina 3.4.2022. Neljältä
aamuyöllä seurueemme kokoontui Oulunsalon lentokentälle, josta suuntasimme
ensin Helsinkiin ja sieltä matkamme jatkui Alicanteen. Tunne perille saapuessa oli
uskomaton, sillä kotoa lähtiessä maassa oli ollut lunta ja ulkona kylmä, ja yhtäkkiä
meitä ympäröivätkin lämpö ja auringonpaiste. 

Lentokentällä tapasimme espanjalaiset kaverimme, joiden luona majoituimme.
Jälleennäkeminen oli iloinen, ja asema täyttyi nopeasti puheensorinasta ja iloisista
hymyistä. Vähitellen aloimme kukin lähteä omien pariemme koteihin, joissa söimme
espanjalaisen lounaan ja asetuimme taloksi. 

Maanantaiaamuna tapasimme koko porukalla eräällä paikallisella hotellilla, josta
suuntasimme Alicanten keskustaan Tram-junalla. Perillä meidät jaettiin pienempiin
ryhmiin ja saimme kiertää selvittämässä meitä varten laadittua arvoitustehtävää, jota
suorittaessamme näimme samalla kivasti myös kaupunkia. Illalla kävimme Plaza Mar
2 -kauppakeskuksessa shoppailemassa. Maanantaina sää oli melko kylmä ja tuulinen
ja vettä satoi silloin tällöin, mutta se ei meitä paljoakaan haitannut.

Tiistaina ilma oli vielä maanantaitakin kylmempi ja sateisempi. Tarkoituksena oli alun
perin vierailla Santa Bárbaran linnassa, mutta huonon sään takia tyydyimme
pysyttelemään Alicanten kaupungissa, jossa kiersimme kauppahallissa ja erilaisissa
museoissa. Iltapäivä ja ilta kuluivat keilaten ja kauppoja kierrellen.

Keskiviikkona lähdimme jo kahdeksan aikaan aamulla parin tunnin ajomatkan päässä
sijaitsevaan Valenciaan. Päivä oli lämmin ja aurinkoinen ja kului mukavasti oppaan
kanssa kaupunkia kierrellen ja tiedemuseossa vieraillen. Kuuden aikaan illalla
lähdimme bussilla takaisin Alicanteen ja perille tullessamme olimmekin kaikki jo
hyvin väsyneitä pitkän mutta mukavan päivän jäljiltä.

Torstaina ohjelmaan kuului pelailua ja uimista sekä pitkä kävely San Juanin
uimarannalla. Ilma oli lämmin ja aurinkoinen, ja pelasimme jalkapalloa,
rantalentopalloa ja muita pelejä. Kaikki halukkaat saivat myös käydä uimassa, mutta
vesi oli todella kylmää, joten kovin moni ei sinne uskaltanut. Puolenpäivän aikaan
aloitimme kävelymatkan hiekkarannalta rantaviivaa pitkin Alicanten IES Cabo de la
Huerta -koululle.  Koululle päästyämme saimme jatkaa matkaa kotiin, ja illalla osa
porukastamme kokoontui vielä tuolle samaiselle rannalle viettämään aikaa.

Myös perjantai oli lämmin ja aurinkoinen päivä, ja siksi suuntasimmekin jälleen San
Juan -rannalle. Vuorossa oli vesiurheilua, ja saimme kokeilla sup-lautailua sekä
melomista. Päivä oli mukava ja meillä kaikilla oli hauskaa. Perjantai-iltana
kokoonnuimme yhdessä vielä Alicanten keskustaan.



Lauantai oli viimeinen kokonainen päivämme Espanjassa. Silloin meillä ei ollut enää
mitään yhteistä ohjelmaa, vaan kukin vietti aikaansa omien suunnitelmien mukaan.
Sunnuntaiaamuna suuntasimme Alicanten lentokentälle ja sieltä Helsingin kautta
takaisin Ouluun ja koti-Liminkaan. Olimme kaikki hyvin väsyneitä matkan jälkeen,
mutta päällimmäisenä reissusta jäivät hyvä mieli ja ihanat muistot.

Parhaana matkasta jäivät mieleen espanjalaiset kaverimme ja kaikki mukavat asiat,
jotka matkallamme kerkesimme tehdä. Oli ainutlaatuinen kokemus päästä osaksi
espanjalaista perhettä, tutustua paikalliseen kulttuuriin ja elää viikko heidän
päivärytminsä ja tapojensa mukaisesti. Viikko oli väsyttävä, ja ajoittain tuntui, että
kotiin olisi mukava jo päästä, mutta loppujen lopuksi se kuitenkin oli ihana ja
ikimuistoinen kokemus sekä yksi elämäni parhaimmista viikoista.

Ellen Hannula



Wanhojen tanssit 29.4.2022 



Pöntsän Kuppi -kahvilan toimintaa

Kansainvälisyystiimin toimintaa

Limingan lukion kansainvälisyystiimi oli hyvin tuottelias tänä lukuvuonna. Toiminta
starttasi syksyllä 2021, ja kokouksia järjestettiin reippaasti läpi talven ja alkavan
kevään. Yhteensä tiimi kokoontui reilut kymmenen kertaa. Kansainvälisyystiimin yksi
tavoitteista oli saada opiskelijat tietoisiksi erilaisista kulttuureista, minkä vuoksi
kokouksissa suunniteltiin mielenkiintoista toimintaa lukion kansainvälisiin päiviin.

Lukiossamme starttasi tänä lukuvuonna
tiimitoiminta. Jokainen opiskelija kuuluu
johonkin tiimiin, jossa pääsee vaikut-
tamaan lukiomme toimintaan. Kahvila-
tiimin tehtävänä oli pyörittää kahvilaa ja
tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle
välituntisin kahvia ja muuta napostel-
tavaa. Kahvilatiimi yhdistyi tänä vuonna
yhdeksi porukaksi työelämätiimin kans-
sa. Meitä oli siis yhteensä noin 30 opis-
kelijaa. Kahvilan nimeksi tänä vuonna
valikoitui Pöntsän Kuppi. 

Tiimillämme oli mukava yhteishenki ja
kahvila oli avoinna aina sovittuina aikoi-
na. Kokoontumisia pidimme alkuun lä-
hes joka viikko, mutta kun toiminta al-
koi pyöriä, pidimme kokoontumisia itse-
näisesti silloin, kun niille oli tarvetta.
Osallistuimme vuoden aikana järjes-
tettyihin tapahtumiin ja muun  muassa 
 jaoimme pelaajille mehua Hottis-tur-
nauksessa. Jouluna tarjolla oli myös
pipareita. 
                                                                 

Kahvilatiimi tarjosi tiimiläisille kokemusta asiakaspalvelusta ja yrityksen
pyörittämisestä. Totesimmekin yhdessä koko tiimin kesken, että ihan mukavasti
tässä oli haastetta, mutta pääsimme myös hyvin vaikuttamaan toimintaan ja meillä
oli mukavaa. 

Maija Tuomala



Kansainvälisyystiimi järjesti toimintaa esimerkiksi kansainvälisenä tyttöjen päivänä
11.10. jakamalla pieniä kortteja, joissa luki kehuja, kuten “You are amazing!”. YK:n
päivänä teimme lippujulisteita lukion kolmanteen kerrokseen. Lisäksi joulukuussa kv-
tiimi toteutti joulukalenteriluukkunsa järjestämällä lukiorakennuksen läpi edenneen
Lucia-kulkueen. Helmikuussa saimme espanjalaisia vieraita, ja kv-tiimi toteutti heitä
varten muun muassa Liminka-kierroksen sekä illanvieton Linulla eli Limingan
nuokkarilla. Kansainvälisyystiimi keräsi myös rahaa SPR:n kautta Ukrainan avuksi.  

Juuri se, että tapahtumia oli monenlaisia, teki toiminnasta mukavaa. Aina ei ollut
samanlaista, ja jokainen kokous oli erilainen. Tiimikokousten tunnelma oli aina kiva,
ja jokainen pystyi sanomaan omat ajatuksensa ääneen, ja ne otettiin huomioon.
Ideoita syntyi enemmän, kuin niitä pystyttiin toteuttamaan, mutta siitä huolimatta
aika riitti valittujen tapahtumien järjestämiseen hyvin.

Itse sain tiimistä paljon mukavia kokemuksia. Toiminta perustui hyvin pitkälti toisten
kuuntelemiseen ja yhteistyöhön kaikkien kanssa, joten nämä osa-alueet saivat
vahvistusta. Kokouksissa opin, kuinka itsekin pitää olla aktiivinen, jos haluaa oman
kantansa näkyville. Kansainvälisyystiimi opetti paljon siitä, millaista on olla tiimissä
mukana ja mitä se vaatii jokaiselta osallistujalta.

Jessica Blomqvist ja Marika Vähäkangas



Matka Jäniksen vuoteen

Huhtikuisena kevätpäivänä hyppy bussin kyytiin ja matka kohti Oulun teatteria alkoi.
Ykkösille oli luvassa näytelmä nimeltään Jäniksen vuosi, joka perustuu Arto
Paasilinnan romaaniin Jäniksen vuosi (1975). Esa Leskinen, Sami Keski-Vähälä ja
Kristian Smeds ovat tehneet hienon näytelmäkäsikirjoituksen Paasilinnan romaanin
pohjalta. Näytelmän ohjauksesta vastasi Eljas Liinamaa. Päärooleissa näyttelivät Heli
Haapalainen Vatasena ja Aki Pelkonen Jäniksenä. Muissa rooleissa näyttämöllä
näimme Annika Aapalahden, Mirjami Kukkolan, Timo Reinikan ja Tuula Väänäsen. 

Teatterille saapuminen oli harvinaista herkkua, sillä en ole usein tullut käyneeksi
teatterissa, mutta ÄI4-opintojakso tarjosi tähän aivan uuden mahdollisuuden. Rivi 6,
paikka 184, tuossahan se taitaa olla. Penkki oli hyvä, joten siihen olisi melkein voinut
nukahtaa, mutta näytelmä oli eri mieltä. Se nimittäin piti hereillä, vaikkakin
päähenkilö nukkui heti esirippujen vetäytyessä sivuun. 

Päähenkilö Vatanen on 43-vuotias datanomi. Hän oli uupunut töistä ja nukahtanut
työpaikan taukohuoneen sohvalle. Alkukohtauksessa nähtiin myös neljä jänistä, jotka
toimivat osittain tarinan kertojina. Niinpä heti saimme käsityksen Heli Haapalaisen
näyttelemästä Vatasesta. Nykymaailmaan peilaten Vatanen on kuin muutkin
tavalliset työssäkäyvät ihmiset. Töissä on kiire, työntekijöitä potkitaan pois ja niille,
joita ei irtisanota, tulee entistä enemmän töitä. Kuulostaa rankalta, vai mitä. Vatanen
ei jaksanut enää. 

Kun Vatanen oli moottoritiellä pakomat-
kalla arjesta, hän irrotti otteensa auton ra-
tista, kolaroi jäniksen kanssa ja heräsi tä-
män jälkeen metsästä. Jänis oli loukannut
jalkansa, joten eläinlääkäri oli löydettävä.
Metsässä vastaan tuli ihmisiä ja lopulta
myös eläinlääkäri. Häneltä Vatanen sai mu-
kaansa villieläimen hallussapito-oikeuden,
jonka avulla kaksikko pääsi hotelliin. Vata-
nen sai tutuiltaan vihaisia puheluita, joiden
seuraksena hän menetti työnsä ja kuuli vai-
mon ottaneen avioeron. Sitten vasta varsi-
nainen irtiotto arjesta alkoi, kun Vatanen ja
Jänis kulkivat sumussa muutamia viikkoja ja
lopulta poliisit herättivät päähenkilön hotel-
lissa. Jäniksen sijainnista Vatasella  ei   tuol-
loin  ollut  mitään   tietoa. Poliisit veivät Va-
tasen kuitenkin sairaalaan, josta Jänis hänet
haki. 



Kaksikon matka jatkui kohti erämaata siinä toivossa, että siellä kaikki olisi hyvin.
Asumattomalla seudulla olon jälkeen Vatanen herääkin Turusta. Siellä hän sai tietää,
että hänellä on uusi vaimo ja työ. Tällöin kuulosti selkeästi siltä, että Vatanen voisi
aloittaa elämän puhtaalta pöydältä, mutta Jänistä Vatanen ei voinut unohtaa. Niinpä
näytelmän loppukohtaus oli Vatasen ja Jäniksen rauhallinen dialogi, jonka päätteeksi
Vatanen sai Jäniksen korvat ja lähti omille poluilleen. Myös Jänis suuntasi omille
poluilleen, kenties muiden ihmisten joukkoon, laittamalla maskin naamalleen.

Moneen paikkaan ehdittiin näytelmän aikana, kuten unissa yleensä pompataankin
paikasta toiseen. Sen ansiosta näytelmään tuli lisää mielenkiintoa, mutta myös
sekavuutta. Välillä oli vaikea pysyä mukana, missä nyt mennään. Oli kuitenkin jännä
huomata, kuinka keskittyneenä katsoimme ja kuuntelimme näytelmää. 

Heti huomasin, että näytelmä otti kantaa nykypäivän asioihin, joita tuotiin esiin
jokseenkin humoristisella tavalla. Niinpä esitys sai yleisön nauramaan. 

Lavastus, puvut, äänet, valot sekä kampaukset ja maskit oli hienosti tehty
ammattilaisten voimin. Monipuolisesta lavastuksesta vastasi Aino Koski ja
yksinkertaisista, mutta aiheeseen sopivista puvuista Pasi Räbinä. Jukka Lappalainen
oli loihtinut hienoja yksittäisiä äänitehosteita, jotka elävöittivät esitystä.
Valosuunnittelu oli Elina Romppaisen käsissä. Eija Juutistenaho toimi kampaus- ja
maskisuunnittelijana. Nämä kaikki loivat esitykselle ainutlaatuisen miljöön, joka oli
paikkojen vaihtelevuudesta riippumatta tilanteeseen sopiva ja aito. 

Kokonaisuudessaan näytelmä oli hieno ja saa minulta arvostusta. Tulevaisuuden
kysymysten, pelkojen ja ahdistuksen keskellä Jäniksen vuosi antoi vertaistukea
humoristisella ja kriittisellä tavalla. Elämme kaikki samassa maailmassa samojen
asioiden ympäröimänä. Esityksen jälkeen kävimme kuumaa keskustelua, mitä
näytelmässä oikeasti tapahtui. Milloin päähenkilö oli unessa ja milloin ei? Kenties hän
oli koko ajan unessa, jossa näki unta. 

Iina Haataja



Päivä Arboretumissa

Lukiomme väki vietti aurinkoisen kevätpäivän Limingan Alakestilän Arboretumissa
12.5. Ykköset ja kakkoset suunnistivat aamulla kohti puistoaluetta, jossa ohjelmana
oli perinteinen puistoalueen haravointi, lettujen paistoa sekä nuorisotoimen
järjestämää ohjelmaa.

Aamu alkoi yhteisellä infotilaisuudella, jonka jälkeen opiskelijat siirtyivät töihin. Lähes
kaikki opiskelijat olivat täysillä mukana, ja hommat sujuivat sutjakkaasti. Paikan
päällä jopa kilpailtiin siitä, kuka saa parhaimmat haravointipaikat. Paikalla olleet
kunnan puistotyöntekijät peräti kehuivat, kuinka aktiivisesti opiskelijat osallistuivat
puistoalueen siistimiseen. Lisäksi haravoinnin yhteydessä oli Limingan
nuorisotoimen järjestämää kisailua. Siinä opiskelijaryhmien täytyi saada viestin
muodossa piirrettyä annetut kuvat. 

Aktiivista ja hauskaa aamupäivää täydensivät lettu-, keksi- ja mehutarjoilut. Lettuja
paistoi lukion ekotiimi, mutta jokainen sai myös halutessaan paistaa oman lettunsa.
Lakeuden Luonto ry tarjosi lettutarvikkeet. Sää suosi ahkeria haravoijia ja saimme
kaikki nauttia kauniista kevätpäivästä monimuotoisen luonnon äärellä.
 



Lukiomme opiskelija Maija Tuomala tuli
tiistaina 17.5. Muhoksella Karhunluola-yritys-
ideakilpailussa toiseksi. Finaaleihin mukaan
pääsi koulustamme myös Mikael Salonpää. 

Tuomarit kehuivat Maijan ideaa muun
muassa hyvin tuotteistetuksi, visuaaliseksi ja
selkeäksi. Maijan Nuori yrittäjä -yritys Alisma
tarjoaa muun muassa ponipuuhapäiviä lap-
sille kesän ajan Virkkulassa.

Tunnelma retkellä oli kaikin puolin viihtyisä, ja monet opiskelijat kuvasivatkin
tapahtuman olevan mukavaa vaihtelua arkiseen aherrukseen. Kysyimme muutaman
opiskelijan mielipidettä tapahtumasta. Heidän mielestään parasta oli yhdessä
tekeminen ja lopuksi myös lettujen syönti. 

Viivi Hannila ja Venla Kotkaranta

Menestystä Karhunluola-yritysideakilpailussa



Yhä osallistavampaa lukiotoimintaa - Tiimilukio ja
opiskelijakunnan hallitus

Tiimilukio

tarvittaessa auttaa tiimiä. Tiimilukion taustalla on LOPS2021, joka painottaa
työelämäyhteistyötä, hyvinvointia ja osallisuutta.

Tiimilukion rakenne koostuu kolmesta seminaarista ja niiden välillä olevista tiimin
kokoontumisista sekä järjestämistä tapahtumista. Aloitusseminaari on lukuvuoden
alussa, jolloin tiimit tapaavat ensimmäisen kerran sekä asettavat tavoitteet
toiminnalleen. Samalla jokaisesta tiimistä valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä
opiskelijakunnan hallituksen jäsen. Edistymistä käydään läpi väliseminaarissa joulu-
tai tammikuussa. Touko-/kesäkuun loppuseminaarissa katsotaan, mitkä tavoitteet on
saatu toteutettua ja mitkä ei.

Tiimien tapaamisille on aikaa jokaisen ryhmänohjaustunnin lopussa noin 15 - 45
minuuttia. Kokoontumisia on silloin, kun osallistujat kokevat ne itse tarpeellisiksi,
kuitenkin vähintään 1 - 2 kertaa jokaisessa periodissa. Kokouksissa tiimi ylläpitää
pöytäkirjaa, suunnittelee toimintaa sekä keskustelee siitä, mitä hallituksen kokouk-
sissa on sovittu.

Jokaisen tiimin toimintaan on varattu pieni rahasumma, jota voi hyödyntää tapah-
tumien suunnitteluun. Mahdolliset tuotot, esimerkiksi panttipulloista ja kahvila-
toiminnasta, menevät kaikkien opiskelijoiden hyväksi. 

Tänä  lukuvuonna  tiimejä  oli  15 kappaletta:  eko-,  e-urheilu,  hyvinvointi-, kahvila- ja 

Syksyllä 2021 Limingan lukio
aloitti tiimilukiotoiminnan.
Ideana on saada opiskelijat
osallisiksi vaikuttamaan sekä
kehittämään koulun toimin-
taa. Limingan lukion tiimilu-
kiotoiminnassa ensimmäi-
sen ja toisen vuosikurssin
opiskelijat muodostavat noin
8 - 15 henkilön ryhmät, joi-
den kanssa suunnitellaan
sekä järjestetään yhteisöl-
listä toimintaa lukuvuodelle.
Opiskelijoiden lisäksi tiimissä
on    ohjaava   opettaja,   joka   



työelämä-, kansainvälisyys-, kulttuuri-, bändi-, liikunta-, markkinointi-, musiikki-,
ruoka-, sisustus-, some-, tvt- sekä vapaaehtoistyön tiimi. Abiturienteilla on omat
abitiiminsä. 
 
Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallitus sekä tiimitoiminta kulkevat rinta rinnan. Jokaisesta tiimistä
valitaan lukuvuoden alussa jäsen hallitukseen. Tällä tavoin tiedotus- ja
vaikuttamismahdollisuudet kulkevat hyvin tiimien ja hallituksen välillä. Hallitus
kokoontuu muutaman kerran kuukaudessa suunniteltavien asioiden ja tulevien
tapahtumien määrän mukaan.

Yhteistyö tiimien ja hallituksen välillä tapahtuu monin eri tavoin. Yleisesti tiimit saavat
suunnitella vapaasti toimintaansa. Hallituksen kautta voidaan kuitenkin päättää
aikatauluja, tiimin toiminta voidaan yhdistää teemapäiviin sekä tiimit voivat jakaa
ajatuksia, inspiraatiota ja vastuuta. Hallituksessa tiimien ideat ja ajatukset kootaan
yhteen ja tehdään lopulliset päätökset siitä, mitä tuleman pitää.

Tiimitoiminnan lisäksi hallitus vastaa opiskelijakuntaan vaikuttavista päätöksistä sekä
on mukana Limingan lukioon ja Liminkaan liittyvässä toiminnassa. Hallitus on muun
muassa päättänyt lukion koulukuvaukseen, nuorisokahvilahankkeeseen,
yhdeksäsluokkalaisten tutustumispäivään, teemapäiviin ja taksvärkkiin liittyvistä
asioista. Lisäksi hallitus on perustanut kannatusyhdistyksen. Hallituksen jäsenenä on
siis mahdollisuus vaikuttaa vielä enemmän kuin tiimin sisällä. 
 
Lukuvuoden 2021 - 2022 tiimilukiomuistoja

Lukiomme monet tiimit
ovat järjestäneet hauskaa
ja monipuolista ohjelmaa
piristämään arkea. Tiimi-
lukion avulla olemme saa-
neet muun muassa kokea
hulvattomia teemapäiviä,
nauttineet kahveja ja herk-
kuja Pöntsän kuppi -kah-
vilassa, kilpailleet vastak-
kain koripallo- ja salibändy-
turnauksissa, kuunnelleet
bänditiimin sulosointuja
sekä kierrättäneet yhdessä
ekotiimin kirpputorilla. 



Yhteistapahtumien lisäksi tiimit ovat vaikuttaneet kouluyhteisöön oman tiiminsä osa-
alueen kautta. Esimerkiksi ruokatiimi on keskustellut kouluruokaan liittyvistä asioista
keittiön ylimmän johdon kanssa, vapaaehtoistyön tiimi on päättänyt koulumme
hyväntekeväisyyskohteen, some- ja markkinointitiimi ovat mainostaneet tapahtumia
sekä sisustustiimi on vaikuttanut koulun viihtyvyyteen sekä teemapäivien
koristukseen. Kaikki tiimit ovat omalla tavallaan luoneet yhä parempaa kouluyhteisöä
ja yhteiskuntaa.

Vaikka tiimilukio on uusi konsepti lukiossamme, on sillä ollut paljon positiivisia
vaikutuksia. Osallisuus on jakautunut aiempaa laajemmin, sillä ennen lähinnä vain
hallitus ja tuutorit olivat vastuussa koulumme opiskelijoiden järjestämästä
ohjelmasta. Vaikuttaminen ja hyvän yhteishengen nostattaminen on nyt entistä
helpompaa.

Opiskelijoiden ajatuksia tiimilukiosta

Haastateltavilta on kysytty, miten he ovat lukiomme uuden tiimi- ja hallitustoiminnan
kokeneet.

Sisustus- ja käsityötiimin sekä hallituksen jäsen Ronja Vanhala on ollut aktiivisesti
mukana lukion toiminnassa. Hänestä oli hienoa, kun ensimmäisen ja toisen
vuosikurssin opiskelijat tekivät yhteistyötä ja pääsivät tutustumaan toisiinsa. Lisäksi
opiskelijajohtoinen tekeminen on ollut mukavaa vaihtelua.

Myös Ellen Junttila on hallituksen jäsen sekä kuuluu kansainvälisyystiimiin. Hän
kuvailee hallituksen toimintaa hauskaksi: “Siellä saa ottaa vastuuta asioista, mikä on
mieluista mulle. Hallituksen kokoukset ovat myös kivaa vaihtelua koulupäiviin.” 

Toisen vuosikurssin opiskelija Veeti Ukura on hallituksen ja TVT-tiimin jäsen. Hänestä
hallitustoiminta on innostavaa ja siinä pääsee kunnolla mukaan lukion
päätöksentekoon. Vaikka tiimilukiotoiminta vie aikaa,  se on silti mukavaa yhdessä
tekemistä. 

Pauliina Kärki

Into opiskella englanniksi
 
Limingan lukioon tuli ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea englanninkieliselle
linjalle vuoden 2021 keväällä. Yhteishaun aikaan hakijat suorittivat pääsykokeet.
"Pääsykokeessa meidän piti ensin kirjoittaa motivaatiokirjeet ja sitten tehdä
kielioppitestit", kertoo Ronja Vanhala, linjalla oleva opiskelija. Pääsykokeiden jälkeen
oli  aika  odottaa   tuloksia.    Linjalle   valittiin   kaksikymmentä   opiskelijaa   hakijoiden 



joukosta, ja heitä odotti mahdollisuus opiskella lukiossa suomen kielen ohella myös
englanniksi opettajajohtoisesti.

Englanniksi opiskeltaviin aineisiin lukeutuvat esimerkiksi kuvataide, historia, uskonto,
maantiede, fysiikka, kemia ja matematiikka, joita opiskellaan vieraalla kielellä
ensimmäiset pakolliset opintojaksot. Tämän lisäksi englantia opiskellaan koko
lukioaika samassa kielilinjan ryhmässä. Vaikka tunneilla opetus tapahtuu englanniksi,
oppimateriaali ja suurin osa kokeista ovat suomenkielisiä. Ryhmätyöt ja jotkin kokeet
voivat kuitenkin olla  englanniksi, mikä vaihtelee opettajien mukaan. 
 
Omaa kielitaitoaan pääsee siis kunnolla harjoittamaan. "Nyt lukiossa englannin
osuus tunneilla on paljon suurempi kuin yläasteella, joten sanavarasto laajenee
mukavasti", yläasteella Liminganlahden yhtenäiskoulun kielirikasteisella
"enkkuluokalla" ollut Mette Korjonen kertoo mielissään. Osa linjan opiskelijoista on
siis käynyt myös yläasteen Limingan kielirikasteisella luokalla, jossa englannin osuus
tunneilla oli noin 25%. 
 
Lukioon tultaessa prosenttiosuus on kuitenkin kasvanut. Vieraalla kielellä opiskelu
saattaakin tuottaa välillä pieniä haasteita, joista Eerika Sippala kertoo: "Välillä voi olla
vaikeaa oppia haastavammat aihepiirit ja sanastot." Aluksi siis kielen vaihtamiseen ja
sanastojen englanniksi ja suomeksi muistamiseen voi mennä tovi. 
 
Vaikeuksista voittoon auttavat ja kannustavat kuitenkin opettajat ja kivat
"enkkulinjalaiset" sekä hyvä ryhmähenki. Englanninkielisen linjan opiskelijat ovat
ottaneet tavoitteekseen kerätä yhteisvoimin rahaa luokkaretkeä varten.
Suunnitelmissa linjalaisilla olisi lähteä Lontooseen  vuoden 2022 syksyllä. Retkeä
varten rahaa on kerätty jo esimerkiksi sukkia ja leivonnaisia myymällä. 
 
Motivaatiota opiskeluun ja uuden oppimiseen lisää edessä siintävä matka, jossa
pääsee harjaannuttamaan omaa kielipäätä. Hyötyä linjasta on myös hakiessamme
tulevaa jatkokoulutuspaikkaa sekä töitä. Kaiken kaikkiaan yhteinen into englannin
kieltä ja vieraalla kielellä opiskelua kohtaan sai opiskelijat hakemaan Limingan lukion
englanninkieliselle linjalle. 
 
Jasmiina Salo
 



Ready, Set, Tutor!

Lukion ryhmähengen edistäminen, ensim-
mäisen vuosikurssin opiskelijoiden ryhmäyt-
täminen ja lukion arkeen sopeuttaminen ovat
tutoreiden päätavoitteet. He toimivat yhdessä,
tiiminä. 

Askarruttaako jokin kouluun tai elämään liit-
tyvä asia? Kysy tutoreilta! Kaipaatko juttu-
seuraa välitunneilla? Kysy tutoreilta! Tutor-
toimintaan kuuluu myös paljon muuta muka-
vaa yhdessä tekemistä. Tutorit järjestävät niin
ykkösille, kuin koko koulullekin kivoja tem-
pauksia ja tapahtumia. 

Heti koulujen alettua syksyllä tutorit tarttuivat
tuumasta toimeen yhdessä Limingan nuo-
risotoimen kanssa ja aloittivat ykkösten ryh-
mäyttämisen. Syyskuun ryhmäytymispäivänä
ekan vuosikurssin opiskelijat jaettiin pieniin
ryhmiin, ja he pääsivät tutustumaan toisiinsa
koulupäivän  aikana kiertäen tutoreiden järjes-
tämiä rasteja. Rasteihin kuului muun muassa “try not to laugh”-, “rakenna legoista
Lilu”- ja “tutor-visa”-rasteja. Ohjelmakalenteriin on myös mahtunut paljon muuta:
vierailuja ykkösten oppitunneilla, koko koulun joulukalenteri sekä lukioesittelyt.
Lisäksi tutorit osallistuivat Limingan lukion markkinointiin yhdessä markkinointitiimin
ja opojen kanssa. Olimme mukana lukioesittelyissä kertomassa lukiosta
kiinnostuneille lukiossa opiskelemisesta ja lukion arjesta. Lukuvuoden 2021 - 22
aikana tutorit kokoontuivat kuukausittain: joskus jopa viikoittain, vähän sen mukaan,
mitä oli suunnitteilla. 

Miksi kannattaisi ryhtyä tutoriksi? Tutorointi antaa paljon ja ottaa erittäin vähän
(korkeintaan ylitsepääsemättömän kiinnostavia matikan tunteja). Tutoroinnin myötä
oppii toimimaan ryhmässä ja tarvittaessa myös johtamaan ryhmää, myös esiintymis-
ja puhetaidot pääsevät kukkimaan.  Kaiken lisäksi tutorointi on erittäin mukavaa
puuhaa, sillä siinä pääsee tekemään parempaa tuttavuutta mukavien ihmisten
kanssa! Tutorointi on oiva mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin sekä kehittää
itseään!

Psst! Tutoroinnista saa kurssin/opintopisteitä!!
         
Veeti Ukura



Heti sen jälkeen, kun kevään 2021 ylioppilaat painoivat valkolakit päähänsä,
lukiorakennuksessa käynnistyi seuraavana maanantaina 7.6.2021 mittava saneeraus-
ja uudisrakentamisen projekti. Hanke oli ollut työlistalla jo keväästä 2016 lähtien ja
toteutumisvaihetta osattiin odottaa. Ilolla se vastaan otettiinkin, sillä muutaman
odotusvuoden aikana olimme vältelleet hankintojen tekoa. Lukiolaisilta se
epäilemättä vaati pitkää pinnaa, sillä paikka paikoin oleskelutilojen kalusteet,
esitystekniikka ja muu digilaitekanta alkoivat olla vahvasti ehtoopuolella.

Kesän aikana purkutoimien kohteena olivat Sarvela-sali ja kahvilatila. Kaikki 60-
luvulla valmistuneiden rakennusten rippeet purettiin pois viimeistä kivenmurikkaa
myöten. Myös lukiorakennuksen ensimmäinen kerros siirtyi työmaa-alueeksi koko
lukuvuoden ajaksi. Kesäajan saneeraustoimet kohdistuivat lukion väestönsuojatilaan,
joka varusteltiin kuvataideopetuksen tarpeita vastaavaksi. Kaksi vieressä sijaitsevaa
yksilötyötilaa saneerattiin samassa yhteydessä. Luokkatila valmistui täpärästi koulun
alkuun elokuulle. Opetuskäytössä oli lukuvuodeksi 10 opetustilaa. Hallinnon siiven
remontti jatkui suunnitelmien mukaan vielä syyslomaan saakka. Opinto-ohjaus
toteutettiin opetustilojen varastotiloissa ja hallinnon tilat toimivat ensimmäisessä
kerroksessa kuvataideluokan viereisissä pienemmissä työtiloissa. Opettajakunnan
taukotilana toimi Linnukka-hallin painimolski. Ylioppilaskirjoitukset pidettiin
Linnukka-hallissa.

Helpotusta olosuhteisiin toi hallintosiiven käyttöönotto syysloman jälkeen.
Lukuvuoden aikana kävi kuitenkin täsmällisesti selväksi, kuinka haasteellista
yhteisöllistä toimintaa on ylläpitää ilman yhteistä kokoontumistilaa, Sarvela-salia ja
pienryhmäkokoontumisia varten tarkoitettuja tiloja. Neljän kuukauden ajan vedimme
happea ja valmistauduimme luokkatilojen saneerauksen käynnistymiseen
kerroksissa ja loppujen tilojen tyhjentämiseen. Saneeraus eteni samanaikaisesti
suojaseinän takana, kun Sarvela-sali nousi harjaan ja uudet kahvilatilat alkoivat saada
raameja rakennuksen ulkopuolella. Pääsimme välillä työmaakierroksilla tutustumaan
saneerauksen etenemiseen ensimmäisessä kerroksessa.

Limingan lukion saneeraus, muuttokuormia ja
väistötiloja lukuvuoden ajan



Maaliskuuhun ja talvilomaviikkoon tultaessa opetustilojen tuli olla tyhjinä. Oli selvää,
että ylioppilaskirjoitusrumban yhteyteen ei voinut jättää muuttohommia lainkaan.
Välittömästi ylioppilaskirjoitusten jälkeen 31.3. lukiokoulutus siirtyi vuoroviikoin
ikäluokittain lähi- ja etäopetusjärjestelyyn. Lukion väistötiloiksi saimme Lakeustalolta
toisen kerroksen neuvottelutilat sekä kirjaston luokkatilan. Lakeustalolla isoille
lukioryhmille piti yhdistää kaksi tilaa: Rännäri+Kramsu muodostivat yhden tilan, ja
toisena luokkatilana toimi Kokko+Toppila-opetustila. Lukion henkilökunta on
tarjonnut opiskelijoille ohjattua etäopiskelua Lakeustalon kahvilatilassa koko
loppukevään ajan, joten etäopiskelun sudenkuoppiinkin on pyritty vastaamaan
parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelijoiden palautteen perusteella kulunut
lukuvuosi on mennyt haastavista olosuhteista huolimatta vähintään kohtuullisen
hyvin. Negatiivista palautetta ei juurikaan ole tullut.     
   
Kun syksyllä lukuvuosi käynnistyy, lukiorakennuksen toinen ja kolmas kerros on
saneerattu kauttaaltaan. Tilojen lattiat on vaihdettu laattapinnalle, kalusteet on
uusittu luokkiin sekä muihin tiloihin ja esitystekniikka on nykyaikainen. Ensimmäisen
kerroksen saneeraus ja Sarvela-salin viimeistely jatkuvat vuodenvaihteeseen saakka.
Tammikuussa 2023 urakoitsija Sorvoja Oy luovuttaa Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n
suunnitteleman lukion saneeraus- ja uudisrakennuskohteen tilaajan käyttöön.
Limingan lukio herää uuteen kukoistukseen!

Tiina Partanen



Syksyn 2021 ylioppilaat
 
Heiskari Paul
Ikonen Kristian
Junttila Eerik
Järvelä Julia 
Korkala Saana
Laakkonen Sanni
Luukkonen Seela
Lesonen Sampsa
Näppä Ilona
Partanen Jaakko
Vainikainen Jimi 



Autio Okko
Backman Veera
Eskola Maija
Granlund Joona
Haaraniemi Inka
Haikola Otto
Hanhisuanto Janette
Hannila Veeti
Heikkala Salli
Heiskari Vilhelmiina
Honka Heikki
Honkamäki Noora
Hussa Atte
Hyytinen Elina
Häkli Konsta
Ilmarinen Miikka
Ilmarinen Netta
Joensuu Aaron
Junttila Iida
Kaan Santeri
Kaartinen Ida
Kaikkonen Nuutti
Kamunen Konsta
Karabulut Melike
Kemell Linnea
Keränen Amos
Keskikuru Samu
Kinnunen Riikka
Kivijuuri Kamilla
Korjonen Nea
Korkiakoski Beata
Korri Terhi
Kostet Kaisla
Kotkaranta Aapo
Kulju Iida
Kuukasjärvi Henna
Kääriäinen Niko
Laukka Atte
Laurila Sanni
Lehto Alisa
Lehtola Samuli

Kevään 2022 ylioppilaat
 

Leinonen Miro
Lepistö Miska
Leppäluoto Luukas
Luhasto Oskari
Lumme Sakari
Luukkonen Aivi
Mattila Inka
Miettinen Sara
Muranen Laura
Mustaniemi Mona
Mutanen Aleksi
Mylly Kerttu
Myllynen Viivi
Määttä Henriikka
Määttä Saara
Niinimaa Oona
Nikola Hanna
Oksa Tiia
Paakki Paulus
Paananen Akseli
Pasanen Olivia
Pernu Titta
Pietiläinen Riikka
Pitkälä Aada
Pitkänen Mikael
Poukkula Olga
Rahkola Tuukka
Romppainen Jarkko
Rundgren Sonja
Ruonakangas Tommi
Ruotsalainen Aleksi
Saarela Lauri
Saartoala Petrus
Sangi Jussi
Savela Leevi
Savikoski Laura
Seppälä Aada
Sipilä Leevi
Siira Joni
Sirkiä Kalle
Sutela Noora

Sutela Seela
Särkelä Iida
Säynäjäaho Emmi
Tanska Jimi
Tapio Emilia
Tapojärvi Urho
Tapojärvi Ursula
Teppo Ada
Tervo Tiina
Tranberg Ilari
Valtanen Juuso
Virpi Nuutti
Vähäkangas Jouni
Vähäkangas Venni
Väisänen Eerik
Väyrynen Jenni
Weissenfelt Lilli
Ylitalo Viivi



Stipendit

Hannu Krankka -patsastoimikunta: Atte Laukka
Kemia-lehti: Jessica Blomqvist, Iina Haataja, Miko Kiviniemi, Venla Kotkaranta, Atte
Laukka, Laura Savikoski, Pirita Simuna, Aatu Tossavainen, Kerttu Törmälä 
Uusiouutiset: Emmi Kallio
Kyösti Karjulan juhlarahasto: Titta Pernu, Nuutti Virpi
Lakeuden Luonto ry, kirja: Juuso Valtanen
Limingan Apteekki: Laura Savikoski
Limingan lukio: Laurin Kocher, Roosa Kämäräinen, Eveliina Pitkänen
Limingan Naisvoimistelijat: Aada Anttila
Limingan nuorisovaltuusto: Inka Mattila
Limingan Osuusmeijeri: Saara Määttä  
Limingan Osuuspankki: Veeti Hannila, Konsta Häkli 
Limingan seurakunta: Melike Karabulut, Terhi Korri, Emmi Säynäjäaho
Limingan sähköosuuskunta: Laura Savikoski
Limingan Vesihuolto Oy: Jouni Vähäkangas
Limingan Yrittäjät: Mikael Salonpää, Maija Tuomala
Lions Club Liminka-Kultasirkut: Nea Korjonen, Mikael Pitkänen, Joni Siira
Lions Club Liminka-Lakeus: Elina Hyytinen, Atte Laukka, Aivi Luukkonen
Lions Club Liminka-Liminganlahti: Henriikka Määttä
Lions Club Liminka-Liminganlahti Ladyt: Kaisla Kostet
Long Play, vuosikerta: Laura Savikoski
Lukion opiskelijakunta: Samu Keskikuru, Viivi Myllynen  
Lukion stipendirahasto: Riikka Pietiläinen, Seela Sutela, Aatu Tossavainen
Lumijoen metsästysyhdistys: Maija Eskola
Lumijoen seurakunta: Fanni-Lotta Karjalainen, Noora Sutela
MLL:n Limingan yhdistys: Kerttu Törmälä
MTK Liminka: Aada Seppälä
OAJ Limingan paikallisyhdistys: Jasmiina Salo
Oulun historiaseura, kirja: Atte Laukka, Mikael Pitkänen
Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry, kirja: Salli Heikkala, Aivi Luukkonen, Titta
Pernu
Pohjola-Norden, sähköinen kirja: Elina Hyytinen
Rantalakeus-lehti: Atte Hussa
Revon Turistiliikenne: Mikko Kokko, Lumia Saartoala
Saksan suurlähetystö, kirja: Elina Hyytinen, Laura Savikoski
Sanomalehti Kaleva: Nuutti Virpi
Suomalainen Kirjakauppa, kirja: Ursula Tapojärvi
Sverigekontakt i Finland, kirja: Seela Sutela
Tuomo Orajärven stipendirahasto: Ursula Tapojärvi
Tyrnävän Osuuspankki: Atte Kantola, Jasmine Kopisto, Petra Nurro
VMV-Yhtiö Oy: Atte Laukka



Kesälaitumille meitä johdattavat pari lukiolaisten kirjoittamaa runoa
 

rauhoittavaa kuin linnun viserrys
 kuuletko sinä sen

 maukkaan pehmeän valkoinen
 laulaa kevään tuuli

 
 linnut, kevään oma merkki

 tuo turvan tultuaan
 kuuletko sinä sen

 “Kevät nuorten sydänten”
 

H.K.
 
 

Päivä pilvinen kuin lampaan villa
Näetkö, kuuletko

Tuulen laulu sinisenä virtaa
Puut tanssivat hiljaa

 
Lintu, ilmojen vapaa lentäjä

Kirkas kevät
Iloa, iloa

 
M.T.

 
 



Tiedoksi

Uusi lukuvuosi alkaa 10.8.2022 klo 9.00.
 
Uusintakoe 9.6.2022. Ilmoittautuminen suoraan ko. aineen opettajalle.

Syksyn 2022 ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään 5.6.2022.
Kevään 2023 ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään 1.12.2022.

Ylioppilastutkinnon koepäivät

Syksy 2022 

ma 13.9.  äidinkieli, lukutaidon koe 
ke 15.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
pe 17.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä  
ma 20.9.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ti 21.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 23.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 
 terveystieto  
pe 24.9.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe
ma 27.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, englanti

Kevät 2023

ti 15.3.  äidinkieli, lukutaidon koe 
to 17.3.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, saksa 
pe 18.3.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe
ma 21.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä
ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 25.3.  maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
 terveystieto
ma 28.3.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 30.3. biologia, filosofia, psykologia, historia, fysiikka 




