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Kannen kuva: Ekin Baltaci ja Dilan Kabaser (editoinut Meerimaria Ketokulta)
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Positiivisempi Suomi

Koulun yhteystiedot
Osoite
Halikon lukio

PÄÄKIRJOITUS MEERIMARIA KETOKULTA

Kuruntie 30

uomi 100 vuotta on tämän vuoden juhlateema. Koulussamme on ollut teemapäiviä,
musiikkiopistossa teemakonsertteja, teema sitä
teema tätä. Välillä satavuotias Suomi tuntuu tursuavan ulos korvista, kun juuri
nyt ihan kaiken täytyy liittyä siihen.

24800 HALIKKO
Opettajainhuone 044-7786004

S

Mutta onhan 100 vuotta jo melkoinen ikä.
Itsenäisenä maana ja varsinkin näin pienenä saavutus tuntuu hämmästyttävältä. On monesti kuultu valitettavan, että "aina eivät asiat
olleet näin hyvin", kun kaikki otetaan nykyään
itsestäänselvyytenä. "Hyvinvointivaltiosta tulikin pahoinvointivaltio", asioiden tärkeysjärjestykset ovat kuin toisesta universumista,
ja virallisten tahojen looginen toiminta ei ole
logiikkaa nähnytkään. Mutta hei, onhan täällä
nyt oikeasti asiat hyvin! Voitaisiin ajatella asioita mieluummin positiivisemmin – suomalaisethan ovat aivan liian tunnettuja pessimistisiä
tuppisuita.

meistä jokainen tarvitsisi elämäänsä vähän
enemmän hymyjä, vähän enemmän laatuaikaa
ystävien kanssa ja vähän enemmän ystävällisiä
tuntemattomia. Kun tänä juhlavuotena olemme
jokainen miettineet Suomea ja suomalaisuutta,
miksemme miettisi myös sitä ainaista vaikerrusta ja valittamista, jotka näyttävät olevan kuin
toinen nimi maallemme?
Vaikka me suomalaiset olemmekin ylpeitä
itsenäisiä otuksia, voisimme silti kansainvälistyä
emmekä jäädä karvalakkeinemme tuppisuiksi
yksin linja-auton tuplapenkille reppujemme
viereen. Voisimme jokainen moikata, kun aamulla tulemme luokkaan ja sanoa heipat lähtiessämme – myös heille, joiden vieressä emme istu, ja heille, joille
emme tavallisesti puhu. Ties kenen päivän sinäkin voit pelastaa muutaman kirjaimen tervehdyksellä ja pienellä hymyllä – kenties minun. :-)
Positiivista kesää kaikille halulaisille!

Jos tämän juhlavuoden aikana johonkin voisin
vaikuttaa, olisi se suomalaisten asenne, sillä

Rehtori
Ari Leino
044-7786001

Vararehtori
Marika Tauriainen
044-7786004 (opehuone)
Opinto-ohjaaja
Teija Rosenqvist
044-7786006
Kurssisihteeri
Soile Verhola
044-7784031
Kouluterveydenhoitaja
Kristiina Laukkanen
044-7784033

Halulehti 20 vuotta sitten
Tilaa meiltä edullisesti palstantäyteaforismit! Vaihtoehtoina mm:
Ajattelen usein ääneen. Eihän
koskaan tiedä, vaikka kuuntelisin.
Virheet ovat hyvästä. Omistaan
voi oppia ja toisten tekemistä
nauttia.
Älä suotta murehdi. Sinusta saatetaan pitää jo heti kuoltuasi.
Viinakaupat ovat auki, paitsi tarTänä keväänä toimituksessa ovat ahertaneet: Jenni Parkko, Alina Saari, Elina Tötterström, vittaessa.
Meerimaria Ketokulta, Teresa Lindgren, Milja Pakarinen, Jenna Iivonen, Loviisa Léman, Olen pessimisti. Tiedän kaiken
Niina Kaski ja Noora Huttunen. Ohjaavana opettajana toimii Marika Tauriainen.
turhaksi, mutta todennäköisesti
olen taas tässäkin väärässä.

Halikon lukio verkossa
Koulun kotisivut: https://peda.net/salo/koulut/halikon-lukio
Kuvagallerian kuvaajat: Annalea Suominen ja Milka Turila
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Rehtorin palsta

Halikon lukio muisti 100-vuotiasta Suomea
Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Halikon lukiossa Ja tänä keväänä Suomi rankattiin maailman viidenneksi
järjestettiin huhtikuussa Suomi 100 vuotta -teemapäivät. onnellisimmaksi kansakunnaksi – merkittävä uutinen,
Opiskelijat pääsivät, paljolti tekemällä, tutustumaan Suo- joka jäi liiankin vähälle huomiolle.
meen ja suomalaisuuteen: historiaan, tieteeseen, taitee- Kaikki me jätämme jälkemme historiaan. Ollaan ylpeitä,
seen, kieleen, urheiluun, luontoon – pysyvyyteen ja muu- mutta ei ylpistellä. Ollaan nöyriä, mutta ei nöyristellä.
tokseen. Kaksi päivää opiskelijat kiersivät teemapajoissa. Katsotaan eteenpäin rakentaen – ei repien. Vaalitaan
Teemapäivät huipentuivat kolmannen päivän elokuvaesi- omanarvontuntoa ja itsenäistä ajattelua – ja muistetaan,
tykseen Bio Salossa ja
että hyvän tekeminen lisää onnelvapun lentopalloturnauk- Ollaan ylpeitä, mutta ei ylpistellä. lisuutta.
seen.
Ollaan nöyriä, mutta ei nöyristellä. Haluan kiittää Halikon lukion
Suomalaisten vahvuus on
henkilökuntaa ja opiskelijoita
ollut se, että vaikeuksien keskellä kansalaiset ovat löytä- hyvin sujuneesta lukuvuodesta. On ollut taas etuoikeus
neet toisensa. Menestystarinoita riittää: suomalaisten työskennellä kanssanne.
juokseminen maailmankartalle; kuvataiteen, arkkitehtuurin, musiikin ja kirjallisuuden saavutukset; ihmeellinen
Toivotan teille kaikille aurinkoista
eheytyminen sisällissodasta ja 1930-luvun kuohunnasta
talvisotaan; torjuntavoitot ylivoimaista vihollista vastaan
ja mukavaa kesälomaa!
talvella 1940 ja kesällä 1944; menestyksekäs siirtyminen
sodasta rauhaan; demokratian voitto ääriliikkeistä ja suoAri Leino
mettuneisuudesta; talouskasvu, hyvinvointivaltion rakenrehtori
taminen ja kansainvälistyminen.

Kirjoittajavieras

Lokerot
Mihin lokeroon sinä kuulut? Tänä keväänä netissä on
levinnyt tanskalaisen televisiokanavan mainos, joka ottaa
kantaa ihmisten lokeroimista vastaan. Miten helppoa onkaan leimata ihmiset esimerkiksi syntyperän, seksuaalisen
suuntautumisen tai ammatin perusteella. Viime aikoina
vastakkainasettelu ”suomalaiset vs. maahanmuuttajat” on
puhuttanut Salon seudulla asti. Mutta miten paljon enemmän me olemmekaan kuin vain yksi lokero.

ossa minun lokeroni. Luokittelemme toisiamme jatkuvasti, jo ensivaikutelman perusteella, mutta päädyttyämme
yhteen lokeroon sieltä onkin vaikea päästä pois. Tai mitä
jos haluaakin kuulua useampaan lokeroon?
Olin jo lukiossa kiinnostunut kaikista taideaineista. Nautin valinnaisista aineista peruspakollisten lisäksi: kuvaamataitoa, musiikkia, filosofiaa ja ilmaisutaitoa. Koin Halikon lukion linjauksen edistyksellisenä.

”Taidehiippariluonnonsuojelija-prinsessa” oli
lukiossa minun lokeroni.
Olemme pakotettuja lokeroihin jo kouluaikoina: on
muun muassa hiket, jonnet, urheilijat, pissikset ja pelaajat.
Lokerointi tuo kai turvallisuutta määrittäessämme maailmaa. Mihin minä kuulun? Johonkin lokeroon kuuluminen
voi olla itsetuntoa kohottava ja positiivinen asia, ryhmästä
saa tukea.
Minä olin ujo, kotoisin maalta ja kävin musiikkikoulua,
kuviskerhoa ja harrastin teatteria. Siinä löytyy jo pari lokeroa. ”Taidehiippari-luonnonsuojelija-prinsessa” oli luki4

Halun ylioppilas vuosimallia 1995.

Kirjoitusten jälkeen vuonna 1995 kiinnostukseni koh- tutuksi. Välillä olen ollut lokerossa ”yksinäiset”, kenties
teet olivat edelleen moninaiset. Harkitsin graafikon, koska olen muuttanut usein ja tehnyt paljon töitä. Lokemuusikon ja kuvaamataidon opettajan koulutusta. Entäpä rossa voi todellakin välillä olla tahtomattaan ja haluta
puheterapeutti? Lopulta näyttelijän ammatti alkoi paina- sieltä pois. Oli ammattinimike mikä tahansa, emme voi
maan vaakakupissa eniten. Sosiaalisuus, luovuus, esiinty- tietää, mitä pinnan alla tapahtuu.
minen ja ryhmässä työskentely yhdistyivät tässä työssä ja Pari vuotta sitten jatkuva reissaaminen töiden, auditiotuntuivat olevan lähellä mineiden ja castingien takia
nua. Näyttelijän työ tuntui Lokerossa voi todellakin välillä olla ympäri Suomen alkoi kylalalta, jossa saan olla vapaa ja
Halusin uuteen
tahtomattaan ja haluta sieltä pois. lästyttää.
toteuttaa itseäni.
lokeroon. Lokeroon, joka
Muutin Helsinkiin ja muutuin ”stadilaiseksikaupunkilaiseksi”. Hain Teatterikorkeaan viisi kertaa.
Viimeisen hakukerran jälkeen tajusin, etten enää tarvitse
koulua. Olin jo vuosia saanut tuloni näyttelemisestä ja
opin jokaisesta produktiosta lisää. Freelancer-näyttelijänä
kävin välillä päivittämässä osaamistani erityiskursseilla.
Erikoisalaani ovat olleet aina musikaalit, musiikkitaustasta ja omasta innostuksesta johtuen. Olin valinnut lokeron ”näyttelijät”.
Pitkään teattereissa työskenneltyäni sain kutsun koekuvaukseen Salatut elämät -sarjaan. Kolme vuotta vierähti ahkerasti kuvauksissa, ja seurauksena sain kameratyöskentelytaitojen lisäksi uusia lokeroita. ”Salkkaritähti” ja ”julkkis” olivat lokeroita, jotka media loi ja jotka herättivät minussa välillä suurta ärsytystä. Määritelmät kertovatkin usein enemmän määrittelijästä kuin määritellystä.
Vuonna 2010 ”äiti”-lokerossa aikani viihdyttyäni otin ison askeleen
musiikin tekemistä kohti. Olin jatkuvasti näyttelijän töiden lisäksi
tehnyt silloin tällöin keikkoja ja
pieniä musiikkiprojekteja, joten
musiikki veti puoleensa enemmänkin kuin teatterin kautta. Opiskelin
kaksi vuotta artistin maailmaa ja
lauluntekemistä. Vuonna 2014 kappaleeni ”Näkymätön tyttö” oli yksi
Suomen soitetuimpia biisejä. Keikkailin enemmän ja tein musaa, olin
mielelläni lokerossa ”laulajalauluntekijä”.

veisi minut myös ohjaamaan, opettamaan ja tuottamaan.
Eipä aikaakaan, kun löysin itseni opettamasta teatteria
Armfeltin koulussa, ohjaamassa Vaskiolla Teatteri Puutaivaassa ja opiskelemassa tuottajaksi Turussa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Olin muuttanut siis takaisin Saloon, vaikka olin lukion jälkeen vannonut, että
tänne en enää palaa. Lokeroihin voi myös halutessaan
tehdä paluun.
Olen tajunnut olevani juuri sellainen monien lokeroiden
ihminen. Tyyppi, joka haluaa kuulua todella moneen
lokeroon, on kiinnostunut monista asioista ja osaa myös
monia asioita. Haluan päättää itse, mihin lokeroon kuulun. Keväällä lähdin mukaan vihreään ”poliitikko”lokeroon. Ja hei, sekin oli tosi hauskaa ja mielenkiintoista!
Tällä hetkellä ammatilliset lokeroni ovat ”näyttelijäteatteriope-laulaja-ohjaaja-tuottaja-opiskelija”. Voin luvata, että viimeistään viiden vuoden
päästä olen löytänyt taas lisää lokeroita! Todennäköisesti olen myös
jättänyt jonkun lokeroista matkasta
pois. Todellisuudessa mikään määrä
lokeroita ei täysin pysty määrittämään, keitä me olemme. Ihminen on
paljon monimuotoisempi kokonaisuus.
Meillä on joka hetki tilaisuus valita
uusi suunta. Ei ole olemassa mitään
deadlinea, johon mennessä pitää päättää koko loppuelämästään. Nauti tästä
vapaudesta ja valitse itsellesi sopivia
lokeroita!

Lokerot eivät aina näy ulospäin.
Henkilökohtaisessa elämässä olen
siirtynyt turvallisesta ”naimisissa
olevat” -lokerosta ”eronneet/yksinhuoltajat” -lokeroon.
Kokemus sekin. Myös ”uusperheelliset”-lokero on tullut

Saija-Reetta Kotirinta
Kirjoittaja on Halikon lukion ylioppilas vuodelta 1995 ja viihtyy
nykyään esimerkiksi ”näyttelijä”-,
”salolainen”-, ”äiti”- ja ”teatteriope”-lokeroissa.
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Abit muistelevat...
KUVA KOULUN KUVAGALLERIA KOONNUT MEERIMARIA KETOKULTA

Taas yhden vuosiluokan matka lukiossamme loppui, mutta muistot Haluvuosista jäävät elämään vielä pitkään. Kysyimme rakkailta abeiltamme lukioajasta muutamia ajatuksia, kuten mieleenpainuvinta muistoa, yksittäistä hyvää
hetkeä sekä asiaa, joka on auttanut jaksamaan arjessa.
Ari Leinon muistutus
75:stä kurssista on aina
motivoinut panostamaan
opiskeluun, jotta pääsisi
kursseista läpi ja saisi 75
kurssia.

Esan elämänohjeet ja Tannisen
letkautukset ovat pelastaneet
monta päivää.
- Eeli Hellsten

Minun parhaat lukiohetkeni
olivat wanhojen tanssien odotus, kahvihuoneen valtaaminen,
penkkareiden suunnittelu, Ari
Leinon 75 kurssia, lukuisat
koeviikot ja hetket, jotka sain
jakaa ihanien ystävieni kanssa
kolmen vuoden aikana.

Yksinäinen eksyminen
maastopäivässä.

Päivä ennen penkkareita, kun LEGENDAARINEN 75 tuli täyteen.

- Sami-Janne Tuominen

- Essi Nurmi ja Wilma Haapanen

Päiväni kerran pelasti Halukaverini, jotka soittivat kertoakseen olevansa postilaatikollani
(vain syrjäseudulla asuvat ymmärtävät). Mieleenpainuvinta oli Korhosen kanssa ajelulle lähteminen.

Yksittäinen hyvä hetki oli massapaniikki ennen ylppäreitä kahvihuoneessa. Fazerin sininen
suklaapatukka ja terapiatuokiot
kahvihuoneessa ovat auttaneet
jaksamaan. Mieleen painuvinta
oli oma musiikkidiplomini.

- Jussi Anttila

Huumori opiskelijoiden ja opettajien välillä on monta kertaa
pelastanut päivän, kun
opiskelu on alkanut
puuduttaa :-)
Hyvät kaverit ovat
piristäneet päivää!

- Noora Nyberg
Arjessa auttoi jaksamaan
kahvihuoneen sohva. Parasta
oli, kun sain ihanan meksikolaisen ystävän <3<3
- Iina Ahdeala
Yksittäinen hyvä hetki oli, kun
Ari antoi hissan ylppärituloksen. Mieleenpainuvinta olivat
wanhojen harkat, ja arjessa
jaksoin Redbullin avulla.
- Essi Lehto
Oopperaretki on
jäänyt mieleen,
mutta parasta lukiossa oli kaverit.

Mieleen on jäänyt teatteritaidon
kurssi, joka oli ihan erilainen kurssi!
Samoin abipäivä Turun yliopistolla.

Ensimmäisenä koulupäivänäni olin niin paineissa,
että menin vahingossa väärään luokkaan. Tajuttuani, ettei Tannisen puhe todellakaan liittynyt
historiaan, yritin hipsiä pois huomaamattomasti
(ja epäonnistuin). Saavuin siis ensimmäiselle
tunnilleni myöhässä ja jouduin nolostuneena istumaan eturiviIn. Hankalasta alusta huolimatta lukiopäiväni ovat olleet tähän astisen elämäni parhaita, täynnä itkua ja naurua ja unohtumattomia
hetkiä.

Naurut lukiobeibejen kanssa.

Arjessa auttoi jaksamaan
opotunnin peruminen.
Lukiossamme on aina tuntunut
siltä, että jokainen ihminen
hyväksytään sellaisenaan.
Jokaista oppilasta kuunnellaan
ja jokaisen mielipide otetaan
huomioon.
- Iida Laiho
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Yksittäinen ok hetki
oli wanhat.
Kesäloman alkaminen,
psykan tunti ulkona
auringossa.
Aurinkoinen keli ja
vaihtelu.

Mieleenpainuvinta oli,
kun sain hyvän arvosanan ylppäreistä. Wanhat ja penkkarit ovat
myös kivoja muistoja!
Mukavat ja rennot
opettajat ovat pelastaneet päiväni.

Halu-vuosilta erityisesti mieleen on jäänyt
ihanat ihmiset ja heidän kanssaan jaetut hetket.
Halukuorot ja wanhat olivat HUIPPUJA!!
Kiitos HALU <3
- Tiia Kaartovuori

Lukuvuoden 2016–2017 stipendit
Uskelan Rotaryklubi
Meeri Mäkelä

Halikon musiikkiyhdistys
Minttu Mäkinen

SKR Varsinais-Suomen Rahasto (Länsivoima Oy)
Lassi Korhonen

Halikon lukion musiikkistipendi
Minttu Mäkinen

Teknologiateollisuus ry
Ilmari Pekonen
Jesse Peltoniemi

HaLu-kuoro

Halikon Ajotaito Oy
Krista Ehrnrooth

Taidemaalari Viljo Hurmeen -säätiö
Linnea Sjöblom

Kosken Osuuspankki
Jenni Ratamo

Sverigekontakt i Finland rf
Linnea Sjöblom

Halikon lukion opiskelijakunta
Sami-Janne Tuominen

Salon Akateemiset Naiset ry
Essi Lehto

Psykologian stipendi
Jouni Peltoniemi

Salon Seudun Sotahistoriallinen seura ry
Essi Lehto

Halikon lukion opettajakunnan stipendi
Sanna Kuusisto

Salon Seudun Sanomat Oy
Meeri Mäkelä
Lounea Oy

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Tiia Kaartovuori

Jussi Anttila

Hitaan journalismin yhdistys
Pihla Saario
Annetta Suominen

Lions Club Halikko/Rikala
Alex Havulinna
Emilia Sahlström

Salon taidemuseo Veturitalli
Iida Laiho

Saksan suurlähetystö
Alex Havulinna

Suomalainen kirjakauppa
Kirill Gusev
Fanny Oksanen

Halikon Yrittäjät ry
Veera Niemi
Ali Lindberg
Sami-Janne Tuominen

Elorannan stipendirahasto, Halikon lukion stipendirahasto
15A Taru Juhantila
15B Maija Maunu
15C Alvar Rosenqvist
16A Niklas Heikola
16B Loviisa Léman
16C Maria Ylönen

Lions Club Kuusjoki
Sami-Janne Tuominen
Lehtori Riitta Linnankiven lyhyen matematiikan stipendi
Roope Seppälä
Rikala-seura ry

Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen
Elli Anttila, Niklas Heikola, Ville Korhonen, Meeri
Mäkelä, Jesse Peltoniemi, Linda Wallenius

Ville Nieminen

Eläinklinikka EHYT Oy
Jere Asp
Salon seurakunta

Eeli Hellsten

Uusiouutiset yhteistyökumppaneineen
Annetta Suominen

Iina Ahdeala

Tiede-lehti

Halikon lukion tutorit
Iina Ahdeala

Erikoismuistamiset

MLL Halikon yhdistys
Venla Vesterinen

Salon Pohjola-Norden
Emma Ääpälä

Jenna Penttilä
Ekin Baltaci (Turkki)
Dilan Kabaser (Turkki)
Theau Schroeder (Ranska)
Friederike Sendzik (Saksa)

Halikon lukio kiittää stipendien lahjoittajia!
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Kevätlukukauden kohinaa
KOONNUT MEERIMARIA KETOKULTA JA JENNA IIVONEN

KUVAT KOULUN KUVAGALLERIA

Joka kevät tapahtuu paljon, minkä takia tarvitsemme jonkinlaisen koonnin, josta löytyisi edes osa
siitä kaikesta, mitä koulussamme tapahtuu. Otetaan hetki ja muistellaan, mitä kaikkea tähän Halukevääseen on kuulunut!

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

TYÖELÄMÄPÄIVÄ 17.2. » s. 18

WANHAT 17.2. » s. 14-15

PENKKARIT 16.2. » s. 12-13

8

Tutorit järjestivät lukiossamme naistenpäivän, jolloin naiset
saivat pusuja ja miehet kokeilla onneaan tietovisassa, jonka
voiton vei Eetu Vesterinen.

POLITIIKKATORI 6.3. » s. 19

NAISTENPÄIVÄ 8.3.
VÅFFELDAGEN 14.3.
Våffeldagen var mysig och
framgångsrik. Vafflorna var
samkliga och musik var en bra
idé. Den var en fin dag eftersom
vi hade rolig tid. -rub8

RUOTSIN PUHEKURSSI:
PETER PAN, ÅBO
SVENSKA TEATER 26.3.

ÄIKÄN PUHEKURSSIN
TEATTERIKÄYNTI 7.3.

VARJOVAALIT 7.4. » s. 19

FYSIIKAN MASTERCLASS -TAPAHTUMA 6.4.
JA ARDUINO » s. 23

9

Kevätlukukauden tohinaa

SAKSAN-TYÖVAIHTO » s. 28-29
ROOMAN-MATKA 25-29.4. » s. 26-27

MUSADIPOMIKONSERTTI 20.4. » s. 24-25
BILSAN RETKI 21.4. » s. 31

NETTI-LUOKAN UUSI ILME
Lukiomme Netti-luokka uudistui, kun vanhat
pöydät kannettiin pois ja tilalle saimme
uusia ergonomisia työskentelypisteitä.

10

PESISTURNAUS 1.6.
KEVÄTKIRKKO 2.6.

YO-JUHLA 3.6.

TEEMAPÄIVÄT 3.-5.5. SEKÄ
LENTOPALLOTURNAUS 5.5. » s. 30
INNODAY 10.5.

Lentopalloturnauksen voitti 15C, ja parhaasta pukeutumisesta ja kannustuksesta palkittiin 15A ja 16C.
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Halikon lukion opiskelija Ida Metsämäki voitti Innokampuksen järjestämän Start Up Accelerator -kilpailun
Helsingissä
Innoday
2017
-tapahtumassa. Myös Juho Suutari
selvisi viiden idean finaaliin. Idan idea
oli uinnin käsivetojen laskemiseen
tarkoitettu sovellus. Hyvä Ida ja Juho!

HALUWOOD
KOONNUTEMILIA SAHLSTRÖM

KUVATERKKI TUOMINEN, KOULUN KUVAGALLERIA

Helmikuun 16. päivänä oli jälleen penkkarihulinan vuoro, ja tällä kertaa koululla nautittiin Haluwoodtunnelmasta! Esimerkiksi nämä tähdet bongattiin Walk of Famella...
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Penkkaridiplomit ”Vuoden…”
KOONNUTNIINA KASKI

KUVA KOULUN KUVAGALLERIA

Opiskelijat
Ahdeala Iina Vuoden hiusnumero
Anttila Jussi Vuoden humppamestari
Asp Jere Vuoden paita...
Asp Tatu … ja peppu
Ehrnrooth Krista Vuoden Instagram-feed
Forsman Jusra Vuoden kova opiskelija
Gusev Kirill Vuoden maisemakuvaaja
Haapanen Wilma Vuoden ”Mä en nyt ihan pysyny kärryillä"
Hartikainen Riina-Maria Vuoden kissaihminen
Havulinna Alex Vuoden kenkäboikotti
Hellsten Eeli Vuoden bilekokki
Hyytiäinen Ella Vuoden pärinät
Kaartovuori Tiia Vuoden jaxuhali
Kaipainen Sami Vuoden Ville Junnilainen
Kajakko Lauri Vuoden #calisthenics
Kaski Aleksi Vuoden kuusipuu
Kerminen Hilkka Vuoden flanelli
Ketokulta Meerimaria Vuoden Dye my hair
Ketonummi Timo Vuoden myöhässä
Kivineva Juuli Vuoden pizzamestari
Kohmo Juhani Vuoden ketunmetsästäjä
Kontto Eemeli Vuoden timmein partiolainen
Korhonen Lassi Vuoden mitä serkumpi sitä herkumpi
Kuusisto Sanna Vuoden Red Devil
Kämi Sanni Vuoden jakoavainhymy
Laakkonen Sanni Vuoden möläyttäjä
Laiho Iida Vuoden everything on fleek
Laine Henri Vuoden penkkiurheilija
Henkilökunta
Vuorio Helga Pihalla
Verhola Soile Näkymättömyysviitta
Tornberg Esa Isähahmo
Tinell Päivi Wilmaspämmi
Tauriainen Marika Paparazzi
Tanninen Jouko Vetovoimainen
Santala Marja Neurologin vastaanotto
Rosenqvist Teija "Ootko nyt ihan varma?"
Pitkänen Sanna Suomen matkailija
Nurmi Eero Muistiinpanot

Lehto Essi Vuoden aktivisti
Mäkelä Meeri Vuoden isomeeri
Mäkinen Minttu Vuoden MC
Niemi Veera Vuoden kaikkien ILONA?
Nieminen Ville Vuoden Masa Mainio
Niinistö Antti Vuoden salisaapas
Nurmi Essi Vuoden paras lenkkiseura
Lindberg Ali Vuoden nollanolla
Nyberg Noora Vuoden Crazy Catlady
Oksanen Fanny Vuoden prätkämimmi
Pekonen Ilmari Vuoden suojatulen antaja
Peltoniemi Jesse Vuoden Sedinit
Peltoniemi Jouni Vuoden Sedinit
Piispa Krister Vuoden viikset
Ratamo Jenni Vuoden päivänsäde
Rouvali Sanni Vuoden Beauty of silence
Saario Pihla Vuoden Volvo "seiskaneliskanttinen"
Sahlström Emilia Vuoden wolkkari
Seppälä Roope Vuoden "Emmä oikee tiiä... Pitää kattoo"
Sjöblom Linnea Vuoden Van Gogh
Suominen Annetta Vuoden lintutieteilijä
Tuominen Sami-Janne Vuoden osallistuja
Vesterinen Venla Vuoden luukusta Portugaliin
Väkiparta Luukas Vuoden Weasly
Äijälä Markus Vuoden "Muuta menoa”
Ääpälä Emma Vuoden äitihahmo
+ Vuoden kiiltokuvaelämää Tiia K., Essi N., Essi L., Wilma H., Iina A., Ella
H., Noora N., Iida L., Juuli K., Krista E., Sanna K., Jenni R., Emilia S.

Nojonen Sari помощница
Nurmi Eero Muistiinpanot
Niittonen Riikka Pin up girl
Leino Iku Baby Daddy
Leino Ari Maratoonari
Kolje Jelena Rupattelukaveri
Jokinen Leena Rupattelukaveri
Järvenpää Anna Ovulaatiotesti
Isomäki Terhi Positiivari
Häyrinen Pekka Turkulainen
Hämälä Sari L'assistante
Helin Maria Himoshoppailija
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Alusta asti meidän vuoden 2017 wanhojen eteen pompahteli erilaisia ongelmia. Vasta muutaman harjoituksen jälkeen saimme koko porukan kokoon. Tuli myös muutama sairastuminen sekä loukkaantuminen
kriittisillä loppuhetkillä. Kaikista kömmähdyksistä huolimatta vietimme loistavan päivän henkeäsalpaavine mekkoinemme ja pukuinemme. Tällä aukeamalla saat maistiaisen Halun vuoden 2017 wanhojen
majesteettisesta tunnelmasta.

Wanhat 2017

TEKSTI  JENNA IIVONEN, TERESA LINDGREN, MILJA PAKARINEN JA JENNI PARKKO
KUVAT KOULUN KUVAGALLERIA

Kysyimme muutamalta osallistuneelta fiiliksiä wanhojen
päivän kulusta:
1. Miten wanhat menivät?
2. Mitä odotuksia sinulla oli? Täyttyivätkö odotuksesi?
3. Mikä jäi mieleen ja mikä yllätti?
4. Kuinka paljon sinulta kului rahaa wanhojen päivään?

Ekin Baltaci, 15B
1. Wanhat went well. I tried to have fun and I tried not to for example step
on my dress.
2. I didn’t have any expectations. I was happy that we danced a lot.
3. Wanhat went so fast.
4. Wanhat costed a bit too much for me altought I bought a second hand
dress. 300–400€
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Janet Valtonen, 15C
1. Wanhat menivät hyvin pienistä vastoinkäymisistä huolimatta, ja kaikki osallistuivat tasavertaisesti.
2. Olen odottanut wanhoja ala-asteelta saakka, ja siksi minulla oli paljon odotuksia. Odotin, että tansseja tulee olemaan paljon ja niitä olisi ollut vaikea oppia,
mutta loppupeleissä kaikki oppivat kaikki tanssit, eikä niissä ollut mitään haastavaa. Kaikesta säädöstä ja muusta sähellyksestä huolimatta päivä oli unohtumaton!
3. Mieleeni jäi kaiken kivan (esim. kun käytiin ennen koululle tuloa päiväkodissa ja ala-asteella, opettajien kahvitus, Wiurilan ruokameiningit, kuvailut, itse
tanssit) lisäksi myös se kauhea sähellys muutama päivä ennen wanhojen päivää.
4. En ala mitään tarkkoja summia sanomaan, mutta noin 500–700 €.

Wanhojen vinkkejä
tuleville wanhoille

Mikael Saari, 15C

4. Alle 200 €.

- Ota vannehame ja kengät tanssiharjoituksiin
mukaan.
- Huom! Et tarvitse pikku
laukkua mihinkään.
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Wanhat 2017

1. Hyvin kaikin puolin.
2. Tanssin jo edellisvuonna, joten odotukset olivat korkeat ja odotin vähintään yhtä kivaa päivää.
3. Eniten jäi mieleen tanssit. Huono sää yllätti.

- Vessassa käyntiä helpottaa, kun keräät mekon
helman vannehameen
sisälle.
- Lyhennä mekkoa reippaasti, ettet kompuroi.
- Varaudu säähän kuin
säähän.
- Aloita valmistautuminen
hyvissä ajoin.

Tutorit ja hallitus
KOONNUT JENNA IIVONEN

KUVA KOULUN KUVAGALLERIA

Lukiomme toimintaan kuuluvat tiiviisti tutorit sekä opiskelijakunnan hallitus, jotka ovatkin molemmat järjestäneet tänäkin
keväänä monia tempauksia ja tapahtumia. Alta löydät värikoodatut tapahtumat sekä tekijät niiden takana. Tutorit ja hallitus ottavat myös uusia ideoita vastaan! Mitä sinä haluaisit lukiossamme tapahtuvan ensi lukuvuonna?

Vas. ylärivi: Eetu Vesterinen, Mikael Saari, Leevi Takatalo, Elias Parviainen, vas.keskirivi Annu Laurila, Liina Laine, Amina
Bechqito, Meerimaria Ketokulta, Aleksi Santanen, Julianne Jalava, vas.alarivi Jenna Iivonen, Liisa Koskinen, Emmi Kontto, Tomas
Tamminen ja Emil Hellberg. Kuvasta puuttuvat Laura Liman ja Aino Sorvari.
TUTORIT
17.1. Lukiomme esittelytilaisuus tulevien
ykkösten huoltajille Armfeltin auditoriossa

30.1.-1.2. Tulevien ykkösten tutustuttaminen
lukioomme ja lukio-opiskelusta kertominen

HALLITUS

18.1. Halikon lukion esittely yhdeksäsluokkalaisille Moision koulussa

18.1. Tulevien ykkösten ohjaaminen lukion
valintakortin täyttämisessä

7.2. Tutorit aloittivat suomalaisen musiikin soittamisen aamunavauksissa
100 Vuotta täyttävän Suomen kunniaksi.

14.2. Ystävänpäivänä ilahdutettiin kehukupongeilla ja makeisilla.
6.3. Salon alueen lukioiden yhteinen
tutorkoulutuspäivä Salon lukiolla

JA

17.2. Vanhojen päivänä tutorit auttoivat kahvitarjoilussa Kimarassa.

8.3. Naistenpäivänä pojat tarjoilivat tytöille suklaapusuja
ja tytöt suunnittelivat pojille tietokilpailun.

28.3. Kakkosten vanhempainillassa abi-tutorit kertoivat
ylioppilaskirjoituksista ja abi-vuodesta.
7.4. Varjovaalit kuntavaaleista

7.4. Pääsiäismunatempaus

23.3. Tutorit auttoivat ysejä kurssitarjottimen täyttämisessä

19.4. Stipendikokous, jossa valittiin kenelle abille annetaan stipendi ansiokkaasta tutortoiminnasta

5.5. Lentopalloturnaus

1.6. Pesisturnaus

Opiskelijakunnan hallitusta on tänä keväänä kuultu mm. Netti-luokan uudistuksessa
sekä teemapäivien järjestämisessä ja ohjelmassa. Lisäksi hallitus kerää jatkuvasti
varoja opiskelijoiden hyväksi. Hallitus ottaa vastaan ideoita varojen käyttämiseksi!
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Our little goodbye letters to you
KOONNUT  ELINA TÖTTERSTRÖM KUVAT  KOULUN KUVAGALLERIA, BITMOJI
Being an exchange student is such a unique experience. One plane ticket and then you are in a totally different life.
Everything is strange to you and you are a stranger to everything. Honestly I thought about it a lot. There were those questions in my head all the time "Is it worth it? Is it necessary?" and now I know the answer. So if there is someone who is thinking about it I would say: GO FOR IT. I mean I literally doubled everything. Now I have two moms two dads two sisters
two brothers. GREAT! Other than that (here comes the cliché part sorry) you learn a lot and you start to think different ways.
You explore so many goodies like munkki, Karelian pie and also not so good things such as salmiakki, mämmi, porridge
(yes I ate porridge for the first time in here and also for the last time). I'm just so glad that I had my exchange year in Finland.
Thank you all for having us! Take care! Wish you the best!
Dilan
Ihana Halikon oppilaitos
Here we are. The end of the year, nine months, nine months that
we’re here, sharing your school life, and for a few, you outside life.
It´s like yesterday that´s landed in Finland. The time has un as a
flash, but now I´m realizing that the end is close by. I have discovered so many things here in Finland, made friends for life, from all over
the world. The sauna, the greatest invention ever, I´m going to miss it so
much…
Wanhat, this was certainly one of the best things I have done with you
guys! Remember to move your body ;)
But there are still things I miss my mother country, like cheese, because
yeah sorry you guys, but your cheese sucks. So the first thing I will do back
in France is eating twenty different cheeses at least. The second one is hugging my cats, gosh I miss them so much.
But back to the topic. Soon, I will be back in France to my French guy
routine and I will realize that it´s over, that it was just a pause in my life.
But I don`t want this to be just a break in my life, I want it to be more. I
want to have a part of myself here with you! So I want to say thanks for
this year. Thank you for the moments we were sharing. Thank you for everything! Love you all and nähdään!
Theau, French exchange student

Hey everyone!
My exchange year is almost over. Soon there will be summer vacation and then I will go back to Germany, back to
my "old life". I really can imagine better things than going
back to school in Germany. One reason for it is, that I really
enjoyed school here (mainly, not every single lesson but in
general it was fun). I just wanted to thank everyone, this
year all in all was just great and Finland (and Salo) will
always have a place in my heart (a little cheesy, but true!).
Rike

My exchange year was really great generally. But even if I try I can't really find specific which I can say was the best. Of course this year had
some flaws but everything has flaws. Maybe that's why I really appreciate this year. I have to say that one of the worst flaws was "halipula". I can
relate myself with "halipula" so much that you can't imagine. But still, there were a lot of people who hugged me – like everytime we see each
other – so thank you so much to those amazing people!
Maybe you can guess what I will do first when I go back home: hug my family and well whoever shows up in the airport. And I have a huge list
of the things I will eat as soon as possible, so I'm gonna eat everything on that list! Also I definitely will meet with some of my friends (three or
four people actually not that much).
But anyway, I am not gonna make this any longer. To the people of Halikon lukio: thank you all, really. Just keep being open-minded and please
enjoy your life, appreciate the things you have, don't get over-stressed by the small things, do not put pressure on yourself and just take care of
yourself!
Ekin
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Ykkösten työelämäpäivä
TEKSTI JA KUVATALINA SAARI

"Vaikka pelissä ei olekaan oikea työpaikka, jännitystä ja hermoilua kyllä työelämäpäivässä riittää!"
CV:n hiomisesta haastattelutilanteen haltuunottoon
Ykkösille järjestettävästä työelämäpäivästä on muodostunut Halikon
lukioon jo perinne. Kaikki saavat valita itseään eniten kiinnostavan
alan melkein paristakymmenestä vaihtoehdosta, ja päivän tavoitteena
on muodostaa opiskelijoille hyvä oppimiskokemus oikeanlaisesta työhaastattelutilanteesta. Vaikka pelissä ei olekaan oikea työpaikka, jännitystä ja hermoilua kyllä työelämäpäivässä riittää!
Kaikki alkoi eräästä opo-tunnista, jolloin kaikki ykköset laitettiin
miettimään, minkä ammatin haastatteluun kukin haluaa mennä. Itselleni valinta ei ollut kovinkaan vaikea: psykologi oli vaihtoehto yksi ja
lääkäri varavaihtoehtona. Tällöin ajatus haastattelusta tuntui vielä aika
etäiseltä ja siihen pystyi suhtautumaan aika kevyesti.
Myöhemmin kaikki saivat tietää haastattelupaikkansa, ja pääsin hakemaan ykkösvaihtoehtoani eli psykologin paikkaa. Hieman ennen virallista työelämäpäivää saimme Wilma-viestin, jossa annettiin vielä ohjeita ja aikataulutietoja ja kehotettiin hieman tutustumaan ”omaan” ammattiin. Edellisenä päivänä iski hermostuneisuus ja aloin käymään läpi
mahdollisia haastattelukysymyksiä ja miettimään vastauksia niihin.
Samalla tuli myös mietittyä hyvin tärkeää kysymystä: miksi haen juuri
tätä paikkaa?

Itse haastattelutilanne sujui todella hyvin, ja suurin jännitys poistui
heti, kun pääsin istumaan haastattelupöydän ääreen. Kysymyksien
miettimisestä ja niihin valmistautumisesta etukäteen oli paljon hyötyä,
mutta jotkut kysymykset tulivat hieman yllätyksenä. Esimerkiksi kysymys siitä, minkä ikäisten ihmisten kanssa haluaisin toimia, tuntui aika
vaikealta, mutta asian miettiminen oli todella hyödyllistä.
Valitsemaansa alaan pääsi myös paljon syvemmälle haastattelujen
jälkeisessä ryhmäkeskustelussa, jossa haastattelijat kokosivat omat
haastateltavansa, kävivät läpi haastattelujen kulun ja kertoivat enemmän omasta urahistoriastaan. Tällöin oli myös hyvin aikaa kysyä tarkemmin työtehtävästä.
Keskusteltuani muiden kanssa päivästä sain yleiskuvan siitä, että
haastattelut menivät kaiken kaikkiaan todella hyvin. Tilanne tuntui
monesta helpommalta kuin oli ennalta kuvitellut, pienistä mokistakin
pääsi yli, ja haastattelu antoi paljon hyödyllistä tietoa alasta. Joillakin
haastattelukieli saattoi vaihtua englantiin kesken haastattelun, mutta
sekään ei tuntunut olevan ongelma.
Kaikki ykköset varmasti yhtyvät siihen mielipiteeseen, että päivä oli
todella hyödyllinen ja antoi arvokkaan oppimiskokemuksen tulevaisuuden varalle. Mielestäni parasta oli saada haastattelukysymysten kautta
mietittävää asioista, joita ei ehkä muuten olisi tullut ajatelleeksi.
Lopuksi työhaastattelijat antoivat Forum-luokassa kaikille arvokkaita
vinkkejä CV:n tekoon ja neuvoivat vielä, miten vastata tiettyihin kysymyksiin. Erottautumista, loppukysymyksen tekemistä ja hyvän ensivaikutelman luomista korostettiin erityisesti.
CV:tä tehdessä ja haastattelukysymyksiin valmistautuessa ja niihin
vastatessa täytyi todella miettiä omia ominaisuuksia ja niiden sopivuutta valitulle alalle. Täytyy tuntea itsensä, omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotta kykenee vastaamaan rehellisesti. Monilla ykkösillä ei vielä
ennen työelämäpäivää ollut minkäänlaista kokemusta työhaastattelusta,
ja kuten ammattialojen edustajatkin sanoivat, on mahtavaa, että lukiossamme työhaastattelun harjoitteleminen on mahdollista!

Hyvän ensivaikutelman antaminen on tärkeää: siisti pukeutuminen, kättely ja katse
silmiin!

Ykköset Forum-luokassa kuuntelemassa haastattelijoita

Perjantaina 17.2. vanhojen valmistautuessa iltapäivän tanssinäytökseen ykköset kokoontuivat Forum-luokkaan. Monet olivat valmistautuneet huolellisesti siistiä pukeutumista myöten. Ensiksi käytiin läpi
haastattelujärjestys ja annettiin vielä viime hetken neuvoja. Tämän
jälkeen ammattialojen edustajat ja haastattelijat tulivat esittäytymään ja
kertomaan "avoimesta työpaikasta" ja toimenkuvasta.
Tunnelma oli mielestäni aika virallinen, mikä osaltaan ehkä myös
nosti hermostuneisuutta. Vaikka itselläni takana on yksi haastattelukokemus, joka johti hyvään lopputulokseen, jokaisen työtehtävän hakemiseen täytyy valmistautua hieman eri tavalla. Tajusin pian myös olevani
ensimmäinen haastateltava hakemaani paikkaan, jolloin päässäni ei
pyörinyt muuta kuin mahdolliset kysymykset.
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Koulupsykologi Henri Ranta

Politiikkatori ja varjovaalit
TEKSTI JENNI PARKKO JA MILJA PAKARINEN

KUVA KOULUN KUVAGALLERIA

Koulussamme vieraili maanantaina 6.3. eri puolueiden nuorisoedustajia kertomassa poliittisesta toiminnasta. Vierailun aikana opiskelijat kiertelivät eri luokissa ja tekivät erilaisia yhteiskuntaan ja politiikkaan
liittyviä tehtäviä.
1. Mitä mieltä olit tapahtumasta?
2. Selkeytyikö puoluekantasi?
3. Olivatko puolueet sinulle ennestään tuttuja?
4. Mikä asia jäi päivästä päällimmäisenä mieleen?

Loviisa Léman, 16B
1. Tapahtuma oli ihan mielenkiintoinen ja kiva - ei mitenkään erikoinen.
2. Ei oikeastaan ollenkaan.
3. Tiesin joitain asioita, mutta en kamalan tarkasti mitään. En myöskään oppinut
paljoakaan uutta tietoa.
4. Päällimmäisenä mieleen jäi muun muassa eri pisteissä tehdyt tehtävät liittyen
politiikkaan.

Janika Tapio, 15C
1. Tapahtuma oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen, sillä olen itse äänestysiässä.
2. Puoluekanta selkeytyi osittain, ja sain suljettua osan puoluevaihtoehdoista pois.
3. Tiesin muutamia asioita, mutta en kovinkaan paljoa.
4. Puolueiden arvomaailma yleisesti ( ja karkit :D)

Aarni Saario, 15C
1. Tapahtuma oli ihan kiva.
2. Joo, en ainakaan kannata perussuomalaisia. Kannatan kokoomusta tai vihreitä.
3. Kyllä olivat. Tiesin jo ennestään, että kokoomus on oikeistopuolue, vihreät ympäristöpuolue ja SDP työväenpuolue.
4. Vihreiden ja perussuomalaisten erot.

VARJOKUNTAVAALIT HALUSSA
Halikon lukiossa järjestettiin 7.4. varjokuntavaalit juuri ennen virallista äänestyspäivää. Äänioikeutettuja olivat alle 18-vuotiaat. Äänestysprosentti jäi alhaiseksi, vain 21 prosenttia äänioikeutetuista halulaisista äänesti varjovaaleissa.
1. Osmo Friberg (kokoomus), 8 ääntä
2. Voitto Suominen (kommunistinen työväenpuolue), 4 ääntä
3. Saija-Reetta Puopolo (vihreät) ja Kai Schneider (vihreät), molemmille 3
ääntä
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Ylppäreissä eväsretkeillään
KOONNUT MEERIMARIA KETOKULTA

KUVAT KOULUN KUVAGALLERIA

Yksi asia, joka ylioppilaskirjoituksissa usein mietityttää on ravitsemuspuoli: Mikä olisi paras tapa ylläpitää energia- ja jaksamistasoja? Iskeekö väsymys tai herpaantuuko keskittyminen ilman popsittavaa? Olisinko hedelmä- vai karkkilinjalla? Ota
siis oppia meidän ihanista esimerkkiabeistamme ja nappaa muistiin sinulle sopivimmat syötävät ja vinkit viime hetken valmistautumiseen!
Sami-Janne Tuomisen menyy:

Lihamakaronisekoitusta, viinirypäleitä, glukoosipatilleja ja 2l vettä.
- Itse pidin kaksi selkeää ruokataukoa, joissa tuhosin mätön. Viinirypäleitä söin milloin
sattuu ja tabletteja vedin koko ajan. Purkkaa olisin kaivannut, mutta muuten oli sopivasti:
jäljelle jäi vain 2 glukoositablettia.
- Mulla on sellasia ”onnenjuttuja”: Edeltävänä iltana kierrän mun sängyn 5 kertaa ja menen
sen ali ja yli myös. Yöllä nukun neliapila tyynyn alla ja jäniksenkäpälä kaulassa. Herätys on
aina 6.16, ja aamulla kuuntelen musiikkia nappi vain vasemmassa korvassa. Siinä vaiheessa
kun kokeeseen on n. 30 min, siirryn tavallaan ”omaan maailmaan”, en puhu muille vaan
keskityn kokeeseen. Sukat laitan aina kokeisiin väärinpäin. Ei mulla oikeestaan muita.

Fanny Oksasen menyy:
Krister Piispan menyy:

Valmislohipatonki ja mehua.
- Noin koeajan puolessa välissä söin patonkini, joka riitti hyvin.
- Kirjoituksia edeltävänä iltana käyn läpi
evääni ja tarkistan, ettei tekstejä näy, luen ja
menen aikaisin nukkumaan.

Pilttiä, vispipuuroa, viinirypäleitä, hedelmäaakkosia, mehua ja
vettä.
- Söin samalla kun kirjoitin. Eväistä jäi
jäljelle pilttiä, rypäleitä ja karkkeja,
joten enempää en olisi tarvinnut.
- Minulla ei ole mitään sen ihmeellisimpiä rutiineja kirjoituksia ennen, mutta
yritän rentoutua ja olla stressaamatta.
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Linnea Sjöblomin menyy:

Vettä, meetwurstimunaleivät, viinirypäleitä, omenanpaloja, banaani, tummaa
suklaata ja buranaa.
- Söin lähes kaiken paitsi banaanin ja buranan,
jota en onneksi tarvinnut. Klo 11-12 aikaan
pidin ruokatauon, jolloin söin leivät, ja muuten
napostelin vähitellen kaikkia muita. Itse suosittelen vetämään vettä sisältävät eväät kokeen
loppupuolella, jotta ei tarvitse koko ajan rampata vessassa (10/10 koettu tämäkin).
- Aamurutiinina juon kahvia välttääkseni kahvipäänsäryn kofeiinin puutteesta.

Minttu Mäkisen menyy:

Leipää, muffini, mustikoita, mansikoita, rypäleitä, suklaata, smoothie,
proteiinijuoma ja Novelle.

Eväistä ja kirjoitusvälineistä kannattaa siis
etukäteen teipata kaikki tekstit piiloon, kuten
Sami ja Ali tässä hienosti demonstroivat. :-)

- Jäihän noista yli, mutta onhan se parempi olla liikaa ruokaa kuin liian vähän. Ja
popsittava ruoka on tosi kätevää ja helppoa syödä, sellaiseen olisin voinut panostaa enemmän! Söin siis siinä ohessa koko
ajan ”käsi käy”-taktiikalla.
- Edellisenä iltana yritän mennä ajoissa
nukkumaan, antaa lukemisen olla ja tehdä
kivoja asioita, että saa ajatukset kerättyä
ylppäreitä varten.

Eli siis yhteenvetona…
- Panosta popsittavaan! Aikaa säästyy, kun voi syödä samalla.
- Muista nesteytys (ja ajoitus)! Ei välttämättä kannata juoda
puoli litraa vettä heti ensimmäisenä tuntina, mutta muistakaa kuitenkin juoda!

Tatu Aspin menyy:

- ”Päänsärkylääkevarmistus”! Tätä voinee suositella, sillä monet abit ovat raportoineet päänsärkyä kuuden tunnin urakan jälkeen.

Pistaasipähkinöitä, viinirypäleitä, irtomakeisia ja
tuoremehua.

- Teippaa! Jos olet epävarma, teippaa. Nyrkkisääntönä: ei saman
kielen tekstiä kokeeseen sekä kaikki tölkkien ja purkkien tekstit
piiloon. Tarkista myös, ettei kynässäsi lue mitään!

- Jäi jonkin verran yli. Söin eväitä samalla kun kirjoitin.
- En valmistaudu ylppäreihin mitenkään erityisemmin.
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Metsänpeitossa
TEKSTI JA KUVATLOVIISA LÉMAN

Englannin kolmoskurssilla kävimme katsomassa Heikki Willamon valokuvanäyttelyä Salon taidemuseo Veturitallissa. Myyttinen matka oli näyttely, johon erikoisen lisän teki Kie von Hertzenin äänimaisemat. Jotkut tekivät kurssin päätteeksi näyttelystä arvostelun, ja tekstin sitaatit ovatkin kurssilaisten ajatuksia näyttelystä.

” At the moment when you step in, you can feel
the clock stop, the walls disappear, and you’re
out of time and space.”
Karhuja, sumuisia kallioita ja lintujen ääniä. Näyttelyyn
saapuessa tuntuu kuin kävelisi uuteen maailmaan. Myyttinen matka vie helposti mennessään. Opastettu kierros
auttaa ymmärtämään kuvien tarinoita ja Heikki Willamon pyrkimyksiä kuvaamisessa.
Opastetun kierroksen aikana keskityttiin muutamiin
valikoituihin kuviin. Kuvien lisäksi kerrottiin myös melko paljon itse valokuvaajan elämästä ja hieman hänen
kuvausretkistään ja –taktiikastaan. Lyhyestä ajasta huolimatta tietoa tuli yllättävän paljon. Englannin kurssiin
kun näyttely kuului, oli opastus englanniksi.

“I think that Heikki Willamo has captured the
peace of Finnish nature very well. He has left some
room for the imagination of the viewers --.”

“I personally enjoyed the art exhibition and I could
go to Heikki Willamo´s art exhibition for another
time, because I like his style and black and white
pictures show the best sides of the pictures.“
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Näyttelystä pidettiin melko paljon, ja monet kävisivät mielellään myös toiste Willamon näyttelyssä.
Itse en olisi varmaan ilman englannin kurssia kyseistä näyttelyä käynyt katsomassa, mutta olen tyytyväinen, että kyseinen vierailu tehtiin. Ilman koulun reissua upea näyttely mystisine kuvineen olisi
tullut sivuutettua. Heikki Willamon valokuvataiteeseen kannattaa kyllä ehdottomasti tutustua, jos siihen joskus tulee mahdollisuus!

Dipolin taiturit
TEKSTI LINDA WALLENIUS

KUVAT JOUKO TANNINEN, JENNA PENTTILÄ

Halussa tapahtuu monenmoista, mistä suurella osalla koulumme väestä ei välttämättä ole edes mitään tietoa. Neljä fyysikonalkua suuntasi Dipolin uumenista huhtikuun alussa Helsinkiin, hiukkafysiikan Masterclass-tapahtumaan, jossa koulumme opiskelijat Elli Anttila ja Linda Wallenius pääsivät edustamaan kansainvälisessä konferenssissa Suomea. Hienoa! Lisäksi
usein perjantai-iltapäivisin on Dipolissa on koodailtu ja viritelty sähkökytkentöjä Arduino-kerhossa.

P

englanti-sanaston fysiikan termeistä, joiden merkitystä piti suomeksikin pohtia. Aamupäivän luennot olivat hyvin mielenkiintoisia, vaikka
välillä tuntuikin silti, että aihe meni ohi ja lujaa.

ieni joukko halulaisia osallistui 6.4.2017 Helsingin yliopistolla
järjestettyyn hiukkasfysiikan Masterclass-tapahtumaan. Paikalla oli

L

uentojen ja yliopiston mainospuheen jälkeen oli kauan odotettu
lounasaika. Sen jälkeen tulkitsimme Cernin hiukkaskiihdyttimen tuloksia etsimällä myonien,
elektronien ja Higgsin bosomien jälkiä, mistä myöhemmin
keskustelimme
konferenssissa. Kiihdytinlaboratoriossa näimme hienoja laitteita ja katselimme
animaatioita
hiukkasten
törmäyksistä.

noin 20 nuorta, joista suurin osa oli pääkaupunkiseudun tiedelukioista.
Halulaisia paikalla oli neljä: Elmo Hyytiäinen, Jenna Penttilä, minä
(Linda Wallenius) ja Elli Anttila. Lisäksi Leevi Saukkonen osallistui vastaavaan tilaisuuteen Jyväskylässä. Päivän ohjelmassa oli luentoja hiukkasfysiikan tutkimuksesta, Cernin hiukkaskiihdyttimen tulosten tarkastelua, kierros yliopiston hiukkaskiihdytinlaboratoriossa ja
kansainvälinen konferenssi muiden Masterclass-tapahtumien kanssa.

L

opulta koitti tuon
kuumottelevan konferenssin
aika, johon minä ja Elli
olimme lupautuneet Suomen edustajiksi. Keskustelu
Cernin tutkijoiden kanssa
kuitenkin sujui hyvin, ja
lähdimme todistuksinemme
iloisesti kotimatkalle. Kaiken kaikkiaan päivä oli
hyvin mielenkiintoinen ja
innostava, ja muutama Higgsin hiukkanenkin löytyi..:)

L

ähdimme aikaisin aamulla kohti Helsinkiä Tannisen aiheeseen
(ei taida Tannisen auto liittyä kovinkaan hyvin hiukkasfysiikkaan –
Joukon huomautus:-) kuuluvalla fyysikon hybridiautolla. Matka sujui
rattoisasti, eikä paikalle löytämisessä ollut suurempia ongelmia. Tilaisuuden alkaessa kaikki saivat hienot nimilätkät ja pienen suomi–

Arduino-kerho
TEKSTI TAPIO NOJONEN KUVA KOULUN KUVAGALLERIA
Perjantai-iltapäivisin kokoontuvassa Arduino-kerhossa oppilaat saavat itse kokeilla yksinkertaista koodaamista sekä sähkökytkentöjen tekemistä. Kerhon tarkoitus ei ole perinteinen opettajajohtoinen opiskelu,
vaan meno on täysin osallistujien käsissä. Opettaja (Eero Nurmi) on
tietenkin mukana, mutta lähinnä vain neuvonantajana.
Yleisesti Arduino-kerhotoiminta perustuu valmiiksi netistä haettujen
tuotoksien tutkimiseen ja sitten niiden rakentamiseen itse. Käytännössä
tämä tapahtuu kopioimalla ja hieman muuntelemalla valmista koodia,
joka syötetään Arduino-ohjelmaan. Tämän jälkeen kytketään johdot
oikeisiin paikkoihin ja, voilà, valmiina on esimerkiksi vilkkuvat liikennevalot!
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Musiikkidiplomikonsertti...
TEKSTI MEERIMARIA KETOKULTA JA AMINA BECHQITO

KUVA MILKA TURILA JA TIINA LAKANEN

”Diplomikonserttia ei kannata ottaa liian vakavasti – tärkeintä on pitää hauskaa!” sanoi eräs itseäni viisaampi musiikinopettajani, ja aivan oikeassa hän olikin. Tässä lyhyesti meidän ajatuksia omasta diplomikonsertistamme, sekä muutama vinkki
teille, jotka olette itse ajatelleet konsertin järjestää!

Diplomin alkuvaiheet
MEERI: Silloin tuntui, että konsertti on ”sitten joskus”, mutta aika kyllä lensi tajuttoman nopeasti.
Ajatus omasta konsertista oli samaan aikaan pelottava ja mahtava, ja sitä sai mielessä kypsytellä melko
kauan. En kuitenkaan koskaan pelännyt, ettei koko
juttu onnistuisikaan, vaikka vitsailtiinkin Aminan
kanssa edelleen kenraalipäivänä koko homman peruuttamisesta. Koko homma lähtee vaikeimmalla eli
sillä, että päättää biisit ja löytää bändin — niihin
verrattuna loppu on jo lastenleikkiä!
AMINA: Aluksi tuntui jännittävältä alkaa järjestämään diplomikonserttia, koska se oli mulle ihan
uutta. Olin kuitenkin turhaan huolissani, koska diplomipartnerini Meerin lisäksi meillä oli ihan paras,
innostunut, sitoutuva ja oma-aloitteinen bändi. Harjoitteluaika tuntui tosi rajalliselta, vaikka loppujen
lopuksi me selvittiin kolmessa viikossa kiitettävästi.
Saatiin myös suunnattomasti tärkeitä neuvoja ja
apua Päivi Tinelliltä niin lavan valmistuksessa kuin
ihan yleiselläkin tasolla, mitä ikinä mieleen juolahti.

Hyvällä ja rennolla mielellä pääsee jo pitkälle, joten älä unohda hymyillä!

Kohtaamamme vaikeudet
AMINA: Itselleni koitui pieni ongelmatilanne konserttia työstäessä,
koska olin sairaana yli puolet konsertin harjoitteluajasta. Flunssaisena,
ääni poissa ja kurkku kipeänä oli pakko vaan pysytellä taka-alalla ääntä
säästellen. Mua jännitti ja stressasi tosi paljon, pystynkö esiintymään
konserttipäivänä. Viimeisinä treenikertoina pääsin kuitenkin mukaan, ja
lopulta saatiin konsertti hienosti pakettiin.
MEERI: Aminalla suurin vaikeus oli äänen ja flunssan kanssa, kun itselläni taas mietitytti biisit: mitä haluan soittaa ja laulaa? Mieleen tuli liikaa ideoita ja visioita. Myös uudelleensovittamani kappale (Jinco Tokyo) tuli kuvioihin vasta loppumetreillä, mutta olen kiitollinen bändille siitä, miten he pääsivät ideoihini mukaan, vaikken niitä edes osannut selittää. Biiseistä tai harjoitteluajasta ei siis turhan aikaisin kannata
huolestua, sillä olen nähnyt senkin, kun kappaleisiin on jo täysin kyllästytty konserttipäivänä, kun niitä on harjoiteltu monia viikkoja. Sitä paitsi
ne ovat varmasti valmiita, vaikkei niitä kerkeäisikään hienosäätää viikkoja!

Konserttipäivänä
MEERI: Itse konserttipäivä kannattaa pyhittää hyvälle fiilikselle ja rauhoittumiselle. Jännitys ja stressi ovat todellakin huipussaan, joten hoida
kaikki minkä voit etukäteen, viimeistään kenraalipäivänä! Lisää stressiä
et tule kaipaamaan. Muista myös nauttia, nauttia ja nauttia!
AMINA: Konserttipäivän viime hetken järjestelyille kannattaa varata
sopivasti aikaa – vielä saattaa puuttua jotakin tärkeää. Niin kuin Meeri
jo mainitsi, kannattaa kuitenkin nauttia päivästä kaikin siemauksin, sillä
konsertti on ohi nopeammin kuin huomaatkaan.
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… ja kuinka selviytyä siitä
Lisäksi vielä pari juttua:
- Muista varata tilat ajoissa sekä selvittää
konserttipäivän sopivuus (meillä konserttipäivä
vaihtui kahdesti). Konserttia edeltävä päivä
kannattaa pyhittää läpivedolle ja lavan rakentamiselle, jossa saattaa kestää montakin tuntia.
- Päätä ajoissa, pidätkö päiväkonserttia ja kenelle: opettajat eikä varsinkaan rehtori pidä
viime hetken pyynnöistä.
- Harjoitteluun meni meillä yhteistä aikaa
noin 21 h (sekä lukuisat tunnit kotona). Me
kuitenkin harjoittelimme verrattain enemmän
kuin aiemmat diplomilaiset eli vähemmälläkin
selviää.
- Suosittelemme pitämään bändin pienenä:
harjoitteluaikojen sopiminen helpottuu eikä
lavalla iske tilanpuute.

Jälkifiilikset
AMINA: Konsertin jälkeiset fiilikset ovat yhtä lailla helpottuneet kuin haikeat. Olen ylpeä
työstämme ja siitä, että samaan aikaan esiintymistaitoisena ja -kammoisena uskalsin kivuta lavalle. Olen kiitollinen kaikesta avusta ja kannustuksesta, mutta erityisesti siitä, että
saimme mahdollisuuden järjestää konsertin.
MEERI: Komppaan, jälkifiilikset olivat unelmat täyttäneet mutta samalla hieman tyhjäksi
jättäneet. Kiitollinen olen siitä, että itsekin uskalsin astua lavalle, vaikka sitä pelkäänkin
todella paljon. Päällimmäiseksi on kuitenkin jäänyt hyvä kokemus, joka toi rohkeutta
omaan osaamiseen ja esiintymiseen. Ehkä nyt sitä hieman enemmän uskaltaa laittaa itseään likoon: en nimittäin olisi vielä puoli vuotta sitten ikinä voinut suostua soittamaan
Ruususen juhlamarssia ylioppilasjuhlassa. :-)

Bändi

Lukiodiplomin suorittaneet abit
Musiikkidiplomi

Liikuntadiplomi

Krista Ehrnrooth
Eeli Hellsten
Sanni Laakkonen
Minttu Mäkinen
Veera Niemi

Fanny Oksanen
Ilmari Pekonen
Jouni Peltoniemi
Sami-Janne Tuominen

Kitara: Ville Mäki
Basso ja viulu: Minttu Mäkinen
Rummut ja cajon: Otso Teulahti
Koskettimet: Sanni Laakkonen
Valomies: Erik Kivirinta
Äänimies: Eetu Heikkinen

Kuvataidediplomi
Iida Laiho
Fanny Oksanen
Linnea Sjöblom

Onnittelut kaikille!
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- Panosta persoonallisuuteen: Biisien ei koskaan tarvitse olla alkuperäisten mukaisia! Omat
sävellykset, kakkosäänet ym. ovat myös suuria
plussia.
- Ota huomioon kaikki: Löytääkö yleisö paikalle? Onhan ulko-ovi auki? Jaksathan jäädä
illalla konsertin jälkeen siivoamaan? Eihän
kenenkään nuotit ole kadonneet?
- Muista, että konsertti ei ole ainut tapa suorittaa musiikkidiplomi! Myös näytesalkku on
yhtä hyvä, ellei helpompikin vaihtoehto. Lisätietoja Päivi Tinelliltä!

Opinto(loma)matkalla
TEKSTI SEVERI LAINE JA ELIAS PARVIAINEN

KUVAT ROOMAN-MATKAILIJAT

Osa lukiomme historian ja uskonnon opiskelijoista kävi opintomatkalla Roomassa 25.-30.4. Pekka Häyrisen ja
Marja Santalan johdolla. Halulehti sai kahden innokkaan matkaajan kertomaan reissustaan, joka oli kokonaisuudessaan vaikutti olevan aika ”Vau”!

25.4.

Tiistaina lähdimme Marjan ja Pekan johdolla Helsingin lentokentälle tietämättöminä tulevasta. Ensikertalaisina reissaajina matka oli mutkikas lentokentällä, mutta pääsimme kuin pääsimmekin
koneeseen. Lento meni hiljaisissa tunnelmissa, kun moni nukkui lennon aikana.
Taisi jäädä yöunet ottamatta…
Myöhemmin tuona päivänä menimme
katselemaan Espanjalaisia portaita –
erittäin hienot portaat täynnä meidän kaltaisia turisteja ja katukauppiaita. Odotellessa
opettajia nähtävyyden ulkopuolella tuli
katukauppiaita törkeine vitseineen myymään roinaansa, mutta onneksi Pekka saavuttuaan pelotti opiskelijoita ahdistelevat katukauppiaat tiehensä. Siinäpä vasta
karski jätkä!

6.4.

Keskiviikkoaamuna korkkasimme
hostellimme aamupalan, iso pöytä täynnä
erilaisia herkkuja, ja mars matkaan! Metron
pääpysäkkinä oli Vatikaani, ja pääsimme
kuuntelemaan Papa Franciscuksen pitkää ja
puuduttavaa puhetta. Jonotimme puheen
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jälkeen kirkon turvatarkastuksessa kolme tuntia suuren ihmismassan takia. Jonottamisen jälkeen pääsimme Pietarin kirkon
edustalle. Kirkko oli aivan järkyttävän valtava ja mahtipontinen. Nähtävyydestä huolimatta Santala kommentoi tapahtunutta siten, ettei edes hänkään olisi odotellut tuota kolmea tuntia, jos hän olisi ollut
yksin lomalla.

27.4.

Torstaiaamu: jalat yhtä velttoina
kuin vastakeitetty spagetti ryömimme aamiaispöytään. Pekka ja Marja kunnon matkaajina ajattelivat, että torstaista tulisi rento
päivä. Kappas keppanaa, tulihan sinä päivänä Sports Trackerin ennätys saavutettua: 10
kilometriä. Rankkasateista huolimatta pääsimme Colosseumiin sisälle. Forum Romanum, Fontana Di Trevi ja Viktor Emanuel II:n monumentti tulivat samana päivänä koettua. Jokainen nähtävyyksistä oli uniikki, joten lyhyt "vau!"
kuvaa päivämme upeasti. Torstaimme oli spesiaalipäivä, siksi teimme päivästä pienen kuvakollaasin (tekstin yläpuolella).

Roomassa

28.4.

Perjantaina lähdimme aikaisin liikenteeseen aamupalan jälkeen juutalaiseen synagogaan tutustumaan Rooman juutalaiseen historiaan. Emme arvanneetkaan, että tästä päivästä tulisi SE päivä. Se
päivä, kun saamme kipat päähän! Tämä juutalainen merkki siitä, että
tiedämme päämme yllä aina olevan jotain, sai ehkä huvittelutarkoituksen saadessamme ne haltuumme. Kuunnellessamme erittäin mielenkiintoisen aksentin omaavaa opasta opimme paljon uutta juutalaisesta kulttuurista. Osa meistä oli vähän kipeitä kyseisellä visiitillä, mutta jaksoimme hyvin loppuun asti.

29.4.

Lauantaina kaikki (lukuun ottamatta Severiä, Eliasta ja Villeä) olivat opastetulla vierailulla Rooman katakombeissa. Ohjattu
kierros kuulemma oli todella hieno ja katakombit olivat todellakin
näkemisen arvoisia. Katakombit kuulemma olivat hyvin kylmiä.

30.4. Sunnuntaina
lähtö junalle tapahtui aamulla klo 4.30. Väsyneinä ja murheissamme
jätimme avaimet respaan ja aloimme kävellä asemalle. Niin junamatka
kuin lento tapahtuivat suhteellisen nopeasti ja hiljaa. Pisimmältä tuntuva reissu olikin bussimatka lentokentältä Saloon. (Pekka nimittäin
poistui vähin äänin bemarillaan pian lentokentälle saavuttuamme…)
Oma koti kullan kallis on totta, mutta hyvät muistot reissusta tulevat
toivottavasti lämmittämään kaikkien matkalla mukana olleiden tuleviakin lumisia vappuja.
Elias ja Severi kiittävät reissusta kaikkia ja toivottavat hyvää
kesää Rooman-matkailijoiden puolesta!

Lauantai-iltana kävimme hakemassa junalippumme lentokentälle,
koska lähtö olisi aikaisin sunnuntaiaamusta. Lauantaina kävimme
myös hyvästelemässä rakkaat ja tutuksi tulleet lähikaupan "mini marketin" työntekijät... Limoncellot jäi ostamatta, vaikka ne kuulemma
ovat kaikkein parhaimpia tuliaisia. Katakombeista ei saanut ottaa
kuvia, joten lauantain kuvana toimikoot Halikon lukion omien ulkomaanjournalistien yhteiskuva.
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Hallo aus Köln!
KOONNUT ALINA SAARI

KUVAT TYÖVAIHTAREILTA

Kolme koulumme ykköstä, Niklas Heikola, Helmi Lipiäinen ja Renja Roos, lähtivät hurjalle seikkailulle kohti tuntematonta. Kaksi viikkoa vieraassa maassa, vieraan kielen keskellä ja vieläpä töitä tehden! Tähän juttuun on koottu heidän ”postikorttinsa” Saksan-matkan keskivaiheilta sekä pieni haastattelu yhdeltä saksalaiselta työvaihtarilta, joka vieraili Suomessa.
1.5.2017

29.4.2017

Hallo aus Köln!

Terveisiä Kölnistä!

Ensimmäinen viikko Saksassa on ohi ja olen viihtynyt hyvin. Asun
Kölnissä Möllerien perheessä Godorf-nimisessä kaupunginosassa,
joka on eteläistä Kölniä. Kevät on täällä paljon pidemmällä kuin
Suomessa. Joka paikassa on vihreää, ja olemme saaneet nauttia auringosta ja lämmöstä.
Olen töissä Grüngürtelin koulun iltapäiväkerhossa. Töissä olen pelannut ja askarrellut lasten kanssa sekä auttanut kotitehtävissä. Pääasiassa puhun täällä saksaa, mutta englanti on hyvä apu tarvittaessa.
Osa ihmisistä puhuu Kölnin omaa murretta, ja siitä minun vaikea
saada selvää.
Torstaipäivän olin mukana koulussa. Kölnin Europaschule on
suuri, noin 1200 oppilasta. Nyt voin vahvistaa sen, mitä Mölleritkin
sanoivat: Saksassa laitetaan enemmän rahaa teihin kuin kouluihin.
Koulu oli vanha ja siitä heijastui välinpitämättömyys. Pulpetit ja seinät olivat täynnä töherryksiä ja lähes joka päivä oli jotain tunteja
peruttu. Koulujen digitalisoitumisesta Suomen tavoin ei täällä ole
tietoakaan.
Paikallisjunalla ja bussilla pääsee helposti kulkemaan vilkkaassa
kaupungissa. Iltaisiin ollaan käyty kauniin Reinin varrella kävelemässä. Lauantain vietimme keskustassa ja mm. kiipesimme päänähtävyys
Kölner Domiin, josta näköalat olivat hienot. Fortsbotanischer Garten
on todella kiva puisto, jossa olen ollut kävelyillä. Sunnuntaina olin
perheen mukana serkkutytön konfirmaatiossa.
Mitään kulttuurishokkia en ole saanut, mutta jotain eroja kulttuurien välillä on. Esimerkiksi tässä perheessä käytetään sisäkenkiä ja
kaikki juotava vesi ostetaan kaupasta, vaikka hanavesi on ihan puhdasta. Odotan innolla tulevaa viikkoa!

Olen nyt ollut melkein viikon täällä Kölnissä. Matka alkoi Helsingin lentokentältä seitsemän aikaan aamusta, joten herätys oli aikainen. Välilaskun teimme Berliinin lentokentällä, jolloin lähdimme
hieman seikkailemaan lentokentän läheisyyteen. Sieltä löysimme
puiston/metsän, jossa oli jokin suuri torni. Sinne vievän polun alussa
on söpö karhu, joka on kuvassa:

Asun Kölnissä isäntäperheessä, johon kuuluu kesällä 18 täyttävä
poika Anton ja hänen vanhempansa. Nukun Antonin kanssa samassa
huoneessa talon kolmannessa kerroksessa. Perhe on erittäin mukava
ja viihdyn hyvin täällä.
Työskentelen Renaultin autokorjaamossa. Olen yhden mekaanikon
apulaisena ja olen oppinut todella paljon. Päivässä tehdään muutama
normaali vuosihuolto, joissa olen vaihtanut autoon renkaat ja öljyt
ym. Välillä myös puramme autoa enemmän, jotta voimme vaihtaa
moottoriin esimerkiksi hihnat tai jäähdytysnesteen pumpun. Työ on
erittäin mielenkiintoista, vaikka välillä vähän rankkaakin. Mekaanikko, jonka parina työskentelen, ei puhu sanaakaan englantia, joten
kaikki työ tehdään saksaksi.
Töiden jälkeen syömme perheen kanssa päivällisen, minkä jälkeen
esimerkiksi yhtenä iltana lähdimme Antonin ja hänen kavereidensa
kanssa keilaamaan ja sen jälkeen pizzalle. Eilen (perjantaina) olimme
illalla kaikki Annikan luona (Helmi asuu Annikan luona) ja nukuimme kaikki siellä. Tänään kävimme turisteina katsomassa Kölnin tuomiokirkossa ja kiertelimme keskustassa.

Viele Grüsse, Helmi

-

Täällä on ollut hauskaa ja on ollut hienoa huomata, kun välillä pystyykin puhumaan sujuvasti saksaksi jonkun kanssa, edes hetken aikaa!:)
Niklas
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Terveiset työvaihdosta Kölnistä, Saksasta!
Isäntäperheessäni on yksi nuori, Lara, sekä vanhemmat. Perhe ei asu
keskustassa, ja olenkin ollut keskustassa vain pari kertaa. Työskentelen
päiväkodissa samassa ryhmässä, jossa Laran äiti työskentelee. Päiväkodissa on ihan mukava työskennellä. Olen lukenut lapsille sekä leikittänyt ja auttanut heitä.
En ole koskaan ollut näin isossa kaupungissa. Täällä asuu yli miljoona asukasta. Keskustassa on aina paljon ihmisiä, mutta täällä asuinalueella on rauhallisempaa. Kuitenkin täältä perheen luota raitiovaunulla
matkustaessa on usein ihan täyttä, ja vain harvoin pääsee istumaan.
Vapaa-aikana olen ollut välillä ihan vain perheen kotona, mutta olen
myös ehtinyt tehdä muutakin. Olen ollut viettämässä iltaa Helmin isäntäperheen luona. Olen myös ollut Helmin isäntäperheessä yötä, ja samaan aikaan myös Niklas oli siellä. Kävimme kaikki yhdessä Kölnin
keskustassa. Siellä kävelimme Reinin ylittävällä sillalla, jonne ihmiset
ovat vieneet valtavat määrät lukkoja. Myös Laran perhe on vienyt lukkoja sinne. Minä ja Niklas kiipesimme Kölnin tuomiokirkossa 97,25
metrin korkeudelle. Kirkko on 157,31 metriä korkea, mutta sen ylemmäksi ei päässyt. Lisäksi näimme kirkon kellot kiivetessämme. Kävimme myös katsomassa kirkkoa alhaalla. Kirkko on tosi iso, ja siinä on
jopa neljä alttaria.
Olen käynyt myös suklaamuseossa. Museossa oli tosi paljon nähtävää, paljon enemmän kuin Fazerin tehtaalla on, vaikka tosin sieltä ei
juurikaan saanut maistiaisia, niin kuin Fazerin tehtaalla saa. Olen käynyt Aqualand-nimisessä kylpylässä yhdessä muiden työvaihdossa olevien ja isäntäperheiden nuorten kanssa. Siellä on tosi paljon erilaisia
isoja liukumäkiä. Suunnitelmissa on vielä mennä shoppailemaan keskustaan yhdessä.
Saksalainen kulttuuri on vaikuttanut ihan mukavalta. Monet asiat
ovat ihan samanlaisia kuin meidänkin kulttuurissamme. Saksassa kuitenkin on eroja enemmän terveyspuoleen liittyen. Päiväkodissa lapset
juovat täysmaitoa, välipalaksi voidaan syödä jogurttia, jossa on suklaapaloja, kouluun otetaan ruoaksi tosi monta leipää ja suklaapatukka ja
16-vuotiaat voivat ostaa kaljaa kaupasta.
Renja

Vasemmalta: Helmi, Renja, Lara Halber, Annika Müller ja Niklas

Colder than in Köln – a German job exchange student in Finland
Name: Lara Halber
Age: 15 years old
Hometown: Köln, Sülz
How did you end up to Finland? My teacher told me about that possibility.
What did you know about Finland before? Actually nothing, just that it`s colder than in Köln, haha.
What did you do here? I was one week working in church and one week working in a café.
Why did you want to go on this journey? Because I`m interested in different countries and I also wanted
to meet more people.
What were the best things during the trip? I got some new friends and experiences how it`s to live and
work in Finland.
What are your hobbies and what you are interested in? I play basketball, I write stories and I watch tvshows. I`m interested in movie productions and music.
What did you learn? I learned more English, some Finnish words and I learned how different countries can be, even when they are not that far away.
What are your summer holiday tips? Travelling and meeting a lot of friends outside.
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Suomi 100 -teemapäivät
TEKSTI NIINA KASKI

KUVA KOULUN KUVAGALLERIA

Huhtikuun viimeisellä viikolla keskiviikkona ja torstaina koulussamme kierreltiin neljässä työpajassa: Sukkessiossa, Sisussa,
Satakielessä ja Sampossa. Perjantaina kävimme elokuvateatterissa katsomassa elokuvan Tom Of Finland, joka sopii Suomi
100 -teemaan yhteiskunta- ja sotakuvauksineen. Teemapäivät huipentuivat ryhmien väliseen lentopalloturnaukseen.

SUKKESSIO
Sukkessio-työpajassa tutkittiin muun
muassa kevään merkkejä. Omia havaintoja verrattiin edellisten vuosien tilastoihin.

SAMPO

Sampo-työpajassa oli kolme vaihetta. Yhdessä vaiheessa kirjotettiin
Suomi 100 -teemaan liittyvä runo Kalevalan runomitalla. Toisessa
vaiheessa kuvataiteen luokassa maalattiin Kalevalaan liittyviä maalauksia. Kolmannessa vaiheessa ensimmäinen ryhmä askarteli soittimia, joiden kanssa toinen ryhmä teki sovituksen ja kolmas ryhmä
esitti sen muille.
Sisu-työpajassa kävimme Hermannin koulun viereisessä Itsenäisyyden museossa kuuntelemassa opastettua kierrosta ja katsoimme dokumentin Suomen sodista.

SISU

SATAKIELI
Satakieli-työpajassa ryhmän kesken maalattiin musiikin mukaan, mitä mieleen tuli. Sen lisäksi teimme itse kieliin liittyviä Kahoot-kysymyksiä, joista opettajat kokosivat kyselyn.

PERJANTAIN LEFFA JA LENTTIS
Perjantaina kävimme aamulla katsomassa Bio-Salossa elokuvan Tom Of Finland, jonka jälkeen koululla ryhmät ottivat mittaa toisistaan
lentopalloturnauksessa. 15C luokka voitti turnauksen ja palkinnot parhaasta pukeutumisesta ja kannustuksesta menivät 15A:lle ja 16C:lle. Onnea
voittajille!
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Lintuja ja lumpeenlehtiä
TEKSTI MATILDA LUOJUS & LAURA METSÄMÄKI
KUVAT LOVIISA LÉMAN, ELINA TÖTTERSTRÖM & NOORA HUTTUNEN

Biologian kakkoskurssilla oli mahdollisuus osallistua retkelle. Huhtikuisena perjantaina 21.4. bussi lähti kohti Turun Ruissaloa. Retkikohteina olivat Turun kasvitieteellinen puutarha ja sen yhteydessä ollut Turun yliopiston lintututkimuskeskus. Viimeiseksi retkellä vierailtiin vielä Turun yliopiston tiloissa olevassa eläinmuseossa, joka tavallisesti on yleisöltä suljettuna.

E

nsin matkamme suuntasi lintuja rengastamaan. Kaikki olivat tosi innoissaan siitä, että saisivat pitää oikeaa, pulleaa pikkulintua käsissään. Linturengastajat tutkivat lintukannoissa ja luonnossa tapahtuvia muutoksia. Rengastuksen avulla saadaan tietoa lintujen muuttonopeudesta, kuolleisuudesta, kuolinsyistä ja iästä. Saimme mahdollisuuden seurata koko rengastusprosessia alusta loppuun lintujen kiinniotosta rengastusvaiheeseen ja lopulta takaisin luontoon päästämiseen saakka. Aluksi kaikki sujui hyvin, mutta eihän tapaturmilta voitu välttyä
tälläkään reissulla. Yksi lintu, nimeltään Nokkavarpunen, pyörtyi Matildan käsivarsille. Matilda heitti linnun ilmaan, ja se putosi soralle naamalleen. Sillä välin kun Matilda ja suurin osa porukasta olivat metsästämässä linnunmunia pesistä, nokkavarpunen heräsi henkiin ja lensi taivaisiin.

Seuraavaksi ryhmä suuntasi Turun kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa oli hienoa kasvillisuutta sademetsistä nahkealehtiseen kasvillisuuteen. Puutarhan
ensisijaisena tehtävänä on avustaa biologian laitoksen tutkimusta ja opetusta. Saimme paljon uutta
tietoa maapallon eri alueiden kasvillisuudesta. Kasvihuone oli kaunis ja erityisesti Amazonian sademetsän kasvillisuus oli kiehtovaa. Kasvihuoneessa oli
tosi kuuma ja niin oli ohjaajammekin. Kaikilla oli
siis todella kova jano ja ankara nälkä. Ruokaa ei
tarjottu ennen klo 12, jolloin suurin osa porukasta oli
jo astetta rajumman nestehukan pauloissa. Viimein
ope antoi ruokaa ja kaikki saivat vatsat täyteen.

”Aluksi kaikki sujui hyvin,
mutta eihän tapaturmilta voitu
välttyä tälläkään reissulla.”

Opettajamme johdolla jatkoimme hienhajuisessa bussissamme kohti Turun eläinmuseota, joka toimii nykyään lähinnä tutkimuskäytössä.
Saimme kuitenkin tilaisuuden päästä vierailemaan museoon ja saimme kuulla mielenkiintoisia tarinoita eri alojen asiantuntijoilta. Eräs tutkija oli viettänyt vuoden Ugandassa ja kerännyt näytteitä sademetsästä yrittäen löytää uusia lajeja. Saimme mahdollisuuden tutkia niitä ja kysellä häneltä lisätietoja tutkimusprosessista ja sen kulusta. Eläinmuseossa saimme nähdä myös kuolleita kyitä purkeissa sekä kaikenlaisia
muita yhtä vallattomia otuksia. Lopulta lähdimme köröttelemään kohti kotia. Matka oli kiva, ja Matildakin oppi käsittelemään lintuja hellävaraisemmin. Kiitos kaikille retkellä olleille, opettajallemme sekä dösäkuskille!
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Infoa, ohjeita ja yleistä hypetystä sekä käytännön ohjeita
kielimatkalle valmistautumisesta.
TEKSTI  ELINA TÖTTERSTRÖM 

Ready, Set, Go! - Kielimatka kirsikkamaahan

Kröhöm, mahtipontista monologimusiikkia, kiitos!
Matkailu avartaa maailmaa, sanotaan. Se, miten vastakkaisella puolen palloa oikeasti ajatellaan ja tehdään asioita ihan
eri tavalla, konkretisoituu kummasti matkailun myötä.
Onhan ulkomaailma, muukin kuin se Netflixin ja sohvan välisestä ikkunasta pilkottava pihamaa, täynnä ihmeitä. Kuinka paljon onkaan nähtävää! Voisi kokea kuuman auringon, lämpimät hiekkarannat surffilautoineen, jylhät lumihuippuiset vuoret, silmänkantamattomiin jatkuvat suurkaupungit. Voisi nähdä villit viidakoiden eläimet, tai no ainakin sen,
että paikallispuistossa tepastelee jotain muuta kuin puluja. Uudet uskonnot, aatteet, perinteet, juhlat... Oi kulttuurikylpy, olen valmis!
11-vuotiaana päätin haluavani joskus Japaniin, ja vuosien
varrella ”sitten lukiossa” on muotoutunut vaihtovuodesta
kolmen viikon kielikurssiin. Nyt seison tässä — runsaan
kuukauden päässä unelmastani. Tervetuloa seuramaan, siis
lukemaan, oman kevääni kulkua matkaan valmistautumisen
lomassa. Jaan parhaan taitoni mukaan vinkkejä aina matkan
varauksesta lähtövalmisteluihin.

Vinkkiloota 1. Ulkomaille lähdön ei tarvitse tarkoittaa vaihtovuotta viidakossa. Toki se voi olla myös
sitä, jos haluat, mutta niille, joilla ei ole mahdollisuutta tai epäilyttää lähteä sinne missä pippuri
kasvaa, on yhtä hyvin mahdollisuus lähteä vaikka
kahdeksi viikoksi naapurimaahan. Pääasiassa kesällä järjestettävät, 2-5 viikon pituiset kielimatkat
ovat oiva vaihtoehto varsinaiselle vaihtovuodelle.

It’s all about money
Kipinän sytyttyä aloin toden teolla säästää. En kuitenkaan
muuttunut tulevaisuuden uraohjukseksi tai ulkoiluttanut kaupungin jokaista koiraa. Jatkoin elämääni oikeastaan varsin
samaa rataa, ainoa ero oli, että nyt tiesin, mihin säästin taskurahojani.
Minusta vanhempien halukkuus taikka mahdollisuudet
rahoituksen suhteen eivät ole esteenä kielimatkalle. Itse
suunnittelin rahoittavani matkan kokonaan itse. Laskun tipahtaessa luukusta sain vielä vähän yllätysavustusta äidiltä!

Varatako vaiko eikö varata?
Itselleni suurin matkan varauksen viivästyttäjä sekä kynnyskysymys oli majoitus: kotiin vai kampukselle? Niin yleisissä
matkaan liittyvissä kysymyksissä kuin pienissä mieltä askarruttavissa asioissa on hyvä kääntyä matkanjärjestäjän puoleen.
Ainakin STS:llä on ilmainen chatti, josta voi kysellä käytännössä kaikesta matkaan liittyvästä.

Fakta: mistä ne rahat tuli?
1. Usean vuoden kolikkosäästöt noin 30 %
2. Joululahja + syntymäpäivärahat sukulaisilta vuosien
varrella, about 30 %
3. Kesätyörahat 25 %
4. Vanhempien avustus 15 %
All you guys speak English,
right?
Vinkki säästämiseen! Hanki pankin säästöpossu.
Itselläni tuloksellisen taskurahakerrytyksen salaisuus oli vuonna peruna saamani Osuuspankin
lukollinen possu, jonka sai siis auki ainoastaan
pankissa tyhjennyksen yhteydessä. Näin kolikkoni
säästyivät vuosien varrella ”otan vain yhden euron” ja ”no ei mulla nyt ole antaa, ota tän kerran”
sekä ”nyt on pakko saada” -tilanteilta. Joillakin
oman purnukan/pussin/possun tai miksei sukanvarrenkin käyttö toimii ja itsehillintää riittää, mutta lukollisella rahakätköllä säästyt tietysti myös
sisarusten suorittamilta murroilta.

Varauksen varmistuttua alkoi kielitaidon kohennus. Olen
aikaisemmin käynyt yhden puolivuotisen kielikurssin sekä
katsellut rutosti japanilaisia tv-sarjoja.
Vähäinen japanin kielitaitoni käsitti kuitenkin lähinnä taikatyttö-huudahduksia, minä, sinä, peruna tasoista sanastoa, ja
lukea en osannut lainkaan. Mieltä lämmitti tieto, että japanilaisista läheskään kaikki eivät kuulemma puhu perustason englantia, sujuvasta puhumattakaan! Isäntäperheeltäkin vaadittiin
lähinnä jonkinasteista auttavaa englantia. Koulukiireiden lomassa en viitsinyt hakeutua kurssille, mutta kaapista löytyi jo
valmiiksi jopa neljä oppikirjaa, kun ne vielä saisi opiskeltua.
Onneksi aikaa oli kuitenkin rutosti.
32

Vinkki 3. Hyödynnä ale, oikeasti, se kannattaa. Äläkä masennu, jos kampanja-aika ehtii
mennä umpeen vahingossa tai tuntuu, että tarvitset lisää miettimisaikaa, sillä sano mun
sanoneen, uusia tulee! Jokaisella matkanjärjestäjällä on useampi kampanja vuodessa, ja
varsinkin joulun alla on suuret mahdollisuudet saada sipaistua vähän ylimääräistä hintaa
pois. Itse epäröin enkä saanut matkaa varattua aleaikaan, mutta kärsivällisyys palkittiin,
kun joulun alla STS:lle ilmestyi uusi alennus ja säästin 200 euron sijaan 300 .

Lippuset ja lappuset

Matkan lähestyessä yhteydenpito matkanjärjestäjän kanssa
tapahtuu suurimmaksi osaksi sähköpostitse, ja minunkin postiini alkoi pian kolahdella jos jonkinmoista infoa, lomaketta
sekä mypage-tunnukset. Kannattaa siis pysyä hereillä ja varmistaa myös vanhempien vireystila heille täytettäväksi lähetettävien lomakkeiden kanssa. Itse pääsin lähtöfiiliksiin kun
alla pilkottava kotimajoituslomake saapui täyttökielenä japani
tai englanti!
Kaukaa merten takaa tulleet tiedustelulappuset voivat kysyä
meidän suomalaisten mieleen mitä kummallisimpia asioita.
Esimerkiksi Japanissa haluttiin tietää, mitä yleensä syön päivittäin, nautinko vilkkaasta yö-elämästä ja ettenhän ole yli
190-senttinen, jotta mahdun aasialaisiin sänkyihin… Englanninkielisestä lomakkeesta löytyi myös muutamia kummallisuuksia, mutta sähköpostilla asia selvisi, kun sain tulkkauksen
japanilaisten näkemyksiin.
Vaikka asia tuntusi tyhmältä ja vähäpätöiseltä kannattaa
muistaa, että sinä olet asiakas ja matkanjärjestäjät ovat siellä
sinua auttaakseen. Älä siis epäröi kysymistä!
Lisäksi kannattaa ottaa ajoissa selvää, mitä muita papereita,
rokotteita tai mahdollisesti viisumeja tarvitset kyseiseen maahan matkustaessasi. Useimmille kielimatkoille ei tarvita viisumia vain lyhyen oleskelun ansioista, mutta varsinkin pidemmillä matkoilla paperisota saattaa astua kuvaan. Itselläni olivat rokotteet Thaimaan-matkan jäljiltä kunnossa, eikä viisumia vaadittu.

Mitä ottaa mukaan??
Koska kielimatkat kestävät pääsääntöisesti kahdesta
neljään viikkoa, on rahdattavan maallisen omaisuuden
määrä eri luokkaa kuin vaihtovuoden yhteydessä. Silti
matkalla ollaan kuitenkin suht kauan ja kolmen matkalaukun rahtaaminen tulee kalliiksi sekä vaivalloiseksi.
Onneksi matkanjärjestäjien sivuilla on pakkauslistoja
sekä vinkkivideoita, joita lämpimästi suosittelen. Matkanjärjestäjät julkaisevat Youtubessa niin omia videoitaan
yhteistyössä kielimatkalaisten kanssa, ja lisäksi tubettajat
tekevät jos jonkinmoisia infopaketteja, joista ainakin itselle
oli suurta hyötyä. On kätevää katsoa, mitä joku muu on
kaivannut kymmentuntisella yölennolla, ja ottaa itse vinkistä vaarin. Videoista näkee käytännössä, miten muut ovat
valmistautuneet yleisten ympäripyöreiden ohjenuorien
sijasta. Lisäksi kannattaa ehdottomasti tutustua lentoyhtiön
matkalaukkukiintiöihin, jotka vaihtelevat yhtiöittäin.
Loppua kohden tunnelma tiivistyy ja jännitys tulee vielä
kasvamaan. Kesälaitumille kirmaan oppikirjat kainalossa,
sillä miten käy, kun kahdeksan tunnin koulupäivän jälkeen on mahdollisuus valita japanin kieliopin ja sohvanpohjan
välillä. Nyt on koko kesäkuu aikaa tsempata ja
opetella lukemaan yhtä
maailman hankalimmista
kirjoitusjärjestelmistä.
Puikoilla syöminen kuitenkin luonnistuu jo mainiosti, sillä sitä taitoa voi harjoittaa sohvanpohjallakin.

いい夏がある!!
Have a nice summer
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Lukuvuosi 2016–2017
Rehtori
Ari Leino

historia ja yhteiskuntaoppi

Opettajat
Helin Maria

ruotsi ja saksa, opiskelijakunnan ohjaaja, 16A:n ryhmänohjaaja

Hämälä Sari
Järvenpää Anna

englanti ja ranska, 14A:n ryhmänohjaaja
äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi, viransijainen

Kuusela Susanna

äidinkieli ja kirjallisuus, virkavapaalla

Nojonen Sari
Nurmi Eero
Pitkänen Sanna
Rosenqvist Teija

englanti ja venäjä, 16B:n ryhmänohjaaja
matematiikka ja tietotekniikka
biologia, maantiede ja terveystieto,15B:n ryhmänohjaaja
opinto-ohjaus

Santala Marja

uskonto, psykologia ja filosofia, 14B:n ryhmänohjaaja

Tanninen Jouko fysiikka ja kemia, 15C:n ryhmänohjaaja
Tauriainen Marika äidinkieli ja kirjallisuus, vararehtori, 14C:n ryhmänohjaaja
Tinell Päivi
Tornberg Esa
Vuorio Helga

musiikki
matematiikka ja kemia 16C:n ryhmänohjaaja
ruotsi ja saksa

Niittonen Riikka

kuvataide 15A:n ryhmänohjaaja

Häyrinen Pekka
Isomäki Terhi

historia ja yhteiskuntaoppi
liikunta

Leino Iku

liikunta

Vuorio Jari

erityisopetus

Muu henkilökunta
Verhola Soile

kurssisihteeri

Jokinen Leena
Laukkanen Kristiina

laitoshuoltaja
kouluterveydenhoitaja

Eteläaho Jesse / Anton Valojää

koulupsykologi

Salonius Elina

kuraattori

Tutorit

Luottamusopiskelijat

Bechqito Amina
Iivonen Jenna
Koskinen Liisa
Liman Laura
Parviainen Elias
Vesterinen Eetu
Hellberg Emil
Jalava Julianne
Kontto Emmi
Santanen Aleksi
Sorvari Aino
Tamminen Tomas

16A Julianne Jalava, Oskar Kangasperko
16B Helmi Lipiäinen, Riina Laakso
16C Erika Sokko, Aino Sorvari

Opiskelijakunnan hallitus

15A Jenna Iivonen, Amina Bechqito

Liina Laine
Mikael Saari

15B Liina Laine, Severi Laine

Meerimaria Ketokulta

15C Juho Suutari, Linda Wallenius
14A Iina Ahdeala, Eeli Hellsten

Annu Laurila

14B Essi Lehto, Minttu Mäkinen/Meeri Mäkelä
14C Pihla Saario, Emilia Sahlström

Emil Hellberg
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Leevi Takatalo

Opiskelijat 2016–2017
14A

14B

14C

Ryhmänohjaaja Sari Hämälä

Ryhmänohjaaja Maria Santala

Ryhmänohjaaja Marika Tauriainen

Ahdeala Iina
Anttila Jussi
Asp Jere
Asp Tatu
Ehrnrooth Krista
Forsman Jusra
Gusev Kirill
Haapanen Wilma
Hartikainen Riina-Maria
Havulinna Alex
Hellsten Eeli
Hellund Oona
(2.12.2016 asti)
Hyytiäinen Ella

Kaartovuori Tiia
Kaipainen Sami
Kajakko Lauri
Kaski Aleksi
Kerminen Hilkka
Ketokulta Meerimaria
Kesälä Vera
(2.12.2016 asti)
Ketonummi Timo
Kivineva Juuli

Kohmo Juhani
Kontto Eemeli
Korhonen Lassi
Kuusisto Sanna
Kämi Sanni
Laakkonen Sanni
Laiho Iida
Laine Henri
Lehto Essi
Mäkelä Meeri
Mäkinen Minttu
Niemi Veera
Nieminen Ville
Niinistö Antti

Nummila Katrina
(2.12.2016 asti)
Nurmi Essi

Lindberg Ali
Nyberg Noora
Oksanen Fanny
Pekonen Ilmari
Peltoniemi Jesse
Peltoniemi Jouni
Piispa Krister
Ratamo Jenni
Ratamo Sanni
(2.12.2016 asti)
Rouvali Sanni
Saario Pihla
Sahlström Emilia
Seppälä Roope

Sjöblom Linnea
Suominen Annetta
Tuominen Sami-Janne
Vesterinen Venla
Väkiparta Luukas
Äijälä Markus
Ääpälä Emma

15A

15B

15C

Ryhmänohjaaja Riikka Niittonen

Ryhmänohjaaja Sanna Pitkänen

Ryhmänohjaaja Jouko Tanninen

Aaltonen Oskari
Aarnio Joona
Ahdeala Sanni
Ahlfors Kaius
Anttila Elli
Bechqito Amina
Hakonen Iida
Heimo Markus
Hynninen Alisa
Iivonen Jenna
Jokela Justus
Joro Venla
Joronen Jussi
Juhantila Taru

Karvinen Neea
Kavander Peter
Kettunen Kalle
Kiviranta Erik
Klén Ilari
Komonen Inka
(1.11.2016 asti)
Koskinen Liisa
Kulmala Roope
Laakso Aini
Laaksonen Jesse

Baltaci Ekin
Kabaser Dilan
Laine Liina
Laine Severi
Laurila Annu
Lehtinen Milja-Riina
Leino Elli
Leppäaho Veera
Liman Laura
Lindberg Nea
Lindgren Teresa
Lindroos Anni
Lindroos Katri
Litsilä Sofia

Lundström Reetta
Markozov Toivo
Maunu Maija
Meriläinen Juho
Metsämäki Ida
Mäki Ville
Nojonen Tapio
Oksa Tuomas
Pakarinen Milja
Parkko Jenni
Parviainen Elias
Penttilä Jenna
Rauhala Arttu
Schoeder Theau

Rekalova Alina
Rosenqvist Alvar
Ruuskanen Anniina
(26.11.2016 asti)
Saari Mikael
Saario Aarni
Saukkonen Leevi
Scotto di Marco
Samuele
Sjöholm Joona
Somerikko Saara
Suojanen Elina
Suominen Annalea

Suutari Juho
Söderström Joona
Takala Antti
Takatalo Leevi
Tapio Janika
Turila Milka
Valtonen Janet
Vartiainen Niina
Vesterinen Eetu
Vilmunen Jessika
Wallenius Linda
Wendelin Patrik
Ääpälä Anna

16A

16B

16C

Ryhmänohjaaja Maria Helin

Ryhmänohjaaja Sari Nojonen

Ryhmänohjaaja Esa Tornberg

Ahvenlampi Janina
Alakulppi Oonaroosa
Granlund Lotta
Grönroos Anna
Harteela Monica
Heikola Niklas
Hellberg Emil
Herranen Kiara
Huttunen Noora
Hyytiäinen Elmo
Isik Sara
Jalava Julianne
Jalonen Aleksi
Junnila Viivi

Kahlich Sophie
(2.12.2016 asti)
Kaipainen Ville
Kangasperko Oskar
Kaski Niina
Ketola Olga
Kohmo Salla
Sendzik Friederike

Kontto Emmi
Korhonen Ville
Korpela Aaro
Laakso Riina
Laaksonen Lassi
Lahti Helmi
Lehtonen Kiira
Lehtonen Roosa
Lehtovirta Janina
Léman Loviisa
Lindegren Anni
Lipiäinen Helmi
Luojus Matilda
Metsämäki Laura

Niemi Bettina
Nurmi Luukas
Rahkila Sami
Rauhalinna Sini
Raussi Veeti
Romunen Veera
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Roos Renja
Rämö Arttu
Saari Alina
Saarinen Eetu
Sahlström Johanna
Santanen Aleksi
Savikko Peppi
Silver Kiia
Sokko Erika
Sorvari Aino
Säilä Santeri
Söderström Jaani
Tamminen Tomas
Turakainen Miro

Tötterström Elina
Vennonen Ville
Vieno Niklas
Vienonen Samuli
Viteli Minja
Ylönen Maria

Lukuvuosi 2017–2018
JAKSOT JA KOEVIIKOT
Jakso

Päivämäärät

Koeviikko

Palautuspäivä

Uusintakuulustelu

I
(37 päivää)

14.8.−3.10.2017

26.9.−3.10.2017

pe 13.10.2017

pe 27.10.2017

II

4.10.−1.12.2017

24.11.−1.12.2017

ma 11.12.2017

pe 15.12.2017

III
(38 päivää)

4.12.2017−6.2.2018

30.1.−6.2.2018

to 15.2.2018

pe 2.3.2018

IV
(37 päivää)

7.2.−9.4.2018

29.3−9.4.2018

ma 23.4.2018

pe 27.4.2018

V

10.4.−2.6.2018

24.−31.5.2018

pe 1.6.2018

ke 5.6.2018

(38 päivää)

(38 päivää)
TUNTIKAAVIO JA OPPITUNTIEN AJAT
Kello

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

8.00−9.15

1

5

7

6

7

9.25−10.40

2

6

3

1

4

10.45−11.15

3

1

4

2

5

11.15−12.05

R U O K A I L U

12.05−12.50

3

1

4

2

5

13.00−14.15

4

2

5

3

6

14.25−15.40
−15.55

7

8

9

10

2017−2018 TYÖ- JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi ma 14.8−pe 22.12.2017
(=89 työpäivää)

Kevätlukukausi to 4.1.−la 2.6.2018 (=99 työpäivää)
Talviloma 19.−23.2.2018 (vko 8)

Syysloma 16.−20.10.2017 (vko 8)

Pääsiäinen 30.3.−2.4.2018
Vapunpäivä ti 1.5.2018

Itsenäisyyspäivä ke 6.12.2017

Helatorstai to 10.5.2018

KOULUMATKATUKIKORVAUKSET
Tukea voidaan myöntää, kun yhdensuuntainen koulumatka ylittää 10 kilometriä. Lisäksi edellytetään, että
koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 € kuukaudessa. Omavastuusosuus on 43 € kuukaudessa.

TIETOA LUKUVUODESTA 2017–2018 JA OPPIKIRJALUETTELON LÖYDÄT MYÖS
KOTISIVUILTA
https://peda.net/salo/koulut/halikon-lukio
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Suurenmoiset sutkautukset
KOONNUT ELINA TÖTTERSTRÖM

Eihän kukaan aina jaksa
pysyä asiassa, eihän?

Esa Tornberg valaa toivoa ykkösiin matikassa
onnistumisesta matikan kolmoskurssilla:
”Kyllä se kakkosella menee kuin häkä pönttöön!”
”Ropisee laariin ilmasia porkkanoita.”

Tää meni nyt vähän asiasta
oravaan...mutta!
Helga Vuorio 12.1.

Häykkä katkerana yhykköskurssilla:
”Täält lähti mcDonalds,
täält lähti Gigantti.”

Itse olen sitä sukupolvea, että
aamulla paperinen lehti täytyy
tulla ja se pitää lukea. - - Ne
pyrkii näihin tabloid-kokoihin.
Kohta varmaan paperilehtikin
on pokkarin kokoinen.

Mestaritoimittaja Halulehden toimituksessa:
”Makailu avartaa maailmaa!”

Uusi ops ja uudet tuulet,
Sanna Pitkänen innostui:

Pekka Häyrinen

”Olen käynyt koulutuksessa ja
päätin alistaa teidät ihmiskokeisiin!”

Kannattaa vetää huumeita
yksin mökillä!
Marja Santala 10.4.

Eräällä opettavaisella ruotsin tunnilla
kävimme Helga Vuorion johdolla,
mitä eroa on ilmaisuilla hans flicvänn
ja sin flicvän välillä, ettei vahingossa
erehdy: ”Mut ei sitä aina tarvii ottaa
omaansa, voi ottaa naapurinki, jos
se on parempi painos.”
23.1.

”Päivityksillä on tapana tehostaa koneen
toimintaa - Windowsilla voi käydä toisinpäin.”
Pekka Häyrinen 13.4.

Abiristeilyn helmiä!
”Mä kannatan utilitarismia
mut oman hyödyn kannalta.” -Linnea Sjöblom,
paikallinen filosofian
olympiavalmennusjoukkueen edustaja.
”Tiiätteekste, et jos juo
liikaa maitoa eikä tarpeeks
kasviksia, niin sit on suurempi riski kuolla.”

Helga Vuorio ryhmätöistä:
Jos ne muut kaivo nenää, kun
kaks teki, nenänkaivamisesta ei
kuulu saada plussaa.

Kuuminta kauraa yhteiskuntaopintunneilla!
Mä en nyt millään malta olla ottamatta taas esille tätä Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.
Helga Vuorio turhautui
ruotsintunnilla:
”Mitä ymmärrätte tekstiä
tuijottaen? -Teil on kaikilla
lukutaito hanskassa!”
5.5.
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Pekka Häyrinen 10.2.

Nythän Putin on selvästi jäänyt ihan
Trumpin varjoon.
Pekka Häyrinen 10.2.

Kesäpuuhaa kotikulmilla
TEKSTI NIINA KASKI

KUVAT GOOGLE

Salon alueella kesän vietto ei ole tylsää. Täällä tapahtuu monenlaista, etenkin musiikkiin liittyviä tapahtumia on tulossa paljon. Halulehti keräsi kesän festareita ja retkikohteita, joihin osallistuminen piristää
kesääsi. Kannattaa myös kokeilla kesän jätskiuutuuksia!

Iltatorin esiintyjiä
8.6. Roope Pelo ja Pelottomat
15.6. Stig
29.6. Hanna Pakarinen
6.7. Uniklubi
13.7. Lucas
27.7. Ellinoora
10.8. Egotrippi

Outfox 14-15.7.2017
14.7. Stamina, Eveliina, Paleface, Lauri ja Pehmeät Vävyt
15.7. Neljä Ruusua, Pariisin Kevät, Tiisu, Arttu Wiskari,
CC Coctail, Hevisaurus

Kesän 2017 uutuusjätskejä
Ingman Daim lakritsi
Apetit Vegepops
Aino kirsikka
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie ’Wich
Jymy raparperijäätelö
Classic tuplasuklaa - kinuski - granola
Classic tumma suklaa - karpalo

Fazer Pätkis-puikko

EtnoSalo-Festival
29.7.2017 klo 12-22. Vuohensaari, Salo
Mobile Ork, Kaveri Special, Bizarre House Band
ja Helsinki-Cotonou Ensemble
Teijon kansallispuistoon retkelle
- laavulle
- uimaan
- grillaamaan
- lenkille
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Herkullisia kesäreseptejä
TEKSTI JA KUVATNOORA HUTTUNEN

Halulehden ruokatoimitus kokosi herkullisimmat ja trendikkäimmät kesäherkut. Nämä reseptit ovat
superhelppoja ja maukkaita!
Pavlova
10 annosta
Pohja:
4 kananmunan valkuaista
2 ½ dl sokeria
2 tl peruna- tai maissijauhoja
1 tl sitruunanmehua
Täyte:
3 dl kuohukermaa
hedelmiä ja/tai marjoja, esim. mansikoita, vadelmia, mustikoita, mangoa, kiiviä
suklaata sulatettuna
1. Kuumenna uuni 125-asteiseksi.
2. Erottele kananmunien valkuaiset kulhoon. Vatkaa höttöiseksi vaahdoksi.
3. Lisää puolet sokerista valkuaisten joukkoon vähitellen ja koko ajan voimakkaasti vatkaten. Sekoita perunajauhot lopun sokerin joukkoon.
Lisää sokeri-jauhoseos valkuaisvaahtoon vähitellen koko ajan vatkaten. Vatkaa seosta, kunnes se on kiiltävän valkoista ja kovaa. Sekoita joukkoon sitruunanmehu.
4. Nostele lusikalla marenkivaahtoa leivinpaperille. Tee lusikalla marenkitaikinan reunoihin huippuja. Kypsennä uunin alatasolla 1 ½ tuntia.
Anna marengin jäähtyä ja kovettua rauhassa uunipellillä.
5. Vatkaa kerma vaahdoksi. Kuori ja leikkaa hedelmät tarvittaessa.
6. Nosta marenkipohja paistinlastojen avulla tarjoiluvadille. Levitä marenkipohjan keskelle kermavaahtoa, hedelmiä ja marjoja. Koristele
esimerkiksi sulatetulla suklaalla tai tomusokerilla.

Louhisaaren juoma
2 sitruunaa
4-5 l tuoreita tai pakastettuja mustaherukan lehtiä
1 kg sokeria
5 l vettä
1 tl hiivaa
1. Pese ja kuivaa sitruunat huolella.
Kuori keltainen osa, poista valkoinen
osa ja viipaloi sitruunat.
2. Laita sitruunan kuoret ja viipaleet,
huuhdotut mustaherukan lehdet, sokeri
ja kiehuva vesi sankoon. Anna jäähtyä
käden lämpöiseksi.
3. Siivilöi juoma. Liuota hiiva haaleaan
vesitilkkaan ja kaada juoman joukkoon.
Anna juoman käydä huoneenlämmössä
seuraavaan päivään.

Halulehti testasi
reseptit
toimiviksi!

Vietnamilaiset
kesärullat
1 kurkku
1 porkkana
1 paprika
1 mieto punainen chili
4 kevätsipulin vartta
100g riisinuudeleita
10 kpl riisipaperia
KASTIKE

Tee näin:
1. Leikkaa kasvikset ohuiksi siivuiksi ja silppua yrtit
2. Laita riisinuudelit lasikulhoon. Kaada niiden päälle kiehuvaa
vettä ja liota pari minuuttia. Siivilöi pois vesi.
3. Pehmetä riisipaperiarkki upottamalla se pieneen määrään kädenlämpöistä vettä. Kokoa sen päälle keoksi täytteet - vihannekset, yrtit ja hieman riisinuudeleita.
4. Aloita käärimään rullaa napakasti ja taita molemmat reunat
sisään.
5. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään.
6. Dippaa valmiita rullia kastikkeeseen ja nauti!

2 rkl kuumaa vettä
1 rkl ruokokidesokeria
1/2 dl soijakastiketta
2 rkl riisiviinietikkaa
1/2 dl limemehua
1 valkosipulinkynsi
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Kesävinkkejä
KOONNUT TERESA LINDGREN

Kauan odotettu kesäloma on saapunut! Halulehti keräsi opiskelijoilta ja
henkilökunnalta vinkkejä, joiden avulla kesällä ei varmasti tule tylsää.
Jouko Tanninen: Matkustakaa Pohjois-Karjalaan, se on kuin ulkomaille menisi. Tapio Nojonen: Emmerdale-maratooni. Eero Nurmi: Vietä kesäpäivä Turussa. Teresa Lindgren: Rentoudu hyvän runokirjan parissa. Venla Joro: Lähde road tripille hyvällä porukalla! Nea Lindberg: Veneile. Laura Liman: Mene
väriestejuoksuun. Theau Schroeder: Come to France, I can host you! Sanna Pitkänen: Kotimaan matkailu. Matilda Luojus: Valvo 48 tuntia ystävien kanssa. Emmi Kontto: Rantalenttis. Laura Metsämäki:
Järjestä grilli-ilta kavereiden kanssa. Ville Korhonen: Lähde kavereiden kanssa Hankoon. Aino Sorvari:
Mene Särkänniemeen ystävien kanssa. Aleksi Santanen: Lähde ulkomaille. Peppi Savikko: Telttaretki
ystävien kanssa. Milka Turila: Kajakointi. Sari Hämälä: Mene Suonenjoen mansikkakarnevaaleille. Johanna Sahlström: Seikkaile. Aleksi Jalonen: Vietä omaa aikaa. Elmo Hyytiäinen: Pelaa kilpailullisia
videopelejä ilman paitaa. Niklas Heikola: Pelaa koko päivä golfia. Linda Wallenius: Piknik ystävien
kanssa. Kalle Kettunen: Ole rannalla. Ilari Klén: Elä iloisena. Liisa Koskinen: Mene festareille. Amina
Bechqito: Tee road trip Kouvolaan, Verlan tehdasmuseoon. Jesse Laaksonen: Käy salilla. Julianne Jalava: Telttaretki ilman puhelimia. Noora Huttunen: Paista nuotiolla vaahtokarkkeja. Erika Sokko: Souda
Teijolle ja yövy laavussa. Minja Viteli: Käy laivalla. Bettina Niemi: Leiki kavereittesi kanssa vesiilmapalloilla. Arttu Rämö: Nuku vihdoin kunnolla. Eetu Vesterinen: Sienestys. Antti Takala: Käpyjen
kerääminen. Renja Roos: Lähde asuntoautoilemaan. Miro Turakainen: Pelaa kavereidesi kanssa jalkapalloa. Anna Järvenpää: Mene Hankoon huvila Villa Maijaan! Tomas Tamminen: Käy Summer Assemblyssä. Jussi Joronen: Hanki kavereita ja vietä aikaa heidän kanssaan. Ville Mäki: Mene töihin. Elli Anttila: Pelaa pesistä kavereiden kanssa. Ekin Baltaci: Try wind or wave surfing! Janina Ahvenlampi: Tee
pitkä pyöräretki hyvässä seurassa. Maria Helin: Käy Maskun Rivieralla. Elina Tötterström: Kunnon eräjormailu mökillä. Alisa Hynninen: Vieraile jossakin uudessa kaupungissa. Aaro Korpela: Tee töitä. Juho
Meriläinen: Pidä hauskaa. Patrik Wendelin: Mene festareille. Milja-Riina Lehtinen: Käy elokuvissa.
Oonaroosa Alakulppi: Poimi itsellesi mansikoita tilalta, jossa niin voi tehdä. Olga Ketola: Telttaile kavereiden kanssa. Meerimaria Ketokulta: Mene Kuusjoen metsiin etsimään villisikoja (ihan oikeasti niitä on
siellä)! Riina Laakso: Matkustele Suomen eri kaupunkeihin. Jenna Iivonen: Mene leirintäalueelle teltan
kanssa. Sari Nojonen: Tule Vaskion kesäteatteriin katsomaan saapasjalkakissaa. Miau! Ari Leino: Vieraile Suomenlinnassa. Iida Hakonen: Lähde spontaanisti road tripille. Ville Vennonen: Tee jotain kivaa. Dilan Kabaser: Go swimming. Lassi Laaksonen: Kokeile puutarhanhoitoa. Veera Romunen: Mene ystävien kanssa Helsinkiin seikkailemaan. Helga Vuorio: Hänga och slöa ute på det gröna i god sällskap med
härlig picknickmat. Jenni Parkko: Suppailu. Milja Pakarinen: Benji-hyppy.
Koulu jatkuu jälleen ma 14.8. klo 9
Armfeltin koulun auditoriossa.
Ihanaa kesää kaikille!

40

