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OPKH:n tervehdys 

Sini Tahvonen
 

Tervehdys, opiskelijat, oppilaat ja muut lukijat! 
Tervetuloa Karjaan lukion OPKH:n vuoden 
2017 lehden pariin.  
Tällä lehdellä pyrimme lisäämään sekä 
hallituksemme, että Karjaan lukion näkyvyyttä 
alueellamme. 

 

 
OPKH:n toiminta on tänä syksynä keskittynyt 
varainhankintaan tulevia tapahtumia varten, 
mutta lisäksi olemme ajaneet opiskelijoiden 
etuja monissa opiskelijoiden asioita 
käsittelevissä ryhmissä, ja osallistuimme 
aktiivisesti esimerkiksi koulumme lämpötilojen 
nostoon. Olemme myös mukana rahankeruussa 
afrikkalaiselle ystävyyskoulullemme 
lahjoitettavia laskimia varten. Otamme 
tapahtumaideoita ja -toiveita mielellämme 
vastaan!  
 
 
 
 
 

  
 
 
Syksyn ylioppilaskirjoitukset ovat jo takanapäin, 
ja tuloksetkin tulivat äskettäin. Onnittelut uusille 
ylioppilaille! Lisäksi syksyllä ovat startanneet 
useat kansainväliset yhteistyöprojektit, mm. 
Kavarex- ja Praha-kurssit, joissa teemme 
yhteistyötä kahden tsekkiläisen ja italialaisen 
koulun kanssa.  
 
Ensi vuotta ajatellen: presidentinvaalit 
lähestyvät! Luvassa on jännittävät vaalit, joihin 
jokaisen äänioikeutetun kannattaa ottaa osaa. 
Vielä äänioikeudettomat pääsevät 
äänestämään koulussamme tammikuussa 
järjestettävissä nuorisovaaleissa. OPKH 
kannustaa jokaista seuraamaan 
presidentinvaaleja aktiivisesti!  
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Keitä me olemme? 

 

Eeli tykkää käyttää leopardikuvioillisia sukkia ja 

ajoi itsensä kaljuksi halloweenina näyttääkseen 

Petri Nygårdilta. Hän on myös ollut innokkaasti 

mukana satubaletissa.  

Roosa rakastaa lunta, pakkasta ja pimeitä iltoja 

sekä asuisi mieluusti ikuisessa talvessa. 

Theodor ei tykkää olla selfieissä ja täten peittää 

naamansa aina, kun otetaan selfieitä. Hän myös 

parhaansa mukaan suojelee pikkuveljeään. 

 

 

 
 

Tästä päästäänkin Vincentiin, joka on 

erinomainen Darude Sandstormin coveraaja ja 

on vain kerran elämässään levittänyt 

aurinkorasvaa. Sekin erittäin hyvällä 

menestyksellä. 

Sini on meidän puheenjohtajamme, suuri 

eläinrakas, eikä tästä syystä satuttaisi edes 

kärpästä.  

Esko on ehkä täsmällisin rahastonhoitaja, 

joka Karjaan Lukion opiskelijakunnan 

hallituksella on ikinä ollut. Eskon voi tunnistaa 

hänen hurmaavista Pabloviiksistään, joita hän 

on kuulemma kasvattanut jo jonkin aikaa.  

Uli menee portaissa aina 2 porrasta kerrallaan 

toivoessaan, että siitä olisi jotain suurta 

urheilullista hyötyä. Hän on myöskin ikuinen 

Eero-fani ja hänen kouluvuotensa suurin 

tavoite on saada Eero mautoajelulle. Viime 

vuonna Eero ei suostunut. 

 

’ 
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Mikko on jengimme cool kid. Hänellä on 

mäkiauto ja mäki kouluun, mutta silti hän ei 

kulje koulumatkojaan sillä.  

Vilja on rauhallinen ja mukava tyttö, jolta ei 

hymy hyydy ja joka on täydellinen 

tasapainottaja meidän myrskyiseen 

porukkaamme. 

 

 

Meidän Thuesen Jnr. on täyttämässä veljensä 

isoja saappaita ja on kova käyttämään snappia 

ja häneltä voi vastaanottaa söpöjä 

kissavideoita hänen kissastaan Morriksesta 

tekemässä mitä hassumpia asioita.  

Samuli on meidän hassunhauska sokeria 

nenään vetävä ykkösemme, joka 

sisimmässään toivoisi olevan kuuma blondi ja 

pukeutuu sen mukaisesti aina kun vain 

mahdollista. 

 

ONYX 
 

 Anniina taas käyttäisi balleriinoja jos saisi itse 

valita, lunta tai ei. Anniinan vakkarimotto on 

“Onko pakko jos ei haluu?” ja se pätee 

aineeseen kuin aineeseen. Siitä huolimatta 

Anniina viihtyy hyvin englannin tunneilla :). 

 
Uriikka Leino 

 

  

040 592 2582, posti@tetti.fi. Pohjantie 6, Pohjankuru 
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Karjaan lukion historiaa 

 

 
Vuonna 1946 perustettiin Karjaan suomalainen 

yhteiskoulu. Uudessa koulussa oli 5 luokkaa, joista 

ensimmäisellä peräti 30 oppilasta. Koulu toimi 

vuoteen 1951 asti tällä nimellä, kunnes se 

vaihdettiin Karjaan yhteiskouluksi. Seitsemän 

toimintavuoden jälkeen koulu muuttui valtion 

kouluksi ja nimi vaihtui Karjaan yhteislyseoksi. 

Yhteislyseon nimen alla koulu toimi 18 vuoden ajan. 

Vuodesta 1976 alkaen koulun nimi on ollut Karjaan 

lukio.  

 

 

 

 

  

Kysyimme rehtoriltamme Astalta, mikä on ollut 

hänen mieleenpainuvin muistonsa seitsemän 

vuoden ajalta, hänen toimiessaan rehtorina. Asta 

kertoi, että matkan varrella on ollut niin hyviä 

kuin huonojakin muistoja, mutta ehdottomasti 

kevään ylioppilaiden lakitukset ovat jääneet hänen 

mieleensä. Lakkiaisiin liittyikin eräs oikein 

ilahduttava muisto, kun keväällä 2013 Karjaan 

lukion lakitukseen osallistui muutama 

riemuylioppilas. Riemuylioppilaiksi kutsutaan 

ylioppilaita joiden ylioppilaaksi pääsystä on 

kulunut 50 vuotta aikaa. Nämä riemuylioppilaat 

olivat siis ensimmäiset ylioppilaat koulustamme. 

Asta piti heidän osallistumistaan lukion 

ylioppilasjuhlaan hyvin tärkeänä ja toivookin näin 

tapahtuvan uudelleen.  

Lopuksi vielä kysyimme toivoisiko Asta jonkin 

vanhan perinteen tuomista takaisin, kun tänä 

vuonna joulujuhlassa ei esitetäkään jo perinteeksi 

muodostunutta ykkösten joulunäytelmää. Asta toi 

esiin toiveensa, että ykköset voisivat esittää 

tonttutanssin, joka oli perinteenä ennen 

joulunäytelmää. 

 

Mikko Hakala ja Vilja Huttunen 
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Projekteja koulussamme 

 

Kavarex 
 

Kavarex on Karjaan lukion ja italialaisen Nuccia 

Casula Varesen välinen yhteisprojekti. Projektiin 

sisältyy opiskelijoiden vierailu Varesessa, 

Pohjois-Italiassa lähellä Sveitsin rajaa sekä 

opiskelijoiden toimiminen isäntänä italialaisille. 

Karjaan lukio osallistuu projektiin joka toinen 

vuosi, seuraavan kerran vuonna 2018. 

Projekti antaa opiskelijoille 

mahdollisuuden tutustua pohjois-italialaiseen 

kulttuuriin, elämään ja talouteen. Projektin 

aikana opiskelijat oppivat italian kielen alkeita 

sekä saavat paremman kuvan Pohjois-Italian 

kulttuurista. Projektiin kuuluu lisäksi Varesen 

koulussa pidettävien esitelmien tekoa ja 

italialaisten vierailijoiden ohjelman suunnittelua. 

Vuosi Yrittäjänä 
 

Vuosi Yrittäjänä-projekti antaa opiskelijoille 

eväät yrittämiseen, yrityksen perustamiseen 

sekä siihen liittyvien kirjanpitojen ja 

rahaliikenteen hallinnointiin.Projektin aikana 

opiskelija perustaa oman yrityksen joko yksin tai 

ryhmässä lukuvuoden ajaksi. Vuosi Yrittäjänä- 

projektia on tukenut Karjaan-Pohjan 

Säästöpankkisäätiö. 

 Projekti on seuraavan kerran ohjelmassa 

vuonna 2018. 

 

 

 
Berliini 

 
Berliini-projekti on saksan kielen ja historian 

yhteisprojekti, jossa opiskelijoilla on 

mahdollisuus tutustua Saksaan, sen kulttuuriiin 

ja historiaan. Projektiin sisältyy myös matka 

Berliiniin. Projekti tarjoaa opiskelijoille 

ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua 

varsinkin Saksan 1900-luvun historiaan. 

Makana 
 

Makana-projekti antaa opiskelijoille valmiuden 

toimia kansainvälisesti, ottaa vastuuta ja 

tutustua asioihin ennakkoluulottomasti. Projekti 

toteutetaan yhdessä kolmen raaseporilaisen ja 

kolmen Etelä-Afrikkalaisen koulun kanssa. 

Koulut ovat projektin aikana yhteydessä 

toisiinsa sosiaalisen median kautta 

englanniksi. Projektin yhteydessä tehdään 

myös vierailuita koulujen välillä. 

Esko Sipiläinen 
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Suomi 100-vuoden tunnelmia 

 
 

Suomi 100-vuosi lähenee loppuaan. Mitä siitä 
on jäänyt mieleen?  
Siinä vasta kysymys.  
Kun ajattelee juhlavuotta Karjaata katsoen, ei 
tapahtuma ole ollut erityisen merkittävä. 
Ensimmäisenä mieleen tulevat Suomi 
100-penkit keskustan läheisyydessä, kauppojen 
valikoimassa esillä olevat juhlavuoden tuotteet 
ja kirjaston edessä tangossa liehuva 
Yhdessä-lippu. 
 
Lukiossamme juhlavuosi on näkynyt varsin 
mitättömässä mittakaavassa.  
Juhlavuoden keskittyessä näkyvimmin erilaisten 
tuotteiden Suomi 100-logoihin, jää sen merkitys 
helposti varsinkin nuoremmilta unholaan. Kuten 
Suomi 100-hankkeen nettisivuilta on luettavissa, 
on vuoden tärkeimpiä tehtäviä vaalia “Suomen 
vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa”. 
Tämä on jäänyt ainakin minulta huomaamatta 
hanketta seuratessani. Miksei näitä teemoja ole 
pyritty vaikkapa edistämään näkyvämmin 
korjaamalla yhteiskunnassamme yhä olevia 
tasa-arvon epäkohtia, esimerkiksi paljon 
puhutun translain voimaansaattamisella? 
 

 

 

 Suomen sadan vuoden taival itsenäisenä on 
loppujen lopuksi tuonut opiskelijalle monia syitä 
iloon entisaikaan verrattuna. Näistä asioista on 
tullut monille itsestäänselvyyksiä, ja siksi niitä 
kannattaa välillä palautella mieleen. 
Esimerkkeinä: kouluruoasta tuli ilmaista 
vuonna 1948, ja peruskoulun perustaminen 
aloitettiin vasta vuonna 1972. Näistä asioista 
vähintäänkin saisi olla kiitollinen.  
Onnea, satavuotias Suomi!  
 
Sini Tahvonen, Karjaan lukion opiskelijakunnan 
puheenjohtaja 
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Lukiomme vaihto-oppilaat haastattelussa 

 

Lukiossamme on lähes perinteen tapaan ollut 
useita vaihto-opiskelijoita vuosien mittaan. 
Tänäkin lukuvuonna mukana menossa on kaksi 
vaihtaria; 17-vuotias Hannah Illinoin osavaltiosta 
Yhdysvalloista, ja niin ikään 17-vuotias Nicolo 
Italiasta. Hannah on mukana vuoden 
mittaisessa vaihto-ohjelmassa, kun taas Nicolo 
on Suomessa puolen vuoden ajan. Saimme 
kunnian haastatella heitä heidän 
kokemuksistaan ja ajatuksistaan ajasta 
Suomessa. 
 

 

 
Korkeavuorenkatu 12 

10300 Karjaa 
www.restaurangkw.com 

044-7549842 

 
Aivan ensimmäiseksi kiinnosti toki tietää, miksi 
nämä kaksi opiskelijaa olivat valinneet 
kohteekseen juurikin Suomen. “Olen kotoisin 
pienestä kylästä, jossa kaikki tuntuivat päätyvän 
samaan paikkaan, enkä halunnut niin käyvän 
itselleni. Halusin jotain uutta ja erilaista”, 
Hannah kertoo. 
 

 Hannah on vaihdossa Rotary-järjestön kautta, 
jossa nuorelle annetaan lista mahdollisista 
kohdemaista. Kohdemaata ei itse saa päättää, 
mutta maat saa laittaa itselle mieluisaan 
järjestykseen. Hannahilla Suomi oli hänen 
kolmas vaihtoehtonsa Saksan ja Espanjan 
jälkeen. 

 Nicololle Suomi oli selkeä kohdemaa 
alusta alkaen: “Olin viime vuonna mukana 
kuukauden pituisessa nuorisovaihdossa, joka 
sijoittui Helsinkiin. Halusin kokea Suomen 
muualtakin kuin pääkaupungista käsin, ja siksi 
päätin päätin hakea samaan maahan vaihtoon 
pidemmäksi aikaa”. Kysyessämme, miltä 
Suomessa olo on tuntunut tähän mennessä, 
molemmat kertovat heillä menneen oikein 
hyvin. Hannah kertoi, että on huomannut 
joitakin eroja kotimaansa ja Suomen välillä, 
joiden vuoksi tottumiseen ja paikallisten 
tapojen ymmärtämiseen kuluu aikaa. 
“Suomalaiset ovat niin hiljaisia ja 
syrjäänvetäytyviä,” Hannah harmittelee. Nicolo 
kertoo, että joitakin asioita hän tiesi etukäteen, 
joitakin ei. Toisessa maassa asuminen on aina 
seikkailu, ja eniten oppii vasta käytännössä. 
“Viihdyn täällä niin hyvin, etten haluaisi edes 
palata Italiaan,” Nicolo kertoo hymyillen. 

Vapaa-ajanvietossaan molemmat 
mainitsevat erityisesti Netflixin olevan 
keskeisessä roolissa. Myös isäntäperheiden 
kanssa ajanvietto sekä Suomen luontoon 
tutustuminen ulkona kävellen on molemmille 
mieluista ajanvietettä. 
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Tarkemmin harrastuksista puhuttaessa selviää, 
että Hannah on musikaalinen ja Nicolo on 
innokas valokuvaaja. Myös suomen kielen 
oppiminen kuuluu molempien vapaa-aikaan 
suomen oppituntien merkeissä. Kuitenkin 
molemmat kertovat kielen oppimisen olevan 
paljon tehokkaampaa käytännössä, muita 
oppilaita seuraamalla ja kyselemällä. Molemmat 
vaikuttivat jo olevan hyviä kielen käyttäjiä: 
muuten englanniksi käydyn keskustelun lomaan 
limittyi sujuvasti sanoja ja lauseita suomeksi. 
 

 
Innostus oli selkeästi havaittavissa, kun 
halusimme tietää, mitä kaikkea Hannah ja 
Nicolo haluaisivat vielä ehtiä Suomessa 
näkemään ja kokemaan. Lapissa käyminen oli 
molemmille selkeä ykkönen. Myös avantouinti 
ja revontulien näkeminen olivat listalla. Hannah 
mainitsee myös Wanhojen tanssit, joita 
varmasti lähes jokainen toisen vuosiluokan tyttö 
ja poika odottaa kuin kuuta nousevaa. 
 
Viimeiseksi kysyimme, mitä neuvoja he 
antaisivat vaihtoon hakemista harkitsevalle. 
“Hae”, kuului vastaus yhteen ääneen. 
“Kannattaa kuitenkin olla täysin varma siitä, 
mihin olet ryhtymässä”, Hannah neuvoo. Myös 
Nicolo oli samoilla linjoilla: “On järkevää punnita 
eri vaihtoehtoja ja kohdemaita, että päätyy 
varmasti mieleiseen paikkaan”. 
 
 

  
 

 

 
Suuret kiitokset Nicololle ja Hannahille 
haastattelusta, opiskelijakunnan hallituksemme 
toivottaa teille oikein mukavaa vaihtovuoden 
jatkoa! 
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