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Projektit
Karjaan lukiossa
Kavarex

Berliini

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. Projekti järjestettiin tänä vuonna,
jolloin keväällä italialaiset olivat Suomessa
vierailulla ja lukiolaisemme tänä syksynä.
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.

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.

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
käynnissä tällä hetkellä.

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. Projekti on
käynnissä tänä lukuvuonna.
Praha projekti, Kokemus: Lennart Tuominen
Vuoden 2018 huhtikuussa vierailimme Prahassa
ystävyyskoulumme luona. Mukaan lähti noin 10
meidän koulun opiskelijaa. Matka oli mielestäni
kaikin puolin onnistunut ja uudet ystävät sekä
ikimuistoiset kokemukset ovat aina
tervetulleita. Tämä reissu oli kaikin puolin
opettava kuin myös hauskakin, pääsimme
tutustumaan pintapuolta syvemmälle
tsekkiläiseen kulttuuriin. Reissun aikana
huomasin kuinka arvokasta ja ainutlaatuista on
päästä jonkun perheen kotiin asumaan ja tätä
kautta nähdä koko kaupunki ja maa aivan eri
näkökulmasta kuin ennen.
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Lukion opiskelijat Italiassa
Karjaan lukiossa järjestetään joka toinen
vuosi KaVarEx eli
Karjaa-Varese-Exchange -projekti.
Kuten nimi kertoo, projekti on lyhyt
vaihto-oppilasohjelma, jossa Italialaiset
opiskelija vierailevat viikon ajan
Suomessa koulussamme ja
perheissämme, sekä päinvastoin.
Tänä vuonna projektiin osallistui
16 opiskelijaa lukiostamme. Viime
toukokuussa italialaiset vierailivat
Suomessa. Toukokuussa oli
suomalaisten vuoro lähteä käymään
Italiassa.

Projektissa mukana olleet Emil
Vilkman ja Onni Peltola kommentoivat
matkaa seuraavasti: “Italialaisten
opiskelijoiden ja perheiden projektin
onnistuneelle läpiviemiselle oli
huomattavasti suomailaisten
mielenkiintoa alhaisempi. Matkan
aikana ilmeni aikatauluihin,
logistiikkaan ja ruokailuun liittyviä
ongelmia. Mukava reissu kuitenkin oli.
Vapaa-aikaa oli riittävästi ja vierailimme
useissa kiinnostavissa turistikohteissa.”
Italiassa opiskelijoiden mukana
olivat Karjaan lukion opettajat Micaela
Morero ja Eero Lehikoinen.

Nea Rossi, Emil Vilkman, Onni Peltola
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Me olemme Karjaan lukion opiskelijakunnan
hallitus. Me toimimme opiskelijoiden
lakisääteisinä edunvalvojina lukiossa ja
yhteistyöelimenä opiskelijoiden ja opettajien
välillä.
Kuuntelemme opiskelijoiden ääntä ja
tuomme sen esille koulussamme ja esimerkiksi
myös opettajainkokouksissa. Me varmistamme,
että opiskelijoiden oikeuksia kunnioitetaan ja,
että päätöksenteossa otetaan huomioon sen
vaikutus opiskelijoihin.
Me, emme ainoastaan toimi edunvalvojina
vaan järjestämme paljon muutakin lukiolaisten
hyvinvoinnin takaamiseksi. Ylläpidämme mm.
lukion aulaa, ja siinä sijaitsevaa
välipala-automaattia. Varmistamme, että
opiskelijoilla on käytettävissään hyvät tilat
opiskelua varten, ja tekemistä ympäri vuoden
erilaisten tapahtumien avulla.
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Mikko

Hakala

Lennart

Tuominen

Kikko AKA Mikko on meidän rakas sekä
luotettava puheenjohtaja, joka on ottanut
vaativan tehtävän pitää v
 illi OPKH:mme
kasassa. Mikko on onnistunut pitämään ja
luomaan hyvät välit koulun johtoon. Mikko
metsästää kadonnutta puheenjohtajanuijaansa,
mutta kahvitermari on kuitenkin onnistunut
ajamaan samaa asiaa.

Lennu toimii somevastaavana ja hän on
aktiivisesti mukana OPKH:n toiminnassa sekä
edustaa Lukioamme ja OPKH:ta jatkuvasti
Suomen Lukiolaisten Liiton toiminnassa sekä
liiton juhlissa. Hän toimii myös meidän
ryhmähengen kohottavana henkilönä upeilla
vitseillään. Lennu on aina löytänyt käyttöä
OPKH:n budjetille.

Julius

Vincent

Thuesen

Thuesen jr. AKA Julle on yhä ylpeä
varapuheenjohtajuus paikastaan. Julius kävi
pitkän kamppailun varapuheenjohtajan
paikasta Samulin kanssa ja lopulta voitti paikan
kivi-sakset-paperi ottelussa.

Vinski edustaa lukiolaisia
opettajainkokouksissa. Hän on aktiivisesti
OPKH:n kokouksissa mukana ja häneltä löytyy
paljon sanottavaa. Vinsku käyttää kahvin kanssa
sokeria, joka jakaa mielipiteitä OPKH:ssa.
Sofia

Samuli

Spitz

Mohammad

Ojamaa

Ojamaa on edelleen katkera varapuheenjohtaja
taistelusta Jullelle. Hän kuitenkin suoriutuu
sihteerin tehtävistä vallanmainiosti. Samuli on
intohimoinen energiajuomien ja

Sofia, meidän pirteä opekokousvastaava, saa
välillä jäätäviä naurukohtauksia kokouksissa ja
jopa junissa. Sofialta tulee järkeviä ideoita, eikä
kukaan käsitä miten hän voi olla jatkuvasti niin
pirteä

Esko

Saskia

Sipiläinen

Pätevä rahastonhoitajamme Esko AKA Esanssi
AKA Eskimo AKA Esko Lisko tai myös tunnetusti
Pablo Escobar, on elvyttänyt OPKH:n budjetin
uudelle tasolle. Esko on se henkilö, joka tyrmää
muiden kalliit ideat ja näin OPKH on säästänyt
pitkän pennin. Tosin Eskimo on myöskin se,
joka suunnittelee OPKH:n viron reissua. Esanssi
on OPKH:n wikipedia.
Nea

Rossi

Rakas pullo-orjamme, sekä kahvinkeittäjämme
Nea urheasti taistelee huonoa kahvinkeitintä
vastaan ja pyrkii tarjoamaan loistokkaat kahvit,
vaikka termoskannut eivät aina tee yhteistyötä.
Ville

Karppinen

Rossi

Sassu, meidän järjen ääni kokouksissa, pitää
OPKH:n jalat maassa. Hän on myös
opekokousvastaava.

Emil

Vilkman

Emil on yksi meidän snäxi-boxista vastaava
henkilö. Emilin apuna ovat Onni ja Ville. Eme on
sosiaalinen ja hänellä on kontakteja moneen
suuntaan.
Onni

Peltola

Onni tietää miten asiat menee, joskus sattuu
väite osumaan väärin. Onni on myös äänekäs
väittelijä sekä tuleva bisnesmies.

Ville vahvistaa Onnin väärässä olot ja Ville on se
hiljaisempi pohtija Eme-, Ville-,
Onni-kolmikosta
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Vaihto-oppilaan haastattelu
Karjaan lukiossa on vuosien varrella ollut vaihto-oppilaita eri maista. Tänä vuonna
17-vuotias perulainen Mauricio Gutierrez on vaihto-oppilasohjelmassa Suomessa.
Mauricio kutsumanimeltään Mauri, on sopeutunut Suomeen hyvin: Hänet saattaa nähdä
kävelemässä koulun käytävillä villapaidassa ja villasukissa. Keskustelimme Mauricion
kanssa millaista on olla vaihto-oppilaana.
Kysyimme mikä kiinnosti juuri häntä Suomessa. Mauricio kertoi Pohjoismaiden
olevan mielenkiintoisia. Mauri on myös kiinnostunut ulkomailla arvostetusta Suomen
koulutusjärjestelmästä ja halusi kokea sen itse.
Koulut ovat kymmenen kertaa isompia hänen kotikaupungissaan Arequipassa,
Mauricio kertoo. Hän oli yllättynyt siitä, miten pieni Karjaan lukio oli, mutta hän pitää
kouluamme oikein hyvänä. ‘’Tietokoneiden käyttö ja teknologian hyödyntäminen ovat
suuri eroavaisuus perulaisen ja suomalaisen koulujärjestelmän välillä.’’ hän kertoo.
Kouluruoka oli ainoa asia mistä Mauricio ei ollut niin innoissaan. Hän kuitenkin kertoi
pitävänsä perinteisestä suomalaisesta
ruoasta.
Vapaa-ajallaan Mauricio käy salilla,
pelaa jalkapalloa ja tapaa ystäviään.
Viikonloppuisin hän menee Helsinkiin
näkemään muita Suomessa olevia
vaihto-oppilaita.
Kysyimme Mauriciolta millaista
joulun vietto on Perussa, ja selvisi että
joulua ei vietetä samalla intohimolla kuin
Suomessa. ‘’Perussa syödään jouluisin
kalkkunaa ja salaattia sekä juodaan viiniä.’’
Kuitenkin perulaisessa joulussa tärkeintä
on perheen kanssa yhdessä oleminen, niin
kuin täällä Suomessakin.
Mauricio ymmärtää jo hyvin suomea
ja osaa myös puhua sitä hieman. Hänen sijaisperheensä puhuu vain suomea, joka
aiheutti Mauriciolle hieman ongelmia aluksi, mutta nyt kommunikaatio on alkanut
parantua. Myös suomalaiset ihmiset ovat erilaisia kuin perulaiset. Suomalaiset ovat ujoja
aluksi, mutta kun heihin ystävystyy, he ovat kovin ystävällisiä, Mauricio toteaa.
Kysyimme vielä, mitä tavoitteita tai asioita hän haluaisi kokea Suomessa
ollessaan. Hän sanoi haluavansa mennä Lappiin laskettelemaan. Hän oli aiemmin
päässyt laskettelemaan, mutta kuulemma hänen pitää harjoitella vielä vähän enemmän.
Karjaan lukio kiittää Mauricio Gutierrezia haastattelusta ja toivottaa hänelle hyvää
joulua ja mukavaa vaihtovuoden jatkoa!
Sofia Mohammad ja Mikko Hakala
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Etsi sanat sanasokkelosta…
Samat sanat, kuin sanaristikossa
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_Uupunut ei uskalla hakea apua_

Lukiolaiset kokevat, että lukiotyötä on
loputtomasti, ja siihen suorastaan hukkuu.
THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan jopa 13,3
prosenttia lukion ensimmäisen ja toisen
vuosikurssin opiskelijoista kokee olevansa
uupuneita. Uupumusta aiheuttaa useimmiten
riittämättömyyden tunteesta aiheutuva
pitkäkestoinen stressitila. Opintojen suuri määrä
saa aikaan riittämättömyyden tunteen, joka voi
pitkäkestoisena saada lukiolaisen pitämään
sekä itseään että suorituksiaan mitättömänä.
Monet lukiolaiset kokevat painetta menestyä
lukiossa hyvin. Monesti paine on sisäistä:
vaaditaan itseltään liikaa ja sivuutetaan
kokonaan omat vahvuudet ja oma taitotaso.
Kouluissa pitäisikin pohtia omia heikkouksia ja
vahvuuksia. Mietittäisiin, mikä on oma taitotaso
ja miten siitä pääsee eteenpäin. Opeteltaisiin
oppimaan.
Oppimiseen ja stressinhallintaan perehtyneet
ammattilaiset ovat lukioilla nimenomaan
lukiolaisia varten. Siitä huolimatta
opiskelijahuollon palveluihin hakeutuminen
nähdään lukiolaisten keskuudessa valitettavan
ongelmallisena. Stereotyyppiseen
suomalaisuuteen kuuluu tunteettomuus.
Itkeminen ja tunteista puhuminen nähdään
heikkoutena. Jotta tätä rakennetta saataisiin
rikottua ja avun hakemisen kynnystä
madallettua, opiskelijahuollon palveluiden on
oltava helpommin saatavilla. Ongelma ei
kuitenkaan välttämättä ratkea pelkästään
saatavuutta ja tietoisuutta parantamalla. On
pureuduttava vielä astetta syvemmällä kyteviin
ongelmiin.

“Yleiseen ilmapiiriin on saatava muutos. Avun
hakeminen ei saa olla merkki heikkoudesta,
sillä apua saanut ja siitä oppinut opiskelija ei ole
millään tapaa huonompi kuin omillaan pärjäävä
opiskelija”, toteaa Uudenmaan lukiolaisten
puheenjohtaja Lauri Vallo.
Uupuminen on yhteiskuntaamme vaivaava
ongelma, jota lähes kaikki kokevat jossain
vaiheessa, mutta josta kukaan ei koskaan puhu.
Uupuminen voi pahimmassa tapauksessa
johtaa masennukseen. Masentunut syrjäytyy
helposti työelämästä ja näin ollen jää
yhteiskunnan jalkoihin. Tämä tulee Suomen
valtiolle hyvin kalliiksi. Siksi olisikin tärkeää
ennaltaehkäistä uupumusta, jotteivat uupuneet
nuoret tippuisi aivan kokonaan kehityksen
kelkasta.
“Lukiolaisten uupumusta tulee vähentää, jotta
nuoret eivät syrjäydy. Lukioiden
opiskelijahuollon palveluista on iso apu, mutta
niistä on kehitettävä helpommin lähestyttäviä,
jotta niitä uskalletaan käyttää”, vaatii
vastavalittu Uudenmaan lukiolaisten
puheenjohtaja Kerttu Häkkinen.
Uudenmaan lukiolaiset,
Lauri Vallo,
Uudenmaan lukiolaisten puheenjohtaja 2018
lauri.vallo@lukio.fi
Kerttu Häkkinen,
Uudenmaan lukiolaisten puheenjohtaja 2019
kerttu.hakkinen@gmail.com
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Joulujuhlan ohjelma
Tervetuloa juhlaan!

Popup-kuoro - A million dreams
Rehtorin tervehdys
Osmon tanssiesitys - Billie jean
Karri soittaa - Happy Xmas
Joulunäytelmä - Vuoden pimein päivä
Elias ja Onni - Slow dancing in a burning room
Yhteislaulu ja seiskojen bändi - Joulumaa
Kiitokset ja jouluntoivotukset
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