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arbeten

Avdelningarna till höger fungerar också som en slags innehållsförteckning,
där du genom att klicka på någon av dem förflyttas till den avdelningen i
årsberättelsen. Sköna lässtunder och kom gärna med feedback.

projekt

VAD ROLIGT ATT DU vill läsa vår årsberättelse! Den är indelad i delarna Formalia,
Projekt, Arbeten, Vardag och Annat. I delen formalia hittar du uppgifter om skolan, vilka
som studerar och jobbar i KG samt årets studenter. Under projekt presenterar vi kort några
av de projekt som skolan deltar i. I avdelningen arbeten hittar du ett mer omfattande urval
av texter, videon och arbeten som studerande producerat under läsåret. Vardag beskriver skolårets viktigaste dagar, vardagen, en vardag som detta läsårs långt definierades av
coronan vilket bland annat ledde till att skolan i flera repriser jobbade på distans. I avdelningen annat kan du hitta det som inte passar in i någon av de andra avdelningarna :)

formalia

årsberättelse
2020
2021

formalia

2020–21

projekt

årsbetraktelse
Joakim Bonns, rektor

Dels så ingick en mängd olika sträckor i tävlingen
men den stora grejen var att hela skidtouren skulle
avslutas med en tävlingsform som ingen tidigare sett
maken till inom längdåkning. Man skulle i praktiken
på längdskidor skida uppför en slalompist på ca 400
höjdmeter där sluttningen på sina ställen närmar sig
30 graders lutning. Med andra ord - man skulle skida
uppför en vägg. Till många aktiva åkares förtvivlan så
infördes också denna klättring uppför Alpe Cermis,
som berget heter, som slutsträcka i Tour de Ski.

vardag

BÄSTA FESTPUBLIK, VI AVSLUTAR IDAG denna skolas etthundratrettonde läsår. Ute skiner solen och värmen har till slut landat
också här hos oss. Bland annat därför skall denna välkomsthälsning
handla om skidåkning. Av flera olika orsaker har skidning varit ett
kärt samtalsämne i skolans lärarrum under det här läsåret. Mest
har det säkert att göra med det enkla faktum att den senaste vintern
var som gjord för skidning här i våra trakter. Själv skidar jag bara då
lärarkåren ordnar friluftsdagar, men under vinterhalvåret i Finland
så sänds också en hel del skidning på TV. För ca 15 år sen så avtog
intresset för att titta på skidtävlingar i Mellaneuropa. Skidsporten
insåg att man snabbt bör hitta på ett nytt format för längdskidning
för att igen fånga intresset hos publiken och så uppstod det som
idag kallas Tour de Ski. Den innehöll i huvudsak två nya moment.

arbeten

Skidning, bergsbestigning och kompetens

VID DET HÄR laget så borde ni undra vad en
skidtävling i Mellaneuropa har att göra med

annat
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vardag

ATT BESTIGA BERG förändrar perspektiv.
Dels tror jag att vi ser på saker i vår omgivning på ett helt nytt sätt. Dels tror jag att
vi ser helt nya saker, de där sakerna som
vi på något plan nog visste att fanns där,
men de var så självklara så att vi inte såg
dem. Men framförallt så tror jag att vi ser
på oss själva på ett annat sätt än för drygt
ett år sedan. Och jag hoppas att du idag
ser på dig själv som en vinnare, som en
bergsbestigare.

arbeten

”

Jag tror att vi
alla förenas i
uppfattningen att
«kliv, kliv, överlev»
inte borde vara en
del av av vardagen
i Korsholms
gymnasium

Men, och det är det som är det otroliga,
mitt i smärtan, mitt i att orken tryter, mitt
i att vi kanske inte ser något mål så har vi
tillsammans klivit vidare. Vi har följt mantrat
”kliv, kliv, överlev”. Och idag så finns vi
på platån, vi finns nära toppen, nära en
situation då vi kan konstatera att nu är det
dags att byta mantra. Vi ser toppen och med
stor sannolikhet har vi det värsta bakom oss.

projekt

senaste läsår i Korsholms gymnasium.
Ganska mycket skall det visa sig. Sveriges TV
gjorde nämligen ett inslag där de lät en före
detta svensk elitåkare åka upp för slalompisten
och det är då han skapar ett mantra som jag
tänkt på många gånger under det senaste
läsåret. Mitt i backen, med puls på mer än
180, så börjar skidåkaren Mathias Fredriksson
väsa fram orden ”kliv, kliv, överlev, kliv, kliv,
överlev”. Det blir hans mantra för att orka gå
vidare när koppen skriker stanna. Och det
är samtidigt tre ord som på ett brutalt sätt
beskriver vårt senaste läsår.
Jag tror att vi är många som tycker att det
har varit tungt. Jag tror att flera av oss har
funderat på att stanna då vi liksom funnits
mitt i en backe som bara fortsätter uppåt
och hur vi än spanar så ser vi inget slut. Jag
tror att vi alla förenas i uppfattningen att
”kliv, kliv, överlev” inte borde vara en del av
vardagsrutinen i Korsholms gymnasium.

formalia

ÅRSBETRAKTELSE

annat
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annat

JAG ÖNSKAR ER ALLA, speciellt
Agneta och Tanja, en riktigt, riktigt skön
sommar. Eller för att citera en av våra
studerande: ”När coronan är över vill jag
resa tills bankkontot ekar tomt, krama
om alla tills de spricker och aldrig mera
ta en normal vardag för given”.
Varmt välkomna!

vardag
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JAG VILL TACKA er alla som varit
med om ett läsår där ungefär var
tionde plan har förvekligats. Jag vill
tacka de studerande vid KG som skött
sig exemplariskt när det gäller de
restriktioner som pandemin fört med sig.
Jag vill tacka de blivande studenterna
som sitter här framför mig som trots

att marken gungade under våra fötter
med ständigt nya regler och datum så
anpassade ni er och behöll fokus.
Jag vill tacka skolans lärare och
personal som fått genomleva ett läsår
med kort, kort framförhållning, där vi
ibland gått hem efter arbetsdagen och
inte haft klart för oss om vi skall jobba på
distans nästa morgon. Och trots detta
har ni på en mängd olika sätt fortsatt att
utveckla Korsholms gymnasium till en
allt bättre skola.

arbeten

5

SJÄLV ÄR JAG för maximal enkelhet
och skulle formulera det såhär: De
kompetenser och den kunskap du har
med dig när du går ut från Korsholms
gymnasium skall möjliggöra att du kan
uppfylla två grundregler. Det är frågan
om tre ord som bildar två meningar. De
lyder såhär:
Gör rätt saker
Gör saker rätt

projekt

I DEN NYA läroplanen för gymnasiet
som vi jobbat med det här läsåret, och som
kommer att gälla för dem som börjar på
årskurs ett inkommande höst, betonas så
kallade mångsidiga kompetenser. Tanken
är att de skall beskriva kärnan i det vi sysslar
med på gymnasienivå. Det handlar om
bland annat om kommunikativ kompetens,
samhällelig kompetens, etisk kompetens
och miljökompetens, global och kulturell
kompetens samt kompetens för välbefinnande.
Då man betraktar de här kompetenserna med coronaglasögon så kan de
eventuellt verka en aning högtravande och
dåligt anpassade till en pandemiverklighet.

formalia

ÅRSBETRAKTELSE

formalia

SKOLAN 8.5

projekt
arbeten
vardag

”När coronan är över vill jag
resa tills bankkontot ekar tomt,
krama om alla tills de spricker
och aldrig mera ta en normal
vardag för given”.

annat
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åk 1

Nabb Lina
Nyberg Oscar
Nygård Dominic
Nyholm Julia
Nylund Jakob
Nylund Mariella
Näse Mirella
Pada Amanda
Palmberg William
Paulin Kasper
Peresidla Dariia
Poti Anita
Rajakangas William
Rajamäki Evelina
Roos Kasper
Rågård Janina
Rönnblom Oskar
Sandelin Nora
Sandgärds Minda
Sandvik Christian
Schauman Axel

1) avgått under läsåret

annat

Sikström Isak
Sjöblad Linnea
Sjöblom Nellie
Sjöblom Olivia
Skinnars Kevin
Stenman Emilia
Sundell William
Suomela Sonya
Svartsjö Samuel
Särs Karin
Söderström Joel
Tran Jennifer
Vehkoja Maya
Vestman Liza
West Gilda
West Kevin
Westerlund Kevin
Wik Emma
Wikström Zacharias
Åbrant Elias
Örnberg Emilia
Österback Celina

vardag
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Holm Emilia
Holm Miranda
Jansson Felicia
Kecklund Tuva
Kjellman Isac
Kolehmainen Thomas
Korpela Emma
Källroos Elin
Laht Aona
Lerstrand Tim
Liimatainen Marcus
Lindeblad Anton
Lindén Nora
Lindholm Anton
Lindström Felicia
Loo Andreas
Lundström Evelin
Lähde Alex
Löf Casper
Martin Michelle
Mikander Eliah

arbeten
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85 studerande

projekt

Ahlskog Minea
Appel Elvira
Backlund Alva
Blomberg Algot
Blomqvist Aron
Boberg Emilia
Burman Ebba
Bystedt Anton
Bystedt Melvin
Ekblad Marcus
Enegren Rebecca
Fogström Joel
Fors Jimmy
Forss Amanda
Forth Alex
Granlund Jona
Hakala Erina
Heikkinen Nella
Helander Emil
Hildén Celina
Hiltunen Viivi

formalia

STUDERANDE

åk 2

Kvist Mattias
Kvist Yoshino
Lahti Nico
Lahtinen Lina
Lindblom Oscar
Lindgrén Oscar
Lundström Oliver
Malm Albin
Malmsten Nicole
Miemois Lucas
Mikkonen Lucas
Sandelin Robert
Mörk Adrian
Neuman Mina
Nyback Eddie
Nylund Selma
Ollikkala William
Omars Edward
Renkonen Noah
Rönnback Mathias

annat

Rönnqvist Isak
Sandelin Lina
Sandvik Sara
Sandås Hugo
Smeds Clara
Smeds Gabriel
Smeds Ylva
Snellman Jesper
Strandback Frida
Ström Veronica
Suomela Matilda
Söderberg Elias
Tallgren Simon
Träskelin Nikodemus
Vestman Tobias
von Essen Christian
Wilhelms Eric
Åström Amanda
Östergård Jenny
Österåker Daniel
Östman Victor

vardag

Korsholms gymnasium 2020-21

Hagen Vanja
Haldin Evelina
Hautamäki Elin
Hiekkanen Filip
Holm Annona
Hydén Oskar
Hyöty Lucas
Hägg Kasper
Häggblom Linnea
Häggblom Tilda
Ilmarinen Milla
Jaatinen Iisa
Jansson Milja
Järv Andreas
Kajan Linus
Karlsson Michelle
Karv Wilma
Kattilakoski Victor
Kecko Oliver
Kvist Ayano

arbeten
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81 studerande

projekt

Aarnio Elin
Ahlberg Amilia
Aspholm Julia
Aspholm Mathias
Backman Ludwig
Backman Lukas
Backman Olivia
Björkbacka Frank
Blom Victor
Braskén Victor
Bäck Markus
Drifell Ida
Eklund Josephine
Ekman William
Forsbacka Rasmus
Forslund Moa
Friberg Hannes
Gammelgård Daniel
Glader Kajsa
Gästgivars Zakeus

formalia

STUDERANDE

åk 3

Glasberg Jonathan
Nylund Marcus

annat

Rågård Nico
Sabel Ellen
Sandelin Ella
Seppälä Erika
Sjöblom Isabella
Sjödahl Emmie
Skog Malin
Snygg Cassandra
Storgård Jonatan
Sundsten Viktor
Suojanen Aslak
Vehkoja Julia
Vuorinen Victoria
Wikström Benjamin
Wilhelms Alina
Wistbacka Ellen
Wistbacka Emmy
Österback Emil
Österbacka Rebecca
Wistbacka Ellen
Wistbacka Emmy
Österback Emil
Österbacka Rebecca

vardag
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Lerbacka Jonas
Lindbäck Matilda
Ljung Sara
Luomala Ida
Lönnberg Julia
Mattbäck Krista
Mattfolk Frida
Mirindi Amos
Moliis Andrea
Mård Kajsa
Nybo Tindra
Nygård Amanda
Nygård Anna
Nykvist Ingrid
Nykvist Walter
Nylund Vendla
Nyström Henrik
Pada Ebba
Palmberg Elin
Perätalo Johannes
Pått Ramona
Rajakangas Joni
Rokala Ingrid

arbeten
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2 studerande

projekt

Ahllund John
Backman Alexander
Berg Sofia
Björkman Lukas
Dalgren Victor
Fagerholm Melina
Franzén Jonatan
Glasberg Erik
Granlund Emil
Hedström Viktor
Hietanen Jami
Hästö Louisa
Järvinen Vilhelmina
Karlais Emil
Karv Axel
Kaustinen Alexander
Kolehmainen Theo
Kullas Rasmus
Kvist Isak
Källroos Ida
Lasén Adrian
Lassander Elin
Laukkonen Isak

åk 4

65 studerande

formalia

STUDERANDE

lärare
Asplin, Kirsi
finska

Backman, Hans

personal

Bergkulla, Robert
gymnastik, gemensam med högstadiet

Björk, Tina
finska, gh 2a

Bonns, Joakim
rektor		
spanska, gemensam med högstadiet

Holm, Johanna
gymnastik, gemensam med högstadiet

Härtull, Lena
tyska, engelska, gh 2b		

Kattilakoski, Ann-Sofi
Lindahl, Andreas
matematik, fysik		
gemensam med högstadiet

Lönnblad, Jenny
engelska, franska
gemensam med högstadiet

Myntti, Tanja (P 4-6)
Nygård, Louise (P 1-3)
modersmål och litteratur
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matematik, fysik, datateknik, gh 3b

Rosenberg-Hiekkanen, Therese
speciallärare, gemensam med högstadiet

Rågård, Siv
religion, psykologi, livsåskådning, gh 2c

Stenberg, Carola
matematik, kemi

Sundfors, Magnus
dansinstruktör äldstes dans

Sundqvist, Carola
modersmål och litteratur

Sundqvist, Johan
musik, gemensam med högstadiet

Söderlund, Johan
historia, samhällslära

Westerlund, Lilian
hälsokunskap

Wik-Nylund, Elisabeth
studiehandledare, gh 4		

Österberg, Leif
matematik, fysik, gh 3c

Norrgård, Ann-Helen
kanslist

Hartvik, Nicklas
datastöd

Herrgård, Nina (P 1-3)
koordinator

Vikman, Charlotta			
hälsovårdare

Sjölund, Anna
kurator

Böling, Mia
skolsykolog

Mansikkamäki, Mervi
städare

Rönnqvist, Agneta
städare

Larsson, Fredrik
vaktmästare

Waxlax, Nicklas
vaktmästare

Sandqvist, Sune
fastighetsskötare

annat

modersmål och litteratur

Pörn, Irene

övrig personal

vardag

bildkonst, gemensam med högstadiet

biologi, geografi, hälsokunskap, gh 3a

arbeten

Fernández Batalla, Roberto

Palmberg, Sophia 		

projekt

historia, filosofi, samhällslära, gh 1a

formalia

2020–21

formalia

STUDERANDEKÅREN

projekt
arbeten
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Jonas Lerbacka. Trots en viss grad av
motvilja från mitt eget håll så valdes
jag till ordförande, men nu när jag ser
tillbaka på det gick det ändå förvånansvärt bra.

NÄR JAG GÅR in på vad vi har gjort
i år så måste jag ju adressera elefanten

i rummet. Coronan har ställt till det
för oss en hel del och speciellt under
distansperioder har våran verksamhet
försvårats. Vi har även blivit tvungna att
avstå från vissa saker studerandekårsstyrelsen normalt ordnar, t.ex. dagsverket. Trots omständigheterna fick vi ändå
en hel del gjort, vilket jag är stolt över.

annat

I BÖRJAN PÅ skolåret körde vi som
vanligt i gång med att bilda en ny
styrelse. I år hade vi följande härliga
människor ombord: Emilia Holm,
Nora Sandelin, Wilma Karv, Nicole
Malmsten, Anton Lindholm, Thomas
Kolehmainen, Christian Sandvik,
Emmy Wistbacka, Julia Vehkoja och

vardag

Ett litet hopplock av vad vi tänkt och gjort

Frank Björkbacka, 2a

vardag
annat
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PÅ TAL OM att påverka, så valde vi in
representanter i skolans direktion där vi
fick möjlighet att diskutera frågor som
gäller skolan och ge studerandens åsikter.
Jag själv representerade även vid FSS:s
elevriksdag, som i år hölls på distans. Det
är ett evenemang som hålls varje år för
att bestämma Finlands Svenska Skolungdomsförbunds program för verksamhetsåret, så att de så bra som möjligt kan
uppnå sina mål att främja skolungdomars
intressen och välmående.

SLUTLIGEN VILL JAG tacka styrelsen för ett gott år trots de problematiska omständigheterna och för
de ovanligt livliga mötena vi har
haft. Nu vill jag bara önska alla ett
gott sommarlov. Tack för mig.

arbeten
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ETT STÖRRE PROJEKT vi funderade
över under en längre tid var den nya läroplanen. Vi hade möjlighet att påverka hur
den rent praktiskt skulle införas i skolan.
Detta är naturligtvis något som främst
lärarkåren jobbar med men det kändes
bra att vi studeranden fick vara med och
påverka. Viktiga frågor som dök upp var
bland annat studiehandledningen och
tillgången till skolpsykologer.

projekt

EN SAK VI har skött är olika inköp till
skolan. Bland annat finns det nu som
då en förfrågan på bland annat fotbollar,
pingisbollar och biljardköer. Då har vi
levererat. Ibland känns det här som våran
viktigaste uppgift, eftersom vi direkt för
fram studerandenas behov. Vi hjälpte även
caféteamet att komma igång med sin
verksamhet med ett startlån och genom
att skaffa en kortläsare.
Vi ordnade med julprogram genom att
sätta upp och klä julgranen samt ha en
julkalender som spelar under matrasterna.
Annat vi har jobbat med är att vi har fått
kontakt med Uppsökarna för ett eventuellt
framtida samarbete i skolan. Vi har gått
igenom jämställdhet och jämlikhetsplanen och har haft den konstigaste styrelsemiddag jag har varit med om med beställd
pizza.
Vi håller även ett ansvar för “mumindalen” och ser t.ex. till att det finns dricka i
automaterna.

formalia

STUDERANDEKÅREN

formalia

2017–2021

direktion
Patrik Pada, ordförande		
Nina Söderberg			
Samuel Broman			
Pia Käcko			
Charlotta Rosenlöf, viceordförande

Pia-Maria Toivio
Tia Sundvall
Carola Lithén
Folke Karp
Thommy Bergström

Studeranderepresentanter 20/21
Frank Björkbacka			
Emilia Holm			

Nora Sandelin
Anton Lindholm

Carola Sundqvist			

Sophia Palmberg

Personalrepresentant 20/21
Nicklas Hartvik			

Sekreterare
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Patrik Pada
direktionens ordförande

annat

Joakim Bonns

Mervi Mansikkamäki

vardag

Lärarrepresentant 20/21

DIREKTIONEN FÖR KORSHOLMS gymnasium
har under läsåret följt med utvecklingen i ett flertal
frågor som berör gymnasiet och dess verksamhet. Det
är med stor glädje som vi även detta år får konstatera
arbetet med att höja gymnasiets profil har gett resultat
och att intresset för fortsatta gymnasiestudier i Korsholm fortsätter att öka bland eleverna i högstadiet.
Även detta läsår färgades av pandemin och under
största delen av året har skolan fått vara alert och redo
att med kort varsel anpassa verksamheten till rådande
smittläge. Trots detta är resultaten enastående och
det står helt klart att Korsholms gymnasium är ett
modernt och flexibelt gymnasium som har hanterar
denna ovisshet på ett mycket föredömligt sätt.
Jag vill på direktionens vägnar gratulera samtliga
nyblivna studenter och önska alla studerande, lärare
och övrig personal en riktigt härlig sommar!

arbeten

Ersättare		

projekt

Medlem		

formalia

2019–2020

studenter

projekt

4.12.2020
Backman, Oskar
Hiekkanen, Benjamin

5.6.2021

annat
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Nygård Amanda
Nygård Anna
Nykvist Ingrid
Nykvist Walter
Nylund Vendla
Nyström Henrik
Pada Ebba
Palmberg Elin
Perätalo Johannes
Rajakangas Joni
Rokala Ingrid
Rågård Nico
Sabel Ellen

Sandelin Ella
Seppälä Erika
Sjöblom Isabella
Sjödahl Emmie
Skog Malin
Snygg Cassandra
Storgård Jonatan
Suojanen Aslak
Vehkoja Julia
Vuorinen Victoria
Wikström Benjamin
Wilhelms Alina
Wistbacka Emmy
Österback Emil
Österbacka Rebecca

vardag
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Kullas Rasmus
Kvist Isak
Källroos Ida
Lasén Adrian
Lassander Elin
Laukkonen Isak
Lerbacka Jonas
Lindbäck Matilda
Ljung Sara
Luomala Ida
Mattbäck Krista
Mattfolk Frida
Mirindi Amos
Moliis Andrea
Mård Kajsa
Nybo Tindra

arbeten

Ahllund John
Backman Alexander
Berg Sofia
Björkman Lukas
Dalgren Victor
Fagerholm Melina
Franzén Jonatan
Glasberg Erik
Granlund Emil
Hedström Viktor
Hietanen Jami
Hästö Louisa
Järvinen Vilhelmina
Karlais Emil
Karv Axel
Kaustinen Alexander

stipendiefonder
Rolf Furuhjelms fond

Elin Kocks fond

Fonden är en av de äldsta. Den grundades av Vasa svenska samskolas direktion redan 1918 för att hedra minnet av
överste Rolf Furuhjelm, som var skolans förste långvarigare rektor 1908–15. Han undervisade även i ryska och
gymnastik.

Fonden grundades under läsåret 1921–22 på basis av ett testamente av Elin Kock, som var föreståndare för Svenska förberedande
skolan. Avkastningen skall enligt bestämmelserna användas till ett
eller flera stipendier till ”välartade elever”.

Även denna stipendiefond tillkom år 1919 för att hedra minnet av
en elev, men några närmare bestämmelser om till vem stipendium
skall ges finns inte.

Axel Iverséns fond
Margit Ertmans fond

Axel Iversén var rektor för Vasa svenska samskola 1916–28 och för
att hedra hans minne tillkom 1929 denna fond. Den enda bestämmelse som finns om avkastningen är att den skall utdelas som stipendium till någon elev i gymnasiet med svenska som modersmål.

Hjördis Bruuns fond
Sigyn Herrgårds fond
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Fonden är från år 1930 och baserar sig på en uttalad önskan av
Hjördis Bruun, som var medlem i föräldrarådet och genom en
olyckshändelse omkom detta år, att till Vasa svenska samskola
få överlämna 5000 mk. Bestämmelserna skiljer sig från de flesta
övriga genom att avkastningen skall ”tjäna enbart det goda kamratskapets idé”.

annat

Från 1919 är även denna fond och den tillkom genom en
donation av Sigyn Herrgårds föräldrar, som ville hedra
sin dotters minne. Avkastningen skall ges som stipendier
till ”flitiga samt till karaktär, ordning och skick oförvitliga
elever”.

vardag

Fonden tillkom som en donation år 1919 och var avsedd
att hedra minnet av eleven Margit Ertman. Räntan skall
enligt bestämmelserna utdelas årligen som ”uppmuntran
åt ... flitiga elever”.

arbeten

Gertrud Wigardts fond

projekt

VID KORSHOLMS GYMNASIUM utdelas stipendier ur
ett stort antal fonder med anknytning till någon eller några personer. De flesta fonder av denhär typen är arv från
Vasa svenska samskola, men även nyare förekommer.

formalia

STIPENDIER

Lennart Pensars fond

Ura Johansson arbetade vid Vasa svenska samskola som lärare i historia och
svenska i fyrtio år och när hon avgick
1947 grundades denna fond. Några
speciella bestämmelser om hur avkastningen av fondens kapital skall användas finns inte.

Lennart Pensar var även han rektor för
samskolan, 1928–62. Han undervisade i
modersmål och historia och stipendier
ur denna fond tilldelas följaktligen studerande med goda prestationer i nämnda
ämnen.

Boris Klockars fond
Wilhelm Hartmans fond

Signe och Ane Gyllenbergs fond

Korsholms gymnasium 2020-21

Ole Blom var lektor i svenska vid Korsholms gymnasium ända från starten
1975 fram till 1989, då han avled. Fonden
grundades för att hedra hans minne. Stipendier ur denna fond tilldelas studerande med goda prestationer i modersmålet.

Anna Pärus fond
Fonden har upprättats för att hedra
minnet av eleven i Korsholms gymnasium Anna Pärus. Avkastningen används

Henrik Westermarks
minnesfond
Henrik Westermark var lektor i matematik och datateknik vid gymnasiet
under åren 1992–2011. Han avled, i
tjänst, den 28 december 2011. För att
hugfästa minnet av honom inrättades
en minnesfond som årligen delar ut
stipendier till studerande med ett stort
matematikintresse. Även intresse för
humaniora i form av musik, film och
teater i koppling till musik kan komma
ifråga.

annat
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Ole Bloms fond

Fonden har upprättats för att hedra
minnet av eleven i Korsholms gymnasium Micaela Karp, som avled 1998
efter en längre sjukdom. Avkastningen
skall enligt bestämmelserna ges till en
eller flera studerande med intresse för
främmande språk.

vardag

Fonden är från år 1963, då kommerserådet Ane Gyllenberg och hans fru till
Vasa svenska samskola donerade medel
till en fond. Avkastningen skulle användas till ett årligt kamratskapspris i första
gymnasieklassen. Den som får priset
skall bl.a. besitta ”god karaktär, redbarhet, hjälpsamhet och ett gott hjärta,
trofasthet mot kamraterna”.

Boris Klockars var redan som elev i
Vasa svenska samskola en framstående
idrottsman och ledartyp. Han stupade
1941 och hans bror grundade fonden.
Stipendier ges till någon studerande som
är sportig och en god kamrat.

Micaela Karps fond

arbeten

Wilhelm Hartman hade varit elev i Vasa
svenska samskola. Han stupade i fortsättningskriget och för att hedra hans
minne donerade hans mor 1942 35000
mk till en fond, vars avkastning skulle
användas till understöd åt studerande
med goda prestationer.

enligt bestämmelserna till årligt
kamratskapsstipendium till en eller
flera duktiga abiturienter, som genom
ett glatt och positivt sätt sprider glädje
i skolan.

projekt

Ura Johanssons fond

formalia

STIPENDIER

formalia

STIPENDIER

Per-Erik Backs minnesfond

projekt

Per-Erik Back var lektor i engelska samt modersmål och litteratur från 2001 fram till 2015 då han
avled i tjänst 15.11. För att hedra minnet av honom
upprättades en fond som årligen delar ut stipendier
till studerande vid Korsholms gymnasium med
intresse för engelska och engelsk litteratur men
också för modersmål och svensk litteratur.

Thomas Öhmans fond

17
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annat

Fonden kan årligen dela ut ett eller flera stipendier
till studerande vid Korsholms gymnasium med intresse för samhällskunskap eller till studerande med
särskilda behov. Utdelning från fonden kan ske när
som helst under verksamhetsåret. Utdelning sker på
förslag av rektor för Korsholms gymnasium.

Vid årsavslutningen utdelas stipendier och premier till ett värde
av drygt 13.000 euro, huvuddelen ur fonder förvaltade av Svenska
skolfonden i Vasa. Donationer har också erhållits av Aktiastiftelsen i
Korsholm, Kvevlax sparbank, Svenska folkskolans vänner, Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab, Vaasa Factoring, Vasa Elektriska, Stiftelsen
Brita-Maria Renlunds minne och Pohjola Norden Korsholm. Premier har erhållits av Pohjola Norden. Natur och Miljö, HSS Media och
Hufvudstadsbladet har donerat digitala tidningsprenumerationer.
Dessutom disponerar gymnasiet för inköp av premier medel ur
Anna Collans och Lydia Erikssons, Edvin Sundholms, L.J. Kurténs,
Suoma Ponténs och Fanny Järveläs premiefonder utökade med
medel ur Svenska Skolfonden.

vardag

Carola Lithéns hyllningsfond

Stipendier och premier

arbeten

Thomas Öhman fungerade som rektor vid
Korsholms gymnasium 1992–2016. Fonden skall
dela ut stipendier till studerande vid Korsholms
gymnasium som visat stor kunskap och/eller
intresse för de naturvetenskapliga ämnena i
gymnasiet; biologi, geografi, kemi och fysik. Till
en början delas stipendiet ut som ett (1) stipendium
till en studerande. Om fondens kapital ökar kan
summan delas mellan flera studerande.

stipendiater

vardag
annat
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arbeten
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Isabella Sjöblom, Svenska skolfonden
Ingrid Rokala, Svenska skolfonden
Rasmus Kullas, Svenska skolfonden
Emil Österback, Svenska skolfonden
Emil Granslund, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Matilda Lindbäck, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Ella Sandelin, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Erik Glasberg, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Alexander Backman, Svenska folkskolans vänner
Emil Karlais, Svenska folkskolans vänner
Tindra Nybo, Svenska folkskolans vänner
Vendla Nylund, Svenska folkskolans vänner
Cassandra Snygg, Svenska folkskolans vänner
Alina Wilhelms, Svenska folkskolans vänner
Frida Mattfolk, Vaasa Factoring
Benjamin Wikström, HBL prenumeration
Sofia Berg, HSS Media prenumeration
Elin Lassander, HSS Media prenumeration
Axel Karv, Vasa Elektriskas stipendium
Amanda Nygård, Kvevlax Sparbanks stipendium
Julia Vehkoja, Pohjola Norden Korsholm, HBL prenumeration
Johannes Perätalo, Pohjola Norden, e-bok
Jonatan Storgård, Sverigekontakt i Finland r.f., bokpris
Victor Dalgren, Natur och Miljö, tidningsprenumeration

projekt

Alexander Kaustinen, Anna Pärus minnesfond
Rebecka Österbacka, Micaela Karps fond
Emmy Wistbacka, Rolf Furuhjelms fond
Jonatan Franzén, Rolf Furuhjelms fond
Krista Mattbäck, Lennart Pensars fond
Isak Kvist, Lennart Pensars fond
Jonas Lerbacka, Axel Iversén
Ingrid Nykvist, Ole Bloms fond
Emmie Sjödahl, Sigyn Herrgårds fond
Ida Luomala, Ura Johanssons fond
Louisa Hästö, Margit Ertmans fond
Ida Källroos, Gertrud Wigardt och Elin Kocks fond
Victoria Vuorinen, Vilhelm Hartmans fond
Anna Nygård, Vilhelm Hartmans fond
Sara Ljung, Henrik Westermarks minnesfond
Sofia Berg, Per-Erik Backs minnesfond
Malin Skog, Thomas Öhmans fond
Kajsa Mård, Carola Lithéns fond
Nico Rågård, HAB:s stipendiefond
Vilhelmina Järvinen, Svenska skolfonden
Lukas Björkman, Svenska skolfonden
Ebba Pada, Svenska skolfonden
Elin Palmberg, Svenska skolfonden

formalia

STIPENDIATER ÅRSKURS 3

stipendiater

vardag
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Hannes Friberg, Hjördis Bruuns fond
Oliver Kecko, Hjördis Bruuns fond
Annona Holm, Svenska skolfonden
Victor Kattilakoski, Svenska skolfonden
Amanda Åström, Svenska skolfonden
Victor Blom, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Milla Ilmarinen, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Elias Söderberg, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Elin Hautamäki, Svenska folkskolans vänner
Amilia Ahlberg, Svenska folkskolans vänner
Wilma Karv, Svenska folkskolans vänner
Ayano Kvist, Svenska folkskolans vänner
Frida Strandback, Svenska folkskolans vänner
Christian von Essen, Svenska folkskolans vänner
Clara Smeds, advokatbyrån Näsman & Båsk
Selma Nylund, Natur och Miljö, tidningsprenumeration

arbeten
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projekt

Emilia Holm, Signe och Ane Gyllenbergs fond
Erina Hakala, Signe och Ane Gyllenbergs fond
Felicia Lindström, Signe och Ane Gyllenbergs fond
Anton Lindblad, Signe och Ane Gyllenbergs fond
Emilia Örnberg, Signe och Ane Gyllenbergs fond
Oskar Rönnblom, Signe och Ane Gyllenbergs fond
Emilia Stenman, Boris Klockars fond
Kevin West, Boris Klockars fond
Julia Nyholm, Boris Klockars fond
Joel Fogström, Boris Klockars fond
Emil Helander, Svenska skolfonden
William Rajakangas, Svenska skolfonden
Sonya Suomela, Svenska skolfonden
Melvin Bystedt, Svenska skolfonden
Anton Bystedt, Svenska skolfonden
Elias Åbrant, Svenska skolfonden
Viivi Hiltunen, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Jakob Nylund, AKTIAstiftelsen i Korsholm
William Sundell, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Elvira Appel, Svenska folkskolans vänner
Anita Poti, Svenska folkskolans vänner
Karin Särs, Svenska folkskolans vänner
Felicia Jansson, Natur och Miljö, tidningsprenumeration

formalia

STIPENDIATER ÅRSKURS 1 OCH 2

13.8
20.8
31.8-14.9
8.9
17.9

7.1.2021 Vårterminen börjar
25.01
Stefan Härmälä Kassay, TRE-instruktör
28.1
Barn-och ungdomsbibliotekarie Emma Björkqvist träff
		

29.1
1-2.2
1 - 3.2
3.2
4.2
5.2
		
		

6.2
8.2

med litteamet
Virituell UniYhdag
åk 1-3 på distans
Info för åk 9
Stefan Härmälä Kassay, TRE-instruktör
Livestreamad infokväll för åk 9 och föräldrar
Abiturienten Sara Ljung besökte HÄ04 och
berättade om att förbereda sig för studentprovet i 		
hälsokunskap
Andreas Kjellman från Aktia, föreläsning om placeringar
Stefan Härmälä Kassay, TRE-instruktör

annat
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Religion: Ulla Maria och Ari Gräsbeck från
Jehovas vittnen, i zoom
18-19.12 Distansundervisning för hela skolan
19.12
Abinas julfestprogram, livestreamades på YouTube
20.12-5.1 Jullov
19.8
		

vardag
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17.12

arbeten

Skolstart
Fotografering, inga gruppbilder
Årskurs 3 på distans
Föräldramöte åk 1 (i zoom)
Föreläsare i BI2 Anne Teir-Siltanen
		
från Finlands skogscentral
14-29.9 Höstens studentskrivningar
7-23.10 Distansundervisning
14-16.10 Höstlov
19.11
Bioanalytikerstuderande Frida Perätalo
		
berättade om blodprovstagning och 		
		
blodgruppsbestämning
19.11
Föräldramöte åk 2 (i zoom)
4.12
Självständighetsfest med studentdimission, 		
		
streamades på YouYube
11.12
Luciamorgon (streamades till klassrummen)
14.12
Författarbesök i MO2-grupper
		
förafattare Hanna Ylitalo
17.12
ÅA: Fakulteten för naturvetenskap och 		
		
teknik höll en föreläsning om förbränning 		
		
för gruppen Ke5

projekt

2020–2021

formalia

HÄNDELSEKALENDER

1000 följare på instagram

formalia

14.2

HÄNDELSEKALENDER 2020-2021

projekt

Äntligen sportlov

Temadag med William Rönn

arbeten

Glass på första skoldagen

Glada vappen!

vardag
annat
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formalia

HÄNDELSEKALENDER 2020-2021

projekt

Streaming på gång

Ungdomsval

arbeten

Friluftsdag

Dreamster Jannika B

vardag
annat
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Schackturnering

30.4 tilldelades Irene Pörn Finska Vetenskaps-Societetens
lärarpris. Läs mer om Irene och hennes undervisning i
Vasabladet och på Svenska Yle.

		
		

annat

Korsholms gymnasium 2020-21

vardag
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arbeten

10.2
18.2
1-5.3
8-31.3
16-31
19.3
26.3
8.4
22.4
30.4
18.5
20.5
24.5
27.5
27.5
28.5
1-2.6
3.6
4.6
5.6

HÄ04 fick ta del av de videopresentationer som Irene Pörn
hade gjort om olika typer av materialfrågor som förekommit i
studentprovet i hälsokunskap.
Föräldramöte åk 3 (zoom)
Minipenkis
Sportlov
Distansundervisning för hela skolan
Vårens studentskrivningar
Samling (i zoom) med Christoph Treier
Samling (i zoom) med Micke Björklund
Andreas Kjellman från Aktia, föreläsning om placeringar
Stefan Härmälä Kassay, TRE-instruktör
Halv temadag med William Rönn
Debatt inför kommunalvalet. Debattens streamades på YouTube
Ungdomsval i KG
Föreläsare i BI2 Anne Teir-Siltanen från Finlands skogscentral
Tutorutbildning med Maria Lingonblad från Folkhälsan
Andreas Kjellman från Aktia, föreläsning om placeringar
Samling (i Teams) med dreamstern Jannika B
Friluftstemadagar
Bibliotekarie Emma Björkqvist träff med litteamet
Lucas Miemois vann finalen i skolans schackturnering
Avslutning med studentdimission, streamades på YouTube

projekt

8.2

formalia

HÄNDELSEKALENDER 2020-2021

formalia

TUTORER

projekt

Corona har påverkat allt detta år,
även vårt jobb som tutorer. Mycket
av det vanliga har lämnats bort och
det har varit mycket planering för att
få alla aktiviteter Corona vänliga. Vi
har fått vara mycket kreativa och
komma på nya lösningar.
av Milla Ilmarinen & William Ollikkala

TUTORJOBBET PÅGÅR HELA året och
därför har vi även ordnat andra aktiviteter
exempelvis pyntat skolan på halloween
och till julen. Vårt mål har varit att göra
vardagen lite roligare, speciellt i Corona
tider och att främja samhörigheten bland
studerandena i vår skola.

annat
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skolan som att t.ex. dela ut pizza
efter en lång skoldag eller dela ut
godis vid dörren vid skoldagens slut.
Vi har även ordnat två roliga Kahooter om tutorer och lärare för alla att
delta i för att sänka tröskeln mellan
studerande och lärare.

vardag
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arbeten

VI BÖRJADE VÅRT jobb som tutorer med
att få utbildning på distans av våra tutorhandledare Sophia och Tina och vi lärde
oss bland annat hur vi ska förklara nya
lekar och handleda de nya ettorna. Även
om de flesta tror att man inte lär känna nya
människor, eftersom nästa alla kommer
från KH, lärde vi känna varandra genom
lekar och samarbetsövningar.
Vårt första jobb var att ta emot ettorna då de kom till skolan första dagen
på skolåret. Vi hälsade dem välkomna och
hjälpte dem att hitta rätt i skolan de första
veckorna.
Vanligtvis burkar tutorerna ordna en
hel aktivitetsdag för ettorna, vi hade också
tänkt ha en sådan men Corona gjorde
att alla ettor inte fick samlas tillsammans.
Istället försökte vi orda små aktiviteter i

formalia

NYA PROJEKT

Nya projekt

projekt

Samarbetet med Ylöjärven lukio av Tina Björk

Korsholms gymnasium 2020-21
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ÄVEN OM CORONAPANDEMIN inte
ställt till några större problem hoppas vi
naturligtvis att få återgå till någotsånär
normal skolvardag. Vi har nämligen stora
planer på att inkommande läsår resa,
så långt som till Birkaland, Ylöjärvi och
Tammerfors - för att riktigt på riktigt, live,
kunna träffa våra nya kompisar!

vardag

ETT LÄNGRE EKLASSTANDEM-PROJEKT är den andra nyheten som vi
med KG:s FIM6 och Ylöjärvis RUA8 fått prova på. Projektet med temat företagsamhet var planerat av Kaisa, en av svensklärarna i Ylöjärvi. Studerande
var indelade i grupper i vilka de tillsammans med finskspråkiga studerande
skulle utveckla en affärsidé. Teams fungerade som plattform för arbetet, där

kunde studerande själva starta videomöten samt jobba i delade dokument.
Sista lektionen deltog alla (dvs. hela FIM6
och RUA8 gruppen) i ett gemensamt
Zoom-möte där studerande på svenska
fick presentera sina idér. Detta projekt
gick helt och hållet på svenska, våra
tvåspråkiga mofi-studerandes viktigaste
uppgift var att fungera som språkliga
rollmodeller och stötta de finskspråkiga
studerande på kursen RUA8.

arbeten

CORONAPANDEMIN HAR SATT stopp för många samarbeten i skolvärlden men lyckligtvis inte för vårt samarbete med det finska gymnasiet i
Ylöjärvi, Ylöjärven lukio. Tvärtom har samarbetet fungerat riktigt bra, även
under dessa märkliga omständigheter.
Precis som under de tidigare åren har vi alltså i år kunnat fortsätta vårt
samarbete i form av Eklasstandem. Vi har jobbat med både muntliga och
skriftliga uppgifter på bägge språken, det vill säga sekä suomeksi och på
svenska.
I och med Coronan har vårt samarbete tagit sig nya former eftersom vi
tvingats att lösa arbetet även under distansperioderna. På samma sätt som vi
här i Korsholm suttit hemma och jobbat har också studerande i Ylöjärvi suttit
hemma och deltagit på distans, via Teams och Zoom. Detta har inte varit ett
problem utan i stället känts som någonting extra roligt. Positivt har det också
varit för läraren som fått behändigt ta del av alla intressanta diskussioner.

OPENDATA-PROJEKTET

Världen är full av information - vår uppgift är att tolka den

SOM PROJEKTKOORDINATORER FUNGERAR Kati Lassila-Perini (Helsinki Institute of Physics) och Leif Österberg (Korsholms gymnasium). Materialet
utvecklas på både finska och svenska av Peitsa Veteli, Veera Juntunen och Lukas
Hammarström.
Mer information hittas på hemsidan opendata-education.github.io

arbeten
vardag

PROJEKTETS MATERIAL ÄR just nu
under utveckling och undervisningsmaterialet planeras sättas i bruk hösten 2021 med Korsholms gymnasium
som pilotskola. Programmet startades

med tanke på fysikundervisningen utgående från forskning i CERN, men nu anpassas materialet också för andra ämnen, såsom matematik, biologi och geografi.

projekt

AVOIN DATA OPETUSKÄYTTÖÖN!
är ett undervisningsprojekt som
fått sin start ur CERNs CMS-projekt.
CERN, liksom otaliga andra källor,
publicerar statistik och experimentresultat för allmänheten, och målet med
projektet är att ge gymnasieelever de
verktyg som behövs för att utforska
och tolka dessa “öppna data”. Projektet
erbjuder material med instruktioner,
övningar och exempel för att lära sig
använda programmeringsspråket
Python och dokument- och kodbehandlingsprogrammet Jupyter, samt
instruktioner för informationssökning
och tolkning av statistik.

formalia

NYA PROJEKT / OPEN DATA

Bild: Utdrag ur ett elevarbete från en testomgång med 2 lektioner av programmering och opendata.

Text av Lukas Hammarström, forskningsassistent, Helsinki Institute of Physics

annat
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9 hälsningar
Thomas

Höstens studentdimission och självständighetsfest
gick av stapeln mitt under coronapandemin. KG hade
ändå hela nio talare på virtuellt besök på festen.
Siri

”Efter en lyckad dag så
skall du kunna svara ja
på tre frågor. Har jag lär
mig någonting idag?
För det andra, har jag
svettats tack vare fysisk
ansträngning idag
och för det tredje, har
jag gjort någon annan
männsiska glad idag?
Svara du ja på alla de
här tre frågorna så har
det varit en bra dag.”

Axel

projekt

Michaela

formalia

HÖSTENS STUDENTDIMISSION / HÄLSNINGAR

Korsholms gymnasium 2020-21

Jens Berg,
om saker han lärt sig i KG

annat
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Julia

Nils

vardag

Samuel

Ida

arbeten

Jens

Covid-19
av Elin Palmberg, 3b

Korsholms gymnasium 2020-21
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välbefinnande på samma sätt. Det välbehag vi känner i växelverkan med andra människor finns inte när allting sker på
distans. Vi kan inte träffa våra nära och kära, så som åldringar.
Vi kan inte heller träffas i större grupper som förut, eller träffas
normalt på arbetsplatsen. Vi behöver andra människor för att
må bra. Covid-19 påverkar oss därför både fysiskt, psykiskt och
socialt. I detta läge är att hålla avstånd till varandra det enda
rätta. På så sätt minskar vi smittspridningen, men vår psykiska
hälsa får ta smällen istället. Vissa människor drabbas hårdare än andra, t.ex. de som bor själva eller de som har dåliga
hemförhållanden. Barn får inte den undervisning och lek de
behöver, vuxna jobbar på oproportionella sätt och åldringar får
inte träffa sina barnbarn. Världen har drabbats av en kris.

vardag

COVID-19 PÅVERKAR OSS alla, på ett eller annat sätt. Vissa smittas av viruset, av vilka vissa avlider. Andra förlorar
anhöriga och ytterst många lider av brist på närvaro av andra
människor. I vissa länder finns det inte tillräckligt med sjukvård, vilket leder till mera död. I många länder sjunker även
ekonomin, vilket kan leda till en recession. Vissa länder
drabbas hårdare än andra. I Finland är det största problemet
isoleringen och ekonomin. Vi har t.ex. inte problem med
sjukvården, eftersom vi har ett välutvecklat system. Ändå är
det alla länders och individers uppgift att hjälpa varandra och
de som är mest i nöd.
Covid-19 leder inte bara till död utan också till psykisk ohälsa. Isoleringen från andra människor gör att vi inte känner

arbeten

År 2020 drabbades världens befolkning av ett nytt virus –
covid-19. Viruset spred sig från Kina till resten av världen.
Länder var och är tvungna att stänga gränser och isolera sina
invånare. Virusets framfart leder till död och psykisk ohälsa, men
tillsammans, med ett lämpligt avstånd till varandra, kan vi stoppa
vår gemensamma fiende.

projekt

– vår gemensamma fiende

formalia

STUDERANDEARBETEN / MODERSMÅL

annat

SAMMANFATTNINGSVIS KAN VI konstatera att covid-19 påverkar oss alla negativt på ett eller annat sätt. Viruset har
fört samman världens befolkning, vilket
gör att vi känner samhörighet. Vi har ett
gemensamt mål – stoppa covid-19 och
återgå till vår normala levnadsstil. Tillsammans, på ett tillräckligt långt avstånd från
varandra, kan vi bekämpa vår gemensamma fiende.

vardag
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med krig. Vi är tvungna att acceptera det
faktum att vi lever i en pandemi, men att
den inte kommer vara för evigt.
Covid-19 har inte bara lett till psykisk
ohälsa och död utan också gemenskap
och grön natur. Pandemin har svetsat
samman världens befolkning. Vi har
någonting gemensamt – en gemensam fiende. Vi har samma mål och vi
drabbas allihop av viruset. Tillsammans,
på sociala medier, stöder vi varandra i
denna svåra tid, genom att t.ex. skämta
om viruset. Covid-19 har inte endast givit

oss gemenskap utan också förbättrat vår
natur. Isoleringen leder till att bl.a. resor
avbokas, vilket leder till mindre koldioxidutsläpp. Viruset främjar även klimatförändringen, vilket också är en stor fiende.

arbeten
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”Pandemin har svetsat
samman världens
befolkning. Vi har
någonting gemensamt
– en gemensam fiende”

projekt

DET ÄR INTE första gången som världen har drabbats av ett virus. Människor
har överlevt t.ex. spanska sjukan. På
denna tid hade man inte lika mycket förutsättningar som idag. Nu kan många
överleva Covid-19 eftersom vi har
sjukvård och mediciner. Vi har även
forskare som letar efter ett vaccin för
viruset. Personer som är lite äldre kan
ha varit med om liknande pandemier,
men för många människor är detta den
första stora världskrisen. Covid-19 är
inte lika fruktansvärt som krig, men det
är ändå något som påverkar de flesta
negativt. Pandemin leder också till en
världskris, även om det inte kan jämföras

formalia

STUDERANDEARBETEN / MODERSMÅL

Alfabetsdikt

– Alexander Kaustinen, 3a

projekt

Alexander blev chef dagen efter företaget grundades. Han införde jultraditioner. Kunde
lösgodis månne någonsin odlas på Qatar. Rikedomar som Trump utnyttjade
var wasabi. Xenofoben ylade zodiaktecknens årliga ärorika öknamn.

formalia

STUDERANDEARBETEN / MODERSMÅL

Alfabetsdikt

– Louisa Hästö, 3a

arbeten

Andnöden börjar cirkulera, den eventuella faran gnistrar.
Hjälper inte jag kroppen läka måste någon orka protestera.
Qatar reser styrkor till utlandet varsamt.
Webbplats xenofobins yttrandes zon.
Åtanke är överlevnad.

Hyllningsdikt till gråa soffan utanför lab 1

vardag

Stillsam, orubblig och oändlig, likt vargen är din päls grå och varm. Tre
platser, tre sätt och oändliga möjligheter, som i en maträtt blandas allting med
dina gråa klara ytor. Sittande, liggande eller stående, du finns alltid där för
mig. Stillsam, orubblig och oändlig, du är det som finns där.

– Isak Kvist, 3a

annat
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arbeten
vardag

av Benjamin Wikström, 3c

MAN BRUKAR TALA om den finländska sisun. Den finländska superkraften som har burit oss genom eld och vatten. Den blåvita råstyrkan
som aldrig viker ner sig. Den oövervinnerliga inställningen som enade
och kanske fortfarande enar ett helt folk. Det finns inte på kartan att
lägga sig ned, ge upp och påstå att slaget är förlorat. Självklart får man
visa känslor, men halvdana insatser, halvmesyrer, att inte göra sitt bästa eller att inte ens försöka hör inte hemma här. Att vara självupptagen
och uppträda egocentriskt passar sig inte heller i vårt land. Om grannen
har ett träd som lutar oroväckande i riktning mot huset hjälper man helt
enkelt till. Det skall inte krävas några övertalningar eller gentjänster, istället ska arbetsglädjen genomsyra grannskapet och trädet, fienden, ska
fällas i den finländska talkoandans tecken.
Personligen upplever jag det svårt att alltid vara alla lags och att sätta
min själ i allt jag gör, men jag har på senare tid funnit en kraftig motivationskälla. Det är drygt 80 år sedan, men tro mig, arvet lever kvar.
När det är höststorm och blåsten förorsakar misär på alla plan kunde
jag enkelt dra täcket över huvudet och konstatera att de fallna träden på
skogsskiftet får ligga kvar och ruttna och att mormors garage får klara
sig utan tak över vintern, men jag gör det motsatta. Varför? För att det
finns människor från samma stolta land som jag som hade det tusen
gånger värre. Gav gammelmorfar upp hoppet när ryssen bankade på
dörren? Nej, aldrig i livet. Kastade gammelfarfar in handduken när
frontlinjen höll på att falla? Absolut inte. Trots 40 minusgrader och en på

projekt

det
fin
länd
ska
inom
mig

formalia

STUDERANDEARBETEN / MODERSMÅL

annat
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HANS NAMN VAR Holger. Han
medverkade i både vinterkriget och
fortsättningskriget och jag skulle vilja
påstå att alla finländare borde eftersträva att ha sådana egenskaper som han
hade. Istället för att hetsa upp sig ledde
han med sitt exempel. Istället för att
sopa sina bekymmer under mattan tog
han strypgrepp om dem. Aldrig klagade
han på någon eller något, aldrig var han
elak. Istället för hinder såg han möjligheter och det fanns alltid någonting
positivt att ta med sig. Han saknade oro
eftersom han visste att Gud var med
honom. Min respekt för gammelmorfar och andra människor som besitter
dessa gyllene egenskaper är verkligen
gränslös. Jag misslyckas markant varje
dag med att försöka vara som honom,
men jag försöker, och det kommer jag att
fortsätta göra. För jag bär ett namn med
sådan styrka att det vore en stor skam att
inte göra det. Min gammelmorfar,
Holger, är det finländska inom mig.

vardag

32

ögonblick. Några dagar senare somnade
han fridfullt in och återförenades med
sin fru och sin herre.

arbeten

DENNA MOTIVATIONSKÄLLA förstärks rejält när man har tydliga minnen
av en veteran eller bara någon som levde
under dessa svåra år. Personligen hade
jag privilegiet att få hälsa på min gammelmorfar flera gånger i året upp till
tolv års ålder. Han måste vara den mest
omtänksamma och givmilda personen
jag någonsin träffat. Då pappa behövde
hjälp med att bygga vårt egnahemshus
och ingen verkade bry sig drog 85-årige gammelmorfar på sig arbetshalaren
och stod för en gedigen arbetsinsats
trots att han bara hade en arm (avhuggen i en höhackningsmaskin den 18
november 1944). Då det vankades restaurangbesök insisterade han på att betala
rubbet, annars kunde han inte äta med

gott samvete. Vid 93 års ålder bevakade han en av mina fotbollsmatcher och
då förlusten var ett faktum pekade min
kära gammelmorfar ut vår målvakt som
syndabock. Hans kärlek till sin fru var
någonting ut över det vanliga. Då hon
drabbades av demens på ålderns höst lät
han sig inte nedslås utan besökte henne
istället dagligen med ett barns iver. Tyvärr blev frugans död till slut ett nederlag för mycket och jag minns mitt sista
besök hos honom som igår. Där låg allas
vår gammelmorfar, utslagen och döende.
Det konstanta leendet var som bortblåst
och det syntes tydligt att han längtade
bort. Bort till vår herre och till sin fru. Min
syster hade deltagit i en skidtävling och
belönats med medalj tidigare under dagen
och visade stolt upp den för gammelmorfar. Först reagerade han inte, men till slut
sprack han upp i ett genuint leende som
varade i flera minuter. Han var själv en
entusiastisk skidåkare (håller fortfarande världsrekordet för flest skidtävlingar
avverkade med bara en arm, Guinness
1994), och glädjen då barnbarnsbarnet hade lyckats i hans egen favoritsport
var överväldigande. Utan tvekan ett heligt

projekt

pappret oövervinnerlig fiende stod man
kvar rakryggat. Man varken deserterade, retirerade eller kapitulerade, så varför
skulle jag det? Precis, därför tar jag mig
i kragen och ser till att mormors garage
får ett nytt tak innan den första snön klär
marken, och precis just därför rensar jag
ur skogsskiftet tills varenda litet träd ligger
i vedladan.

formalia

STUDERANDEARBETEN / MODERSMÅL

År 2020 var oroligt, stressigt och enformigt.
När corona är över vill jag hosta, nysa och andas.

År 2020 var lärorikt, osocialt och grönt.
När coronan är över vill jag gå på bio, träffa andra människor
och skippa munskyddet.

År 2020 var omvänt, märkligt och lärorikt.
När corona är över vill jag kasta munskyddet och gå ut.

År 2020 var långt, tråkigt och svårt.
När corona är över vill jag njuta och leva livet fullt ut.
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År 2020 var en återkommande
tung måndagsmorgon om och om igen,
ett oförutsägbart kaos
och på samma gång en vacker sommarkväll.

När corona är över vill jag resa tills
bankkontot ekar tomt, krama om alla tills
de spricker och aldrig mera ta en normal
vardag för given.

annat

År 2020 var farligt och udda.
När corona är över vill jag gå på bio och sluta köpa käsidesi.

År 2020 var sorgligt, långt och tråkigt.
När corona är över vill jag resa, få lite avstånd
från syskonen och träffa vänner.

vardag

År 2020 är ensamhetens år,
en stressig situation och ett enda kaos.
När corona är över vill jag vara frisk,
njuta och leva som om det var 2019 igen.

År 2020 var roligt, fartfyllt och intressant.
När corona är över vill jag slita av munskyddet,
åka ut och träffa folk.

arbeten

År 2020 var stressigt, tröttsamt och dystert.
När coronan är över vill jag sova, festa och äta på restaurang.

År 2020 var/är teater, bastu och Bemari.
När corona är över vill jag bada bastu, mer bastu
med öl och sång och köra Bemari.

projekt

År 2020 var dystert, mörkt och ensamt.
När corona är över vill jag ta av mitt munskydd,
resa till Grekland och träffa nära och kära.

År 2020 var instängt, annorlunda och dystert.
När corona är över vill jag resa, njuta av livet
och leva fritt.

formalia

STUDERANDEARBETEN / GRUPPDIKT

av Frank Björkbacka, 2a

annat
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vardag

34

OM MAN SER utifrån en empirisk kunskapssyn, så kommer all kunskap
ifrån erfarenhet. Man vet att man inte ska äta stenar eftersom man har
prövat. Idag är mycket färdigt förberett för oss. Vi vet vilka svampar som är
giftiga, eftersom någon har smakat på dem. Mänsklighetens erfarenheter
har delats och spridits över hela världen och det är så vi har fått kunskap. Vi
vet att hajar kan vara farliga fastän vi kanske aldrig mött någon på riktigt.
Historia är kunskap och fungerar på samma vis. När vi ser tillbaks på
historien kan vi se vissa mönster. A kommer högst antagligen att orsaka
B. Orsaken till detta är att människan inte är särskilt olik det vi har runtom
oss. På samma sätt som olika ämnen så “reagerar” människan på stimulation. På samma sätt som vi vet att vattnet kokar när vi värmer det, så vet vi
att folket kokar om de placeras under hårt förtryck, och kan explodera om
trycket blir för stort.

arbeten

Alla våra handlingar
baserar sig på kunskap.
Vi vet att om vi gör
A så kommer B att
hända. Naturligtvis
tvingas vi ofta göra
beslut som har okända
konsekvenser. Vi
kan dock använda
vår kunskap för att
göra ett så rationellt
beslut som möjligt, och
undvika större risker.

projekt

Att känna till sin
egen historia
hjälper en att agera
för en god framtid

formalia

STUDERANDEARBETEN / ESSÅ
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vardag
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arbeten

SJÄLVA POÄNGEN ÄR att vi har ett enormt
lager information som kan hjälpa oss göra rätt
beslut i dagens värld. Hur ska vi dock rent praktiskt tillämpa detta? Och vad är farorna med att

”

Direkt ett
försök görs
för att försöka
försvaga
demokratin och
få makten
koncentrerad
till en mindre
grupp
människor är
det farligt.
Även om
försöket endast
sker i liten
skala så
borde det inte
ignoreras.

ignorera det förflutna? De flesta av oss kommer
inte att gå in i detalj och analysera varje liten
bit av den världspolitiska cirkusen för att hitta
spår av en historisk likhet, men det kan löna
sig att ändå vara uppmärksam. Man kan säga
att kunskapen om historien låter oss “förutspå
framtiden”. Nåja, vi kan inte på riktigt förutsäga allt som kommer hända, men något ditåt. Tanken är att vara varsam ifall vissa tydliga
röda flaggor skulle dyka upp. Den viktigaste av
dessa är också den mest klassiska. Direkt ett
försök görs för att försöka försvaga demokratin och få makten koncentrerad till en mindre
grupp människor är det farligt. Även om försöket endast sker i liten skala så borde det inte
ignoreras. Dessa har varit inledningen till några
av historiens mest ödesdigra mönster. Det mest
kända exemplet är troligtvis de dystra händelserna som fick sin början i Tyskland efter första
världskriget.

projekt

Orsaken till att dessa mönster uppkommer är
att människan i grunden är en enda varelse. Vi
har olika personligheter och värderingar, men vi
följer ett slags osynliga “riktlinjer” som får oss att
agera som vi gör. Fastän dessa är otroligt intressanta, så är det inte huvudfokuset här.
Fastän mönstren är viktiga, så finns det naturligtvis också andra orsaker till att det är viktigt att
kunna sin historia. Det är till exempel viktigt att
känna till och ta hänsyn till den andra partens
historia vid kulturmöten och liknande. Det har
till exempel visat sig vara en dålig idé att peta
i det getingbo som vi kallar “mellanöstern” utan
att känna till dess minst sagt unika historia och
läge.

formalia

STUDERANDEARBETEN / ESSÅ

FÖLJDERNA AV ATT ignorera historiens läxor borde vara självklara. Som
det kända ordspråket går: “those who do
not learn from history are doomed to repeat it”. Detta sammanfattar perfekt varför det är farligt att ignorera det förflutna.
Det leder bara till att vi kör i samma spår
och förhindrar bara mänsklighetens
utveckling. Utan att känna till vår egen
historia kommer vi bara begå samma
gamla misstag, istället för att hitta nya
misstag att begå och lära oss från.

vardag

GÖR VI TILLRÄCKLIGT för att lära
ut historia? Det tycker inte jag. Det har
skurits ner på historieundervisningen i
skolan, och det är mycket illa. Historian
har setts som ett “mindre viktigt” ämne
i skolan. Denna undervisning behövs
för att lära ut det viktigaste man behöver

veta gällande historia, och kanske lägga
grunden för ett växande intresse. Om
undervisningen minskar, minskar också
den allmänna kunskapen. Konsekvenserna syns inte genast, men detta startar
en kedjereaktion där kunskapen hela
tiden minskar och ignoransen bara
växer sig starkare.

arbeten

Det som är intressant att tänka på är det
faktum att detta är en fortgående process.
Vi människor utvecklas hela tiden, och
fastän de gamla mönstren sitter kvar, så
kommer de med tiden att förnyas och
nya mönster kommer att uppkomma. I
grunden förblir mönstren de samma,
men de kan börja ta sig uttryck på nya
sätt i och med att människan utvecklar
en annan syn på etik och moral. Handlingar som i historien setts som krigsförklaringar kan idag leda till diplomatiskt
krångel istället.

projekt

”

Följderna av
att ignorera
historiens läxor
borde vara självklara. Som det
kända ordspråket
går: ”those who do
not learn from
history are doomed
to repeat it”.
Detta sammanfattar
perfekt varför det är
farligt att ignorera
det förflutna.

formalia

STUDERANDEARBETEN / ESSÅ
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A letter to the President

vardag

God bless you!
// Anton Lindeblad, 1b

annat
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AS I SAID Mr. President, it’s been an
honour. You are the greatest thing to have
ever happened to us and our country.
You’re the only one capable of fixing the
big problems in our society and we count
on you. I and many others will always be
by your side.

arbeten

37

SO MY QUESTION is, what will you do
know? You promised so many things in
your Presidential campaign. For example,
you promised and talked a lot about the
homeless and how we need to build ”shelters” in every city. You also mentioned that
you’re personally going to fix our connections to other countries so that we can
work together and help each other out.
When will you start fulfilling these plans
you’ve talked so much about?

projekt

TO THE PRESIDENT OF OUR COUNTRY.
It’s an honour to be able to write this letter
to you knowing that you will actually read
it. You’ve now been President for a few
years and I have to say, Im very proud and
greatful of what you have done for us and
our country. Your decisions regarding the
coronavirus and what to do to reduce the
spread of the virus have been truly amazing. Not only did you reduce the amount
of cases nationally, you also wiped out the
virus from certain areas that have been
struggling to keep the virus under control.
Now, Im not really that much into politics, but I can tell you this. Since you came
along you’ve really changed the world of
politics and you’ve given a lot of hope to
the people. There are many things you
could still do to help out the society during
these hard times. The people’s voice need
to be heard and I’d like you to incorporate
more of that into your job because you’re
after all the voice of our people.

formalia

STUDERANDEARBETEN / ENGELSKA

An other letter to the President

vardag

THIS WILL OF course cost a lot of
money, but the consequenses of climate
change will cost us more. I hope that you
have understood how serious this is and how
important you are. We trust you with this and we hope
that you will do everything you to can save our world.
// Sonya Suomela, 1c

arbeten

WE ARE NOW in the middle
of a global warming. The
reason to this climate change
is the release of greenhouse
gases. The consequenses
are inevitable, but we could
minimize them if we stopped using fossil fuels now. But
big companies and industries
don’t care about climate change.
They will do anything for money. We
still use fossil fuels every day, even though
we know the consequenses. But you could change
that, since you have the power to do anything. You can
decide how our future will look like.

I know that this shouldn’t be only your responsibility and
that you cannot do all of this on your own, but the world
listens to you. If you would just spread awareness
and convince people that climate change is
real, that would maybe be enough. You
could, for example, make people in the
US use more green energy by raising
the taxes for usage of fossil fuels.
Then the rest of the world would
follow your lead and do the same.
You could also support companies
that make renewable energy by
giving them extra money to work
with.

projekt

DEAR PRESIDENT BIDEN. I remember election day
as if it was yesterday. The whole world tuned in to
follow the results and when it was clear that
you had won the election we all celebrated. But it is now the hard work
begins.

formalia
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arbeten
vardag

I engelska har vi under årets
distansperioder arbetat mycket med
digitala material och inlämningsuppgifter
också i videoformat. I engelska kurs 6
gjorde Elin Hautamäki det här video CVt
som på ett fint sätt representerar den
vokabulär kopplad till studier och arbetsliv
vi arbetat med under kursen.

projekt

VideoCV
på engelska

formalia

STUDERANDEARBETEN / ENGELSKA

Titta på videon här.

annat
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formalia

STUDERANDEARBETEN / FILOSOFI

vardag

av Jakob Nylund, 1b

FILOSOFER KAN SYSSLA med frågor som till
exempel: Vem är jag? Hur lever jag rätt? Även denna
provfråga är ett exempel på en filosofisk fråga. Dessa
frågor hör till några av de stora och viktiga frågorna
vi alla ställer oss nångång under livet. Det som gör
filosofin så speciell är att de flesta frågor som ställs
aldrig får något exakt svar. Det är helt omöjligt att få ett
exakt svar på dessa typer av frågor och leder därför till
diskussioner kring ämnet. Inom filosofin så är en av
de centrala punkterna att bilda diskussioner som har
anknytning till ämnet i fråga och diskutera om såna
saker som möjligtvis skulle kunna vara en lösning på
frågan. Men oftast finner filosoferna inget exakt svar
utan diskuterar mest kring ämnet.
Frågorna som ställs är en mycket viktig del av filosofin. Frågorna hjälper till att precisera de problemen
som finns och kan ibland också vara nyckeln till en
djup diskussion. Inom filosofins värld finns det inga
dumma frågor och alla frågor går att diskutera kring.

arbeten

Filosofin var den allra första
vetenskapen som bildades. Genom
åren har många andra vetenskaper
bildats vid sidan av filosofin, men
alla av dem har ändå en anknytning
till filosofin på olika sätt och vis.
Detta eftersom filosofin fungerar
som en grund till andra vetenskaper.
I stora drag så handlar filosofin
om att man försöker finna svar
på alla livets stora gåtor och bilda
diskussioner kring frågorna.

projekt

Vad är filosofi?

annat
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formalia

STUDERANDEARBETEN / FILOSOFI

projekt

DEN STORA MÄNGDEN olika frågor som blir ställda har lett
till att man har skapat olika delområden inom filosofin. Till att
börja med så finns det två olika typer av filosofi. Dessa är teoretisk filosofi och praktisk filosofi. Inom den teoretiska filosofin
finns det tre undergrupper. Logiken, som innehåller regler om
hur man drar formella och giltiga slutledningar. Metafysiken,
som ställer frågor som är bortom vår värld och vår fysiska existens. Kunskapsteori är den sista undergruppen inom den teoretiska filosofin och den granskar hur vi människor tänker och
fungerar. Den praktiska filosofin har precis som den teoretiska
också tre stycken undergrupper. Dessa är etiken, som undersöker vad som är rätt och fel.Samhällsfilosofi, som undersöker
sambandet mellan individen och samhällsstrukturerna och
den sista undergruppen är estetiken som granskar skönheten
och konsten från ett filosofiskt perspektiv. Alla av filosofins
delområden kräver olika typer av frågor.

arbeten
vardag

SAMMANFATTNINGSVIS SÅ KAN man säga att filosofin är
en vetenskap som undersöker de mest grundläggande frågorna hos oss människor. Alla de eviga frågorna vi ställer oss kan
aldrig få ett svar. Men med filosofins hjälp kan man komma på
möjliga lösningar.
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Platon, född 428 f.Kr. i Aten, död 348 f.Kr.

MINÄ ITSE TULEN iloiseksi vain pienistä huo-
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annat
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RAKASTAN LÄHEISYYTTÄ JA läheisyys on minulle tärkeä
osa elämää. Minun perheessäni emme ole niin läheisiä,
meillä ei ole niinkään paljon aikaa viettää yhdessä, vain
lomilla ja viikonloppuisin. Siksi rakastan poikaystävääni,
hänen kanssaan voin olla ihan oma itseni ja hän on samalla
paras kaverini kenelle minä voin kertoa jokaisen salaisuuteni. Moni sukulaiseni on todennut että olemme vasta nuoria
ja poikaystäviä tulee ja menee, mutta jokainen hetki hänen
kanssaan on korvaamaton ja tekee minut todella onnelliseksi, hän antaa minulle sen läheisyyden mitä tarvitsen, hän on
kuin minun sielunkumppanini. Hän saa minut iloiseksi.

vardag

maamattomista asioista, arjen pienistä saavutuksista tai teoista. Jos on hyvää ruokaa koulussa
tarjolla, niin tämä tarkoittaa minulle maailman
parasta päivää. Silloin kun koulun ruokalistalla
lukee hernekeittoa ja lättyjä, olen melkein itkenyt
onnesta.
Minun mieleni ja ajatukseni harhautuu helposti
negatiivisiin ajatuksiin, vain yksi pieni yllättävä
käänne päivässäni voi pilata koko päiväni, jopa
viikkoni. Samalla tavalla voi myös yksi positiivinen
saavutus viedä minun ajatukseni pois negatiivisesta maailmasta. Tästä luonteenpiirteestä minussa
vihaan, se vaikuttaa myös ihmisiä ympärilläni.

”Silloin kun koulun ruokalistalla
lukee hernekeittoa ja lättyjä, olen
melkein itkenyt onnesta”

arbeten

Emma Korpela, 1a

MINULLA ON TOTTA kai monta muistoa hyvistä asioista mitkä saivat minut todella iloiseksi, kaikillahan niitä on.
Minä rakastan valtavasti joulua, sitä tunnelmaa ja kaikkea siihen liittyvää. Aina kun joululoma alkaa, vietämme
perheen kanssa paljon aikaa yhdessä. Rakastan myös
jouluruokaa ja sen tuoksua, kaikkia koristeita ja joulukuusi
on myös minulle tärkeä. Lahjojen saannissa ja antamisessa
on parasta lahjapaperin ropina, saada katsella minun iloisia
sisaruksiani samalla kuin itse avaan lahjojani.

projekt

Silloin
tulin
iloiseksi!

formalia

STUDERANDEARBETEN / FINSKA

formalia

STUDERANDEARBETEN / FINSKA

projekt

Terve!
				
Sepänkylä, 12.1.2021

Nykyään on niin että treenaaminen ottaa paljon
aikaa vapaa ajasta. Tietokone pelaaminen on
vähentynyt paljon sen takia.

Korsholms gymnasium 2020-21

POSITIIVISELLA MIELELLÄ mennään kohti tulevaisuutta ja
toivottavasti sinulla on kaikki hyvin.
						Terveisin Joni

annat
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KUTEN VARMAAN TIEDÄT, sain kesällä autokortin ja on ollut
mukavaa ajaa kouluun ja sieltä kotiin, kun olen päässyt usein
ennen kolmea kotiin. Ennen kävelin kotiin, kun bussia ei jaksanut odottaa.
Viime aikoina olen juhlinut paljon kavereiden kanssa ja
katsonut paljon urheilua telkkarista ja pari matsia jäähallissa.
Koronan takia katsotaan nyt valitettavasti kaikki pelit kotona.
Unirytmi ennen joululoman loppua meni vähän sekaisin, kun
pikkuleijonat pelasivat loppupelit keskellä yötä.

vardag

”Unirytmi ennen joululoman
loppua meni vähän sekaisin, kun
pikkuleijonat pelasivat loppupelit
keskellä yötä”

Koulunkäynti on sujunut ihan suhteellisesti hyvin. Viimeinen
jakso lukiossa on nyt tällä hetkellä käynnissä ja raskas aika
odottaa. Viime jaksossa oli paljon hyppytunteja ja sain nukkua
kauan aamulla. Tällä hetkellä lukujärjestys on ihan täynnä.

arbeten

OLI AIKA KAUAN sitten kun viimeksi tavattiin.
Pari asioita on kyllä muuttunut minun elämässäni. Kerron sinulle lyhyesti, miten minulla on
mennyt viime aikoina.
Pari kuukautta sitten rakennettiin kotona ihan
oma kuntosali. Käyn siellä noin 4 kertaa viikossa ja sen lisäksi juoksen kaksi kertaa viikossa.

av Nora Lindén, 1b
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mycket väl vad som händer om för mycket växthusgaser
släpps ut i atmosfären, ändå fortsätter många industrier
som förut och ser mer på den kortsiktiga ekonomiska
vinsten än den långsiktiga hållbarheten.
Vi har inte ännu idag upplevt de största effekterna av
de stora utsläppen som gjordes under 1900-talet. Detta
beror på att den globala uppvärmningen sker med en
viss fördröjning eftersom haven absorberar majoriteten
av den globala uppvärmningen vi orsakat hittills. Haven kan bara absorbera en viss mängd av värmen och

vardag

UNDER DE SENASTE århundranden har människans
utveckling gått framåt med raketfart. I början av 1900-talet beräknas jordens befolkning ha varit 1,6 miljarder och
idag har antalet vuxit till 7,7 miljarder. Den explosionsartade tillväxten beror främst på industrialiseringen och
bekämpningen av epidemier som förut skördade många
liv.
När människor under industrialiseringen började
använda fossila bränslen och andra icke-förnybara
resurser visste de inte om konsekvenserna. Idag vet man

arbeten

Växthuseffekten är ett ständigt pågående fenomen som sker helt
naturligt. Det fungerar så att växthusgaser, till exempel koldioxid
och metan som finns i atmosfären absorberar en del av det solljus
som reflekteras av jordens yta. Detta gör att klimatet här på
jorden är vid en passlig temperatur för liv. Växthuseffekten blir ett
problem när det släpps ut för mycket växthusgaser som förstärker
växthuseffekten och gör jordens klimat varmare.

projekt

Klimatförändringen

formalia

STUDERANDEARBETEN / GEOGRAFI

formalia

STUDERANDEARBETEN / GEOGRAFI

koldioxiden. När den gränsen uppnås avger haven mer värme än de absorberar och
då kommer luften att värmas upp mycket
snabbare.

vardag
annat
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”Skogar och speciellt
regnskogar som
binder mycket
koldioxid huggs och
bränns ned i rask
takt för att istället bli
odlingar av palmolja
och andra billiga
produkter som är
lönsamma för stora
företag”.

DEN STORA MÄNGD nötkött som konsumeras i speciellt västvärlden leder till
stora mängder metanutsläpp. Det är väldigt
ohållbart att äta kött inte bara på grund av de
stora utsläppen metan utan också de stora
odlingsområdena det behövs för att producera foder. En tredjedel av jordens markyta
används för odling och foderproduktion
och 26% används till betesmark. Om människan skulle äta plantbaserat skulle vi ta upp
mycket mindre av markytan och där skulle
det istället kunna finnas skogar som skulle
binda koldioxid.
Klimatförändringen kommer att ha
många förödande konsekvenser för människan, djur och natur. Bland annat så kommer
polarisarna att smälta vilket kommer höja
havsnivån och lägga många öar och kuststäder under vatten. Det kommer bli vanligare med extremt väder och stora områden
kommer lida av torka vilket i sin tur leder till
svält och vattenbrist. Skogsbränder till följd

projekt

MÄNNISKANS ELLER SPECIELLT västvärldens ohållbara livsstil gör att nästan all
mänsklig aktivitet leder till stora utsläpp
av koldioxid och andra växthusgaser. Till
energi- och värmeproduktionen samt tillverkningen av bränsle till fordon används
i huvudsak fossila bränslen som utgör den
största delen av alla koldioxidutsläpp.
Befolkningstillväxten har lett till att stora
delar av de områden som för bara hundra år sedan var natur har blivit boplatser
eller odlingsplatser. Skogar och speciellt
regnskogar som binder mycket koldioxid
huggs och bränns ned i rask takt för att istället bli odlingar av palmolja och andra billiga
produkter som är lönsamma för stora företag. Det här är inte bara dåligt på grund av de
stora utsläppen koldioxid utan också av den
orsaken att regnskogarna är hem till många
utrotningshotade arter och om de och deras

boplatser försvinner minskar biodiversiteten
ännu mer.

”Stenkol och andra fossila bränslen är
billigare och ger en större vinst på kort sikt
än förnybara resurser”

annat
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DET BLIR ALLT populärare att äta
vegetariskt och veganskt och många
influensers och matbloggare uppmanar

vardag
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FÖR ATT FÖRHINDRA att klimatförändringen går allt för långt och hålls väl
under 2 graders uppvärmning måste utsläppen av växthusgaser vara nära noll
år 2050. Detta beslöts i Parisavtalet år
2015 som 194 länder skrivit under.
Många länder satsar nu mera på förnybara
resurser vid el- och värmeproduceringen som till exempel vatten- och vindkraft.
Utvecklingen inom bilindustrin har även
tagit stora steg mot en hållbarare värld när
de producerar allt mera hybrid- och elbilar.

Det är fortfarande en lång väg till en
fossilfri värld eftersom allting i huvudsak styrs av pengar. Stenkol och andra fossila bränslen är billigare och ger
en större vinst på kort sikt än förnybara
resurser. För att på riktigt minska mängden fossila bränslen borde ännu högre
skatter införas och förbud att skriva nya
oljeborrningsavtal. Detta är dock svårt
att genomföra eftersom många politiskt
ledande personer är klimatskeptiker
och de stora bolagen som vinner på
fossila bränslen har allt för stor makt. Jag
tycker att företag som satsar på en hållbar framtid som till exempel tillverkare
av vindkraftverk borde få större stöd
från staten så deras el kan bli billigare.

arbeten

I NORDEN KAN man också redan
se tydliga tecken på klimatförändringens
följder och värre kommer följderna att
bli. Översvämningarna i älvar och längs
kustområdena kommer att bli allt vanligare. Både växt- och djurarter kommer att påverkas och tvingas söka
sig till nya områden. Många sydliga
arter har påhittats längre norrut i Finland än var de normalt växer. De kommer

i sin tur överta plats från de arter vi har
här idag och då kommer de minska och
flytta sig uppåt i landet. Men om klimatförändringen går så långt att polarisarna
smälter tillräckligt mycket kan det kalla
smältvattnet från Arktis rubba golfströmmen så klimatet blir kallare i Norden vilket
leder till sämre skördar.

projekt

av torka ökar och översvämningar bli
fler. Massförflyttningar för både djur och
människor kommer vara nödvändiga eftersom många områden som idag är tätt
befolkade kommer bli obeboeliga. De
fattiga länderna lider redan nu och fattigdomen kommer öka. Många känsliga ekosystem som till exempel korallrev kommer
dö ut vilket i sin tur leder till att många
arter försvinner.

formalia

STUDERANDEARBETEN / GEOGRAFI
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KLIMATFÖRÄNDRINGEN ÄR DET största hotet mot
mänskligheten och alla andra organismer här på jorden. Om
inte människan genast börjar ta tag i problemet på allvar kommer följderna att vara katastrofala.

vardag

världens skogar och speciellt av de
tropiska regnskogarna är ett stort
problem och behöver upphöra
genast för att inte skogsförlusten ska
bli allt för stor i framtiden. Det är dock
inte så lätt att stoppa avverkningen eftersom palmoljan och andra produkter
som odlas istället är billiga och eftertraktade av många stora företag. I Brasilien uppmuntrar presidenten till avverkning av Amazonas för att det är ekonomiskt lönsamt och bra för landets
ekonomi. De rika länderna borde se över sin konsumering
och vilka företag de stöder och ge mera stöd till utvecklingsländer som till exempel Indonesien så att de kan skapa sig en
ekonomi som inte baserar sig på regnskogsskövling.

KLIMATET PÅVERKAS INTE bara av
växthuseffekten. Det finns många
andra fenomen som skulle kunna
göra klimatet kallare eller varmare. Ett
kallare klimat skulle kunna orsakas
av ett supervulkanutbrott som leder
till en vulkanvinter. Ett annat fenomen
som påverkar klimatet är jordens läge i
förhållande till solen. Med många tusen
års mellanrum ändrar formen på jordens
bana runt solen och detta kan antingen göra
jorden varmare eller kallare.

arbeten

SKOGSAVVERKNINGEN AV

Klimatskeptiker eller klimatförnekare är sådana personer som
inte tror att det är en dålig sak att klimatet blir varmare eller att
människan kan påverka jordens klimat. De kan ha argument
som ”varmare klimat ger bättre skördar” eller ”vi är på väg mot
en ny istid så uppvärmningen spelar ingen roll”. Många klimat skeptiker hävdar också att vi är inne i en naturligt varmare cykel nu och att människan inte
har något med det att göra.

projekt

en plantbaserad kost. Detta är en väldigt bra sak och det visar
att utvecklingen går mot rätt håll. För att minska tillräckligt
på köttkonsumeringen så borde det dock ske en mer drastisk
förändring som till exempel högre skatter på köttprodukter och mer stöd till dem som producerar plantbaserade
alternativ. Jag tycker att det skulle vara väldigt
bra om barn redan i tidig ålder till exempel i
dagis får lära sig mer om klimatförändringen och djurens situation.

formalia

STUDERANDEARBETEN / GEOGRAFI

Global konsumtion gör det möjligt för oss
människor att handla varor från hela världen. En
konsument köper produkter från USA eller Kina
på nätet, och en vecka senare kan konsumenten
hämta ut paketet från närmaste poststation.

DET HÄR GÖR att miljontals varor fraktas över hela världen,
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merar säkert, det kan jag inte förneka, men det finns alltid
en baktanke med de varor som jag köper. Miljöpåverkan och
koldioxidutsläpp m.m. påminner en alltid om att jag inte
borde köpa, att jag klarar mig bra med det jag har. Det är inte
längre en tävling i att visa hur mycket pengar jag har och hur
mycket varor jag kan köpa för dem.

vardag

JAG SJÄLV DELTAR mest i den globala konsumtionen när det
kommer till mat. Det är inte så lätt att hitta inhemska bananer eller
choklad där kakaoträden har odlats i Finland. Vårt land har inte
klimatet eller resurser för att odla alla dessa exotiska frukter och
kryddor. I kategorin mat tror jag att min globala konsumtion syns
mest. Nu köper jag inte kläder direkt ofta, men Marimekko är inte
den butik jag handlar mina kläder på. Oftast är det amerikanska
klädmärken eller svenska sådana, och var de sedan gör dessa
kläder och varifrån de hämtar tyger har jag ingen aning om.

”Fastän vi idag försöker tänka mer
miljövänligt och köpa plagg och varor som
är inhemska så finns det alltid kryphål
gällande varorna”

arbeten

flera gånger om. Endast för att det står ”Made in China” behöver
det inte betyda att alla delar till produkten är gjorda i Kina. Vissa
delar har säkert handlats in från Taiwan eller andra länder med
billiga varor. Den globala konsumtionen finns på alla plan inom
handeln. För att göra en viss produkt köper ett företag in delar
från andra länder, eller företag. Den här produkten produceras
och skickas ut till kunder, eller återförsäljare, vilket gör att produkter är svåra att spåra och färdas synnerligen långa sträckor för att
hamna i våra händer.

I ETT HISTORISKT perspektiv skulle min konsumtion
anses som ganska underlig. Jag köper mest mat, kläder och
elektronik. Eftersom jag också tillhör medelklassen, som kan
ses som en ganska ny del av samhället, passar jag inte in
någonstans i historiens klasser och det gör att vilken klass jag
än skulle jämföras med, skulle min konsumtion inte passa in
i någondera. När medelklassen sedan uppstod och började
masskonsumera som bara den, hade de inte den historien
i ryggen som dagens medelklass har idag, jag masskonsu-

projekt

av Julia Lönnberg, 3b

Antagligen tror jag att jag köper ett svenskt tillverkat klädesplagg, när fabriken egentligen finns i Taiwan och tyget är
hämtat från ett annat ställe. Fastän vi idag försöker tänka
mer miljövänligt och köpa plagg och varor som är inhemska
så finns det alltid kryphål gällande varorna. Det är såklart
svårare att få människor att tro på finländska bananer än ett
klädesplagg som anses vara finländskt.

formalia

STUDERANDEARBETEN / HISTORIA

arbeten

Laboration: Undersökning av Le Châteliers princip.
Ändamålet med laborationen är att undersöka hur jämviktstillståndet
i en reaktion förskjuts då man ändrar koncentrationerna av ämnena i
reaktionsblandningen. Reaktionen som undersöks är:

projekt

Ke5 Laborationsrapport
Le Châteliers princip

formalia

STUDERANDEARBETEN / KEMI

Datum: 20.11.2020
Vi som laborerade var: Cassandra Snygg (3c) och Nico Rågård (3c)
Hypotes: Vi gissade att de olika provrören skulle ändra färg.
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Vi använde oss utav följande utrustning:
• 2 st mätcylindrar
• 2 st dekanterglas
• 6 st provrör
• Gasbrännare
• Trefot + nät
• Provrörsställning

vardag

Utförande

vardag

Provrör 1 fungerar som referens.
• I provrör 2 lade vi till några kristaller kaliumtiocyanat.
• I provrör 3 lade vi till några kristaller järn(III)nitrat.
• I provrör 4 lade vi till några droppar silvernitratlösning.
• I provrör 5 lade vi till några kristaller dinatriumvätefosfat.
• Provrör 6 värmde vi försiktigt genom att lägga provröret i
ett dekanterglas fyllt med vatten över en gasbrännare.

arbeten

Vi började med att mäta upp 30 ml kaliumtiocyanatlösning i en mätcylinder och sedan 30 ml järn(III)
nitratlösning i en annan mätcylinder. Vi hällde sedan samman dessa två lösningar i ett dekanterglas.
Efter detta delade vi på lösningen i 6 provrör. Sedan numrerade vi provrören 1-6.

projekt

Vi använde oss utav följande ämnen:
• kaliumtiocyanatlösning KSCN(aq) (c = 0,0050 mol/l)
• järn(III)nitratlösning Fe(NO3)3(aq) (c = 0,0050 mol/l)
• silvernitratlösning AgNO3(aq) (c = 0,10 mol/l)
• kaliumtiocyanat KSCN(s)
• järn(III)nitrat Fe(NO3)3(s)
• dinatriumvätefosfat Na2HPO4(s)

formalia

STUDERANDEARBETEN / KEMI

annat

50

Korsholms gymnasium 2020-21

Resultat

Provrör 1. orange/ljusröd
Provrör 2. Väldigt mörk röd
Provrör 3. Lite mörk röd

Provrör 4. Vit och icke-genomskinlig/grumlig.
Provrör 5. Genomskinlig med en gnutta nyans av gul
Provrör 6. Orange/gul + bubblor

arbeten

Här nedan ser du provrör 4-6
(Före vi hade lätt ”blandat om”
nummer 4 så såg den ut som på
den första bilden med ett orange/
gult skikt på ytan. Detta ”skikt”
försvann (blandades ut) efter
blandning, vilket du ser på den
andra bilden).

projekt

När vi blandade 30 ml kaliumtiocyanatlösning (färglös) och 30 ml järn(III)nitratlösning
(svagt gul) blev den nya lösningen orange/ljusröd, alltså bildades det mera reaktionsprodukter.
Reaktionen gick alltså mot höger. Vi kan alltså
konstatera att då järn(III)- och tiocyanatjonerna
reagerar med varandra och bildas ett kraftigt
rött tiocyanatjärn(II)-jonkomplex. Här nedan
ser du provrör 1-3.

formalia

STUDERANDEARBETEN / KEMI

vardag
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projekt

Hur kan man på reaktionsblandningen se om jämvikten
förskjutits mot höger/vänster?

formalia

STUDERANDEARBETEN / KEMI

Jämvikten har förskjutits mot höger desto mörkare reaktionsblandningens färg är, eftersom då har det
bildats mera reaktionsprodukter i vårt fall FeSCN2+ (aq). Jämvikten har förskjutits mot vänster desto ljusare
reaktionsblandningens färg är, eftersom då har det bildats mera utgångsämnen Fe3+ och SCN-.

I provrör 2 lade vi till KSCN(s) och i provrör 3 lade vi till Fe(NO3)3(s). Då vi lade till KSCN (s) bildades det mera
FeSCN2+ (aq) och på samma sätt då vi lade till Fe(NO3)3(s) bildades det mera FeSCN2+ (aq).

vardag

Provrör 1 är orange/röd och består utav hälften kaliumtiocyanatlösning och hälften järn(III)nitratlösning.
Jämvikten har förskjutits mot höger, mot reaktionsprodukterna, eftersom bägge provrören (2 och 3) blev
mörkare än provrör 1 som vi använder som referens. Detta beror på att mera reaktionsprodukt har kunnat
bildats i provrör 2 och 3 eftersom vi tillsatte mera utgångsämnen. Provrör 2:s röda färg är mörkare än
provrör 3:s röda färg.

arbeten

Jämför färgen i provrör 2 och 3 med färgen i provrör 1.
Åt vilket håll har jämvikten förskjutits? Av vilken orsak?

(Det vi gör är alltså att ändra på koncentrationen, c. Då man ökar mängden utgångsämnen minskar K tillfälligt. Reaktionen går
till höger (mera reaktionsprodukter bildas) tills K för samma värde som innan man tillsatt utgångsämnen.)

annat
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Silverjonerna i silvernitratlösningen fäller ut svårlösligt silvertiocyanat AgSCN(s). Åt
vilket håll förskjuts jämvikten i provrör 4 då silvernitrat tillsätts? Hur förklarar du den
noterade förändringen?

Ag+(aq)+ SCN-

projekt

Jämvikten förskjuts mot vänster alltså mot utgångsämnena då silvernitrat tillsätts, eftersom lösningen blev
ljusare i jämförelse med provrör 1. Lösningen blev vit och grumlig och ”tappade den röda färgen”. Det som
skedde var att jonerna Ag+ och SCN- bildade AgSCN (s).

formalia

STUDERANDEARBETEN / KEMI

AgSCN (s)

(De järn(III)joner som inte nu kan reagera med SCN- jonerna syns som det gula skiktet som bildades före vi hade blandat om)

Jämvikten i provrör 5 förskjuts mot vänster, alltså mot utgångsämnena. Lösningen blir genomskinlig, eftersom vätefosfatjonerna för järnjonerna färglösa.

vardag

Vätefosfatjonerna gör järnjonerna färglösa då ett vattenlösligt komplex av [Fe(HPO4)]+(aq)
bildas. Åt vilket håll förskjuts jämvikten i provrör 5 då dinatriumvätefosfat tillsätts? Vad
är det som orsakar förskjutningen?

arbeten

SCN- jonerna ”används alltså upp” och därför ”försvinner” den röda färgen, eftersom det bildas mindre mera
FeSCN2+ (aq).

Följande reaktion sker
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Det som orsakar förskjutningen är att Fe3+ ”används upp” och därför ”försvinner” den röda färgen, eftersom det
bildas mindre FeSCN2+ (aq). (Mera SCN- (=utgångsämne)
reaktionen går mot utgångämnena).

projekt

Är den ursprungliga komplexbildningsreaktionen endoterm eller exoterm? Motivera.
Hur skulle en nedkylning av provröret i till exempel ett isbad påverka färgen? Motivera.

formalia

STUDERANDEARBETEN / KEMI

En exoterm reaktion sker spontant och frigör energi. Vid en endoterm reaktion binds energi.

arbeten

Den endoterma reaktionen förskjuts mot höger vid högre temperatur (K ökar). I vårt fall skulle ju då provrör 6
blivit mörkare, eftersom vi har ju konstaterat att ifall om den blir mörkare
förskjuts reaktionen mot höger.
Dock så blev provrör 6 ljusare då vi värmde det, alltså hade reaktionen förskjutits mot vänster. Den ursprungliga
komplexbildningsreaktionen är en exoterm reaktion.
En nedkylning av provröret i t.ex. ett isbad skulle göra färgen mörkare, eftersom det är motsatsen till att värma
upp provröret. Då vi t.ex. värmde upp provrör 6 blev färgen ljusare och då ifall om vi kyler ned ett provrör sker
motsatsen alltså blir färgen mörkare.

Samarbetet fungerade fint. Det var en intressant och rolig laboration. Vi kan notera att resultaten kan ha blivit
lite annorlunda egentligen, eftersom mängden av de olika ämnen som tillsattes mättes inte utan de tillsattes
bara på måfå. Mängden i vardera provrör utav blandningen av kaliumtiocyanatlösning (färglös) och järn(III)
nitratlösning var inte heller helt likadana.

vardag

Utvärdering
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vardag

En del religioner har märkbart mer
anhängare än andra. Dessa har stort
inflytande och kallas världsreligioner. De
två största är kristendomen och islam. En
tredjedel av världens befolkning är kristna
medan muslimerna står för en femtedel.
Många gemensamma nämnare kan hittas
mellan dem. Förstås är de ändå två helt olika
religioner och har därför också sedvänjor
och traditioner som skiljer dem åt.

arbeten

av Julia Nyholm, 1b

projekt

Jämför
världens
två största
religioner
med varandra

TILLSAMMANS MED JUDENDOMEN kan kristendomen och islam kallas för de abrahamitiska och
också de semitiska religionerna. De kallas abrahamitiska för att de alla har samma gemensamma
stamfader, Abraham. Med tiden har religionerna
brett ut sig i olika områden och fått nya intryck från
olika håll. Kristendomen och islam har alltså båda
utvecklats från samma område, Mellanöstern. Idag är
muslimerna i huvudsak utbredda över den arabiska
halvön medan kristendomen är den dominerande
religionen i västvärlden. På senare tid har andelen
kristna i bl.a. Afrika ökat.
De två största religionerna har båda en känd uppkomsthistoria. Den kristna kyrkan anses ha grundats
vid den första pingsten, då den heliga Anden besökte
apostlarna. För att fastställa läran hölls diskussioner
under koncilier där de högst uppsatta i kyrkan deltog.
Grundaren till islam är Muhammed. Han ansågs
vara den sista i en rad av profeter och han hade fått i
uppgift av Gud att på jorden framföra dennes budskap. Han är den viktigaste personen inom islam.
En viktig gemensam faktor inom islam och kristendomen är monoteismen. Man tror alltså på en
enda gud, som har skapat världen och fortfarande
är verksam. Den monoteistiska tron kommer tydligt
fram i religionernas trosbekännelser. Inom tidig
islam fanns olika stammar som var indelade i klaner.

formalia

STUDERANDEARBETEN / RELIGION

annat

ISLAM OCH KRISTENDOMEN är två olika religioner av en orsak. Det
finns också mycket som skiljer dem åt. För det första har de olika tideräkningar. Den kristna tideräkningen börjar 7-4 år efter Jesu födelse. I år är

vardag

Korsholms gymnasium 2020-21

mellan människan och Gud och Nya testamentet om det nya, som gäller
tack vare Jesus offerdöd på korset. Bibeln anses vara Guds ord nedskrivna av människor. För muslimer är Koranen, som kompletteras av sunna,
det viktigaste och heligaste verket. Där finns Muhammeds uppenbarelser
samlade. I en av dessa fick han se den himmelska Koranen och den som
nu finns på gjorden anses vara en exakt kopia av den himmelska. Koranen
består av 114 suror (kapitel) som är placerade i längordning, där den längsta kommer först med undantag av den allra första som är kortast.
De heliga skrifterna har stor betydelse för religionerna. På individnivå
kan det vara ett viktigt redskap där man t.ex. kan finna tröst och hjälp i
livets svåra situationer. Skrifterna genomsyrar också kulturen och samhället, vilket syns i t.ex. lagstiftning och konst.

arbeten

56

”De heliga skrifterna har stor betydelse för
religionerna. På individnivå kan det vara ett viktigt
redskap där man t.ex. kan finna tröst och hjälp i
livets svåra situationer. Skrifterna genomsyrar
också kulturen och samhället, vilket syns i t.ex.
lagstiftning och konst”

projekt

På denna tid hade man en polyteistisk tro och
dyrkade flera gudar. Då Muhammed vandrade
omkring samlade han dessa folkgrupper under
sig och predikade den nya läran om tron på en
gud. De är båda uppenbarelsereligioner och man
kan få kontakt med Gud t.ex. genom bön. För
muslimerna finns många regler som hör ihop
med bönen. Man ska be fem gånger om dagen,
vänd mot Mecka. Man går också regelbundet på
gudstjänster, kristna går till kyrkor och muslimer
till moskéer.
Ytterligare en gemensam faktor är det faktum
att de båda är skriftreligioner. Deras lära finns
nedskrivna i heliga verk. Inom kristendomen
används Bibeln, som består av 66 böcker indelade
i Gamla testamentet (39 böcker) och Nya testamentet (27 böcker). Böckerna i Gamla testamentet
indelas i historiska, poetiska och profetiska och
böckerna i Nya testamentet i brev, evangelier,
en historisk bok och en apokalyptisk bok. Gamla testamentet berättar om det gamla förbundet

formalia

STUDERANDEARBETEN / RELIGION

annat

KRISTENDOMEN OCH ISLAM har alltså
många gemensamma nämnare men har
också många särdrag som skiljer dem åt. Ur
ett kristet perspektiv kan islam anses tillbe en
strängare gud som tvingar dem att följa olika
regler. Muslimerna kan dock egentligen ha en
liknande syn på Gud som de flesta kristna, och
se honom som förlåtande och nådig. Oavsett likheter eller olikheter så finns det många
anhängare världen över som uppfattar världen
utifrån deras trossystem och lever efter deras
läror och traditioner. Hur kommer det sig att det
är just islam och kristendomen som har växt
sig så stora?

vardag
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över religionens gränser,
då många icke-religiösa
också deltar i julfirandet. Påsken är en annan
mycket viktigt högtid.
Under påskveckan, som
börjar med palmsöndagen och avslutas med påsk
annandag, minns man
Jesu lidande på korset
och hans uppståndelse på den tredje dagen.
För muslimerna är t.ex.
pilgrimsfärden en mycket
viktig händelse. Alla
muslimer har som mål

att, minst en gång under sin livstid, vallfärda till
Mecka. Många traditioner hör ihop med detta.
Viktigt är t.ex. att gå sju varv motsols runt den
heliga Kaba. Pilgrimsfärden avslutas med en
offerfest, id al-Adha. Något annat som är viktigt
för muslimerna är fastemånaden (den nionde
månaden i året) Ramadan. Då ska man låta bli
att äta, dricka, röka och ha sexuellt umgänge
från soluppgång till solnedgång. Detta kan vara
jobbigt för muslimer i länder då den nionde
månaden infaller under sommaren. Fastemånaden avslutas med festen id al-Fitr.

arbeten
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”Oavsett likheter
eller olikheter så
finns det många
anhängare världen
över som uppfattar
världen utifrån
deras trossystem
och lever efter
deras läror och
traditioner”

projekt

därför år 2021. Denna tideräkning tillämpas i största delen av världen. Muslimernas
tideräkning börjar e.v.t. år 622. Detta var året
då Muhammed, p.g.a. förföljelserna i den
egna hemstaden Mecka, tvingades flytta till
Medina.
Man tillämpar olika livscykel- och övergångsriter inom de båda religionerna. Riterna
delvis liknande och delvis olika. Traditionellt
sett döper man nyfödda barn inom kristendomen. Det finns dock också inriktningar
som inte gör detta, t.ex. inom frikyrkor är
barnvälsignelse istället vanligare. Muslimer
döper inte sina barn men har istället en
namngivning som inträffar sju dagar efter
barnets födelse. Konfirmationen är på många
håll en viktigt del av den kristna livscykeln.
Någon sådan tradition finns inte inom islam.
Båda religionerna ordnar bröllop och begravningar men tillhörande dessa finns olika
traditioner och ceremonier.
Det finns också tydliga skillnader mellan kalenderriterna och högtiderna. Viktiga
högtider som firas inom kristendomen är jul,
påsk, Kristi himmelsfärd och pingst. Jul firas
till minne av Kristi födelse. Denna högtid är
starkt etablerad i västvärlden och sträcker sig

formalia

STUDERANDEARBETEN / RELIGION

formalia

STUDERANDEARBETEN / SAMHÄLLSLÄRA

Teamsuppgift i SL2
Filmklippet är från programmet Daniel Olin på Yle Arenan,
intervju med Peter Vesterbacka. Filmklippet hittar du här

• Han verkar vara grymt anpassbar.
• Optimistisk och positiv, en av de få jag hört
som inte klagat om Corona.
• Han har ett grymt självförtroende (på ett
bra sätt).
• “Finland är det bästa landet
på marknadsföring”
• “Coronakrisen gör oss bara starkare”
• “Sen när de går sämre klarar sig bara de
bästa”.
• Hoppfull, “Slush grundades i en kris”.
• Kreativ.
• Humoristisk & bra social kompetens.
(+ hockeyintresserad alltid bra hehe)
• Optimistisk och positiv

Peter Vesterbacka sade många bra saker som inspirerade mig. Han är väldigt optimistisk och positiv till sin personlighet och det stärker också många
av hans budskap.
“Varje kris är en möjlighet” hans framgång startade egentligen genom
en kris och han vill att man ska se att möjligheter med allt, även fast det inte
alltid känns möjligt. Han talade även hur det var att växa upp som Finlandssvensk, en minoritet, men han var nöjd i alla fall och det var inget som skulle
hindra honom.
“Gör det ni älskar att göra” - det gick ju bra för han, och om man bara vill
är nog det mesta möjligt. Han var aldrig nöjd, dvs strävan efter mera. Man
ska aldrig vara “nöjd” utan man ska alltid sträva för bättre och mera. Han
lämnade exempelvis Rovio, ett stort företag, för han ville göra något ännu
större.
Han har även ett otroligt lugn, intervjuaren kritiserade honom för samarbeten med Kina, men han tog inte åt sig utan, men talade proffsigt om det.

vardag

Finns det något i filmklippet som du kan lära
dig personligen?

arbeten

Vilka företagaregenskaper finner du
på basen av det bifogade filmklippet
hos Peter Vesterbacka?

projekt

av Amanda Åström, 2c

annat
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formalia

STUDERANDEARBETEN / TYSKA

projekt
arbeten
vardag

Tyskastuderande i årskurs 1 har lärt känna sin hemort på tyska. Som
avslutning på projektet presenterade studerande den del av Korsholm
de hade valt att jobba med. Här finns information om vår kommun,
några byar, vanliga djur hos oss och vilka bär plockar. Projektet fick
arbetsnamnet; Korsholm auf Deutsch (länk till presentationen)

annat
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av Elin Palmberg, 3b

vardag

FIXARTEAMET BESTÅR just nu av fyra medlemmar, varav
Emma och Erina är två av dem. Eftersom årets abiturienter redan
har avklarat gymnasiet är teamet något mindre än vanligt. Det
är frivilligt att delta i de olika teamen och alla är välkomna. Även
Emma och Erina gick med i fixarteamet frivilligt.
– Det lät som ett väldigt roligt och trevligt team, säger Erina.
Medlemmarna befinner sig framför en nymålad röd vägg. Fixarteamet har även målat andra väggar i skolan i samma röda färg.

arbeten

I Korsholms gymnasium har man kommit på
den geniala idén att bilda olika team. Dessa team
förbättrar skolan och är menade för gymnasisterna.
Det finns många olika team, till exempel SOMEteamet och techteamet. Erina Hakala och
Emma Wik i Korsholms gymnasium är båda två
medlemmar i det så kallade fixarteamet. Deras
uppgift är att piffa upp skolan.

projekt

Fixarteamet
– KG:s egna hantverkare

formalia

FIXARTEAMET

annat
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vardag

61

MAN BEHÖVER INGEN tidigare erfarenhet
för att gå med i fixarteamet. Genom detta team
får medlemmarna den mest grundläggande
kunskapen i hur man bygger.
– Jag kunde det mesta från förr, men eftersom jag inte ägnar mig åt det här på fritiden
så är det roligt att få öva sig via fixarteamet,
säger Erina.
Emma tillägger att hon framför allt fått lära
sig att skruva ihop stolar. Tillsammans med de
två andra medlemmarna brukar de ha möten

arbeten

EFTERSOM DET FINNS frivilliga studerande
som hjälper till med att skruva ihop olika möbler
behöver inte gymnasiet spendera pengar på
olika hantverkare. Gymnasisterna får även
känna sig delaktiga i skolans utseende. Eftersom
gymnasiet främst går ut på att läsa och plugga är
det nödvändigt för de studerande att kunna välja
något praktiskt, som till exempel fixarteamet.
Fixarteamet har, förutom att måla väggar,
även skruvat ihop många stolar. På grund av
skolans växande antal elever har det behövts fler
stolar. Stolar behövdes både i aulan, men också
i klassutrymmena. Dessa stolar har fixarteamet
skruvat ihop på egen hand. Emma och Erina säger att de både skruvat ihop trästolar, men

”Fixarteamet har,
förutom att måla
väggar, även
skruvat ihop
många stolar.
På grund av
skolans växande
antal elever har
det behövts fler
stolar. Stolar
behövdes både i
aulan, men också
i klassrummena.”

också stora svarta stolar som finns i de olika
klassrummen. Fjolårets abiturienter skruvade
dessutom ihop olika fåtöljer. De skapade även
gymnasiets eget café, där många elever väljer
att umgås. Caféets väggar har målats i en mörkgrå färg, och gula och gråa fåtöljer har placerats
där. Efter att fixarteamet uppkommit har skolans utseende förändrats till det bättre. Väggarna har blivit en fröjd för ögonen och stolarna är
vackra och bekväma.

projekt

Emma och Erina tycker att det är roligt att fixarteamet existerar.
– Då får vi vara med och bestämma hur skolan
ska se ut, säger Erina glatt.
– Skolan får dessutom hjälp av oss, säger Emma
och skrattar.

formalia

FIXARTEAMET

formalia

FIXARTEAMET
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Artikeln har tidigare publicerats i ByaNytt.

vardag

BÅDE EMMA OCH ERINA är glada för att de är med i fixarteamet. De
trivs bra och tycker det är roligt att piffa upp skolan. För den som gillar
att vara praktisk är fixarteamet en bra plats. Det bästa är ju ändå att
alla är välkomna precis som de är. Kanske fixarteamet växer sig ännu
större till nästa år?

arbeten

FIXARTEAMETS KOMMANDE ARBETE är att flytta på en stor rund
bokhylla, som står mitt i aulan.
– Vi kommer vara många fler studerande nästa år och därför behöver vi mera plats, säger Erina
– Just nu har vi har närmare 40 stolar i aulan och den stora “abisoffan”. Korsholms gymnasium kommer ha cirka 250 studerande sammanlagt nästa år, därför måste vi hitta fler utrymmen där vi kan vara,
tillägger Emma och skrattar.
Delar av bokhyllan kommer att spridas ut i skolan. Erina säger att de
kommer fylla utrymmet där bokhyllan stått med flera bord och stolar.
De kanske också placerar ut olika soffor. Med hjälp av fixarteamet kommer även nästa års studerande kunna rymmas i aulan på rasterna.

projekt

med rektor Joakim Bonns. Där planerar de inför kommande arbeten
och funderar på nya kreativa lösningar. De studerande får själva komma med förslag, och med smarta idéer bestämma skolans utseende.
– Det är roligt att få fundera och komma på nya saker, säger Erina.

formalia

FÖRSTA ÅRET

av Anton Lindeblad, 1b

vardag

OM MAN SER tillbaka på hur första skoldagen
var så var jag personligen ganska nervös och
spänd fast jag innerst inne visste att jag inte behövde vara nervös för någonting. Jag visste att jag
skulle trivas i KG då största delen av mina kompisar även valde skolan och så har jag under årens
lopp hört så mycket positivt om skolan. Så för min
del blev det en självklarhet vilken skola jag skulle
välja och jag har inte ångrat mig.
Eftersom Korsholms gymnasium inte är en så
jättestor skola så har jag fått lära känna mycket
nytt folk och det finns en sorts gemenskap där alla
har en egen plats. Stämningen är alltid positiv och
glad och man ser alltid framemot att åka till skolan.

arbeten

Det är ganska
ofattbart att det
var ett år
sedan jag började
i gymnasiet och
jag tror att många
kan hålla med om
att tiden har gått
oväntat snabbt.
Samtidigt tror jag
även att största
delen av alla i KG
ser framemot att
ta sommarlov!

projekt

Här & nu

annat
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formalia

FÖRSTA ÅRET

projekt
arbeten
vardag

UNDER LÄSÅRETS GÅNG har vi
skolan på allvar efter att jag insett detta fakhaft både svårare och lättare perioder. Entum. Korsholms gymnasium har en hög nivå
ligt mig var distansperioderna det jobbigaspå undervisningen tack vare många fantastiste jag har varit med om och mot slutet hade
ka lärare. Därför vill jag personligen tacka alla
man svårt att orka med uppgifterna man
lärare och personal för allt jobb de har gjort och
fick. Jag kan tänka
gör för våra studier!
mig att många andra
På grund av corona”Gymnasiet har fått mig att inse
tycker på samma
viruset har vi inte heller
att det är här och nu man ska
sätt. Sist och sluthaft möjlighet att vara
börja planera sin framtid, vad
ligen krävman vill göra eller bli och fundera med om olika evenedes det mycket jobb
vilka slags kurser man ska ta för mang och sådana saker
och tålamod för att
som vi borde ha varit
att komma vidare”
klara av distansen och
med om. Förhoppningssom tur fick man återvis får vi nästa läsår även
vända till närundervisningen och träfuppleva dessa saker och då har man någonting
fa sina kompisar igen. Vi klarade oss bra och
att se fram emot.
många lärare har skrutit om våra prestationer!
Gymnasiet har fått mig att inse att det är här
SKOLANS LEDORD ÄR ambition, diskusoch nu man ska börja planera sin framtid, vad
sion, respekt och samarbete och skolan uppman vill göra eller bli och fundera vilka slags
fyller verkligen sitt motto. Tack för ett underbart
kurser man ska ta för att komma vidare. Jag
läsår och jag önskar er alla ett trevligt sommarhar själv satt mycket tid på skolan och tagit
lov!
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projekt
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vardag

av Sara Ljung, 3b

arbeten

Gymnasietiden
som inte blev som
förväntad

Korsholms gymnasium 2020-21
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Efter det plötsliga mötet ordnades
det dans, inte vilken dans som helst
utan Äldstes dans. Vi små och något
yra studerande var nu plötsligt äldst i
skolan. Men glädjen över att äntligen få
sitta i abisoffan blev inte långvarig då vi
några dagar senare tvingades gå på vår
första distansperiod. Med varierande
framgång och olika stora minnesluckor tog vi oss alla igenom den.

vardag

I TVÅAN BLEV vissa tutorer, andra
blev bättre på pingis och vissa började
förbereda sig på sin första studentskrivning. Även om målen var olika
så var vi alla på väg åt samma håll.

”Med varierande
framgång och olika stora
minnesluckor tog vi oss
alla igenom den”

arbeten

I ETTAN FÖRDES den brokiga gruppen studeranden närmare varandra
tackvare skolans tutorer. Det brokiga
gänget lärde sig också att man inte
känner alla även om man gått i samma
skola i tre år. Sakta men säkert lärde
man sig också att man behöver ha alla
sina 75 kurser för att bli student och om
man får ett D blir det småningom till ett
F och då kan man inte fixa det längre....

Det första mötet med den fruktade
Nämnden med stort N som Söderlund
brukar prata om, blev för vissa värre än
förväntat när de plötsligt tidigarelade
studentproven. Hade man inte börjat
läsa så var man nu inte bara sent ute
utan jättesent ute.

projekt

En brokig årskurs kliver 2018
in genom KGs dörrar i tron om
att deras tid i gymnasiet ska
bli som alla andras. Lite visste
de 65 studerandena att halva
gymnasietiden skulle påverkas
av en global pandemi.

formalia

ABIREFLEKTION

formalia

ABIREFLEKTION

projekt
arbeten

”Efter det plötsliga mötet
ordnades det dans, inte vilken
dans som helst utan Äldstes dans.
Vi små och något yra studerande
var nu plötsligt äldst i skolan”

Korsholms gymnasium 2020-21

JULLOVET SPRINGER IVÄG och vi ska
nu hålla penkkis men med strikta coronarestriktioner bestämmer sig abikommitten för att spara den ”riktiga penkkisen”
tills läget lugnar ner sig. Istället ordnar vi
nu en vecka då vi klär ut oss med olika teman och avslutar det hela med en
klasskamp grenarna är t.ex. Hela havet

annat
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tur var härjade coronan och vi behövde
inte öva in några sketcher eftersom alla
inte fick vara på plats samtidigt. Istället
så filmades allt och det var ju tur för då
kunde man ta om det så många gånger
man vill, eller endera tills det blev bra
eller tills man gav upp och tänkte att
”jaah de duger”.

vardag

HÖSTEN KOMMER OCH vi kan nu
kalla oss abin. Vi tar oss sakta fram genom höstens skrivningar och plötsligt
är det dags för julfest och tydligen är
de vi som ska ordna den. Som vanligt
när vi abi21 planerar något är det i sista
minuten som allting görs. Det filmas
och klipps ihop ännu dagen före. Som

formalia

ABIREFLEKTION

”Lite ledsen är man allt då
gruppen som till slut blivit
enhetlig ska splittras”

projekt
arbeten

DET KÄNNS VEMODIGT men nu har vi klarat av gymnasiet. Vi ska få vår efterlängtade mössa (som man får
ha på inomhus) och ett betyg som i bästa fall kan ta oss
vidare till nästa skola. Lite ledsen är man allt då gruppen
som till slut blivit enhetlig ska splittras. Man vet inte när
man kommer träffa alla nästa gång, men förhoppningsvis kommer den dagen. Och förhoppningsvis befinner
vi oss inte mitt i en global pandemi då.

vardag

stormar och kurragömma. Att säga vem
som vann är att utmana ödet.
Läslovet springer iväg och skrivningarna sker med många säkerhets arrangemang. Dagen då den ”riktiga penkkisen”
ska hållas kommer aldrig och lika bra var
väl det för vi skulle ändå inte ha kunnat
ordna den ”traditionellt” så som vi ville.
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Dagar och tider
11.8 klockan 9.00 med samling i
gymnasiets aula.

Periodindelning

Lovdagar
Höstlov
Jullov
Sportlov
Påsklov
Kristi himmelsfärdsdag

modersmål, läskompetens
psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
engelska, lång lärokurs
finska, lång och medellång lärokurs
matematik, lång och kort lärokurs
religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,
geografi, hälsokunskap
modersmål, skrivkompetens (svenska som andra språk)
främmande språk, kort lärokurs

Våren 2022
tis
15.3
tor
17.3
fre		
18.3
mån
21.3
ons
23.3
fre
25.3
			
mån
28.3
ons
30.3

modersmålet, läskompetens (svenska som andra språk)
främmande språk, kort lärokurs
modersmålet, skrivkompetens
engelska, lång lärokurs
matematik, lång och kort lärokurs
religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, 		
geografi, hälsokunskap
finska, lång och medellång lärokurs
psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

vardag

20 – 22.10
19.12 – 9.1
28.2 – 4.3
15 – 18.4
tor 26.5

mån
13.9
ons
15.9
fre
17.9
mån
20.9
tis
21.9
tors
23.9
			
fre
24.9
mån
27.9

arbeten

1 11.8.2021 – 21.9.2021
2 21.9.2021 – 5.11.2021
3 8.11.2021 – 18.12.2021
4 10.1.2022 – 18.2.2022
5 21.2.2022 – 8.4.2022
6 11.4.2022 – 4.6.2022
Temavecka 25–29.4.2022

Hösten 2021

projekt

NÄSTA LÄSÅR inleds onsdag

formalia

INFÖR NÄSTA LÄSÅR
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formalia

Korsholms gymnasium
Bölesundsvägen 10 A
65610 Korsholm
Finland

Webbadress

Korsholms gymnasium
korsholmsgymnasium

Joakim Bonns
joakim.bonns@korsholm.fi
044 727 1283

Lärare
fornamn.efternamn@edu.korsholm.fi

E-post
gymnasiet@korsholm.fi

Kansli
Ann-Helen Norrgård
ann-helen.norrgard@korsholm.fi
044 424 9229

Studiehandledare

vardag

korsholm.fi/barn-och-skola/
korsholms-gymnasium

Rektor

arbeten

Post- och besöksadress

projekt

Korsholms
gymnasium

Elisabeth Wik-Nylund
elisabeth.wik-nylund@korsholm.fi
044 424 9236
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