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 VAD ROLIGT ATT DU vill läsa vår årsberättelse! Den är indelad i delarna Formalia, Pro-

jekt, 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 par arbeten som stude-

rande producerat under läsåret. Vardag beskriver skolårets viktigaste dagar, vardagen, en 

vardag som även detta läsår långt definierades av coronan vilket bland annat ledde till att 

skolan i flera korta repriser jobbade på distans. I avdelningen annat kan du hitta det som 

inte passar in i någon av de andra avdelningarna :)

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.

års-
berättelse 
2021
2022
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2021–22

års-
betraktelse

Allsång och allmänbildning

 BÄSTA FESTPUBLIK, VI AVSLUTAR IDAG denna skolas ett- 

hundrafjortonde läsår. 

 I en skola av typ Korsholms gymnasium händer det en mängd 

olika saker varje dag. Mycket av det som händer är på ett eller 

annat sätt förväntade händelser som sällan leder till att någon 

blir förvånad, upprymd eller förundrad. Sen händer ibland det 

oförväntade. Fredagen den sjätte maj i år, ca kl. 10 på förmiddagen, 

inträffade en sådan händelse. Under mina snart dryga fem år 

som rektor vid KG har det vad jag vet aldrig inträffat. Också lärare 

som jobbat betydligt längre än fem år i KG var lika förvånade. Det 

som i all enkelhet, men samtidigt med en alldeles magisk kraft, 

inträffade var att en större grupp studerande på åk 2 spontant 

stämde upp i allsång i abi-sofforna. Och för mig var det då, just då, 

som det här fruktansvärda täcket av begränsningar, 

märkliga lösningar, ensamhet och förtvivlan som vi 

kallat corona åtminstone på ett plan drogs bort och in 

strömmade ny luft fylld med sång och glädje. Och vi 

har saknat det så oerhört – det här som på något sätt 

definierar allsången: ”att stå eller sitta bredvid varandra 

och göra samma sak samtidigt”. Att vi är många 

som vågar ge uttryck för en glädje som växer till en 

gemensam glädje där du är inbjuden att delta om du 

vill och vågar. Det finns en enorm kraft i allsången, 

i det när enskilda röster blir någonting större, där vi 

förenas i ett ställningstagande och i en känsla och där 

varje individ med sin röst bidrar till någonting större. 

Joakim Bonns, rektor
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ÅRSBETRAKTELSE

”Om en stund skall vi alla få ge oss hän och 

uttrycka vår glädje, dels genom att förena oss 

med våra blivande studenter i Studentsången 

och sen avsluta vår fest genom att välkomna 

sommaren med all sin lust och fägring i ”Den 

blomstertid nu kommer”. Ibland kan jag tycka 

att vi blir onödigt dämpade i det som skall 

vara vårt gemensamma glädjerus, men jag 

utmanar och uppmanar er att om en stund ge 

er hän i de två allsångerna på vår fest.

 FÖRUTOM ALLSÅNGENS KRAFT vill jag 

idag lyfta fram en annan all-kraft. Gymnasiets 

nya läroplan som togs i bruk det här läsåret 

börjar såhär: Gymnasieutbildningens 

uppdrag är att stärka en bred allmänbildning. 

Med allmänbildning i gymnasieutbildningen 

avses värderingar, kunskaper, färdigheter, 

attityder och vilja med vars hjälp en kritiskt 

och självständigt tänkande individ kan handla 

på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt samt 

samverka med andra och utveckla sig själv. 

Allmänbildning har under de senaste 

decennierna varit en slags slagpåse för en 

mängd olika åsikter. En sådan åsikt har varit 

att allmänbildning egentlig inte behövs, det 

är lönsammare att specialisera sig tidigt. 

Ett annat argument som förts fram är att 

människans behov av allmänbildning 

hela tiden minskar och t.o.m. blir teoretiskt 

omöjligt eftersom världen förändras så 

snabbt att det du lärt dig i praktiken saknar 

relevans bara om något år. 

 Jag skulle hävda att det som hänt i vår 

omvärld de senaste månaderna tvärtom 

visar på ett vi kommer att behöva mer 

allmänbildning för att möta framtiden. 

Tider av stor säkerhet, när framtiden verkar 

vara ganska klar och utstakad inbjuder till 

specialisering. Man har helt enkelt råd att 

se smalt. Men då verkligheten bjuder på 

förändringar i nuet som de allra flesta av oss 

skulle ha betecknat som mer eller mindre 

otänkbara för ett halvt år sen så finns en 

Men då verkligheten 
bjuder på förändringar 

i nuet som de allra 
flesta av oss skulle ha 

betecknat som mer 
eller mindre otänkbara 

för ett halvt år sen 
så finns en trygghet 

i att ha en god 
allmänbildning. 
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ÅRSBETRAKTELSE

trygghet i att ha en god allmänbildning. 

Du har helt enkelt fler verktyg för att 

möta förändringar. Och det är det som 

är gymnasiets uppdrag – att ge dig de 

verktygen och att inspirera dig till att till att 

under hela livet skaffa dig allt fler verktyg. 

Sen gör man ingenting med hela huvudet 

fullt av allmänbildning/kunskap/verktyg 

om man inte använder sin allmänbildning. 

Därför är det allas vår uppgift (och alldeles 

speciellt er uppgift blivande studenter) att 

använda den kunskap vi och ni har, det som 

läroplanen beskriver som att utveckla oss 

själva men kanske framför att i samverkan 

med andra, tillsammans, skapa gott. Eller 

för att uttrycka det på att annat sätt: Vi skall 

sjunga allsång.

 EN SKOLA ÄR EN organism i ständig 

förändring. En stor förändring i ett 

gymnasium är att studerande blir klara med 

sina studier hos oss och att andra inleder 

sina studier. En annan stor förändring är 

att lärare avslutar sin tid hos oss. Vid slutet 

av det här läsåret är det så många som fem 

lärare som jobbat i KG i allt mellan ett och 

drygt 30 år som säger farväl. Åldermannen 

är vårt eget vandrande lexikon Johan 

Söderlund. Om man utesluter datateknik 

(och inte ens här är jag helt säker) 

så kan Johan bidra med insiktsfulla 

kommentarer och kunskapsinlägg kring 

mer eller mindre samtliga ämnen man 

tar upp till diskussion. I kombination med 

sin enorma kunskapsbas, sitt sifferminne 

och sin förmåga att lära sig detaljer kring 

de mest märkvärdiga ting och fenomen så 

är han en fenomenal samtalspart. Att han 

dessutom är ytterst välformulerad, bidrar 

med sin fyndiga humor och aldrig tappar 

fattningen gör honom till sinnebilden för 

den perfekta gentlemannen. Men mycket 

viktigare är att du Johan representerar 

allmänbildningens slagkraft till viken 

också hör förmågan att anpassa sig. Därför 

hyser jag inte några som helst tvivel om att 

du med fäbless kommer att anpassa dig till 

en god tillvaro som pensionär. 

 TESSA, KIRSI, CALLE OCH BELINDA. 
Ni drar vidare eller återvänder till tidigare 

uppdrag. Ni vet att KG inte skulle ha 

klarat sig utan er. Ni valde alla att lägga 

ambitionsnivån mycket, mycket högre än 

detta ”klara sig”. Ni har personifierat KG:s 

ledord ”ambition” under en coronatid där 

många av de strukturer och sätt att arbeta 

som var inkörda plötsligt inte gav det stöd 

i vardagen vi vant oss vid. I en väldigt 

tuff tid så gjorde ni ert yttersta för att 

bibehålla hög nivå på undervisningen 

och stödfunktionerna vid KG. Tack!

 Att ställa sig upp här i talarstolen idag 

och uttala ett tack kan förefalla både 

slentrianmässigt och ganska fattigt. 

Det hör liksom till i den här typen av 

tal. Till de människor som tänker så  vill 

jag säga – idag är det inte sant. Jag är 

fylld av tacksamhet till KG:s studerande, 

lärare och personal, till de politiker och 

tjänstemän som stött oss i våra jobb, för 

allt det vi tillsammas har åstadkommit 

det här svåra läsåret. En dimissionsdag 

som idag kan man få intrycket att 

allt ha varit lätt. Det vet vi att så inte 

är fallet. Det varit ett läsår som ibland 

präglats av svårigheter, oro, ångest, 

misslyckanden och ovisshet. Men det 

här har kombinerats med genuin glädje, 

med samvaro, med framgång och med 

goda samtal. Och inte minst, med en 

förlösandse allsång. 

 

 MED HOPP OM fantastisk allsång och 

ett inspirerande sommarlov önskar jag er 

alla riktigt, riktig varmt välkomna till vår 

dimission och avslutningsfest. Tack!  
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”Därför är det allas vår uppgift (och 
alldeles speciellt er uppgift blivande 
studenter) att använda den kunskap 

vi och ni har, det som läroplanen 
beskriver som att utveckla oss själva 
men kanske framförallt i samverkan 
med andra, tillsammans, skapa gott.”

bi
ld

 Jo
e P

im
en

o
ff

6 Korsholms gymnasium 2021-2022

STAFETTKARNEVALEN 21.5



fo
rm

alia
p

ro
jek

t
arb

eten
v

ard
ag

an
n

at

åk 1
Ahlberg Elis
Ahokas Mette
Andtfolk Valter
Andtfolk Viljam
Autio Emma
Backlund Milton
Berg Nicholas
Berts Adrian
Björkbacka Liv
Björkgren Evelina
Björkman Hampus
Björkstrand Daniel
Båsk Ronja
Carlson Emma
Cederberg Josefin
Crnobrnja Ksenia
Eckerman Rasmus
Eriksson Axel
Esselström My
Fant Noah
Finne Mathias

Finnila Broman Ella
Friman Ben
Furunäs Linus
Godwin Kelvin
Granholm Tessa
Gref Mattias
Gästgivars Lizette
Hagen Mindy
Hahn Felix
Hakala Jeremi
Hakala Nico
Hedström Filip
Holmlund Linus
Kargus Alexander
Karlsson Ciia
Klemets Leo
Koskinen Ellinore
Kronholm Matilda
Kukkonen Emma
Källberg Nico
Kärkinen Emil

Lindahl Lilja
Lindgrén Ida
Lindqvist Alina
Lithén Lina
Ljung Erica
Mannila Victoria
Mård Albin
Niemi Victoria
Nieminen Ella
Nygård Ella
Nykvist Isak
Nylund Einar
Nyström Fredrika
Paasila Markus
Pada Emilia
Pakka Mio
Paulin Kevin
Rodas Celina
Rokala Alex
Rosenberg Fanny
Rönnback Emilia

Sabel Anton
Salonen Ida
Sandvik Emilia
Smeds Guilherme
Stolker Lisa
Storback Zacke
Storgård Ellen
Storm Antonio
Ström Victor
Ståhl Erik
Sundsten Hugo
Säisä Selda
Särs Benjamin
Taipale Anni
Takala Tilda
Udell Oliver
Wargén Liam
Yrttiaho Anni
Åkerman Matias
Österbacka Robin
Österberg Tilde

84 studerande
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STUDERANDE

åk 2 82 studerande

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

Holm Miranda
Jansson Felicia
Kecklund Tuva
Kjellman Isac
Kolehmainen Thomas
Korpela Emma
Källroos Elin
De Lisio Michela
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
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
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 Kevin
Westerlund Kevin
Wik Emma
Wikström Zacharias
Örnberg Emilia
Österback Celina
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åk 3 74 studerande

åk 4
1 studerande

Lönnberg Julia

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
Glader Kajsa
Gästgivars Zakeus
Haldin Evelina
Hautamäki Elin
Hiekkanen Filip
Holm Annona

Hydén Oskar
Hyöty Lucas
Hägg Kasper
Häggblom Linnea
Häggblom Tilda
Ilmarinen Milla
Jaatinen Iisa
Järv Andreas
Kajan Linus
Karlsson Michelle
Karv Wilma
Kattilakoski Victor
Kecko Oliver
Kvist Ayano
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
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
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personalAsplin, Kirsi, gh 1a 
 finska

Backman, Hans 
 historia, filosofi, samhällslära, gh 2a

Bergkulla, Robert  
 gymnastik, gemensam med högstadiet

Björk, Tina 
 finska, gh 3a                  

Bonns, Joakim 
 rektor 

Granberg, Carl-Oscar 
 engelska, gemensam med högstadiet

Heinonen, Jesper 
 matematik, fysik  

Härtull, Lena  
 tyska, engelska, gh 3b       

Kattilakoski, Ann-Sofi  
 bildkonst, gemensam med högstadiet 

Lönnblad, Jenny 
 engelska, franska  
 gemensam med högstadiet

Lönnvik, Belinda 
 studiehandledare 
 gemensam med högstadiet 

Mänty, Viktor

 gymnastik

 gemensam med högstadiet

Nygård, Louise  
 modersmål och litteratur, gh 1b  

Palmberg, Sophia    
 biologi, geografi

Pörn, Irene   
 matematik, datateknik, gh 1c 

Rosenberg-Hiekkanen, Therese  
 speciallärare, gemensam med högstadiet 

Rågård, Siv  
 religion, psykologi, livsåskådning, gh 3c

Stenberg, Carola   
 matematik, kemi, gh 2b        

Sundfors, Magnus 
 dansinstruktör äldstes dans 

Sundqvist, Carola   
 modersmål och litteratur, gh 2c

Sundqvist, Johan 
 musik, gemensam med högstadiet    

Söderlund, Johan  
 historia, samhällslära

Urrutia, Roberto 
 spanska, gemensam med högstadiet

Westerlund, Lilian 
 hälsokunskap  

Wik-Nylund, Elisabeth 
 studiehandledare, gh 4  

Österberg, Leif   
 matematik, fysik

Norrgård, Ann-Helen 
 skolsekreterare  

Hartvik, Nicklas 
 datastöd   

Eklund, Veronica   
 hälsovårdare

Sjölund, Anna 
 kurator

Böling, Mia 
 skolsykolog

Mansikkamäki, Mervi 
 städare

Bergfors, Ulla-Maj 
 städare 

Larsson, Fredrik 
 vaktmästare

Björkqvist, Thomas 
 vaktmästare

Sandqvist, Sune 
 fastighetsskötare

lärare

övrig personal
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  I BÖRJAN PÅ DET nya läsåret valdes en ny 

studerandekårsstyrelse. Årets styrelse bestod av (i 

bakre raden) Emma Wik, Nicole Malmsten, Frank 

Björkbacka, Emilia Pada och (i främre raden)  

Lizette Gästgivars, Erina Hakala (ordförande) och 

Wilma Karv.
11 Korsholms gymnasium 2021-2022
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 NÅGRA SAKER VI HAR gjort under 

året är att vi införskaffat olika roliga 

rastaktiviteter som bordsfotboll och 

airhockey. Men också på elevernas 

önskemål har vi fixat upp existerande 

aktiviteter som pingisklubbor, biljradkö-

er nya spelkort.  

 I höstas hjälpte vi café-teamet att 

komma igång genom ett startkapital 

och så tar vi hand om limsaautoma-

ten, som finns i Mumindalen. Vi spred 

också julstämning i skolan genom att 

klä julgranen.  

 Vi har även kollat igenom trivselreg-

lerna, som var uråldriga. Så vi skrev om 

dem så de blev förståeliga och lite mer 

uppdaterade.  

 

 ÅRETS STORA PROJEKT har varit att 

förbättra skolmaten. Vi hör ofta klago-

mål om skolmaten bland studerande 

Vad har SKS haft för sig?

och nu bestämde vi oss för att ta tag i 

saken. Vi har skickat ut många enkäter 

för att få veta allas åsikter och favo-

riträtter, för att kunna komma med 

förbättringsförslag och allmän feed-

back. Vi har sammanfattat åsikterna 

och förslagen, och nästa på listan är att 

ha ett möte med de som är ansvariga 

för maten.   

  Vi ordnade även dagsverket, som 

blev framflyttat av olika orsaker men 

som lyckligtvis ändå blev av. I år beslöt 

vi att de insamlade pengarna går till 

UNICEF som hjälper Ukrainas barn i 

nöd, då det på grund av kriget i Ukraina 

finns många barn i behov av hjälp och 

som behöver allt stöd de kan få. 

  Några från SKS väljs varje år till 

skolan direktion där vi har möjlighet att 

diskutera och påverka olika ämnen och 

aktuella händelser gällande skolan och 

dess verksamhet. 

 Vi ska ännu i år hinna med att ha 

en gemensam styrelsemiddag, som 

avslutning på årets verksamhet.  

 

 TILL SLUT VILL JAG tacka alla mina 

kära styrelsemedlemmar för ett fint år. 

Fast våra möten har varit lite all over 

the place, så har vi ändå haft kul och 

lyckats ta vettiga beslut. Även ett tack till 

Hasse väg lett oss då vi inte har förstått 

våra uppgifter. Nu vill vi alla önska er en 

trevlig sommar.  

Hälsar Erina och SKS :)  

”I år beslöt vi att de 
insamlade pengarna går 

till UNICEF”

12 Korsholms gymnasium 2021-2022
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  DIREKTIONEN FÖR KORSHOLMS gymnasium har 

under läsåret varit involverad i ett flertal frågor som berör 

skolan med fokus på elevernas trivsel under studietiden.

 Vi har med stor glädje konstaterat att pandemin nu 

verkar avta och vi ser fram emot ett normaliserat sam-

hälle denna sommar och tror och hoppas på att detta 

fortsätter i samma positiva riktning även inkommande 

höst.

 Vi upplever också att Korsholms gymnasium ständigt 

förbättrar studiemiljön och jobbar aktivt för att hela tiden 

förbättra elevernas möjligheter till goda prestationer. Vi 

är också medvetna om den utrymmesbrist som blir mer 

och mer påtaglig i gymnasiet. Diskussionen gällande en 

framtida utbyggnad av Korsholms gymnasium har ak-

tualiserats och diskuterats politiskt och vi ser fram emot 

att fortsätta detta arbete efter en skön och avkopplande 

sommar.

Patrik Pada, direktionens ordförande

direktion
Medlem      Ersättare   
Patrik Pada, ordförande  Magdalena Granö  

Nina Söderberg, vice ordförande Karolina Virta

Marlene Ahlberg    Isak Westerlund 

Susanne Ekblad   Sakarias Liimatainen 

Lukas Enlund   Charlotta Rosenlöf

 

Studeranderepresentanter 21/22
Erina Hakala   Lizette Gästgivars

Emma Wik   Emilia Pada

Lärarrepresentant 
Sophia Palmberg   Jesper Heinonen

Personalrepresentant 
Ann-Helen Norrgård  Anna Sjölund

Sekreterare
Joakim Bonns
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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

Glader Kajsa
Gästgivars Zakeus
Haldin Evelina
Hautamäki Elin
Hiekkanen Filip
Holm Annona
Hydén Oskar
Hyöty Lucas
Hägg Kasper
Häggblom Linnea
Häggblom Tilda
Ilmarinen Milla
Jaatinen Iisa
Järv Andreas
Karlsson Michelle
Karv Wilma
Kattilakoski Victor
Kecko Oliver

Kvist Ayano
Kvist Mattias
Kvist Yoshino
Lahti Nico
Lahtinen Lina
Lindblom Oscar
Lindgrén Oscar
Lundström Oliver
Lönnberg Julia
Malmsten Nicole
Miemois Lucas
Mikkonen Lucas
Neuman Mina
Nyback Eddie
Nylund Selma
Ollikkala William
Omars Edward
Renkonen Noah

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

studenter
3.12.2021

4.6.2022

Hagen Vanja
Kolehmainen Theo
Nylund Markus
Sundsten Viktor
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 VID KORSHOLMS GYMNASIUM utdelas stipendier ur 

ett stort antal fonder med anknytning till någon eller någ-

ra personer. De flesta fonder av denhär typen är arv från 

Vasa svenska samskola, men även nyare förekommer.

Rolf Furuhjelms fond
Fonden är en av de äldsta. Den grundades av Vasa svens-

ka samskolas direktion redan 1918 för att hedra minnet av 

överste Rolf Furuhjelm, som var skolans förste långva-

rigare rektor 1908–15. Han undervisade även i ryska och 

gymnastik.

Margit Ertmans fond
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”.

Sigyn Herrgårds fond
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”. 

Gertrud Wigardts fond
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.

Elin Kocks fond
Fonden grundades under läsåret 1921–22 på basis av ett testamen-

te av Elin Kock, som var föreståndare för Svenska förberedande 

skolan. Avkastningen skall enligt bestämmelserna användas till ett 

eller flera stipendier till ”välartade elever”.

Axel Iverséns fond
Axel Iversén var rektor för Vasa svenska samskola 1916–28 och för 

att hedra hans minne tillkom 1929 denna fond. Den enda bestäm-

melse som finns om avkastningen är att den skall utdelas som sti-

pendium till någon elev i gymnasiet med svenska som modersmål.

Hjördis Bruuns fond
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 kamrat-

skapets idé”.

stipendiefonder
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Ura Johanssons fond
Ura Johansson arbetade vid Vasa sven-

ska samskola som lärare i historia och 

svenska i fyrtio år och när hon avgick 

1947 grundades denna fond. Några 

speciella bestämmelser om hur avkast-

ningen av fondens kapital skall använ-

das finns inte.

Wilhelm Hartmans fond
Wilhelm Hartman hade varit elev i Vasa 

svenska samskola. Han stupade i fort-

sättningskriget 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.

Signe och Ane Gyllenbergs fond
Fonden är från år 1963, då kommerse-

rådet Ane Gyllenberg och hans fru till 

Vasa svenska samskola donerade medel 

till en fond. Avkastningen skulle använ-

das till ett årligt kamratskapspris i första 

gymnasieklassen. Den som får priset 

skall bl.a. besitta ”god karaktär, redbar-

het, hjälpsamhet och ett gott hjärta, 

trofasthet mot kamraterna”.

Lennart Pensars fond
Lennart Pensar var även han rektor för 

samskolan, 1928–62. Han undervisade i 

modersmål och historia och stipendier 

ur denna fond tilldelas följaktligen stude-

rande med goda prestationer i nämnda 

ämnen.

Boris Klockars fond
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.

Ole Bloms fond
Ole Blom var lektor i svenska vid Kors-

holms gymnasium ända från starten 

1975 fram till 1989, då han avled. Fonden 

grundades för att hedra hans minne. Sti-

pendier ur denna fond tilldelas studeran-

de med goda prestationer i modersmålet.

Anna Pärus fond
Fonden har upprättats för att hedra 

minnet av eleven i Korsholms gymnasi-

um Anna Pärus. Avkastningen används 

enligt bestämmelserna till årligt 

kamratskapsstipendium till en eller 

flera duktiga abiturienter, som genom 

ett glatt och positivt sätt sprider glädje 

i skolan.

Micaela Karps fond
Fonden har upprättats för att hedra 

minnet av eleven i Korsholms gym-

nasium Micaela Karp, som avled 1998 

efter en längre sjukdom. Avkastningen 

skall enligt bestämmelserna ges till en 

eller flera studerande med intresse för 

främmande språk.

Henrik Westermarks 
minnesfond
Henrik Westermark var lektor i mate-

matik 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.  
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Per-Erik Backs minnesfond 
Per-Erik Back var lektor i engelska samt moders-

mål 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
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.

Carola Lithéns hyllningsfond
Fonden kan årligen dela ut ett eller flera stipendier 

till studerande vid Korsholms gymnasium med in-

tresse 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. 

Stipendier och premier

 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, Advokat-

byrå Näsman & Båsk Ab, Vaasa Factoring, Vasa Elektriska, Stiftelsen 

Brita-Maria Renlunds minne och Pohjola Norden Korsholm. Pre-

mier 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. 
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stipendiater
Tobias Vestman, Anna Pärus minnesfond
Veronica Ström, Micaela Karps fond
Julia Aspholm, Rolf Furuhjelms fond
Andreas Järv, Rolf Furuhjelms fond
Frank Björkbacka, Lennart Pensars fond
William Ollikkala, Lennart Pensars fond
Elin Hautamäki, Axel Iversén
Michelle Karlsson, Ole Bloms fond
Nicole Malmsten, Sigyn Herrgårds fond
Linnea Häggblom, Ura Johanssons fond
Amanda Åström, Margit Ertmans fond
Christian von Essen, Gertrud Wigardt och Elin Kocks fond
Olivia Backman, Vilhelm Hartmans fond
Ludwig Backman, Vilhelm Hartmans fond
Edward Omars, Henrik Westermarks minnesfond
Clara Smeds, Per-Erik Backs minnesfond
Elias Söderberg, Thomas Öhmans fond
Zakeus Gästgivars, Carola Lithéns fond
Frida Strandback, Carola Lithéns fond
Sara Sandvik, HAB:s stipendiefond 
Kasper Hägg, Svenska skolfonden
Amilia Ahlberg, Svenska skolfonden
Vanja Hagen, Svenska skolfonden
Oscar Lindgrén, Svenska skolfonden
Wilma Karv, Svenska skolfonden
Mina Neuman, Svenska skolfonden
Selma Nylund, Svenska skolfonden
Noah Renkonen, Svenska skolfonden
Yoshino Kvist, Skolans stipendium

Oliver Kecko, Skolans stipendium, Pro Musica
Oliver Lundström, Skolans stipendium
Lina Lahtinen, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Moa Forslund, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Victor Blom, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Julia Lönnberg, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Ayano Kvist, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Gabriel Smeds, AKTIAstiftelsen i Korsholm
Victor Braskén, Svenska folkskolans vänner
Filip Hiekkanen, Svenska folkskolans vänner
Milla Ilmarinen, Svenska folkskolans vänner
Tilda Häggblom, Svenska folkskolans vänner
Jesper Snellman, Svenska folkskolans vänner
Jenny Östergård, Svenska folkskolans vänner
Nikodemus Träskelin, Svenska folkskolans vänner
Rasmus Forsbacka, Svenska folkskolans vänner
Nico Lahti, Svenska folkskolans vänner
Ida Drifell, Vaasa Factoring
Mathias Rönnback, HBL prenumeration
Lukas Backman, HBL prenumeration
Eddie Nyback, HBL prenumeration
Mathias Aspholm, HSS Media prenumeration
Kajsa Glader, HSS Media prenumeration 
Lucas Mikkonen, Vasa Elektriskas stipendium
Markus Bäck, Kvevlax Sparbanks stipendium
Eric Wilhelms, Kvevlax Sparbanks stipendium
Josephine Eklund, Pohjola Norden Korsholm stipendium
Lucas Miemois, Pohjola Norden Korsholm stipendium
Victor Östman, Sverigekontakt i Finland r.f., bokpris
Ylva Smeds, Natur och Miljö, tidningsprenumeration
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stipendiater
Ronja Båsk, Signe och Ane Gyllenbergs fond

Rasmus Eckerman, Signe och Ane Gyllenbergs fond

Lilja Lindahl, Signe och Ane Gyllenbergs fond

Linus Holmlund, Signe och Ane Gyllenbergs fond

Hugo Sundsten, Signe och Ane Gyllenbergs fond

Lisa Stolker, Signe och Ane Gyllenbergs fond

Tuva Kecklund, Hjördis Bruuns fond

Zacharias Wikström, Hjördis Bruuns fond

Lizette Gästgivars, Boris Klockars fond

Nico Källberg, Boris Klockars fond

Oliver Udell, Boris Klockars fond

Matilda Kronholm, Boris Klockars fond

Jeremi Hakala, Boris Klockars fond

Elis Ahlberg, Svenska skolfonden

Ida Lindgrén, Svenska skolfonden

Alex Rokala, Svenska skolfonden

Nella Heikkinen, Svenska skolfonden

Evelin Lundström, Svenska skolfonden

Axel Schauman, Svenska skolfonden

Daniel Björkstrand, AKTIAstiftelsen  i Korsholm

Alina Lindqvist, AKTIAstiftelsen  i Korsholm

Ellen Storgård, AKTIAstiftelsen  i Korsholm

Rebecca Enegren, AKTIAstiftelsen i Korsholm

Alex Lähde, AKTIAstiftelsen i Korsholm

Liza Vestman, AKTIAstiftelsen i Korsholm

Kelvin Godwin, Skolans stipendium

Samuel Svartsjö, Skolans stipendium

Milton Backlund, Svenska folkskolans vänner 

Leo Klemets, Svenska folkskolans vänner 

Antonio Storm, Svenska folkskolans vänner

Alex Forth, Svenska folkskolans vänner

Elin Källroos, Svenska folkskolans vänner

William Palmberg, Svenska folkskolans vänner

Mariella Nylund, Svenska folkskolans vänner

Joel Söderström, Svenska folkskolans vänner

Nellie Sjöblom, Svenska folkskolans vänner 

Sonya Suomela, advokatbyrån Näsman & Båsk

Ksenia Crnobrnja, Natur och Miljö, tidningsprenumeration

Lina Nabb, Natur och Miljö, tidningsprenumeration
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HÄNDELSEKALENDER 

10.8.2021 Lärarnas planeringsdag

11.8 Skolstart

19.8 Fotografering

2.9 Fyra lärare i Ylöjärvi på planeringsdag  

  med lärare från Ylöjärven lukio

9.9 Föräldramöte åk 1, Zoom

13-27.9 Höstens studentskrivningar i KH

24.9 KG på distans

20-22.10 Höstlov

28.10 Högskoledagen, online

12.11 UNI/YH dag i Åbo

12.11 Speleftermiddag med tutorerna

16.11 Föräldramöte åk 2, Zoom

17-18.11 Drygt 30 studerande till Ylöjärven lukio

19.11 UNI/YH dag i Vasa

3.12 Självständighetsfest med studentdimission  

  och Gamlas dans (åk 3, uppskjuten från   

  februari 2021)

13.12 Luciamorgon

18.12 Julfest i Kulturhuset 

19.8

2021–2022
10.1.2022 Vårterminen börjar

17.1 KG på distans

24-26.1 KH åk 9 på besök

27.1 Infokväll för åk 9 och föräldrar streamades på Youtube

31.1 Studerande från åk 9 i Borgaregatan på besök

10.2 Penkkis med traditionellt program

14.2 Tutorerna bjöd alla på kaffe/te + tilltugg

15.2 Föräldramöte åk 3, Zoom

28.2-4.3 Sportlov

15-30.3 Vårens studentskrivningar i KG

31.3 Infomöte inför temaveckan, Zoom

14.4 Gamlas dans (åk 2) i KH:s festsal

25-29.4 Projektvecka med 11 olika parallella projekt

6.5 Öppet hus för föräldrar

9.5 Teater Taimine ”Stormen”

21.5 Stafettkarnevalen, 26 deltagare från KG

27.5 Dagsverksdag, drygt 3000 euro samlades in   

  till Unicef/Ukraina. Planeringsdag för lärare.

31.5-1.6 Tutorskolning av nästa läsårs 12 tutorer 

2.6  Termadag kring välmående

3.6  KG:s tack-samling

4.6 Studentdimisson, streamades på KG:s Youtube-kanal
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14.2

Inspiration

Mera parkering

Pidroturnering

Studentskrivningsstart

Julfest
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TUTORER

 VI BÖRJADE DETTA LÄSÅR med att få 

våra fina hupparis, som vi efter många om 

och men tillslut kom överens om att skulle 

vara blåa. Första veckan skulle vi ha på oss 

våra hupparis varenda dag och hjälpa et-

torna att känna sig välkomna. Sista skolda-

gen på första veckan bjöd vi på glass.

av Liza Vestman

Vi tutorer har under detta läsår 
hittat på mycket olika saker och 
program. I år var vi 12st tutorer, 

föregående år har det varit 
16st. Vi tutorer började med vår 
tutorutbildning i slutet av ettan 

och redan då kändes det som att 
vi alla skulle komma bra överens.

Vi tutorer skulle även vara med på 

några av ettornas lektioner. Vi var tre 

tutorer per klass. Huvudorsaken till 

att vi var med klasserna var för att få 

dem att lära känna varandra och skapa 

en sammanhållning. Vi hade olika 

lära-känna-lekar först och sedan lite 

tävlingslekar och liknande.

Då vi träffades i slutet av ettan skulle vi 

planera för Carpella-dagen som tuto-

rerna alltid ordnar för ettorna i början av 

läsåret så de ska lära känna varandra. Vi 

hade många idéer och fick ihop ett kul 

program. Tyvärr fick vi senare beskedet 

att vi inte skulle kunna ordna Carpel-

la-dagen p.g.a. corona.

Tutorer
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 Eftersom Carpella-dagen inte blev 

av kom vi på en annan idé, vi ville 

ordna en spel-eftermiddag! Jag 

är osäker på varifrån idén kom 

från början men efter mycket 

planering blev den faktiskt av. 

Vi ordnade så att ettorna en hel 

eftermiddag skulle få spela spel. 

Vi hade kortspel, vanliga brädspel 

och fixade även så att de kunde spela 

Tv-spel. Vi bjöd även på mellanmål. 

Spel-eftermiddagen var uppskattad och det 

var roligt att vi fick ordna något sånt.

 UNDER LÄSÅRET HAR vi ordnat flera olika lekar i aulan 

och kahooter, som är en favorit. Vi har även under olika 

högtider bjudit på godsaker, pyntat fint i skolan och ordnat 

program. T.ex. runt jul bjöd vi på glögg och pepparkakor och 

under påsk hade vi äggjakt.

 Att ha fått vara tutor har varit kul och vår tutorgrupp har 

kommit bra överens och vi har haft kul. Hoppeligen har vi 

hjälpt någon och gjort dagen lite bättre med våra program 

och bjudningar. Att få öka trivseln i skolan är ett viktigt upp-

drag och jag tycker vi tutorer har lyckats bra.   

TUTORER
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HÖSTENS STUDENTDIMISSION 3.12

 DÅ JAG VAR 15 ÅR gammal ryckte min storebror in i 

militären. Han satte sig på bussen till Dragsvik och jag 

lämnade kvar hemma, ständigt funderande över vilka alla 

häftiga grejer han fick uppleva nere i Raseborg. Jag minns 

att han kom hem på permissionerna, så kallade loman, 

och sov bort största delen av dem, trött som han var. Men 

mellan powernapsen så berättade han om stugkompisar, 

skjutbanor, stridsövningar, marscher, chefsutbildning, 

båtar och en massa annat skoj och främmande. Jag 

minns också dagen då jag, mamma och pappa satte oss i 

bilen för att köra ner till Borgå och se på spektaklet då han 

bland hur många andra rekryter som helst svor faneden 

och blev befordrad till jägare.

 Det var något där och då, i Borgå av alla ställen, som 

gjorde att min längtan efter att själv en dag stå i den gröna 

Ärade festpublik

Mitt namn är Amanda Rönnblom och jag blev student från allas vårt 
älskade Korsholms gymnasium våren 2020. Efter skrivningarnas blod, 

svett och tårar letade jag mig, som jag själv brukar välja att uttrycka 
det, till skogen genom att påbörja frivillig militärtjänstgöring vid 

Nylands brigad i Dragsvik. 347 dagar, sju stugor, sex befordringar, 
fem vapennummer och två garnisoner senare, hemförlovades jag 
som reservofficer. Och efter sommarjobbets blod, svett och tårar 

flyttade jag till Helsingfors för att påbörja studier i medicin. Så 
om det är någon som är glad och nostalgisk över att ha blivit 

erbjuden att delta i ert firande idag, på denna kombinerade 
självständighetsfest och studentdimission, är det jag. 
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m05:an med Nylands brigads emblem på ärmen växte be-

tydligt. Kanske var det högtidligheten som gjorde det. Kanske 

var samtidigheten i de nyblivna jägarnas svängningar och 

marscherande bara så otroligt imponerande och inspirerande. 

Kanske var det det faktum att jag den dagen, egentligen för 

första gången, såg kvinnor i sådana sammanhang live. Oav-

sett, den dragning till militärtjänstgöring som jag känt sedan 

jag ändå var ganska liten växte nu märkbart. Det hela ledde 

till en läkargranskning, ifyllandet av papper och någon slags 

motsvarighet till uppbåd, men för kvinnor, och efter outhärd-

lig väntan fick jag med skakande händer öppna kuvertet där 

beslut om tjänstgöring meddelades. Och den 6.7.2020 for min 

egen buss äntligen till Dragsvik.

 En av de vanligaste frågorna jag fått före, under och också 

efter tiden i det militära är varför jag egentligen valde att söka 

mig dit. Varför valde jag att fara till ett ställe som många andra 

tvingas att fara till, och som en del till och med pratar negativt 

om? Varför valde jag att bli den som stod ut i mängden genom 

att vara där helt frivilligt och dessutom utan den klassiska 

flinten? Varför valde jag att utsätta min kropp och mitt psyke 

för påfrestning, en påfrestning som i de tyngsta ögonblicken 

kunde upplevas nästan som på gränsen till för mycket? Då jag 

får frågor gällande det val jag gjorde då jag sökte in, så brukar 

jag dra lite på munnen och fråga hur många orsaker den som 

frågat egentligen vill ha. Och vad passar väl bättre än att nu, 

på en självständighetsfest som denna, försöka förklara hur jag 

tänkte?

 För det första ska ni veta att min gammelfammo, det vill 

säga min faffas mamma, var en lotta. Dement som hon var i 

slutet så fick jag inte höra mycket om det av henne, eftersom 

jag dessutom var ganska liten när hon ännu var någorlun-

da klar i tankarna. Det var först efteråt, när jag hörde mera 

om Lotta Svärd-organisationen från andra (inte minst på 

historialektioner) som jag förstod innebörden av det hon 

gjort. När jag skulle hålla en presentation om valfritt ämne 

i en kurs på gymnasiet, så valde jag att ta tillfället i akt, 

rota igenom en låda med hennes tillhörigheter och sedan 

berätta om vad hon och andra lottor gjorde för Finland i 

krigstider. I lådan hittade jag foton på henne, hennes Lotta 

Svärd-kors och till och med hennes lottauniform. Dessutom 

fanns där, i samma låda, också spännande grejer från min 

gammelfaffa, hennes man, såsom kors och brev från kriget. 

Förutom rent fysiska grejer gav denna låda mig dessutom 

ett motiv till att följa drömmen om att rycka in i militären: 

jag ville nämligen ta till mig arvet som jag upplevde att min 

gammelfammo gett mig, jag ville gå i hennes fotspår, om än 

med maihare på istället, och också själv vara en stark person 

som gör det hon anser vara rätt för henne. Att jag dessutom 

då skulle gå i fotspåren av männen i min släkt kändes också 

som en rolig möjlighet, och utmaning.

 För det andra är det såklart fråga om ett ställningstagande 

i jämställdhetsfrågor. Jag har ofta svårt att förstå att det ännu

”En av de vanligaste frågorna jag fått 
före, under och också efter tiden i det 
militära är varför jag egentligen valde 

att söka mig dit.” 

HÖSTENS STUDENTDIMISSION 3.12
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i vår moderna värld kan finnas system 

som baserar sig endast på kön. Inte nog 

med att det i tjänstgöringens fall handlar 

om att männen blir bundna till en viss roll, 

må det så vara soldat eller civiltjänstgörare, 

utan dessutom tycker jag att man länge 

förbisett kvinnornas förmågor. Det vanli-

gaste argumentet jag hört då jag snubblat 

över diskussioner huruvida värnplikten i 

framtiden borde falla även på kvinnornas 

axlar är att Finland inte har vare sig behov 

av eller resurser för att inviga exakt alla i 

detta ansvar, och då är det tydligen mest 

naturligt att man håller det som det alltid 

varit eftersom det är störst chans att män-

nen besitter fysik på den nivå som anses 

behövas.  Och visst, man kan absolut ha 

fördel av god fysik i en hel del militära 

uppgifter, och som den medicinstude-

rande jag ändå är så kan jag inte frånse 

det faktum att det finns en viss skillnad 

på förutsättningarna män och kvinnor 

har till fysisk styrka rent biologiskt. Men 

god fysik är långt ifrån den enda ingredi-

ensen i receptet på en lämplig försvarare 

av Finland. Egenskaper såsom viljestyrka 

och motivation kompenserar ofta andra 

eventuella brister, och är definitivt inte 

fast i ett specifikt kön. Plus, det bör ännu 

poängteras att kvinnor absolut kan träna 

upp sig till helt grym fysik trots andra för-

utsättningar. År 1995 började man äntligen 

inse att det finns utrymme för förändring 

och sedan dess har också vi kvinnor fått 

utföra militärtjänstgöring, frivilligt. Kvin-

norna som ända sedan det året tagit del av 

det finska försvaret har visat samhället att 

gamla system går att ändra på, och att folk 

som på grund av vissa egenskaper tidigare 

förbisetts kan visa sig vara exakt vad som 

behövs. För när man väl befinner sig i 

sitt truppförband upplever jag det vara en 

jämlik situation utan särskilda förutfattade 

meningar. I alla fall märkte jag själv inte av 

någon annan behandling fastän jag hade 

flätat mitt hår i en knut istället för att raka 

av det. Inte från vare sig överordnade eller 

underordnade. Ja, annat än det faktum 

att de sistnämnda i vissa stunder glöm-

de bort att jag skulle tilltalas fru, och inte 

herr aspirant. Trots att det aldrig uppstod 

motsvarande fenomen för mina manliga 

chefskompisar så är det väl kanske en liten 

detalj.

 Den tredje saken jag skulle vilja lyfta 

fram är samhörigheten. När min bror kom 

hem med sina berättelser observerade jag 

på nära håll hur de som varit i militären 

har något som mest kan liknas vid en 

egen kultur. Jag menar, det finns ju fak-

tiskt till och med som ett eget språk inn-

anför portarna, till och med två ifall man 

tar den finska inttin med i kalkyleringen. 

Och är man inte med i denna kultur och 

förstår detta språk kan det lätt bli så att 

man känner sig utanför, särskilt om man 

är intresserad av ämnet men bara konstiga 

ord flyger ovanför huvudet på en. Dessut-

om har det hänt mer än en gång när den 

”Egenskaper såsom viljestyrka och motivation 
kompenserar ofta andra eventuella brister, och 

är definitivt inte fast i ett specifikt kön.” 

HÖSTENS STUDENTDIMISSION 3.12
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yngre jag deltog i diskussioner kring militären och värnplikt 

att män vänt sig till pojkar i sällskapet och sagt ”det där förstår 

ni, eller det där ser ni sen om några år när ni själva rycker in”, 

utan att ta mig i beaktande. Att helt bli förbisedd i sådana situ-

ationer och att så tydligt vara utanför gemenskapen triggade 

envisheten inom mig och jag tänkte, ibland för mig själv och 

ibland till andras förvåning högt, att det kommer jag också se. 

Nu, efter tiden i militären, är samhörigheten som jag tidigare 

var avundsjuk på, men som såklart även inom min konting-

ent byggdes upp, det som jag värdesätter mest med mina 347 

dagar i det gröna. Att ha fått se vad lycka över avklarad ba-

rettmarsch och lättnad över avklarad ledarskapsmarsch, vad 

samarbete för att hålla humöret uppe trots inte ens tre timmar 

sömn och vad gemensamt klagande över att ha fått samma 

sorts påsmat för fjärde dagen i rad på en övning kan göra för 

gruppandan är något jag uppskattar enormt och tar med mig 

som ett kärt minne tills dess att jag går och blir dement.

 Härnäst vill jag gå in på den huvudsakliga orsaken till att 

tjänstgöra i militären. För som vår löjtnant på grundenhet-

en valde att uttrycka det: ”Om det är någon av er som ryckt 

in med personlig utveckling som största motivering kan ni 

lika gärna fara hem nu direkt, ni är här för att lära er försvara 

ert land, punkt slut”. Som frivillig reservist är jag ju nämligen 

precis som alla andra reservister bunden till att, då eventuella 

krissituationer uppstår, försvara Finland i den uppgift jag är 

utbildad till. Jag ska kunna tillämpa det som jag lärt mig så 

långt tillbaka som under rekrytskedet, och leda min trupp 

enligt hur jag blivit lärd under min beväringschefsutbildning. 

Klart att personlig utveckling är rolig att följa med, för mig kan-

ske särskilt då jag helt tänkte om och gick Reservofficersskolan 

på militärpolislinjen istället för att bli medicinalmanskap, som 

jag planerat från början. Och särskilt utmanande blev det då 

jag dessutom mitt i allt tjänstgjorde på landets andra officiel-

la språk, just i och med utbildningen i Fredrikshamn. Men 

utvecklingen är bara en biprodukt eftersom allt i grund och 

botten ju handlar om att vara beredd att ställa upp för Finland 

vid behov. Det här är definitivt ett budskap som mina elever fick 

höra mig som hjälputbildare försöka dela med mig av, tro mig.

 DET FINNS NÅGRA NYCKELORD gällande min syn på det 

hela: arv, strävan efter jämlikhet, möjligheter, samhörighet, 

drömmar och utveckling. Allt det här förknippar jag starkt med 

min tid i Dragsvik, och vet ni vad? Det här är också sådant jag 

förknippar starkt med Finland, eller vårt land som Runeberg 

skulle ha sagt. För är det inte så, att vi som finländare ändå har 

ett visst arv då vi bor i ett land som nu varit självständigt i 104 

år och hunnit vara med om en hel del? Och strävar vi inte i 

Finland efter ett alltmer jämlikt samhälle? Fastän det ännu inte 

är perfekt så rör vi oss inte ändå åt rätt håll hela tiden? Känner vi 

inte samhörighet med människorna som omger oss, sam-

hörighet med våra nära och kära? Har vi inte alla möjligheten 

att påverka vem vi vill vara, vad vi vill bli, och kämpa för våra 

drömmar? Har vi inte en så pass trygg miljö att växa upp i att 

man kan utvecklas till den man vill vara och hitta en plats åt sig 

själv som man trivs med? Jag anser att ja, det har vi, och det kan 

vi just idag vara stolta över. Tack!  

HÖSTENS STUDENTDIMISSION 3.12
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SAMARBETE MED YLÖJÄRVEN LUKIO

 VÅR RESA TILL YLÖJÄRVI började den 17.11 då 

vi startade med bussen från skolan och anlände 

till Ylöjärvi på morgonen. Under första dagen fick 

vi träffa de Ylöjärvi-studeranden vi hade jobbat 

med via Teams och delta i programmet de gjort 

åt oss. Vi fick se på deras föreställning om kli-

matförändringen till vilken även hörde sång och 

dans. Under dagen såg vi på våra abistuderandes 

presentationer om vår skola och Korsholm, som 

de gjort åt Ylöjärven lukios ettor. På kvällen åkte 

vi tillbaka till skolan för en spelkväll där vi också 

bakade pepparkakor och åt pizza. De flesta av oss 

övernattade på ett hostel medan några var hos 

värdfamiljer.  

Vår resa till 
Ylöjärvi 

Meidän koulullamme oli 
tämän lukuvuoden aikana 

mahdollisuus osallistua 
projektiin Ylöjärven 

lukion kanssa. Tämä 
lukio sijaitsee lähellä 

Tamperetta. Teimme töitä 
Ylöjärven oppilaiden 

kanssa etänä, kunnes me 
matkustimme Ylöjärvelle 

koulun kanssa. Meidän 
koulustamme sinne lähti 

32 oppilasta ja kolme 
opettajaa.  

 Viimeisenä päivänä meidät jaettiin ryhmiin 

Ylöjärvi-opiskelijoiden kanssa. He pitivät meille 

kiertokävelyn Tampereella ja kertoivat kaupungin 

historiasta. Me opimme Tampereen teollistumisesta 

ja Tammerkoskesta. Päivän aikana kävimme jopa 

Muumi-museolla ja myös pienessä konsertissa, 

missä yksi entinen Ylöjärvi-opiskelija lauloi ja soitti 

kitaraa. Kiertueen jälkeen saimme pari tuntia va-

paa-aikaa ennen kotiinlähtöä.  

 RESAN TILL YLÖJÄRVI var en bra möjlighet för 

studerandena att förstärka sin finska och lära känna 

varandra bättre. Vi ser fram emot det att Ylöjärvi-stu-

derandena kommer för att hälsa på oss i Korsholm.  

av Emma Carlson, 1a
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TEMAVECKA: KULTUR- OCH MEDIARESA TILL HELSINGFORS
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TEMAVECKA: KULTUR- OCH MEDIARESA TILL HELSINGFORS

 PÅ TISDAG TOG VI ett tidigt tåg ner till Helsingfors. Då vi kom fram 

vandrade vi till vårt hotell, Scandic Park. Senare gick vi till Ode och träf-

fade journalisten Anna Korkman. Hon berättade om hennes jobb som 

journalist och hur det är att jobba på HBL.

 Onsdagens program började med att vi åkte med metron till Förlaget M. 

Vid förlaget berättade redaktören Hanna Ylöstalo om förlagets verksam-

het. Alla fick varsin bok i slutet av besöket. Efter besöket vid förlaget fick vi 

tid för lunch och fritid. Sedan hade vi ett ordkonstpass vid biblioteket Ode. 

Under ordkonstpasset gjorde vi blackout poetry på uppslag från Nationen 

och samlade intryck av Ode i en tankekarta. 

 På eftermiddagen besökte vi Vasa nation, där Carola var aktiv under sin 

studietid. Kuratorn och styrelsens ordförande visade oss runt och presen-

terade nationens verksamhet. Vi fick även tävla i en Kahoot där Carola tog 

hem segern. Efter nationsbesöket åt vi en gemensam middag vid restau-

rang Manala. Den finns i nationshuset Ostrobotnias bottenvåning. I den 

fint inredda restaurangen njöt vi av allt från pizza till oxfilé i gott sällskap.

Under temaveckans första dag förberedde vi oss inför resan till 
Helsingfors. Vi läste romanen Nationen (2020) av Michaela von 

Kügelgen. Boken handlar om karaktärerna Astrid, Saga och Mikaels 
studieliv. Förutom detta förberedde vi också frågor till romanens 
författare, Förlaget M och journalisten Anna Korkman från HBL.

 På torsdagen fick vi besöka två olika 

studieprogram: Utbildningsprogrammet för 

nordisk litteratur (Nordica) och Svenska so-

cial- och kommunalhögskolan (Soc & kom).  

Där fick vi bekanta oss med journalistutbild-

ningens övningsredaktion Smocka. En del 

av våra studerande blev intervjuade både för 

radio och webb. Torsdagen avslutades med 

fritid och en tågresa hem till Vasa.

 PÅ FREDAG SAMLADES VI allihopa vid KG 

igen. Vi gjorde efterarbete och förberedde 

vårt program till öppet hus som var fredagen 

den 6 maj.  

Skrivet av hela projektgruppen
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TEMAVECKA: VÄRMELABORATIONER

 PÅ MÅNDAGEN ÅKTE värmelabbsgruppen till Novias 

skolcampus, och till Technobothnia byggnaden. Techno-

bothnia är en byggnad i Novias skolcampus som används 

för ellära, mekanik, vatten och allt möjligt annat, byggna-

den samsas mellan tre olika skolor, Novia, VAMK och Vasa 

Universitet. När vi var framme vid Technobothnia hade 

vi som uppgift att utföra fyra olika laborationer efter att vi 

blivit indelade i fyra grupper. Varje grupp skulle göra två 

laborationer per dag. Dessa laborationer testade verkligen 

ens förmåga, man var tvungen att tillämpa allt man lärt 

sig under fysikkurserna i ettan. I addition till detta skulle vi 

skriva en labbrapport på laborationerna vi utfört.

På första dagen utförde vi två stycken av de här laboratio-

nerna plus lite extra info angående Techno Bothnia, novia 

och hur schemat ser ut för restan av veckan.

 På den andra dagen vid Novia fick vi en rundtur av 

Technobothnia byggnaden av en expert, hon visade oss 

runt byggnaden och visade alla maskiner och vad de gör. 

Och så utförde vi också två till laborationer förstås.

 DE FÖLJANDE DAGARNA under temaveckan tillbringade 

vi i KG. Där gjorde vi klara våra labbrapporter och annat ex-

tra arbete vi blivit tilldelade. I addition till detta förberedde vi 

en powerpoint och några frågor till öppet hus fredag 6.5.  

Värme-
labora-
tioner på 
Novia
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TEMAVECKA: PROGRAMMERING

 PÅ MÅNDAGEN SÅ började vi med att Jesper gick igenom grun-

derna för att kunna programmera. Vi började planera vårt projekt 

som skulle bli en kalender med en ”to do”-lista. Det var svårt att hitta 

alla olika koder för att få ihop kalendern och vi höll på hela dagen 

med att googla runt på olika sidor. På tisdagen började alla att jobba 

på sina projekt. De flesta gjorde olika sorts spel. Under veckan fort-

satte de att utveckla sina spel för att få dem att fungera utan problem. 

 Vi laddade ner olika program för att kunna koda våra kalender.Då 

vi hade fått klart vår kalenderdel så fixade vi en lämplig bakgrund . 

Vi programmerade in olika fält där man kunde skriva in olika saker 

på sin ”to do”-lista. Senare under veckan så sökte vi upp olika koder 

för att kunna få ihop de olika knapparna så att de sedan skulle kunna 

fungera ihop. Vi satte även in fler fält för att kunna skriva in flera 

saker på ”to do”-listan. Vi kopplade ihop en notepad med en knapp så 

när man skriver i fältet under kalendern så sparas det till notepaden.

 DE ANDRA I GRUPPEN utvecklade olika spel under veckan, till 

exempel olka varianter av snake, cookie clicker och zombiespel.  

Programmering 
i Python

Emilia Boberg & Celina Österback
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TEMAVECKA: STREETSMART

 PÅ MÅNDAG MORGON samlades 

hela gruppen med gruppledar-

na Sophia Palmberg och Belinda 

Lönnvik i klassrum 8 och påbörjade 

första hjälpen kursen vi avlagde un-

der temavecka. Kursen tog oss hela 

måndagen, två timmar på tisdag och 

sedan ännu hela onsdagen. Under 

kursen lärde vi oss bland annat hur 

man vänder en medvetslös person 

i sidoläge, hur man hanterar sår, 

återupplivning och hantering av 

olika sjukdomsfall. Även olika typer 

av kahooter användes i undervis-

ningen. Första hjälp-kursen leddes 

av Camilla Mäkinen.  

 Efter tisdagens två timmar av 

första hjälpen kurs fick vi besök 

av Tom Lindell. Han presenterade 

den så kallade 72h-utbildningen. 

Street
smart

TEMAVECKA: STREETSMART
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72h-utbildningen är en utbildning 

om hur man ska klara sig utan vatten 

och el under tre dygn. Efter pre-

sentationen hade vi en hahoot som 

Valter vann. Sedan lottades även tre 

brandvarnare ut som Josefin, Kelvin 

och Valter vann. 

 Klockan 13.00 på tisdagen sam-

lades gruppen i OP-arenan och gick 

igenom en självförsvarskurs som 

leddes av Linda Holm. Vi jobbade i 

par och gick igenom många olika 

typer av rörelser för att ta sig loss ur 

olika handgrepp.

 

 TORSDAG VAR STADSUTFLYKT. 
Klockan 9.15 åkte bussen iväg från 

skolan mot stan. I stan skulle Street- 

smart-gruppen delta i Escape room 

”Gruppen delades in i 
sex mindre grupper och 
under dagens lopp var 
två grupper åt gången 

parallellt med varandra 
och skulle ta sig ut ur 
ett rum på en timme” 

vid Find-Out i Rewell center. Grup-

pen delades in i sex mindre grup-

per och under dagens lopp var två 

grupper åt gången samtidigt i varsitt 

Escape room med uppgift att ta sig 

ut ur rummet på en timme. Grupp 

1, 2, 5 och 6 lyckades ta sig ut. Under 

tiden de andra höll på med Escape 

room var resten ute på stan och 

shoppade kläder och mat. Juku var 

ett populärt matställe som många 

tog sig till och åt sushi. En annan 

uppgift var att söka upp de ställen där 

det finns defibrillatorer i centrum av 

Vasa. Bussen gick från stan klockan 

14.15 och dagen slutade när bussen 

anlände till KG.  

 

 PÅ FREDAG FÖRMIDDAG produce-

rade vi material till öppet hus-dagen 

6.5. Olika typer av infovideor om vad 

vi gått igenom under veckan har 

klipptes ihop. Efter lunchen kom polis 

Kjell Nylund på besök till skolan. Han 

berättade om hur en vardag som polis 

kan vara och hur det är att ta sig in i 

skolan. Det var väldigt intressant och 

vi ställde många frågor!  

TEMAVECKA: STREETSMART
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Med Helsingfors i centrum

TEMAVECKA: MED HELSINGFORS I CENTRUM

Under temaveckan 25–29.4 åkte ett gäng på 17 studerande 
samt Hasse och Jocke ner till Helsingfors på en resa med 
temat ”Med Helsingfors i centrum”. Vårt tema gick ut på att 
lära oss om Finlands historia och besöka historiska platser 
i Helsingfors centrum. Vi åkte ner med tåg och tillbringade 
tre dagar i staden som var full med saker att se.
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TEMAVECKA: MED HELSINGFORS I CENTRUM

 VI BEGAV OSS först till Sveaborg, ön 

som byggdes som en försvarsfästning 

när Finland var en del av Sverige. Ön 

var mycket större än vi trodde och där 

fanns mycket att se. Bland annat såg vi 

Sveaborgs kyrka, soldater från Sjökrigs-

skolan och ubåten Vesikko. Det som be-

rörde mig mest var att se spår av alla de 

människor som idag bor på ön. Vi såg en 

liten pojke komma hem från skolan med 

ryggsäck på ryggen och en fotbollsplan 

där det låg en fotboll. Det känns häftigt 

att en ö som förr fungerade som försvar 

tidigare nu är en stadsdel som ger hem 

åt närmare 1000 invånare.

 Dagen efter besökte vi Uspenskij- 

katedralen, som var vacker, samt Presi-

dentslottet där vi såg ett vaktbyte. Vårt 

nästa stopp var biblioteket Ode, som vi 

alla blev mycket fascinerade av. I biblio-

teket fanns verkligen allt man kan tänka 

sig behöva till olika tillfällen och det var 

också mycket modernt och fint. Biblio-

teket gav känslan ”det här kunde jag inte 

ha gjort bättre”.

 DET JAG SÅG mest framemot under re-

san var Finlands Nationalmuseum. Där fanns 

närmare 500 000 artefakter, bland annat tsar 

Alexanders I:s stol och en massa smycken. Det 

häftigaste som fanns i museet enligt mig var det 

inglasade spåret av ett skott från inbördeskriget 

i Finland. Det kändes häftigt men på samma 

gång otäckt att med egna ögon se vad kriget 

lämnat efter sig.

 Vi besökte även Tempelplatsens kyrka samt 

konstmuseet Amos Rex, där vi såg en konstut-

ställning med temat ”Under jorden”. Enligt mig 

var konsten svår att förstå och allting kändes 

den inte som konst, men det var ändå roligt att 

se. Tempelplatsens kyrka var mycket speciell 

och en stor kontrast till andra kyrkor. Den var 

mycket minimalistisk med fina färger samt 

vackert tak, vilket jag tyckte mycket om.

Under resan lärde jag mig mycket om Finlands 

historia och det var roligt att se alla platserna där 

olika historiska saker hände. Helsingfors är en 

trevlig stad och det var kul att röra sig med spår-

vagn i staden. Vi i gruppen lärde även känna 

varandra bättre och vi hade roligt tillsammans. 

Denna resa flyger rätt in i långtidsminnet.  
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av Lizette Gästgivars & 
Matilda Kronholm

Må 
bra-
dagar 

 FÖRSTÅS FANNS DET olika teman runt målet. De första teman vi 

behandlande var självkännedom, självkänsla och stresshantering. 

Här fick vi besök av Sofia Sandvik och Hannah Skogström. 

 Sofia och Hannah hade förberett olika aktiviteter, till exempel att 

välja två bildkort – ett om en svaghet man har som man vill förbätt-

ra och ett om en styrka man har. Som avslutande aktivitet fick vi 

också lära oss hur man gör fattiga riddare på trangia-kök. 

 Nästa tema vi fick ta del av var kost. Därför packade vi ihop våra 

saker och tog oss in till Vasa stad där fick träffa Susanna Strand-

back och Silvia Englund på Folkhälsan. Där blev det kökshäng med 

Sanna och Silvia. De lärde oss hur man förbereder olika vegetariska 

rätter. Vi fick tillreda hummus, rostade kikärter, overnight oats och 

mycket mera. Sedan åt vi allt tillsammans.

 Vi fick även besöka escapespelet FindOut. Det gick ut på att man 

blev inlåst i ett rum och med hjälp av ledtrådar skulle man ta sig ut. 

Vi blev indelade i två grupper och ena gruppen hann ta sig ut med 

sex minuter kvar på klockan medan den andra gruppen tyvärr inte 

hann ta sig ut. Under tiden vi var instängda i rummet behövde man 

verkligen använda hjärnan, lite hjärngympa behövs också för att 

man ska må bra!

 Efter en timme vid FindOut gick vi till restaurang Rosso för att få i 

oss lite mat. Då vi hade ätit gick vi till Kappsäcken där vi alla över-

nattade tillsammans. Vi avnjöt en mysig kväll med födelsedagskaka, 

bastu och spännande pidromatcher. 

Gruppen som fick 
genomföra Må bra-
dagarna bestod av tretton 
flickor och två lärare från 
Korsholms gymnasium. 
Det fanns ett övergripande 
mål med hela veckan och 
det var att vi skulle må bra. 

TEMAVECKA: MÅ BRA
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TEMAVECKA: MÅ BRA

Som nästa gäst kom Malin Knip till KG för att hålla två 

presentationer om sömn och motion, något hon är väldigt 

insatt i. Under sömnföredraget fick vi bland annat lära oss 

om vad som händer i vår hjärna när vi sover och drömmer. 

Malin berättade om de olika sömnstadierna och vi fick veta 

mycket intressanta saker om motionen, men det viktigaste 

var nog att man ska försöka få in motionen i vardagen och 

röra på sig. 

 ETT STORT TEMA som vi behandlade under veckan var 

psykisk hälsa. Där hade vi Erika Strengell som gäst. Erika 

hade många diskussionsuppgifter som vi fick göra i små 

grupper. En av uppgifterna vi skulle genomföra på egen 

hand var att vi skulle rita upp en tankekarta om hur vårt 

sammanhang ser ut, där ingick bland annat familj och 

hobbyer. 

 Eftersom rörelse och motion är väldigt viktig för att vi 

ska må bra, hade Erika skapat en danskoreografi som vi fick 

lära oss. Vi började först med en uppvärmning med olika 

dansgenrer som till exempel balett. Erika hade förberett en 

jazzkoreografi med långsamma steg, så alla kunde hänga 

med. Hon höll även ett föredrag om sexualitet där vi fick ta 

del av utomstående människors åsikter om sexualunder-

visningen då de gick i grundskolan och vad de skulle ha 

velat lära sig då. 

 Som avslutning på veckan bjöd gruppens lärare, Siv och 

Lilian, på kaffe, mjöd, chokladtårta och munkar.  
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TEMAVECKA: SUOMUSSALMI

På äventyr i 
Suomussalmi

Under temaveckan reste en grupp på 15 
studerande och 2 lärare till Suomussalmi för att 
bekanta oss med Östra Finland och studerande 
därifrån. Vi reste i väg på måndag morgon från 

KG och den 7 timmar långa bussresan skulle inte 
bli så långtråkig som man kunde tro. Vi umgicks 

i bussen, spelade spel, lyssnade på musik och 
hade det allmänt roligt.  
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 NÄR VI KOM FRAM till Suomussalmi på efter-

middagen inkvarterade vi oss i vårt boende vid 

Roinilan Leirikeskus, där vi skulle spendera tre 

nätter tillsammans med studerande från Suomus-

salmen lukio. Kvällen gick till största del åt att lära 

känna de finska studerandena genom olika typer 

av lekar. Efter ett ordentligt kvällsmål var det dags 

att lägga sig. 

 På tisdag morgon begav vi oss i väg till det 

finskspråkiga gymnasiet och gick på en rund-

vandring i skolan, vi deltog även i ett par lektioner. 

Efter en lunch på skolan bytte vi om till frilufts-

kläder och tog bussen till Raatteen portti, som är 

ett krigsmuseum med fokus på vinterkriget. Vi 

fick en rundvandring på museet av en guide, som 

berättade om olika händelser och objekt som 

var aktuella när det kom till kriget. Efter rund-

vandringen begav vi oss ut på en vandringsled 

iklädda snöskor. Att gå med snöskor var en ny 

upplevelse för många och vissa uppskattade det 

mera än andra. Efter vandringen åkte vi tillbaka 

till lägergården. Kvällen spenderades på olika 

sätt, vissa gick i bastu medan andra umgicks 

och spelade kort. Vår första hela dag i Suomus-

salmi var nu slut och vi såg fram emot nästa. 

 Vår sista hela dag i Suomussalmi började med 

en tidig uppstigning. Efter ett snabbt morgon-

mål bar det i väg till Hossa nationalpark där vi 

skulle spendera största delen av dagen. Efter en 

timmes lång bussresa, där många valde att ta 

Här valde 
några att gå en 

lång men fin 
vandringsled 

i snöskor, 
medan de andra 

tände eld och 
började på med 
matlagningen.

”

TEMAVECKA: SUOMUSSALMI
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igen den lilla sömn man fått under natten, var vi framme vid 

nationalparken. Här valde några att gå en lång men fin vand-

ringsled i snöskor, medan de andra tände eld och började på 

med matlagningen. Vi åt sedan gemensam lunch vid en grill-

plats i nationalparken. Efter den goda lunchen som bestod av 

fisksoppa och plättar, begav vi oss till bussen för att åka tillbaka 

till Suomussalmi. På kvällen åkte vi till det lokala spat, här valde 

några att gå på gym och resten simmade. Vår sista dag började 

gå mot sitt slut och efter badet var de flesta trötta. Tillbaka på 

lägergården gjorde vi upp en eld och grillade korv. Sedan lekte 

vi mera lekar med Suomussalmi-studerandena, för att umgås 

mera. Eftersom detta var den sista kvällen valde några att ta ut 

det mesta av resan och stannade uppe länge och spelade kort. 

 

 MED MINDRE SÖMN än vad som kanske behövdes steg vi 

upp klockan 7:30 på torsdag morgon och packade våra väskor. 

Sedan åt vi frukost och så bar det av hemåt till Korsholm. Vi 

tackar Suomussalmi för en rolig resa och vi ser fram emot att få 

visa Suomussalmi-gruppen Österbotten i början av augusti.  

TEMAVECKA: SUOMUSSALMI

42 Korsholms gymnasium 2021-2022



fo
rm

alia
p

ro
jek

t
arb

eten
v

ard
ag

an
n

at

 UNDER TEMAVECKAN jobbade en grupp med musik i Lappfjärds folk-

högskola (LAFO). Gruppen jobbade fram tvåspråkiga demolåtar och fick 

hjälp av Janne Hyöty och Josefin Sirén. Bland annat Niklas Kronqvist från 

Lappfjärds folkhögskola hjälpte till med inspelning och mixning.

Förutom en upplevelse var detta låtskrivarhackaton också en tävling…

… och tävlingen är nu avgjord! Juryn har utsett låten ”Hjärtats band” till 

vinnare. I sången medverkar Anni Taipale (KG), Filip Rönnlund (Vasa 

övningsskola) och Antti Itkonen (Tammerfors svenska samskola). Juryn 

bestod av Janne Hyöty, Josefin Sirén och Svenska Yles musikchef Amie 

Borgar.

 NÄSTA STEG ÄR att med Janne Hyötys hjälp spela in låten i hans studio. 

När låten är färdig publiceras den. Håll utkik!  

 YLE: Under några intensiva dygn 
träffades ungdomar från Korsholm, 
Vasa och Tammerfors för att 
tillsammans skriva och spela in låtar. 
Det här inom ramen för projektet 
Hallå Hackaton! Pia Lagus träffar en 
del av hackatongänget i Korsholms 
gymnasium.

 LÄNK: Här presenterars tema-
veckans låtskrivarhackaton på Yle  
arena. Du har också chansen att få 
lyssna till de fyra låtar som skrevs 
under veckan.

TEMAVECKA: LÅTSKRIVARHACKATON

Hjärtats 
band
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Österbottens Försvarsgille rf - 
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta 
ry ordnar varje år en essätävling 
kring fosterländska ämnen för 
gymnasier och grundskolor i 
Vasa och Korsholm. Detta år 
premierades  Nora Lindéns essä, 
med vilken hon vann pris för en 
bra text i gymnasieklassen. 

STUDERANDEARBETEN / ESSÄTÄVLING
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 MÅNGA TÄNKER HELT klart direkt på fientliga utomjordingar när de 

hör rubriken Fred i rymden -en utopi. Det kan mycket väl hända att det 

någon gång i framtiden uppstår konflikter med en främmande civilisa-

tion. Men inom den närmaste framtiden är det nog högst troligt att det 

är mänsklighetens egna interna konflikter som skapar ofred i rymden.  

 Freden i rymden är redan på gränsen att försvinna med tanke på 

hur många satelliter som kretsar runt jorden hela tiden. Det finns säkert 

redan många satelliter som kan spionera på andra stater. Skapandet av 

satelliter med kapaciteten att avfyra missiler skulle kunna skapa mass-

förödelse om de användes vid krig.  

 Det är ingen nyhet att vi människor håller på att förstöra vår fina jord. 

Följderna av klimatförändringen kan mycket väl vara irreversibla om 

ingen förändring i den ohållbara konsumtionen sker. Det här är en av 

orsakerna till att vi människor har ett så stort intresse för rymden. Ifall vi 

misslyckades med stoppandet av klimatförändringen skulle det ju vara 

bra att ha en plan B. Rättare sagt en annan planet med liknande förhål-

landen som jorden.  

av Nora Lindén, 2b

Fred i rymden 
– en utopi?
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STUDERANDEARBETEN / ESSÄTÄVLING
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 Stormakterna har länge tävlat med varandra om 

vem som når framsteg först i rymden. Det finns då en 

mycket stor risk för konflikter mellan dem om tiden 

här på jorden håller på att rinna ut. Den staten med den 

främsta teknologin kan lätt bli ett offer för attacker från 

andra som gärna skulle vilja ta del av den. De andra sta-

terna som vet att de inte har möjligheten att ta sig från 

denna jord på egen hand skulle helt enkelt inte ha något 

att förlora i en attack mot någon annan stat.  

 DET PÅGÅR MÅNGA forskningsprojekt där man 

försöker hitta en planet med förhållanden för liv som 

ligger tillräckligt nära jorden. När man väl hittat en 

sådan planet och listat ut hur man kan ta sig dit uppstår 

problemet med vem som ska ha rätt att fortsätta sitt liv 

på den nya planeten. Staten som upptäckt planeten vill 

troligen att deras invånare prioriteras medan andra vill 

vara med.  

 Genom att lösa problemen vi har på vår egen jord 

tror jag att vi skulle ha en mycket större chans att be-

hålla freden i rymden. Vi kan förstås inte veta vad som 

händer i framtiden och om vi stöter på några främ-

mande civilisationer. Det borde dock gå att hålla en 

fredlig rymd ett bra tag till.   

”Stormakterna har länge tävlat med 
varandra om vem som når framsteg först 
i rymden. Det finns då en mycket stor risk 
för konflikter mellan dem om tiden här på 

jorden håller på att rinna ut”
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av Antonio Storm, 1c

Första året
Efter ett år i 
Korsholms 

gymnasium har jag 
insett att valet jag 

gjorde i nian var rätt. 
Jag skulle aldrig ha 

kunnat tänka mig 
att skolgången i 

gymnasiet vore så 
olikt skolgången 

i högstadiet. Året 
har varit fullt av nya 

upplevelser, nya 
människor och nya 

kunskaper.  

 Jag lade ganska snabbt märke till hur ovanligt god 

stämningen i KG är. I jämförelse med högstadiet trivs 

jag mycket bättre i gymnasiet, och jag tror att detta har 

mycket att göra med stämningen. Jag upplever att KG 

investerar mycket av sina resurser i att göra stämningen 

så god som möjligt. Sociala utrymmen, rastaktiviteter 

och lämpligt långa raster gör skolgången trevligare. Jag 

har också lärt känna många nya personer. Jag tror att 

orsaken till detta är att KG delar in kursgrupperna obe-

roende av vilka klasser studerande går i. Detta upplever 

jag som en positiv sak.

 Friheten som KG erbjuder har jag varit mycket nöjd 

med. Jag har haft en känsla av att jag själv kunnat på-

verka mina studier, eftersom KG:s upplägg har gett mig 

möjligheten att själv välja mina kurser. Denna frihet 
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”Temaveckan i april var en 
välbehövd paus där jag samtidigt 

fick testa på något som jag inte 
gjort förr.”
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FÖRSTA ÅRET

har låtit mig välja kurser som jag är intresserad av, 

istället för att gå kurser som jag saknar intresse för. 

Teamen som KG ordnar är ett annat sätt för stude-

rande att påverka skolan. Jag är inte personligen 

med i något av teamen, men allt som de gör är jag 

tacksam för.

 FASTÄN JAG har haft 

mycket frihet har jag 

ändå fått hjälp på traven. 

Jag har alltid kunnat gå 

till studiehandledaren 

om det har funnits nå-

got som jag är osäker på. Studiehandledaren har 

också hållit lektioner för att hjälpa studerande med 

beslut som rör framtiden. 

 Lärarna i KG är väldigt öppna för diskussion 

och konstruktiv kritik. Detta tycker jag att är lite 

underskattat av studerande, eftersom lärarna på 

riktigt lyssnar och förbättrar om man kommer 

med förslag. Först tvivlade jag själv också lite på 

systemet, men efter att jag såg hur mina förbätt-

ringsförslag togs i bruk ändrade min åsikt snabbt.

Skillnaderna i gymnasiets och högstadiets läropla-

ner var till en början överraskande. Jag förväntade 

mig en ökning av svårighetsgraden, men egentligen 

ingick mycket mera. Gymnasiet har förutom ökat min 

kunskap också lärt mig att tänka mångsidigt och se 

saker ur många olika synvinklar. Gymnasiet har alltså i 

princip varit en ögonöppnare. Jag 

har lärt mig att tänka källkritiskt 

och ifrågasätta vad jag läser. Dessa 

färdigheter har hjälpt mig både i 

skolan och på fritiden.

 ATT GÅ I gymnasium har inte 

varit så tungt som jag först trodde att det skulle vara. 

Detta beror troligen på alla temadagar och temaveckor 

som KG ordnat. Temaveckan i april var en välbehövd 

paus där jag samtidigt fick testa på något som jag inte 

gjort förr. Förutom att hjälpa kortvarigt har pauserna 

också hjälpt mig att upprätthålla motivationen att stu-

dera i det långa loppet. 

 MIN UPPLEVELSE av första året i Korsholms  

gymnasium kunde inte ha varit bättre.  
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Ärade festpublik 
av Frank Björkbacka, 3a
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Jag tänker inte 
nämna några 

namn för jag vill 
inte bli anklagad 

för favoritism 
men om ni känner 
er träffade får ni 
gärna klappa er 
själva på axeln.

 Jag är medveten om att ni är ivriga och 

vill att programmet ska skynda på så ni 

kan åka hem och fira studenterna, men 

jag skulle vilja be om några minuter av er 

tid. 

  Mitt namn är Frank Björkbacka och jag 

är här för att ge ut några tack å studenter-

nas vägnar samt reflektera lite över gym-

nasietiden. Vi kan börja med tackandet. 

 

 Först vill vi tacka alla anhöriga som 

samlats här idag för att fira denna tillställ-

ning samt det moraliska stöd ni gett oss 

studerande.  

 Ett stort tack bör också ges åt hela KGs 

personal. Ni gör alla ett fantastiskt jobb 

och som tillfällig representant för studen-

terna vill jag be om ursäkt för att vi alltför 

ofta har försvårat erat arbete. 

 Särskilt stort tack till flera lärare som 

märkbart ger sitt allt i undervisningen och 

som jag själv kommer sakna. Jag tänker 

inte nämna några namn för jag vill inte bli 

anklagad för favoritism men om ni känner 

er träffade får ni gärna klappa er själva på 

axeln. 

 Någon jag dock tänker nämna vid 

namn är rektor Joakim Bonns. Jocke är 

”
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en central drivkraft bakom KGs avslappnande stämning 

och jag tror jag talar för alla studerande när jag säger att 

chokladutdelningssystemet är högt uppskattat. 

 

 SIST MEN INTE MINST vill jag personligen tacka de 

andra studenterna. Det har varit fantastiskt att under tre 

år få umgås med folk som har en nästan skrämmande 

grad av kreativitet och begåvning. Jag är ytterst tacksam 

att jag fått känna mig inkluderad trots mina bristande 

sociala förmågor. Vare sig vi har skrikigt lungorna av oss 

på ett lastbilsflak eller skrivit under namnlistor som inte 

ledde någonstans så har vi alltid haft en stark gemenskap. 

Jag önskar er lycka till med vad ni än väljer att göra efter 

gymnasiet. 

  Trots allt det trevliga vi fått uppleva skulle det dock vara 

en lögn att säga att allting har varit solsken och glädje. Det 

är inte så lätt som man skulle kunna tro att vara ung. Det 

glöms alltför ofta bort att studietiden kan vara väldigt tuff 

för många och den globala pandemin gjorde inte saken 

enklare. Distansundervisning hjälpte vissa, men förde 

med sig stora utmaningar för andra. Just därför tycker jag 

att det är viktigt att vi känner oss stolta över det här och 

fullt avnjuter dessa glädjemoment. Jag vill tacka för mig 

och önska er en god fortsatt dimission.  

”Det har varit fantastiskt att under 
tre år få umgås med folk som har 
en nästan skrämmande grad av 

kreativitet och begåvning”
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LÄSÅRET 2022-2023

Periodindelning
1 15.8.2022 – 23.9.2022

2 26.9.2022 – 9.11.2022

3 10.11.2021 – 22.12.2022

4 9.1.2023 – 17.2.2023

5 20.2.2023 – 6.4.2023

6 11.4.2023 – 3.6.2023

Temavecka 24–28.4.2023

Läsårets studentskrivningar

Hösten 2022
må  12.9 modersmål och litteratur, provet i läskompetens

ons  14.9 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, 

   geografi, hälsokunskap

fre  16.9 främmande språk, lång lärokurs,

må  19.9 det andra inhemska språket, A och B-nivå

ti   20.9 matematik, lång och kort lärokurs

to   22.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

fre  23.9 modersmål och litteratur, provet i skrivkompetens

må  27.9 främmande språk, kort lärokurs

Våren 2023
ti   14.3 modersmål och litteratur, provet i läskompetens

to   16.3 främmande språk, kort lärokurs

fre  17.3 modersmål och litteratur, provet i skrivkompetens

må  20.3 främmande språk, lång lärokurs

ons  22.3 matematik, lång och kort lärokurs

fre  24.3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

må  27.3 det andra inhemska språket, A och B-nivå

ons  29.3 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi,  

   geografi, hälsokunskap

Dagar och tider
 NÄSTA LÄSÅR inleds måndag 

15.8 klockan 9.00 med samling i 

Korsholmssalen i Kulturhuset.

Lovdagar
19 – 21.10 Höstlov

tis 6.12 Självständighetsdag 

23.12 – 6.1 Jullov  

27.2 – 3.3 Sportlov     

7 – 10.4 Påsklov

mån 1.5 Första maj

tor 18.5 Kristi himmelsfärdsdag 
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Post- och besöksadress

Korsholms gymnasium

Bölesundsvägen 10 A

65610 Korsholm

Finland

Webbadress

Korsholms 
gymnasium

Rektor 

 Joakim Bonns

 joakim.bonns@korsholm.fi

 044 727 1283 

Kansli 

 Ann-Helen Norrgård

 ann-helen.norrgard@korsholm.fi

 044 424 9229 

Studiehandledare 

 Elisabeth Wik-Nylund

 elisabeth.wik-nylund@korsholm.fi

 044 424 9236 

Lärare 

 fornamn.efternamn@edu.korsholm.fi

E-post
 gymnasiet@korsholm.fi

korsholm.fi/barn-och-skola/

korsholms-gymnasium

korsholmsgymnasium

Korsholms gymnasium
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