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Kotka Svenska Samskola omfattade vid våravslutningen den 28 maj 1955 sammanlagt 216 elever. I samband med 

dimissionen den våren bakades 9 studenter. När KSS idag - 60 år senare - lördagen den 30 maj 2015 avslutar sitt 

hundratrettionde verksamhetsår med dimission av 13 nya studenter, upptar elevförteckningen 168 namn. Matrikeln markerar 

skolans roll som gemensam enhetsskola för hela Kymmenedalen. 
    

Denna vår undervisar skolan 134 elever inom den grundläggande utbildningen (årskurserna 1 - 9) och 34 studerande i 

gymnasiet. I matrikeln har ingått 122 ungdomar från Kotka, 30 från Pyttis, sammanlagt 13 från norra Kymmenedalen samt  

2 från Fredrikshamn och dess grannkommuner, därtill en studerande från Östra Nyland. Dessutom är elva barn inskrivna i 

förskoleklassen som verkar i Kotka Svenska Barnträdgård. Det totala antalet elever och studerande i Garantiföreningens 

utbildningsenheter är därmed glädjande 179. 
    

Under det gångna läsåret har föreståndaren för Kotka Svenska Barnträdgård följt läroplanen för förskoleundervisningen. 

Från och med höstterminen 2006 gäller gemensam läroplan och timfördelning inom hela grundläggande utbildningen. För 

undervisning och fostran samt elevvården på årskurserna 1 - 6 ansvarar ledande klasslärare Taina Suutari. 
       

Elevvården har haft tillgång till egen skolpsykolog, elev- och studiehandledare samt fyra skolgångsassistenter. Med aktivt 

bistånd av skolläkare, hälsovårdare och skolverkets kurator har elevvården förmått möta krävande utmaningar.  För eleverna 

på årskurserna 1 - 2 har skolan arrangerat eftermiddagsvård i enheten Solhem med mångahanda aktiviteter. Terminsplan och 

pedagogisk samordning tillför verksamheten nya dimensioner.  
    

Årskurserna 1 – 4 har arbetat under ledning av sina klasslärare. Terminsindelat läsår gäller för årskurserna 1 – 6. Kursformad 

och periodiserad undervisning har präglat studierna på årskurserna 7 – 9 och i gymnasiet.   
    

Från med den 17.6.2013 gäller ett uppdaterat avtal om svenskspråkig grundläggande utbildning mellan Garantiföreningen 

och Kotka stad, ett avtal som stegvis ökar stadens andel i det ekonomiska underlaget för verksamheten på årskurserna 1 - 9. I 

gengäld har KSS anpassat undervisningsarrangemang och timresurs till de ramar som gäller inom stadens skolväsende. 
    

Gymnasieutbildningen för ungdomar erbjuder via nätverk utvidgade studiemöjligheter. KSS har fortsättningsvis haft 

fruktbart samarbete på andra stadiet i Kotka. Skolans primära kursutbud kan kompletterats med studier i stadens gymnasier               

samt studieprogram för idrottsgymnasium via EKA – Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia.  
 

Efter varje provvecka har grupphandledare Jani Wennerstrand arrangerat gymnasiekväll, en form av ungdomsgårds-

verksamhet som vunnit allmän erkänsla och hög deltagarprocent bland de studerande. 
 

Ett annat inslag i gymnasiet har varit nätbaserade distans- och flerformsstudier. Från och med höstterminen 2013 hör KSS 

till organisationen GNET – gymnasienätverket, som förenar tio gymnasier och har totalt 1 800 studerande. Utbudet omfattar 

över fyrtio kurser fördelade på sommar-, höst-, vinter- och vårterminer. 
 

Det gedigna arbetet lärare, elever och studerande utför belönades storartat i samband med kungörandet av resultaten i proven 

för studentexamen hösten 2014: Kotka Svenska Samskola rankades riksetta i den statistik som Finska nyhetsbyrån (FNB) 

sammanställt. Därvid jämfördes avgångsbetygen på årskurs 9 med de resultat studentkullen presterat i proven åren 2012 - 

2014.  Denna vår är Samskolan riksfyra i A-språket engelska! 
 

Kulturfonden har finansierat en utredning som syftat till en plan för formaliserat samarbete mellan de fyra finlandssvenska 

gymnasierna i regionen östra Nyland inklusive Kotka. Utredningen resulterade i ett avtal om operativt samarbete från och 

med höstterminen 2015. Syftet är att organisatoriskt, pedagogiskt och digitalt utveckla gymnasieregionen så att den förmår 

möta såväl de kvantitativa som kvalitativa krav och åtstramningsprogram statsmakten kommer att förorda under de 

närmaste åren. 
 

Lärarkåren har deltagit i skolning som fokuserat företagsamhet och entreprenörskap. Målet är att införa detta temapaket i 

hela KSS, från förskolan till gymnasiet i samband med läroplansreformen.  Arbetsgruppen Taina Suutari, Susanne 

Öksnevad, Jani Wennerstrand och Ove Lindström har deltagit i de seminarier som under 2014 och 2015 förebereder arbetet 

med läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet som skall tas i bruk från och med höstterminen 2016. 
 

Redan under vårterminen 2014 färdigställdes planen för elev- och studerandehälsa  och gäller från och med 1.8.2014. För 

denna skolsektor ansvarar verksamhetsledare Päivi Voima. KSS-administrationen har satsat på PrimusKurre jämte www-

anslutningen Wilma för dokumentering av pedagogiska stödåtgärder. Under läsårets förlopp blev det uppenbart att Wilma 

både ger och kräver: å ena sidan förbättras informationsgången mellan hem och skola, å andra sidan måste administrativa 

strukturer anpassas till programmet.   
 

De skärpta bestämmelserna för disciplin som trädde i kraft 1.1.2014 initierade ökad satsning på fostrande samtal i förening 

med mera mångsidiga sanktioner. Avsikten är att förebygga störningar av arbetsron och preventivt agera mot allt sådant 

beteende som kan leda till trakasserier som drabbar elever, studerande och personal. 



Idoga arrangörer bland elevkårens aktivister har under höstterminen och vårterminen genomfört eller medverkat i 

höstidrottsdag, dagsverke och julshow, därtill vändag, vårkarneval och Europadag. Elevkårens café i Myshörnan har erbjudit 

mellanmål och annat mättande mums till självkostnadspris för eftermiddagshungriga i olika åldrar. Dagsverket till förmån 

för projektet Vardagsidoler 2014 - 2015  engagerade elever och studerande på årskurs 5 - G3 och inbringade hela 1 385 

euro. De insamlade medlen används för att stöda unga i Zambia och Kenya i att få möjlighet till en bättre framtid. 
    

Kulturella upplevelser och aktiviteter har läsåret bjudit på i form av många minnesrika inslag.   I medlet av augusti 2014 åkte 

lägerskolan årskurs 7 till Solvalla; där upplevdes tre aktivitetsspäckade dagar. Svenska dagen uppmärksammades med 

morgonsamling via centralradion. 
 
Stämningsfull Lucia firade skolan den 12 december; Lucia Leena Pellas och hennes följe besökte även åldringshem. 

Eleverna på årskurserna 1 - 4 hade sitt traditionella julpyssel. Höstterminen avslutades den 22 december i skolans festsal 

med ett stämningsfullt julprogram som toppades av en musical med Beatles-tema.  
 

Det som satte särskild programprofil på bänkskuddardagen den torsdagen 12 februari 2015 var onekligen  abi-energin som 

färgsprakande intensivt markerade ”årtiondets häftigaste Abi-show”! Vilka karamellhagelskurar! 
     

Festligheter i traditionell stil vankades det den fredagen den 13 februari 2014 - dagen efter bänkskuddardagen - då 

gymnasiets nya ”gamla” studerande ställde till med högtidlig bal. Gymnastiklärare Ülle Järv hade skapat specialkoreografi. I 

kombination med ljussättning, damernas stiliga klänningar och kavaljerernas enhetliga frackklädsel blev balen en upplevelse 

mer än väl värd sin plats i minnenas bok.    
 

Inför Valborg arrangerades den traditionella vårkarnevalen torsdagen den 30 april 2015 med yttre och inre företagsamhet 

som huvudtema samt aktivitets- och arbetsstationer - och en fantastisk Talent KSS-show som premierades av representanter 

för Nordea!    
   

Bekantningsdagarna  tisdagen den 5 maj 2015 bjöd på introduktionsupplevelser för de blivande ettorna och femmorna. De 

blivande sjuorna skötte sig fint torsdagen den 7 maj i samband med sitt skolintro.  
 

Fredagen den 29 maj 2015 besökte gymnasiet Repovesi nationalpark. 
 

Under vårterminen 2015 noterade KSS återigen förnämliga framgångar i skolidrottsförbundets (SFSI) turneringar och 

tävlingar. Pojkarnas basketlag grejade guldmedaljer i finalturneringen i Esbo - och flickorna fixade bronsfinalen i Sibbo.  

Nationellt lagguld samt individuella guld och silver blev det även i skolidrottsförbundens terrängmästerskap.  

 
Under de senaste åren har Samskolan verkligen haft lyft under örnavingarna…   
 
 

   
Ove Lindström, rektor 

 

 
       

         Student Linnéa Tommola ritade våren 2011 denna örn – som numera är skolans logotyp 

 

 

 

 

 



Skolsångerna 
 

Kotka Svenska Samskola 
Musik: traditionell (Hoea ra) 1917 

Text: Ove Lindström 2010 
 

I vårt fagra fosterland, i vår stad vid havets rand, 

skolan här oss är så kär, namnet högt ärat bär: 
 

 Kotka Svenska Samskola, 

 Du tar hand om oss var dag. 

 Här du fostrar stora, små, 

 hos Dig vi trygga får gå. 
 

Du har varit kunskapshem sedan arton åttifem. 

lärdom ger som livet ser - kan vi önska oss mer! 
 

 Kotka Svenska Samskola, 

 Du tar hand om oss var dag. 

 Här Du fostrar stora, små,  

 hos Dig vi trygga får gå. 
 

Skolan bjudit flit och fest, vänner som vi saknar mest. 

Åren går, oss ödet rår, minnet av Dig består: 
 

  :,: Kotka Svenska Samskola 

 Du tog hand om oss var dag. 

 Här Du fostrat stora, små, 

 hos Dig vi trygga fått gå :,: 

- hos Dig vi trygga fått gå! 

 

 Kymmenedalens sång 
           Musik: Uuno Klami 1934 

Text: Aukusti Simojoki 1934 

Svensk text: Ove Lindström 1997 

  

Sången ljuder, o Kymmenedalen, 

           över fagraste fädernesland. 

           Må den leda allt folk uti bygden, 

           för Dig verka så länge det kan. 
 

      :,: Kymmen'dalen, Du dyraste av alla bygder är, 

        I  den Högstes hand Din välgång är, 

        Kymmen'dalen, må sången Din ljuda, 

        över fagraste fosterjord :,:   

 

Uti forsarnas mäktiga vågor, 

Rinner rikedom, ja mycket mer. 

Dina solvarma åkrar har håvor, 

Åt Ditt folk de nog brödet allt ger. 

 

     :,: Du är kärnan uti vårt fosterland, 

               Ingen annan med Dig liknas kan, 

               Kymmen'dalen, vår stolthet och glädje, 

                                 Vi vill skydda Din lycka god :,: 

 



Läroplanerna 2016: FÖRETAGSAMHET FRÅN DAGIS TILL STUDENT  

 
Företagsamhet från dagis till student är den röda 

tråden i Kotka Svenska Samskolas läroplaner som 

träder ikraft från och med höstterminen 2016. Målet 

är fostran till intern och extern företagsamhet, alltså 

entreprenörskap.  

 

Skolan samarbetar med Cursor (utvecklingsbolaget för 

Kymmenedalen), kommuner, lokala organisationer, 

företagare och föräldrar.   

 

Företagsamhet integreras inom den grundläggande 

utbildningen och i gymnasiet via olika läroämnen, i 

synnerhet inom ekonomisk matematik och samhälls-

ekonomi – men alla läroämnen berörs. 

 

Arbetssätten omfattar såväl studiebesök som  

lägerskolor och exkursioner.  

 

Skolans verksamhetsidé sammanfattas i begreppen  

 

Kulturell mångfald på svenska 

 

Skapa ett tryggt rum för lärande 

 

Samverkan – elev, skola, hem och samhälle 

 

 

 
Verksamhetskulturen avspeglar värdegrunden: 

 

 

 
 

 



Inom den grundläggande utbildningen är målet att alla elever mångsidigt utvecklar följande kompetenser som styr 

undervisning och övrig verksamhet både inom ramen för inlärning och bedömning:  

 

 
 

I gymnasiet gäller motsvarande kompetenser – på högre nivå; likaså inom förskolan - men anpassade till de yngsta 

elevernas färdigheter. 

 

 

Gymnasienätet Gnet – kursbrickan växer virtuellt 
   

Mellan de svenskspråkiga gymnasierna i Sibbo, Borgå, Lovisa och Kotka inleddes våren 2006 samarbete inom Nätteam Öst. 

Syftet med samarbetet var att trygga och bredda kursutbudet via ndf: nätbaserad distans- och flerformsundervisning.     Från 

och med läsåret 2010 – 2012 medverkade de finlandssvenska privata gymnasierna i Björneborg och Tammerfors i NTO, 

som från och med i juni 2012 inkluderat även Helsinge gymnasium (Vanda) och Gymnasiet Grankulla Samskola. 
 

Den virtuella studieverksamheten omstöptes från och med höstterminen 2013 till gymnasienätet Gnet, som utöver de 

sex NTO-gymnasierna engagerar Helsinge gymnasium (Vanda), Gymnasiet Grankulla samskola, Kyrkslätts gymnasium 

och Ålands lyceum. Med tio gymnasier och totalt 1 800 studerande är Gnet därmed den största ndf-ringen i 

Svenskfinland. Från och med läsåret 2015 – 2016 kommer kursbrickan att erbjuda mer än fyrtio kurser! 
 

Samarbetet sker främst via undervisnings- och inlärningsplattformen Fronter men strävar fortsättningsvis att utveckla 

virtuella studiemöjligheter - även i realtid - och kräver därför även framöver investeringar i undervisningsutrustning 

samt satsning på fortbildning av lärarna via såväl lokal som regional kursverksamhet.  

 

 

KSS med i projektet Osaava - Kunnig    
 

Tillsammans med skolverken i Lovisa, Borgå och Sibbo ingår Kotka Svenska Samskola från och med höstterminen 2010  i 

ett projekt som fokuserar utredning av behov samt planering  och realisering av fortbildningen som arrangeras för 

undervisningspersonalen i regionen. Utbildningen beaktar sådana färdigheter som behövs för att inom grundläggande 

utbildning och utbildningen på andra stadiet förmå möta kraven sex år framöver – ända till utgången av 2016.  
 

 Projektet UUU-KKK (Utreda, Utveckla, Utbilda - Kartoita, Kehitä, Kouluta) är tvåspråkigt, med interaktionen mellan 

språkgrupper och utbildningstillfällen som synergifaktor.  I november 2013 erhöll UUU-KKK undervisningsministeriets 

nationella utmärkelse för bästa projekt. 



Operativt och administrativt samarbete mellan KSS och Lovisa Gymnasium 
 

Från och med läsåret 2015 – 2016 har Kotka Svenska Samskola gemensam rektor med Lovisa Gymnasium. Samarbetet 

mellan de fyra finlandssvenska gymnasierna i regionen östra Nyland inklusive Kotka har långa anor. Redan 2004 tog 

utbildningsstyrelsen initiativ till samarbete på andra stadiet mellan yrkesutbildningen och gymnasierna. Projektet Flexteam 

Öst engagerade främst Östra Nylands yrkesskola och Borgå gymnasium. Gymnasierna (Sibbo, Borgå, Lovisa och KSS) 

utvecklade 2006 på eget initiativ Nätteam Öst för att förmå inleda samarbete inom distansundervisning. 

 

Åren 2006 – 2008 strävade man inom organisationen Utbildningsunionen  att under samma paraply samla all 

finlandssvensk utbildning på andra stadiet i landskapen Östra Nyland och Kymmenedalen. Trots betydande stöd av fonder 

och myndigheter rann detta projekt ut i sanden – närmast till följd av att kommunerna inte ville avstå från sina gymnasier. 

 

Följande satsning blev GYNSAM – ett projekt som under åren 2009 – 2012 med fondstöd och utbildnings-

styrelsefinansiering utredde yrkesgymnasiestudier som gagnade bägge parter: kompletterande gymnasiekurser för 

yrkesutbildningen och nätbaserade grundläggande yrkesexamina för gymnasierna. Inom ramen för detta projekt började 

KSS och Lovisa Gymnasium finna allt fler gemensamma nämnare inom verksamhetskultur och pedagogisk resurs. 

 

Gemensam gymnasieregion utreddes 2013 – 2014 med stöd av Kulturfonden. Det gällde att organisatoriskt, pedagogiskt 

och digitalt utveckla de fyra gymnasierna för att hantera verksamhetskrav och åtstramningsprogram statsmakten ämnade 

framöver genomdriva. Utredningen ledde till ett avtal om operativt samarbete från och med höstterminen 2015.  

 

Det var i samband med diskussionerna om utökat samarbete i skolvardagen som tanken väcktes på gemensam rektor för 

Kotka Svenska Samskola och Lovisa Gymnasium. En bidragande faktor var onekligen de personliga planer som såväl rektor 

Ove Lindström som Jan Lindh närde: Bägge ämnade gå i pension efter läsåret 2014 – 2015. 

 
Utbildningsanordnarna - Lovisa stad och Garantiföreningen -  såg synergieffekter av rang i satsningen på gemensam rektor. 

Därför var det i bästa samförstånd man skapade grunden och formerna för den administrativa organisation som innebär att 

Anders Nordström från och med den 1.8.2015  övertar det övergripande ansvaret för undervisningsverksamheten inom både 

Lovisa Gymnasium och Kotka Svenska Samskola. 

 

 

Elevkåren  
 

Läsåret 2014 - 2015 har varit fullt av projekt, evenemang och aktiviteter. Samarbetet med andra högstadieelevkårer i 

Kotka kom bra igång genast i början av september. Då var vi värdar för ett stort elevkårsmöte där alla stadens elevkårer 

samlades i Samskolans festsal. Den nya bildningschefen Juha Henriksson  presenterade sig och svarade på elevernas 

frågor.  
 

Eleverna hade även hittat på svåra frågor om skolmaten, som  representanterna från Kymijoen ravintopalvelu svarade 

på. Fyra ungdomsarbetare från staden var också på plats och ledde bekantningslekar. Det stora elevkårsmötet avslutades 

med ett gemensamt besök på Kejserliga fiskestugan vid Langinkoski. 
 

En gemensam lillajulfest arrangerades på ungdomsgården Greippi - gamla Samskolan förresten. Där samlades också en 

grupp Samskola elever för att fira självständighetsfest! 
 

Elevkårens vardag med kioskverksamhet, möten, julfest och andra jippon har rullat på med ordförande, abiturienten 

Viivi Mickos i spetsen. Nu har vi avtackat henne och under våren har Mika Pousi tagit raskt över som ny ordförande. 
 

En oförglömlig stund firade vi fredagen den 22.5.2015 då elevkåren under Mikas ledning ordnat en rörande tillställning 

där eleverna med tal, gåva, kort, sång och rosor avtackade rektor Ove Lindström. 
 

Lågstadiet skall hädanefter vara med i elevkåren och i år blev det deras tur att hålla fast vid traditioner som hattdag och 

vändag. 
 

Under två temadagar har elevkåren ordnat caféverksamhet för hela huset samt gäster. Företagsamheten syns faktiskt i 

allt som elevkåren gör! 
 

Mycket annat har också försiggått och som handledare vill jag tacka alla som aktivt deltagit i arbetet! 

 
Lena Lauretsalo  

elevkårens handledare 



Tävlingsprestationer 
    
Elever och studerande i Kotka Svenska Samskola har under läsåret utmärkt sig såväl fysiskt som intellektuellt i flera olika 

sammanhang.  En viktig faktor bakom de mångsidiga aktiviteterna är det arbete gymnastiklärarna Heidi Laine, Ülle Järv och 

Eki Luukka utfört. Förtjänstfullt och initiativrikt har de sporrat till strålande insatser i bland annat basketturneringar. 

Dessutom har KSS i gymnasieleden duktiga coachresurser som komplement till lagledarinsatser från lärar- och föräldrahåll. 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Guld i SFSI-turneringen i basket 2015 i Esbo tog KSS-laget guld. I bakre raden står Ben Länsmans och Kasper   
   Nousiainen, åk 9, coach Miska Laine, G1 samt Mathias Rosqvist, åk 9 och Otto Puustinen, åk 8.  I främre raden  
   poserar Juuso Rasi, åk 9, Niklas Heikkilä, åk 8 och Jonne Niukkanen, åk 9.   
 
Elevlagen har under läsåret mångsidigt berikat skolans idrottsmeriter i olika turneringar och tävlingar i basket, innebandy, 
simning, orientering och terränglöpning samt friidrott. 
     
Efter flera år av dominans i volleyboll är det framförallt inom basket som Samskolan återigen detta läsår noterat sina 
förnämsta framgångar. Pojkarna tog guld andra året i rad i finlandssvenska skolidrottsförbundets (SFSI) finalturneringar 
- en klar och tydlig markering att även det manliga inslaget i skolans elevled dras till turneringsframgångar.  
 
Flickorna på årskurserna 7 - 9 bollade basketbrons i motsvarande turnering i Sibbo. I bägge lagen ingick bland andra 
friidrottare, fotbollsspelare och förstås korgbollsspelare. 
 
Skolidrottsförbundens (SFSI och KLL) terrängmästerskap avgjordes i den 21 maj 2015 i Vierumäki. Emilia Pätäri, 
årskurs 4 gladde med lagguld och personligt guld; individuellt både guld- och silverspurtade Niklas Heikkilä, åk 8! 
Silvermedalj ordnade därtill Roberta Björnman, åk 7. 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   Flickornas bronslag i SFSI-turneringen i Sibbo ställde glada och lyckliga upp för medaljporträtt: I bakre raden  
   Olivia  Paasi, Frida Pakkanen och Alina Zhukovskaya, åk 9 samt Lilja Tast och Roberta Björnman, åk 7.  Med coach  
   Natalia  Laurinantti, G1 i främre raden strålar Wilma Laine, åk 7 samt Kaisla Karppinen och Ida Saalasti, åk 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I maj 2015 avgjordes 
även stadens terräng-
löpningsmästerskap. 
KSS deltog med ett lag 
yngre elever som mer 
än väl hävdade sig i 
både medalj- och 
poängduellerna: 
 

Bakre raden bjuder på 
medaljkulörer: Sjuorna 
Lilja Tast, Roberta 
Björnman och Wilma 
Laine bär silver, guld 
och femma, därtill 
ståtar fyrorna Emilia 
Pätäri och Anna Tast  
med guld och sexa.  
 

I främre raden myser 
”påläggskalvarna” Cia 
Santalahti, åk 2 och 
Erik Tast, åk 3.  
 

KSS är i förhållande till 
elevantal utan vidare 
stadens främsta skola,  
såväl i terränglöpning 
som i orientering!    
 



PENSIONERING 
 

Kotka Svenska Samskolas rektor, filosofie magister Ove Lindström har aktivt varit med i skolans verksamhet under mer än 

tre decennier. Han anställdes 1.8.1980 som lektor i historia, samhällslära och psykologi. Efter rektorsvikariat i totalt två år 

och prorektorsåtaganden övertog Ove Lindström den 17.5.1995 ansvaret för rektorsuppdraget. Under dessa trettiofem år har 

han bidragit till att profilera och utveckla såväl den grundläggande utbildningen som gymnasiet. Hans pedagogiska och 

administrativa sakkunskap har främjat kontakterna med skolor och myndigheter lokalt, regionalt och nationellt.  
 

I samband med utbildningsförsöket på ungdomsstadiet tog Ove Lindström 1993 initiativ till en förordningsändring som 

säkrade Samskolans medverkan i stadens finskspråkiga projekt: Lex Kotka Svenska Samskola trädde ikraft den 1.1.1994 

och innebar att Finlands första utbildningsförsök över språkgränsen såg dagens ljus… 
 

Mot slutet av 1990-talet engagerade han KSS-gymnasiet i tre omfattande EU-projekt som utvecklade undervisning i 

miljörelaterade ämnen och läromedel i hållbar utveckling samt metoder att åtgärda arbetslösheten bland den europeiska 

ungdomen.  
 

Under de två senaste decennierna har Ove Lindström varit med om att skapa och utveckla distansundervisningsprojektet 

Nätteam Öst (numera Gnet) och bidragit till att utforma verksamheten inom Osaava-Kunnig, ett regionalt 

fortbildningsprojekt som 2013 fick nationellt diplom. 

 

Inför skolans 125 årsjubileum 2010 sammanställde Ove Lindström en diger historik som även belyste den 

finlandssvenska skolans utveckling i Kymmenedalen. Historiken kompletterades med elevminnen och matrikel. Till 

jubiléet skapade han  KSS-sången som sjöngs för första gången under festen.  Tio år tidigare hade han översatt 

Kymenlaakson laulu till svenska: idag ingår också Kymmenedalens sång i skolans repertoar.    
 

”Skolan finns till för eleverna” har alltid varit Ove Lindströms motto. Därför har han medverkat aktivt i skolans vardag.  

Det har varit viktigt för honom att känna varje elev – ända från årskurs 1. Att umgås med elever och studerande i alla 

åldrar har berikat rektorsarbetet – som annars domineras av förvaltning och pedagogisk administration. 
 

Då Ove Lindström den 31.7.2015 avgår med pension, vill hela skolsamfundet framföra ett varmt och innerligt tack för 

alla de goda åren tillsammans!   

 

 

LÄRARKÅREN 
 

Lärare 
 

Lindström, Ove, FM  psykologi, samhällslära 

Bäcklund, Inger, Hel  huslig ekonomi, hälsokunskap 

Candé, Lasse, studerande  fysik 

Elf, Charlotte, FM  biologi, geografi, hälsokunskap 

Forslund, Marika, FM  matematik, fysik, kemi 

Hemminki, Maritta, FM  engelska 

Järv, Vallo, FK   slöjd 

Järv, Ülle, GyK   gymnastik   

Laine, Heidi, PedM   klasslärare, engelska, gymnastik 

Lauretsalo, Lena, Hel  textilslöjd, bildkonst, handledare (elevkåren) 

Lindroos, Merja, KH  tyska, elevhandledare 

Lundqvist, Tiina, FK  finska 

Luukka, Eki, GyM  gymnastik 

Pakkanen, Paula, PedM  klasslärare, religion, finska  

Roitto, Anu, vikarie  modersmålet, finska 

Sandelin, Benedict, FM  historia, samhällslära, religion, filosofi 

Sirén, Piia-Maarit  biologi, geografi 

Suutari, Taina, PedM   ledande klasslärare med specialpedagogik 

Stenberg-Pousi, Jaana  studiehandledare 

Tjeder, Ole, ICT  IT, matematik  

Tollin, Björn, musikpedagog  musik, biologi, geografi   

Wennerstrand, Jani, FM  matematik, kemi, grupphandledare (gymnasiet) 

Öksnevad, Susanne, FK  modersmål 



Skolgångsassistenter 
 

Länsmans, Meeri   

Mickos, Susanne   

Sirén, Piia-Maarit  

Åhlberg-Nieminen, Pia-Maria 

 

 

ELEVVÅRDEN  

 

Skolkurator Ritva-Liisa Bruce 

Skolpsykolog Anna-Stina Wikman 

Elevhandledare Merja Lindroos 

Studiehandledare Jaana Stenberg-Pousi 

Hälsovårdare Kirsi Sinisalo 

Skolläkare Seija Vahtera 

 

 
ÖVRIG PERSONAL 
 

Voima, Päivi, verksamhetsledare 

Stenberg-Pousi, Jaana, skolsekreterare 

Holkko, Eija, föreståndare för eftermiddagsklubben 

Turtiainen, Minna, städare 

 

 

 

ELEVFÖRTECKNING ÅRSKURSERNA 1 - 9 

 
Åk 1 

Klasslärare Paula Pakkanen 

 

Kallioniemi, Ellen Kotka 

Knuuttila, Anton  Kotka 

Möller, Livia   Kotka 

Soivio, Linne  Kotka 

Tainio, Laura   Kotka 

Tast, Valter   Kotka 

6 elever 

 

 

Åk 2 

Klasslärare Paula Pakkanen 

 

Demchenkova, Anastasia  Kotka 

Hanhela, Ea   Kotka 

Holkko, Joona   Kotka 

Horto, Erin   Kotka 

Horto, Sara   Kotka 

Hänninen, Daniel  Kotka 

Kaario, Ellen   Kotka 

Kurki, Veeti   Kotka 

Lähdes, Jonatan  Kotka 

Mielonen, Jenni  Kotka 

Rissanen, Angelina  Kotka 

Santalahti, Cia   Kotka 

Soivio, Eelis   Kotka 

Voima, Emelie   Kotka 

 14 elever 



Åk 3 

Klasslärare Heidi Laine 

 

Harjula, Anneli   Kotka 

Kaario, Mathias  Kotka 

Nieminen, Aleksi  Kotka 

Nieminen, Hilma  Kotka 

Pusa, Tanja   Kotka 

Saarinen, Saffert Kotka  

Suurnäkki, Sandra  Kotka 

Tast, Erik   Kotka 

Ullstedt, Nelly   Kotka 

Wennerstrand, Maria  Kotka 

Wirzenius, Markus Kotka 

11 elever 

 

 

Åk 4 

Klasslärare Heidi Laine 

 

Horto, Niklas  Kotka 

Lahti, Mira  Kotka 

Pusa, Tomi  Kotka 

Pätäri Emilia  Kotka 

Rissanen, Cristina Kotka 

Saari, Pirkko  Kotka 

Santalahti, Bea  Kotka 

Tarmo, Miro  Kotka  

Westerlund, Johan Kotka 

Voima, Benjamin Kotka 

10 elever 

 

 

Åk 5 

Klassföreståndare Taina Suutari 

 

Alastalo, Anna   Kotka 

Gartz, Niklas  Kotka 

Heiskanen, Netta Kotka 

Hämäläinen, Jiri Kotka 

Kiira, Emil  Fredrikshamn 

Klemola, Arvo  Kotka 

Saari, Otso  Kotka 

Tanskanen, Pipsa Kotka 

Tast, Anna  Kotka 

Wirzenius, Ida  Kotka 

10 elever 

 

 

Åk 6 

Klassföreståndare Taina Suutari 
 

Hartikainen, Sara  Kotka 

Hohenthal, Hirvo  Kotka 

Hämäläinen, Jesse Kotka 

Hämäläinen, Joona Kotka 

Hänninen, Nea  Kotka 

Jansén, Lisa  Kotka avgick 30.9.2014 

Kaario, Elias  Kotka 

Kettunen, Ville  Kotka 

Kuusela, Emil  Kotka 



Laurinantti, Eetu Kotka 

Lundgren, Rosita Kotka skiljebetyg 31.12.2014 

Nieminen, Kalle Kotka 

Puustinen, Jaakko Kotka 

Rissanen, Isabella Kotka 

Sjöblom, Lasse  Kotka 

Sjöblom, Lisa  Kotka 

Suurnäkki, Jesper Kotka 

15 elever 

 

 

Åk7 

Klassföreståndare Björn Tollin 
 

Alastalo, Kim  Kotka 

Björnman, Roberta Kotka 

Elo, Max  Kotka 

Falck, Kalle  Pyttis 

Gartz, Mona  Kotka 

Hiltunen, Aurora Itis 

Holkko, Nina  Kotka 

Ilmoniemi, Daniel Pyttis 

Kansonen, Fanni Kotka 

Kauranen, Hanna Kotka 

Kettunen, Emil  Kotka 

Kosunen, Santeri Kotka 

Laine, Vilma  Kotka 

Niemimaa, Nea  Pyttis 

Nousiainen, Elmer Pyttis 

Närhi, René  Pyttis 

Rintala, Riku  Kotka 

Ruonala, Mette  Kotka 

Ruonala, Solveig Kotka 

Saari, Ukko  Kotka 

Sorri, Ella  Pyttis 

Tanskanen, Tatu Kotka 

Tast, Lilja  Kotka 

Vintervik, Jan  Pyttis 

Virta, Aleksi  Pyttis 

25 elever 

 

 

Åk 8 

Klassföreståndare Benedict Sandelin 
 

Heikkilä, Niklas Kouvola 

Hirvelä, Halti  Kotka      

Jernström, Venla Pyttis 

Ilmoniemi, Mikael Pyttis 

Kiira, Ida-Sofia  Fredrikshamn 

Labbas, Christian Pyttis 

Paakkonen, Sofia Kouvola 

Pellas, Leevi  Pyttis 

Pousi, Minna  Kouvola 

Puustinen, Otto  Kotka 

Svahn, Jonatan  Kotka 

Westerlund, Mikael Kotka 

12 elever 

 

 

 



Åk 9 

Klassföreståndare Ole Tjeder 
 

Anckar, Jan   Kotka 

 Danielsbacka, Åsa  Pyttis 

 Falck, Lotta   Pyttis 

 Franzon , Anna  Kouvolaa 

 Hohenthal, Wenla Kotka 

 Hyytiäinen, Iita Kotka 

 Kaario, Joakim  Kotka 

 Karppinen, Kaisla Kotka 

 Kauranen, Annimaari Kotka 

 Kauranen, Jasmin Pyttis 

 Koskinen, Niko Kotka 

 Kultanen, Ida  Pyttis 

 Länsmans, Ben  Pyttis 

 Majander, Saana Kouvola 

 Niukkanen, Jonne  Kotka 

 Nousiainen, Kasper Pyttis 

 Nyström, Jessica  Pyttis 

 Paasi, Olivia   Kotka 

 Paavolainen, Mikaela  Kotka 

 Pakkanen, Frida  Kotka 

 Pakkanen, Patrik  Kotka 

 Pousi, Mika   Kouvola 

 Rasi Juuso   Pyttis 

 Rintala, Riikka  Kotka 

 Rissanen, Emilia  Kotka 

 Rosqvist, Mathias  Pyttis 

 Saalasti, Ida  Pyttis 

 Savolainen, Marina Kotka 

 Sorri, Vilma   Pyttis 

 Sällemark, Camilla  Kouvola 

 Wallin, Elisa  Kouvola  

 Zhukovskaya Alina Kotka 

 31 elever 
 

 

 

GYMNASIET G1 - G3 
 

Grupphandledare Jani Wennerstrand 

 

G 1 
 

Kokkonen, Joonatan Pyttis  

Kosunen, Topias  Kotka 

Laine, Miska   Kotka 

Laurinantti, Natalia  Kotka 

Lyytikäinen, Heidi  Kouvola 

Perttola, Atte   Kotka 

Pesonen, Emil   Lovisa 

Pätäri, Valtteri   Kotka 

Pätäri, Viljami   Kotka 

Svahn, Isabella  Kotka 

Tommola, Robert  Kotka 

Vuorela, Annika  Kotka 

12 studerande 

 

 

 



G 2 
 

Hyytiäinen, Kasperi Kotka 

Hämäläinen, Iida Kouvola 

Koskinen, Riku  Kotka 

Majander, Carina Kouvola skiljebetyg 31.12.2014 

Nousiainen, Rasmus Pyttis 

Pakkanen, Robert Kotka 

Pellas, Leena  Kotka 

Rosqvist, Niklas Pyttis 

7 studerande 

 

 

G 3 
 

Björnman, Robert Kotka 

Franzon, Lauri  Kouvola 

Honka, Elja  Kotka 

Kaario, Joonatan Kotka 

Kuusela, Nico  Kotka 

Mickos, Viivi  Pyttis 

Nyström, Robert Pyttis 

Paavolainen, Mikael Kotka 

Perttola, Konsta  Kotka 

Saris, Emil  Kotka 

Sundholm, Mikael Kouvola 

Terho, Danny  Pyttis 

Terho, Martin  Pyttis 

Tommola, Eric  Kotka 

Öksnevad, Harald Kotka 

15 studerande 

 

 

 

STUDENTER LÄSÅRET 2014 - 2015 

 
 

VÅREN 2015 
 

  Franzon, Lauri 

 Honka, Elja  

 Kaario, Joonatan 

 Kuusela, Nico  

 Mickos, Viivi  

 Nyström, Robert  

 Paavolainen, Mikael  

 Perttola, Konsta  

 Saris, Emil  

 Sundholm, Mikael 

 Terho, Danny  

 Tommola, Eric  

 Öksnevad, Harald  

 
        

                                                                                
 

   

 

  

    Studentsång     
      Musik: Prins Gustaf 

      Text: Herman Sätherberg 

 

:,:  Sjung om studentens lyckliga dag,      

     låtom oss fröjdas i ungdomens vår,  

     än klappar hjärtat med friska slag, 

      och den ljusnande framtid är vår :,: 

 

:,:  Inga stormar än, i våra sinnen bo,  

      hoppet är vår vän, och vi dess löften tro   

      när vi knyta förbund i den lund,  

      där de härliga lagrarna gro, 

      där de härliga lagrarna gro ...     

      Hurra! :,:    

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Herman_S%C3%A4therberg


TIMFÖRDELNINGEN PÅ ÅRSKURSERNA 1 - 9 (2013 - 2016) 
 

KSS erbjuder enligt den timfördelning statsrådet 2001 fastställt för årskurserna 1 - 9 undervisning i 

gemensamma ämnen. Timfördelningen på årskurserna 7 - 9 bygger vidare på den grund som inhämtats på 

årskurserna 1 - 6. I samråd med det svenska skolväsendet i Pyttis kommun och Kuusankoski stad har 

timfördelningen anpassats till lokala och regionala behov. 
  

KSS erbjuder därtill på årskurserna 8 - 9 kurser i olika valfria ämnen enligt den timfördelning statsrådet fast-

ställt, anpassad till lokala och regionala behov.  
 

Utöver de gemensamma och valbara kurserna strävar skolan att inom ramen för resurserna erbjuda tillämpade 

kurser som tjänar målen för skolans undervisning och fostran. Dessa kurser kan ingå i tillvalsämnen, i integra-

tionsblock eller utgöras av kurser gemensamma med gymnasiet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÅKPROGRAMMET 
 

Förutom  modersmålet svenska omfattar språkprogrammet i  KSS ett A-språk och två B-språk. Engelska på A 

1-nivå (första främmande språk) undervisas från och med årskurs 3. Finska på B1-nivå ingår i 

studieprogrammet från och med årskurs 7. Finska undervisas enligt modersmålsinriktad läroplan och beaktar 

elever med finska som A2-språk från skolorna i Pyttis och Kouvola.  
  

På årskurserna 8 – 9 ingår tillvalsämnet tyska på B2-nivå (språk som påbörjas på årskurs 7 – 9). För 

elever från skolan i Kuusankoski ingår även undervisning i tyska på A2-nivå 

Timfördelning för grundläggande utbildning åk 1 - 9 i KSS       

           

Läroämne   åk1 2 3 4 5 6 7 8 9 totalt minimi extra  

Modersmålet   7 7 5 5 5 5 3 3 3 43 42 1  

A1-språk   Engelska       2 2 2 2 2 3 3 16 16    

B1-språk  Finska*           2* 3 3 8 6  2*  

Matematik   3 3 4 5 3 4 4 3 3 32 32   

Biologi och geografi   2 2 2 3 2 1 2 3 2 

31 31 

   

Fysik och kemi           1 1 2 2 3    

Hälsolära               0,4 1,6 1   

Religion/livsåskådning   1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 11    

Historia, samhällslära           2 1 2 3 2 10 10    

Musik KF-

minimi 

för åk  
1-6  

44h 

1- 1- 2 1 2 2 1     
45  

+ 12 

= 57 
56 

   

Bildkonst 1- 1- 2 2 3 3 2        

Slöjd (textil-, teknisk) 2- 2- 2 2 2 2 3        

Gymnastik 2- 2- 2 2 2 2 2 2 2  1  

Huslig ekonomi               3     3 3    

Elevhandledning               0.6 0,4 1 2 2    

Valbara ämnen                            

Tyska (B2-språk),                             

BK, MU,TS, TN, HL,                  6 7 

13 13 

   

GY, IT, FÖ                        

Sammanlagt   19 19 23 23 25 25 30 31 31 226 222 2*+ 2  

           (2*+2)    

*För B1-språket finska på åk 7 - 9 används 6 åvh (B1-språkresurs) och extra resurs 2 åvh.    

 



TIMFÖRDELNINGEN I GYMNASIET ENLIGT LÄROPLANEN 2005  
 

Gymnasiestudierna består av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Läroplanen bestämmer i vilken 

ordning kurserna skall avläggas. 

Ämne eller temaområde 

           

Obligatoriska         

 kurser  

 

Riksomfattande 

 fördjupade 

 kurser  

  Övriga fördju- 

   pade kurser 

 

 Tillämpade 

 kurser 

 

Modersmål och litteratur      6      3     1       

Engelska (A1-språk)      6      2     1  

Finska (A2-språk)      6      2       

Tyska (B2-språk)      5     2     1  

Övriga språk (B3-språk)     6     2   

Matematik kort lärokurs      6      2   

Matematik lång lärokurs   10      3           

Biologi     2     3   

Geografi      2      2   

Fysik     1      7     1      

Kemi     1      4       

Religion eller livsåskådningskunskap      3     2   

Filosofi      1     3   

Psykologi     1      4   

Historia     4     2   

Samhällslära     2     2   

Konst- och färdighetsämnen      5    

a) Gymnastik     2     3     1  

b) Musik      1 - 2      3   

c) Bildkonst      1 - 2      3   

Hälsokunskap     1      2   

Studiehandledning     1      1   

Informations- och kommunikationsteknologi         4 - 6 

Obligatoriska kurser    47 - 51     

Fördjupade kurser minst   10     

Obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser 

sammanlagt minst  
  75     

 

De obligatoriska kurserna (1 – 10 per läroämne) läses av samtliga studerande inom ramen för alternativen 

kort eller lång lärokurs i matematik, därtill antingen religion (evangelisk-luthersk/ortodox) eller 

livsåskådningskunskap. Dessutom skall minst tre kurser konstämnen ingå i studieprogrammet: minst en 

obligatorisk kurs i såväl bildkonst som musik. Därmed utgör det totala antalet obligatoriska kurser 47 – 51. 
 

De fördjupade kurserna är valfria kurser som ansluter sig till de obligatoriska kurserna i ett läroämne. De 

studerande skall välja minst tio fördjupade kurser i sitt studieprogram. Utöver minimiantalet riksomfattande 

fördjupade kurser kan gymnasiet ha egna fördjupade kurser som definieras i läroplanen 
  

De tillämpade kurserna kan vara integrativa kurser med inslag från olika läroämnen, metodkurser eller 

yrkesinriktade studier hos samma eller någon annan utbildningsanordnare. Det kan också vara fråga om 

andra studier som är förenliga med gymnasiets uppgift. Också kurser som fordras för gymnasiediplom i 

färdighets- och konstämnen kan höra till de tillämpade kurserna. Gymnasiediplomen avläggs enligt 

Utbildningsstyrelsens anvisningar. Alla tillämpade kurser definieras i gymnasiets läroplan.  
 

Studieprogrammet upptar obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser, sammanlagt minst 75.    



REDOGÖRELSE FÖR DEN DAGLIGA ARBETSORDNINGEN  
 

Höstterminen började den 12 augusti och avslutades den 22 december 2014 då julfesten firades i skolans festsal. 

Vårterminen började den 7 januari och avslutades den 30 maj 2015. Den dagliga arbetstiden har varit kl. 8.00 - 16.00. 

 

 

GÅVOR OCH UNDERSTÖD 

 
Följande fonder har läsåret 2014 - 2015 understött skolans verksamhet: Svenska Kulturfonden, Svenska studiefonden, 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Svenska folkskolans vänner och Kotka stad. 

 

HJÄRTLIGT TACK TILL ALLA SOM MED GÅVOR OCH DONATIONER UNDERSTÖTT SKOLAN 

 

 

MEDDELANDEN                                

                                                                  
Omprov och höjning av kursvitsord ordnas måndagen den 8 juni 2015 kl. 9.00 och måndagen den 15 juni 2015 kl. 9.00.  

Anmälan till omproven inlämnas senast måndagen den 1 juni 2015 kl. 12.15 

 

Kansliet är öppet under sommaren 1 - 17.6.2015 och 3 - 10.8.2015 måndag - torsdag kl. 9 - 11 .    

 

 

 

STIPENDIEFONDER OCH -MEDEL 2015     
 

Ivan Janssons stipendiefond                                    

 - för bästa avgångsbetyg åk 9                            Kaisla Karppinen   

   och G3                   Konsta Perttola 

 

Karhula Svenska Skolförening    

 - för pärmbilden                 Aleksi Nieminen, åk  3 

 

Ano och Dagny Oinas stipendiefond         

 - för framsteg under vårterminen (åk 7 – 9)                Ukko Saari, åk 7   

                  Venla Jernström, åk 8   

                  Wilma Sorri, åk 9   

                  

Fusses matematikfond    

 - en flitig och samvetsgrann matematiker (åk 5)  Otso Saari 

   

Essi Aladins minnesfond    

 - för skicklighet i textilslöjd    Mette Ruonala, åk 7 

 

Allmänna stipendiefonden    

 - för skicklighet i naturvetenskap  Emilia Rissanen, åk 9 

     

Mimmi och Hjalmar Tulanders stipendiefond                 

 - för framgångar inom idrott (åk9 /G3)                Mathias Rosqvist, åk 9 

 

Olga Johansson-Peltonens stipendiefond                   
 - för den bästa prestationen i modersmålet (G3)               Konsta Perttola                   

 

Kymmenedalens Svenska Kontorsmannaförening         

 - för ett gott avgångsbetyg  (åk 9)                          Emilia Rissanen  

 - för ett gott avgångsbetyg  (G3)          Viivi Mickos  

 - för framsteg  i skolarbetet                                 Ellen Kallioniemi, åk 1  

 - för positiv inställning till skolarbetet           Cia Santalahti, åk 2  

 - för  framsteg  i skolarbetet och en skötsam elev            Sandra Suurnäkki, åk 3  



 - för framsteg  i skolarbetet                      Nicklas Horto, åk 4  

 - för positiv attityd             Ida Wirzenius, åk 5  

 - för goda framsteg och en skötsam elev      Lisa Sjöblom, åk 6  

 

Solskensstatyetter 

 - Skolskensflickan   Isabella Rissanen, åk 6 

 - Skolskenspojken   Emil Kuusela, åk 6 

 

Olav N Jensens minnesfond    

- för Lucia-uppdrag   Leena Pellas, G2  

- för gott kamratskap (G1 - G3)   Viivi Mickos, G3  

- för gott kamratskap (åk 7 -  8)   Fanny Kansonen, åk 7   

    Minna Pousi, åk 8   

 

Erna Hornborgs minnesfond   engelsk bok  

 - för goda kunskaper i engelska (G3)  Konsta Perttola, G3 

 

Framgångsrika företagare    

 - för inre och yttre entreprenörskap  Mikael Ilmoniemi, åk 8                                    

    Leevi Pellas, åk 8 

    Minna Pousi, åk 8 

 

Urda-Maria Backströms fond    

- åt en lärare som utöver sin undervisningsverk-  Jani Wennerstrand 

  samhet främjat elevernas fritidsaktiviteter och 

  deras utveckling till fullödiga människor 

 

 

Studentklassen 2012      

- för en god kamrat (åk7 -  9)   Santeri Kosunen, åk 7 

 

Pyttis Lions Club    

- för en duktig elev från Pyttis (åk 9)  Lotta Falck 

 

Pyttis Kyrkoby Marthaförening  r.f.   

- för en duktig elev i huslig ekonomi  Ida Saalasti, åk 9 

 

Kotkan Suomi-Amerikka yhdistys ry   

 - för goda kunskaper i engelska språket (G3)  Danny Terho 

 

Pohjola-Norden i Kotka                      
 - för goda kunskaper i modersmålet (åk 9),   Wenla Hohenthal 

   från ett finskt hem 

 

Pohjola-Norden i Kotka                      
 - för goda kunskaper i modersmålet (G3),   Konsta Perttola 

   från ett finskt hem 

 

Pohjola-Norden                     bok  
 - för goda kunskaper i modersmålet (åk 9)  Anna Franzon 

 

Pohjola-Norden                     bok  
 - för goda kunskaper i modersmålet (G1-G3)  Topias Kosunen, G1 

    Natalia Laurinantti, G1 

    Eric Tommola, G3 

 

Hufvudstadsbladet   halvårsprenumeration (digital) 

 - för goda kunskaper i modersmålet och                 Viivi Mickos 

    intresse för journalistik (G3) 

 



Kymmene Aktiebolags 100-årsstiftelse   

 - för goda kunskaper (G3)    Robert Björnman 

 

Insinööri Studio Oy    

 - för framgång i mat-nat-studierna (åk 9)  Kaisla Karppinen 

    Ben Länsmans 

 

Kotka Mills Oy     

 - för visat intresse för mat-nat-studierna (G3)  Lauri Franzon    

   

Etelä-Kymenlaakson MAOL    

 - för utmärkta kunskaper i kemi (åk 9)  Kaisla Karppinen   

 

Etelä-Kymen Urheiluakatemia 

- för framgång inom idrott   Kaisla Karppinen 

 

Heli och  Pekka Markkulas stipendiefond                   

(Kotkan Pelastakaa Lapset) 

 - för en flitig studerande G1 - G3   Eric Tommola, G3   

 

YES Kotka-Hamina / Cursor Oy                bok 

- för aktiva företagare                Kasperi Hyytiäinen, G2 

         Riku Koskinen, G2 

    Rasmus Nousiainen, G2 

    Robert Pakkanen, G2 

    Niklas Rosqvist, G2 

    Lauri Franzon, G3 

 

YES Kotka-Hamina / Cursor Oy            

- för en aktiv företagare  (G1-G3)  Niklas Rosqvist, G2 

 

Kotka stad / kulttuuripassi   presentkort  

 - för kulturintresse (åk 9)                 Wenla Hohenthal 

    Emilia Rissanen 

 

Förbundsrepubliken Tysklands ambassad  bok 

 - för goda kunskaper i tyska (G3)  Konsta Perttola 

 

Föreningen Natur och miljö r.f.  tidningsprenumeration (helår) Finlands Natur 

- för goda kunskaper i biologi och  geografi  Isabella Svahn, G1 

                     Robert Pakkanen, G2 

       Viivi Mickos, G3 
 

Svenska studiefonden stipendium 

- för gymnasiestuderande utdelas i början av höstterminen 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDENTUPPSATSER 
 

VÅREN 2015 
 

 

3.  Glöm Karelen och hitta på något nytt 
 

Livet har alltid varit en tävling. Förr har tävlingen handlat om att överleva, numera är det goda skolvitsord och 

välbetalda jobb som gäller. Särskilt för män är också sällskapandet en tävling där vinnaren har den hetaste flickvännen 

medan förloraren förblir ensam mot sin vilja. Är man idrottare på toppnivå kan förlust i värsta fall innebära att hela 

landet man ”svikit” hatar en och att sponsorerna slutar betala. Eftersom det alltid har varit så viktigt att vinna är det 

också naturligt att vi verkligen hatar att förlora; besvikelsen som förorsakas av en förlust är en mycket starkare känsla 

än glädjen över en seger. Därför händer det lätt när vi förlorar att vi börjar klaga och beskyller vinnaren för att han har 

fuskat på något sätt, något som vi senare skäms för och som får segern att smaka ännu bättre för vinnaren. Kan man 

göra något för att inte behöva skämmas utan acceptera förlusten på ett respektabelt sätt? 

 

Själv var jag en oerhört dålig förlorare som barn; när jag spelade något spel med min lillebror ville jag på förhand 

komma överens med honom om att jag skulle vinna. Om jag råkade i ett gräl och insåg att jag hade fel, kunde jag aldrig 

medge det utan fortsatte gräla, vilket till slut gjorde min förlust mycket värre än vad den hade varit om jag hade förstått 

att ge upp i tid. De absolut sämsta förlorarna jag vet, som på sätt och vis blivit kvar på detta barnsliga stadium, är 

toppidrottare. För några år sedan var jag ute på fotbollsplanen och sparkade boll med en kompis som aktivt tävlade i 

flera olika sportgrenar. Vi beslöt oss för att ha en straffsparkstävling, som jag råkade vinna. Hans reaktion på detta 

överraskade mig totalt, han blev nämligen väldigt besviken, nästan rasande, på grund av sin förlust. Jag tyckte att det 

var helt obegripligt att bli så arg på grund av något så obetydligt, men han förklarade att det inte spelade någon roll för 

honom hur liten tävlingen var. Han ville vinna. Ett annat exempel på hur dåliga förlorare idrottarna ofta är kom fram 

ifjol när Teemu Selännes självbiografi publicerades. I boken kritiserar Selänne både sin tränare i Anaheim Ducks, som 

enligt Selänne inte gav honom tillräckligt med speltid, och lagets kapten Ryan Getzlaf, som enligt Selänne inte stödde 

honom tillräckligt i argumentet mot tränaren. Den enda som inte kritiserades i boken är Selänne själv. Även om Selänne 

med detta onödigt försämrade sitt rykte efter en fin karriär är det också orsaken till att han fortfarande spelade i NHL 

som över fyrtioåring; han ville få allt gjort på sitt sätt. 

 

Redan när jag var liten, och grälade vidare trots att jag visste att jag hade fel, respekterade jag människor som kunde 

medge att de inte alltid hade rätt. Jag ville bli lik dem för att också kunna respektera mig själv. Något som har hjälpt mig 

att acceptera förluster har varit att helt enkelt vänja mig vid dem. Det är väldigt sällan jag egentligen vunnit, eller varit 

bäst på något, även om jag alltid försökt mitt bästa, något som jag kräver av mig själv för självrespektens skull. Man 

måste bara förstå att förlusten inte är hela världen och fortsätta vidare. Detta har visat sig vara väldigt svårt för många 

finländare, även om vi som folk sällan varit på den segrande sidan; det finns flera som fortfarande inte har accepterat att 

vi förlorat Karelen. Något typiskt för ett folk eller en person som sällan vinner är att när man för en gångs skull gör det, 

är man den värsta vinnaren som kan tänkas. Svenskar på internätet får fortfarande höra om sin förlust i VM-finalen i 

ishockey 2011. Detta är något som man som en vinnare bör undvika för att ge motståndaren en möjlighet att vara en god 

förlorare. 

 

I min strävan efter att bli en bättre och mera respektabel förlorare har jag levt enligt principer som liknar den norska 

janteloven, som handlar om att man inte ska tro sig vara bättre än någon annan. När man utgår från att man är dålig, 

känns det inte heller så förfärligt när det framgår i praktiken. Jag rekommenderar ändå inte dessa principer åt någon 

annan, eftersom de i det långa loppet skadat mitt självförtroende och eventuellt också bidragit till mina misslyckanden 

och förluster. Nyckeln till att bli en god förlorare är kanske snarare att acceptera sig själv även om man inte är bäst. Så 

länge man försöker sitt bästa kan man vara nöjd med sig själv. 

 

Jag anser alltså att man kan och bör lära sig att bli en god förlorare. Det är en oerhört viktig kunskap i livet, eftersom 

var och en av oss ibland förlorar, och måste kunna leva med det och försöka på nytt för att någon utveckling ska ske. 

Endast på det sättet kan vi någonsin vinna i vardagen, där vi måste ta andra i betraktande. Tack och lov kan vi inte alla 

vara Teemu Selänne.  

 

Konsta Perttola 40 p (skolvitsordet 8), delprestation av vitsordet eximia (82 p) 

 

 

 

 

 



3.  Nybörjarkurs för förlorare 

 

Att förlora är säkert något bekant för oss alla. Vi har alla upplevt hur det känns att misslyckas och se någon annan vinna. 

Var och en av oss har också sitt eget sätt att reagera då vi förlorar. Man brukar dela förlorare i goda förlorare och i 

dåliga förlorare.  En dålig förlorare känner sig sur och nedstämd efter tävlingen. En dålig förlorare kanske springer bort 

för att inte avslöja tårarna i sina ögon. Den goda förloraren låter inte misslyckandet förstöra humöret, utan gratulerar 

istället vinnaren och hoppas på bättre tur följande gång. 

 

Själv är jag inte en god förlorare, men åtminstone har jag blivit bättre på det. Då jag var yngre kunde jag inte annat än 

springa bort medan tårarna rann längs mina kinder. Jag kunde inte alls kontrollera mina känslor efter att jag hade 

förlorat. Jag reagerade på det här sättet även om det endast handlade om att spela brädspel med min familj. Jag tyckte 

det var orättvist att jag aldrig vann. Under årens lopp har jag ändå lärt mig att bli en bättre förlorare. 

 

Nuförtiden tar jag inga tävlingar och spel lika allvarligt som förr. Jag blir ändå sur då mitt lag inte gör ett enda mål i 

fotbollsmatchen och då Finland blir utan medalj i världsmästerskapet i ishockey. Då jag förlorar uppfylls jag av flera 

olika känslor som besvikelse och skam. Jag skulle vilja vara en god förlorare. Därför brukar jag ofta försöka dölja och 

tränga bort dessa känslor. 

 

Jag tycker det är föräldrarnas uppgift att lära sitt barn förutom att vinna, också att förlora. Jag tror det är viktigt för 

barnet att bli bekant med denna känsla, och småningom lära sig hantera dessa misslyckanden. Barnet börjar gå med i 

olika tävlingar och spel i skolan, i hobbyerna och i kompiskretsarna. Senast då måste barnet möta känslan av att förlora. 

 

I skolan fortsätter fostran till att bli en bättre förlorare. Elevernas prestationer bedöms med vitsord, med vilka eleverna 

sedan jämför sig med varandra. På gymnastiklektionerna får barnen tävla mot varandra och alla måste förlora i något 

skede. I de flesta hobbyerna spelar tävlandet också en stor roll. I skolan och i hobbyerna lär sig barnet tävla mot någon 

annan än endast sina syskon och sina föräldrar.  

 

Man tävlar både i lag och individuellt. Då ett lag förlorar går det igenom samma besvikelse. Hela laget delar på samma 

känslor. Grupper fungerar på ett intressant sätt. Om det i laget finns en god förlorare kan han eller hon lyckas sprida 

positiv stämning i hela laget genom att kämpa och trösta de andra. På detta sätt kan en enda person lära de andra 

medlemmarna att också bli goda förlorare för en kort stund. I individuellt tävlande har familjen och vännerna en stor 

betydelse vad gäller kämpande och tröstande. 

 

Medierna har en stor inverkan på oss. Vi får dagligen följa med i medierna när någon antingen har vunnit eller förlorat 

något. Jag har märkt att det också här förekommer olika förlorare, åtminstone framför kameran. De är nog en aning 

nedstämda men påstår alltid att nästa tävling är en ny möjlighet. Förra veckan då jag såg på en matlagningstävling i TV 

blev jag en aning överraskad över att kvinnan som förlorade tävlingen brast i gråt. Kanske alla dessa förlorare vi möter i 

medierna påverkar omedvetet oss och fungerar som modeller. Kanske det inte egentligen är en så stor skam att gråta för 

att man förlorade? Kvinnan i TV gjorde det t.o.m.! 

 

Jag tror att om en person är en god förlorare eller inte hänger ihop med många olika saker. Det är starkt 

situationsbundet. Det beror bl.a. på vem det är som man tävlar mot. Det gör säkert mera ont att förlora till sin värsta 

fiende än till sin bästa vän. Hur bra förlorare man är beror också på hur stark självkänsla personen har. Det hänger också 

ihop med personens erfarenheter, och hur mogen personen är. 

 

Som en slutsats på frågan ”Kan man lära sig att bli en god förlorare?” är jag av den åsikten att det lyckas endast för en 

kort stund. Man kan bli en bättre förlorare, men jag tror man inte i varje situation kan vara en god förlorare. Man kanske 

kan vara en god förlorare utåt, men man kan inte varje gång tränga undan sin besvikelse. 

 

 

Viivi Mickos 40 p (skolvitsordet 8), delprestation av vitsordet eximia (76 p) 

 

 

 

 

 



1.  Ajatuksia armeijasta 

 

Eikö olisikin hienoa, jos armeijasta voisi luopua kokonaan? Kuten keskustelussa on aiemmin todettu, armeija on 

organisaatio, joka on jo vuosikymmeniä istunut odottamassa, josko joku sattuisi hyökkäämään. Tähän se on käyttänyt 

valtavasti rahaa, vaatien koko ajan enemmän. Toinen mainittu ongelma on pelkästään miehiä koskevan 

asevelvollisuuden epäreiluus. Näiden argumenttien perusteella armeija vaikuttaa menneisyyden jäänteeltä sekä 

merkityksensä että asenteidensa puolesta. Miksi Suomessa siis vielä on sellainen? 

 

Kaikilla mailla ei ole armeijaa. Esimerkiksi toinen pohjoismaa Islanti on kokenut sen tarpeettomaksi. Toisin kuin 

Suomella, Islannilla on kuitenkin rajanaapurinaan pelkkää valtamerta joka suuntaan, eikä kiistoja rajanvedosta pääse 

syntymään. Vaikkei Islannilla armeijaa olekaan, se ei silti NATO-jäsenenä ole missään nimessä puolustuskyvytön. 

 

Puolustuskyvyttömältä vaikutti sen sijaan Ruotsi, kun venäläishävittäjät taannoin lähestyivät sitä kansainvälistä 

ilmatilaa pitkin. Venäläiset kääntyivät ympäri vasta juuri ennen Ruotsin ilmatilaa, eivätkä ruotsalaiset saaneet ilmaan 

yhtäkään omaa kallista JAS Gripen-hävittäjäänsä. Ruotsin pieni ja kallis ammattiarmeija on siis paitsi kalliimpi kuin 

Suomen armeija, myös tehoton. Vaikka venäläisten toiminta oli todella törkeää, oli se myös arvokas varoitus siitä, mitä 

maalle voi tapahtua, jos sen puolustus ei ole uskottava. 

 

Juuri puolustuksen uskottavuus onkin tarinan opetus. Vaikka armeija saattaa vaikuttaa turhalta rahanreiältä rauhan 

aikaan, on joutenolo itse asiassa sen tärkein tehtävä. Puolustusvoimien tarkoitus on saada muut valtiot uskomaan, että 

hyökkäyksestä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Uskallankin väittää, ettei armeijaton Suomi olisi kauaa itsenäinen. 

Asevelvollisuus on siis välttämätön nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Mitä tulee miesten asevelvollisuuden tasa-arvoisuuteen, en usko, että naisten äitiyslomista kärsivien työurien 

lyhentäminen entisestään armeijalla olisi sen tasa-arvoisempaa. Armeijan täytyy silti olla avoin kaikille sukupuolille 

tasa-arvon nimissä. 

 

Konsta TheBlogikeskustelija96 

 

247 sanaa 

 

Konsta Perttola  97 poäng (max. 99 poäng) delprestation av vitsordet laudatur (283 p) 

 

 

 

 

3.  Our artificial undoing 

 

Fellow science enthusiasts! I stand before you today scared out of my mind because I've recently learned much about 

Artificial Intelligence, or AI. It may not seem like much in its current state, crashing the self-driving car or getting the 

self-operating vacuum cleaner hopelessly trapped under a chair, but in the future it will change our lives permanently. 

 

The current AI is what we call Artificial Narrow Intelligence, ANI, which is very good at one thing but that's all it does. 

Your pocket calculator is both faster and more accurate than you at calculating, but doesn't understand anything beyond 

that. As a matter of fact, the current AI hasn't even reached the level of understanding of an ant. What scientists 

worldwide are trying to create is Artificial Superior Intelligence, ASI, whose level of understanding exceeds our own. 

The ASI of our dreams will easily solve problems such as global warming, world hunger and aging. Sounds great, 

doesn't it? 

 

How could we possibly get there? Well, we don't know exactly. That's why the most promising solution is to let the AI 

figure it out by programming it to find ways of becoming more intelligent. Progress is slow at the current below-ant 

level, but as the AI gains intelligence, it also becomes faster at doing it. By the time it reaches our level it'll probably 

race past us, and soon we'll have become the ants. That's why it's absolutely essential we make it friendly to us. If not, it 

might at some point see humans as a threat to its programmed goal, whatever it may be, and be fully capable of 

removing said threat without hesitation. The AI might end our problems – or us. 

 

273 words 

 

Konsta Perttola 97  poäng (max. 99 poäng) delprestation av vitsordet laudatur (293 p) 

 



SKOLANS ARBETSTIDER LÄSÅRET 2015 - 2016  
 

HÖSTTERMIN:  11.08.2015 - 18.12.2015          89 arbetsdagar   

HÖSTLOV:  19.10.2015 - 23.10.2015  

JULLOV:  19.12.2015 - 06.01.2016   

VÅRTERMIN:      07.01.2016  - 04.06.2016            100 arbetsdagar 

SPORTLOV:  29.02.2016 - 04.03.2016 

PÅSKLOV:  25.03.2016 - 28.03.2016 

 

TEMADAGAR:         ONSDAG       02.09.2015   Idrottsdag 

   FREDAG  18.12.2015   Skoldag och julfest åk 1 – G3 

                             FREDAG      29.04.2016   Vårkarneval 

  

LEDIGA DAGAR:  ONSDAG    06.01.2016  Trettondagen 

  TORSDAG   05.05.2016   Kristi himmelsfärd      

 

PERIODINDELNING: 

        Period                Arbetsdagar 

   1  ti 11.08.2015 -  to  01.10.2015   38 

   2   fr     02.10.2015  -  ti   01.12.2015    38 

  3   on        02.12.2014 -  ti  09.02.2016 37 

  4  on       10.02.2016  -  ti   12.04.2016 38 

   5 on      13.04.2016  -  lö    04.05.2016  38 

 

 

Måndag 13.06.2016 kl. 09: Omprov period 5  

Måndag 20.06.2016 kl. 09: Höjning av vitsord grundläggande utbildning  

 

 

 

STUDENTEXAMENSDAGARNA HÖSTEN 2015 
 

PROVEN I HÖRFÖRSTÅELSE   
 

FIA    MÅNDAG      07.09.2015 kl.  09.00     

ENA    TISDAG   08.09.2015 kl.  09.00 

TYB    ONSDAG   09.09.2015 kl.  09.00  

  

DE SKRIFTLIGA PROVEN  
 

   MO-textkompetens                FREDAG     11.09.2015 kl. 09.00  

   Realprovet 1   MÅNDAG      14.09.2015 kl. 09.00 

 PS,FF,HI,FY,BI 

   Engelska   ONSDAG  16.09.2015 kl. 09.00 

   Finska    FREDAG  18.09.2015 kl. 09.00 

   Modersmålet essä   MÅNDAG     21.09.2015 kl. 09.00 

   Matematik          ONSDAG  23.09.2015 kl. 09.00 

   Realprovet 2   FREDAG      25.09.2015 kl. 09.00  

     RE,LK,SL,KE,GE,HÄ  

   Tyska MÅNDAG  28.09.2015 kl. 09.00 
 

 

Anmälan till höstens studentskrivningar skall inlämnas senast fredagen den 5 juni 2015. 

 

 



STUDENTEXAMENSDAGARNA VÅREN 2016   
 

PROVEN  I  HÖRFÖRSTÅELSE   
 

ENA    MÅNDAG     15.02.2016 kl.  09.00     

FIA TISDAG  16.02.2016 kl.  09.00 

TYB    ONSDAG  17.02.2016 kl.  09.00  

  

 

DE SKRIFTLIGA PROVEN  
 

   MO-textkompetens                FREDAG   12.02.2016 kl. 09.00 

   Modersmålet essä               MÅNDAG     14.03.2016 kl. 09.00 

   Realprovet 1    ONSDAG  16.03.2016 kl. 09.00 

     PS,FF,HI,FY,BI 

   Engelska   FREDAG      18.03.2016 kl. 09.00   

   Finska   MÅNDAG  21.03.2016 kl. 09.00 

   Matematik           ONSDAG       23.03.2016 kl. 09.00      

   Realprovet 2    ONSDAG  30.03.2016 kl. 09.00 

     RE,LK,SL,KE,GE,HÄ 

   Tyska                     FREDAG  01.04.2016 kl. 09.00 

 

Anmälan till vårens studentskrivningar skall inlämnas senast fredagen den 20 november 2015. 
 

 

RESULTATEN 
 

Höstens resultat delges före den 15 november, vårens senast den 25 maj.   

 

 

 

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA ELEVER och HEMKOMMUNER  2014 - 2015    30.5.2015 

 

Kommun Försk. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 
GU 

TOT. 
G1 G2 G3 

GY 

TOT. 

                                

Kotka 11 6 14 11 10 9 15 16 4 15 100 9 4 9 22 

                                

Fredrikshamn 
     

1 
  

1 
 

2         

                                

Pyttis               8 4 11 23 1 2 4 7 

                                

Kouvola                 3 5 8 1 1 2 4 

                                

Itis               1     1         

                                

Lovisa                       1 
  

1 

                                

TOTALT 11 6 14 11 10 10 15 25 12 31 134 12 7 15 34 

 

Förskolans elevantal ingår inte i det totala elevantalet inom den grundläggande utbildningen 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärmen: Aleksi Nieminen, åk 3 


