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   Kotka Svenska Samskola omfattade vid våravslutningen den 31 maj 1973 sammanlagt 174 elever. I samband med 
dimissionen den våren bakades hela 20 studenter. Dessa utgjorde den andra studentkullen som dimitterades från ”nya” KSS. 
När KSS idag - 40 år senare - lördagen den 1 juni 2013 avslutar sitt hundratjugoåttonde verksamhetsår med dimission av 10 
nya studenter, upptar elevförteckningen 167 namn. Matrikeln markerar skolans roll som gemensam enhetsskola för hela 
Kymmenedalen. 
    
   Denna vår undervisar skolan 130 elever inom den grundläggande utbildningen (årskurserna 1 - 9) och 42 studerande i 
gymnasiet. I matrikeln har ingått 115 ungdomar från Kotka, 29 från Pyttis, sammanlagt 19 från norra Kymmenedalen samt  
3 från Fredrikshamn och dess grannkommuner, därtill 1 studerande från Östra Nyland. Dessutom är 13 barn inskrivna i 
förskoleklassen som verkar i Kotka Svenska Barnträdgård. Det totala antalet elever och studerande i Garantiföreningens 
utbildningsenheter är därmed glädjande 180. 
    
   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 ledande klasslärare Taina Suutari. 
       
   Elevvården har haft tillgång till egen skolpsykolog, elev- och studiehandledare samt tre skolgångsbiträden.. 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 1 januari 2007 gäller ett uppdaterat avtal om svenskspråkig grundläggande utbildning mellan 
Garantiföreningen och Kotka stad, ett avtal som stegvis beskurit stadens andel i det ekonomiska underlaget för 
verksamheten på årskurserna 1 - 9. Glädjande nog har staden och Garantiföreningen under läsåret förhandlat om ett nytt 
avtal som framöver kan säkerställa betingelserna för undervisning och fostran i den grundläggande utbildningen. 
    
   Gymnasieutbildningen för ungdomar erbjuder via nätverk utvidgade studiemöjligheter. KSS har fortsättningsvis haft 
fruktbart samarbete på andra stadiet i Kotka. Skolans primära kursutbud har kompletterats med ryska och livsåskådning i 
Karhulan Lukio respektive Kotkan  aikuislukio samt studieprogram för idrottsgymnasium via EKA – Etelä-Kymenlaakson 
urheiluakatemia, numera även Södra Kymmenedalens idrottsakademi.  
    
 Ett  inslag i gymnasiet har varit nätbaserade distans- och flerformsstudier inom ramen för Nätteam Öst som binder KSS till 
gymnasierna i Sibbo, Borgå och Lovisa samt Björneborg och Tammerfors. Från och med höstterminen 2013 övergår KSS 
till ett betydligt större utbud på nätbaserade kurser inom ramen för organisationen GNET – gymnasienätverket, som förenar 
tio gymnasier och har totalt 1 800 studerande. 
 
   Under läsåret slutfördes även  projektet GYNSAM – gymnasie- och yrkesnätverk i samarbete – som satsat på att via 
närbaserade studier föra in grundläggande yrkesexamina för bland annat merkonom och bildartesan i gymnasiestudierna.  
 
   Lärarkåren har deltagit i skolning som fokuserat företagsamhet och entreprenörskap. Målet är att införa detta temapaket i 
hela KSS, från förskolan till gymnasiet. En grupp på fyra lärare  slutförde under hösten 2012 sin fortbildning i nätpedagogik 
och –didaktik samt utbildningsteknologi med fokusering på undervisnings- och inlärningsplattformen Fronter.  
 
  StarSoft–representanten Kim Hisinger utbildade KSS-lärare i användningen av programmet Wilma, den nya 
kontaktkanalen mellan lärare och föräldrar. 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. 
 
  Under detta läsår har skolans beredskapsplan och övriga instruktioner för krissituationer uppdaterats. Skolpolisen, 
överkonstapel Jouko Suomi informerade den 5 november 2012 eleverna om säkerhets- och trygghetsaspekter. Ett 
brandtillbud i matsalen – diskmaskinen fattade eld onsdagsförmiddagen den 10 april 2013 – föranledde utrymning av hela 
skolan och avkortad arbetsdag.  
 
     Idoga arrangörer bland elevkårens aktivister har under höstterminen och vårterminen genomfört eller medverkat i 
höstidrottsdag, dagsverke och julshow, därtill vintersportdag, vårkarneval och Europadag samt Beach Party. Även 
skoltidningen har upplevt en riktig renässans!     
 
   Elevkårens café i Myshörnan har erbjudit mellanmål och annat mättande mums till självkostnadspris för 
eftermiddagshungriga i olika åldrar. 
 
 Dagsverket till förmån för barn i Afrika via organisationen Pelastakaa Lapset – Rädda Barnen  genomfördes fredagen den 
7 december 2012. Projektet engagerade elever och studerande på årskurs 5 – G3.   



    I slutet av augusti 2012 åkte lägerskolan årskurs 7 till Solvalla idrottsinstitut; där upplevdes tre aktivitetsspäckade dagar.  
  Kulturella upplevelser och aktiviteter har läsåret bjudit på i form av många minnesrika inslag.   KSS-dagen lördagen den 1 
september 2012 uppmärksammades denna gång i form av en så kallad Djurfest – en storsamling för lärarna  från de fyra 
finlandssvenska privatskolorna i Björneborg, Tammerfors, Uleåborg – och värden Kotka.  
      
Pjäsen Thomas & Tryggve – Vågar du vara en riktig vän? levde eleverna onsdagen den 5 september 2012.  Fredagen veckan 
därpå  -  den 14 september – löpte eleverna på årskurserna 1 – 6 UNICEF-rundan! Och torsdagen den 27 september 
vankades det utfärd till Valkmusa nationalpark. 
 
     Svenska dagen profilerades utöver festen i traditionell stil med författarbesök. Henrika Andersson, Annika Sundelin, 
Hannele Mikaela Taivassalo, Thomas Wulff och Robert Åsbacka  gästade  klasserna och diskuterade litteratur med elever 
och studerande. Självständighetfesten genomfördes internt traditionellt. Däremellan upplevde årskurserna 1 -  4 tisdagen den 
20  november 2012 pjäsen Den fula ankungen på skolans scen.  
 
    Fredagen den 30 november 2012 samlades hela skolan till gemensam Hosianna-morgonsamling.   Stämningsfull Lucia 
firade skolan den 13 december; Lucia Carina Majander och hennes följe besökte även åldringshem. Eleverna på årskurserna 
1 – 4 hade sitt traditionella julpyssel dagen där innan. Höstterminen avslutades i skolans festsal med gediget julprogram  
som  toppades av en fantastisk Disney World-musikal.  
 
    Det som satte särskild programprofil på bänkskuddardagen  den 14 februari 2013 var onekligen kombinationen av abi-
energi och firandet av Alla hjärtans dag – vändagen. 
     
   Festligheter i traditionell stil vankades det den fredagen den 15 februari 2013 – dagen efter bänkskuddardagen - då 
gymnasiets nya ”gamla” studerande ställde till med högtidlig bal. Gymnastiklärare Ülle Järv hade skapat specialkoreografi 
för åtta par. I kombination med ljussättning, damernas stiliga klänningar och kavaljerernas enhetliga frackklädsel blev balen 
en upplevelse mer än väl värd sin plats i minnenas bok.   Gamlaskvällen bjöd även  på disco för årskurserna 1 - 6. Dansandet 
till dunkande låtar lockade eleverna från alla de  tre finlandssvenska skolorna i Kymmenedalen. 
 
      Inför Valborg arrangerades den traditionella vårkarnevalen  tisdagen den 30 april 2013 med scouttema, aktivitets- och  
arbetsstationer – bland annat scoutkunnande övades såväl  inne som ute - och skollunch med prinskorvar och potatismos på 
papperstallrik.    
   
     Europadagen den 8 maj 2013 uppmärksammades av elevkåren. Konceptet - som nästan alla elever och lärare följde - 
fokuserade kläder och accessoarer karaktäristiska för olika europeiska länder. 
     
  Bekantningsdagen den 7 maj 2013 bjöd på introduktionsupplevelser för de blivande ettorna och femmorna respektive 
sjuorna. Dagen kulminerade i en präktiga storklass på hela 40 elever som under ledning av lärare och assistenter 
producerade morsdagspresenter i skolans bildkonstsal Paletten.  
 
   Även gymnasiet har haft alldeles egna begivenheter i form av utfärder och exkursioner - samt studiemässa fredagen den 2 
november 2012 i KSS. Vårterminens storsatsning var översättningen till svenska och korrigeringen av den engelska 
språkdräkten av allehanda texter och informationsplakat som underlättar rundvandringen på museum--isbrytaren Tarmo 
I inre hamnen, bredvid Maretarium.   
  
Under vårterminen 2013 noterade KSS återigen förnämliga framgångar i skolidrottsförbundets turneringar. Pojkarnas 
basketlag bärgade brons i finalturneringen i Esbo – och gymnasieflickorna greppade guld i basketfinalen i Borgå.  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 :,: 
 



Nätteam Öst och Gnet – kursbrickan växer virtuellt 
 
  Nätteam Öst (NTO) är ett samarbete som hösten 2006 inleddes mellan de svenskspråkiga gymnasierna i Sibbo, Borgå, 
Lovisa och Kotka. Syftet med samarbetet är att trygga det breda kursurvalet och att med gemensamma krafter garantera att 
våra studerande kan fördjupa sig i olika ämnen enligt önskemål. Detta gör man genom att erbjuda gemensamma nätbaserade 
gymnasiekurser.  
 
    Från och med läsåret 2010 – 2012 medverkar 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! 
 
    Gymnasierna erbjuder totalt femton nätbaserade kurser som samtliga studerande i skolorna kan välja. Under de sju år 
verksamheten pågått har kurspaletten präglats av fördjupad kurs i studiehandledning, livsåskådning 1 och 2, ung 
företagsamhet, kulturmöten, EU-kunskap, regionalgeografi, repetitionskurs i biologi och geografi, datorgrafik, databaser, 
introduktionskurs till och repetitionskurs i gymnasiets långa matematik, samhällsfilosofi, fysik samt musikens budskap och 
makt. Inför varje läsår har vissa kurser på brickan bibehållits eftersom behovet av dem kvarstår - medan andra kurser bytts ut 
och ersatts av nya.  
 
    Samarbetet inom nätbaserade distans- och flerformsstudier (ndf) sker via undervisnings- och inlärningsplattformen 
Fronter. Varje studerande har personligt användarnamn och lösenord. Handledning enskilt och i grupp ger alla studerande 
färdigheter att använda plattformen.  
    
   Den virtuella studieverksamheten omstöps från och med höstterminen 2013 till gymnasienätet Gnet, som utöver 
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 2014 – 2015 kommer kursbrickan att erbjuda mer än trettio kurser 
 
Samarbetet bygger fortsättningsvis på 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.  
 
 
 
 GYNSAM -  gymnasie- och yrkesnätverk i samarbete  
     
    För att gemensamt utnyttja de finlandssvenska resurser som finns i regionaxeln Östra Nyland – södra Kymmenedalen 
påbörjades höstterminen 2009 ett samarbete inom andra stadiets utbildningar. Inom ramen för GYNSAM skapades ett 
gymnasie- och yrkesnätverk med samarbete inom ramen för nätbaserade distans- och flerformsstudier som inbegripit 
specialkurser och hela utbildningsprogram för de skolor och studerande som deltagit i samarbetet. 
 
    Gynsam har involverat Kotka Svenska Samskola, Lovisa Gymnasium, Borgå Gymnasium och Sibbo Gymnasium samt 
Borgå handelsläroverk och  Inveon - Östra Nylands yrkesinstitut. Projektet har administrerats av Lovisa stad.  
 
    Yrkesinriktade studieprogram har erbjudits gymnasiestuderande för avläggande av yrkesinriktad grundexamen på fyra år. 
I gengäld har gymnasierna skapat större ämneshelheter som möjliggort att studerande inom yrkesutbildningen kunnat 
avlägga gymnasiebetyg och studentexamen inom samma tidsram. Samtidigt förbereddes dessa studerande för framgångsrika 
studier på tredje stadiet, i yrkeshögskolor, högskolor och universitet.  
 
    Inom projektet utvecklades utbildningsprogram för merkonom, datanom  och senare även för ICT-montör och bildartesan 
/ konstgrafiker. Avsikten var att engagera fem procent av de deltagande skolornas studerande och tio procent av lärarna i den 
del av projektet som syftar till att studerande avlägger fler än en examen.  
    
    Inom studiehandledningen utformades ett program med gemensam databas som underlättade handledningen på andra 
stadiet. Målet var att studietiden för två examina hålls inom ramen fyra år. Handledningen beaktade också  det kunnande 
som inte kunde uppnås virtuellt - utan krävde praktiskt inriktade studier eller inlärning i arbete. Studiehandledningen 
samordnades och utvecklades inom ramen för delprojektet Flexteam Öst. 
     
    GYNSAM fokuserade i synnerhet lärarna. Deras färdighet och förmåga att producera undervisningsmaterial och 
undervisa i en virtuell lärmiljö förbättrades via grundkurser, fortbildning och mentorskap. Undervisnings- och 
inlärningsplattformen Fronter var, gemensam för alla läroanstalter som deltagit i projektet.  
 
   Den första fasen i projektet avslutades vårterminen 2012. Verksamheten finansierades gemensamt av Kulturfonden, 
utbildningsstyrelsen och upprätthållarna. Projektet ingick i utbildningsstyrelsens övergripande satsning på att utveckla 
effektivare, integrerade lärmiljöer på andra stadiet. Den tilläggsfinansiering som utlovats för fas två - Gynsam + med nya 
moduler – drabbades emellertid av den åtstramning som numera är kännetecknande för den offentliga sektorn.  
 



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 fem år framöver.  
 
    Projektet är tvåspråkigt, med interaktionen mellan språkgrupper och utbildningstillfällen som synergifaktor.  
Undervisningsministeriet har beviljat projektet sammanlagt 250 000 euro; avvägningen är 150 000 euro för 700 
finskspråkiga lärare respektive 100 000 euro för 500 svenskspråkiga pedagoger.  
 
 
Elevkåren  
 
    Ett elevkårsår har igen passerat! Alla elever från årskurs 5 till G3 deltog på hösten i årsmötet. Alla elever utgör 
elevkåren  - men för att ha en fungerande verksamhet väljer varje klass sina klassrepresentanter.  Ett par gånger i 
månaden samlas styrelsen för att fundera på verksamheten, kommande händelser och aktuella ärenden. 
 
    I år arrangerades dagsverket till förmån för Rädda Barnen. Med insamlingen blir barn i Afrika som lider av 
vattenbrist hjälpta. Klassrepresentanterna handhar alltid det praktiska arbetet samt penninginsamlingen. 
 
   Inför julfesten var elevkåren fullt sysselsatt med programinslaget ”Disneymusikal”. 
 
    Där deltog ca 75  entusiastiska elever. Elever jobbade med flera olika uppgifter. Man skrev texter, gjorde dekor, 
uppträdde på scenen, spelade, sjöng eller kulissarbetade. Alla jobbade med största iver för ett gemensamt mål och 
slutresultatet blev superfint! 
 
    Exempel på mindre evenemang som elevkåren arrangerat kan nämnas ” Halidagen” i samband med Alla hjärtans dag, 
Europadagens temaklädsel och ” Beach party” med spel och lekar ute på skolgården. 
 
   Hela året har Elevkåren bedrivit caféverksamhet. Eleverna har haft möjlighet att köpa mer eller mindre hälsosamma 
mellanmål för att inte behöva riskera kvarsittning med att ta sig till närbutiken. 
 
    Skoltidningen Skolögat har också försiktigt startat igen med två nummer under vårterminen. 
 
    Ett stort tack vill jag framföra till vissa elever som verkligen jobbat mycket för elevkårens verksamhet. Ordförande 
Annika Lyytikäinen för aktivt elevkåren framåt och tillsammans med Julia Hämäläinen och Emilia Sundholm gjorde 
hon ett enormt arbete med julfestprogrammet!  
 
    En elev som under hela året har haft huvudkontrollen i kiosken och som handhar bokföringen är Leena Pellas. Likaså 
ett stort tack till henne. 
 
    Skoltidningens chefredaktör Mika Pousi har jobbat mycket aktivt för att få igång Skolögat igen. 
 
   Också många andra är värda ett tack för årets verksamhet! 
 
 
                       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 även läraren i modersmålet Anu Roitto inspirerat elever och studerande 
till strålande insatser i volleyboll- och basketturneringar. 
 
    Elevlagen har under läsåret mångsidigt berikat skolans idrottsmeriter i olika turneringar och tävlingar i basket, innebandy, 
simning och terränglöpning samt friidrott. 
     
    I stadens friidrottstävlingar i september 2012 gjorde  Jonatan Svahn  och Emil Kettunen fina insatser i  höjdhopp; de 
blev nionde respektive tionde i serien pojkar under 12 år.  
 
   Samskolans framgångar i stadens terränglöpningsmästerskap den 14 maj 2013 var glädjande goda: I serien pojkar 
årskurs 6 – 7 tog trion Jonne Niukkanen, Kasper Nousiainen och Jonatan Svahn femte, nionde och femtonde plats. I 
serien för äldre pojkar placerade sig Rasmus Nousiainen sjätte, Viljami Pätäri blev sjunde och brodern Valtteri nionde.  
 
      Flickorna som tävlade i serien årskurs 4 - 5 skördade hela två medaljer: Roberta Björnman löpte guld  och 
sekunderades väl av Lilja Tast som bärgade brons! Därtill rankades Wilma Laine och Mette Ruonala tolfte respektive 
tjugoåttonde. 
 
     Kategorin flickor årskurs 6 - 7 bjöd på sjätte och adertonde placeringar tack vare Ida Saalasti och Kaisla Karppinen. I 
serien för äldre flickor åk 8 - 9 noterades Isabella Svahn fjärde bäst! 
 
   Ialpina grenar har Robert Björnman (G1) befäst sin position bland nationsgräddan i sin åldersgrupp. Han hör också till 
landseliten i orientering – i likhet med sin syster Roberta, åk 5. Bröderna Pätäri på årskurs 8 tävlar på toppnivå i såväl 
skidskytte som orientering. Sjuan Kaisla Karppinen är otvivelaktigt skolans bästa fotbollsspelare med distriktsmeriter. 
 
    Skolans tennistiger nummer ett är fortsättningsvis Riku Koskinen, åk 9 - med fina placeringar i distriktsmästerskapen. 
I stadens skolmästerskapstävlingar i simning förvaltade syskonen Iita och Kasperi Hämäläinen samt Kalle Kettunen väl 
de traditioner KSS skapat under tidigare år.   
     
 

 
 

Brons i SFSI-turneringen i basket 2013 i Esbo bärgade laget Mathias Rosqvist och Ben Länsmans åk 7, Miska  Laine C  
åk 8, Niklas Rosqvist, Rasmus Nousiainen och  Riku Koskinen åk 9,  Kasper Nousiainen åk  7, Robert Pakkanen åk 9 
och  Robert Tommola åk 8 samt lagledaren Harri Laine.   



 
      
Guld gladde  KSS-flickorna efter överlägsna segrar över lagen från gymnasierna Lärkan, Borgå och Brändö . SFSI-
finalturneringen spelades i Borgå. Bakre raden: Viivi Mickos och Mikaela Sundholm (G1), Sofia Knuutinen (G2), 
Janica Helenius (G3), Toveann Ahlnäs och Arla Koski C (G2). Främre raden: Meeri Länsmans och Emilia Lehtoranta 
(G2) 
       
    Efter tre år av dominans främst  i volleyboll är det framförallt inom basket som Samskolan  detta läsår noterat sina 
förnämsta framgångar. Gymnasieflickorna förmådde förvandla fjolårssilver till glänsande guld i Skolidrottsförbundets 
finalturnering 2013 i Borgå. Noteras bör att lagkapten Arla Koski medverkade i Peli-Karhut som i FM-serien säkrade 
silver. Arla Koski, Emilia Lehtoranta och Natalia Laurinantti, (årskurs 8) representerade KSS i det Kotka-lag som 
grejade silver i den basketturnering som avgjorde riksrangordningen mellan idrottsakademierna. 
 
   Pojkarnas brons i skolidrottsförbundets finalturnering i Esbo är en klar och tydlig markering att även det manliga 
inslaget i skolans elevled dras till turneringsframgångar: En fjärde placering i stadens innebandymästerskap kom även 
den väl till pass.  
 
     Stafettkarnevalen och hejarklacksstämningen på Olympiastadion i Helsingfors är något som KSS-eleverna under de 
senaste åren rätt sällan förunnats  avnjuta. Därför var det med förväntan och idog träning som eleverna på årskurserna 5 
och 6 förberedde resan till huvudstaden, där de fredagen den 24 maj deltog i olika stafetter.  För deltagarna blev 
Stafettkarnevalen 2013 en upplevelse som gav garanterad mersmak. 
 
    KSS ställde upp med lag i tre grenar. I mixed stafett 5 x 80 m i kategorin årskurserna 1 - 6 små grundskolor blev laget 
KSS 1 (Lilja Tast, Jonatan Svahn, Wilma Laine, Otto Puustinen och Roberta Björnman) tredje i sitt försöksheat och 
rankades 38 totalt; laget KSS 2 (Emil Kettunen, Nina Holko, Max Elo, Fanni Kansonen och Mikael Westerlund) kom 
fjärde i sitt heat med slutpositionen 78 av sammanlagt 149 lag!  
 
    I gatustafett för årskurserna 1 - 6 små grundskolor finallöpte laget Otto Puustinen,  Jonatan Svahn,  Mikael 
Westerlund och Emil Kettunen kämpastarkt och nådde placeringen 37 bland totalt 98 fyrmannagäng. 
 
    Top ten-finalplacering presterade töserna Lilja Tast, Wilma Laine och Roberta Björnman i stafetten 600 m + 600 m + 
400 m i serien flickor årskurserna 1 - 6 små grundskolor. Futtiga 0,85 sekunder blev skillnaden till närmaste poängplats. 
I flickornas stafett deltog sammanlagt 96 lag. 
 
    För Samskolans del avslutades idrottsläsåret måndagen den 27 maj 2013 i samband med den traditionella 
skyttelstafetten. I serien årskurserna 7 - 9 noterade KSS-löparna en hedersam sjunde placering. 



  
 
  Lilja Tast, Wilma Laine och Roberta Björnman tog tionde placeringen i stafetten 600 m + 600 m + 400 m i finalen 
för flickor i serien årskurserna 1 – 6 små grundskolor. 
    
  
     I den riksomfattande tävlingen Nou Hätä blev åttorna Nicola Aspelin, Sakarias Hakala och Niclas Kauranen skoletta.  
 Nou Hätä! är en räddningsfärdighetskampanj för skolornas åttondeklassare. Nou Hätä inleds med ett  par timmar 
säkerhetsundervisning. Därefter kan klassen indelad i tremannalag delta i tävlingen. Kvaltävlingarna hålls skol- och 
kommunvis i mars och april. Därefter följer de regionala tävlingarna som leder till den nationella finalen. 
 
    Toveann Ahlnäs representerade Kotka Svenska Samskola då hon hösten 2012 deltog  i Finska Kemistsamfundets 
tävling för andra årets studerande i de finlandssvenska gymnasierna - och placerade sig bland de tre främsta!  Detta 
innebar att hon blev utvald att den 1 - 2 februari 2013 delta i Berzeliusdagarna - en tvådagars konferens på Stockholms 
universitet som ordnas av Svenska Kemistsamfundet med fokus på kemi via föredrag av svenska och internationella 
forskare och yrkesverksamma kemister.  
 
    Berzeliusdagarna avslutas traditionellt med en paneldebatt där föreläsarna och andra experter svarar på frågor som 
stipendiaterna sänt in. Donator för Toveann Ahlnäs stipendium var Finska Kemistsamfundet. 
 
 
 
PENSIONERING 
 
    Under många år har husmor Ruth Karvinen ansvarat för matsal och skollunch i Kotka Svenska Samskola. Hon 
inledde sin gärning i matsalen hösten 1998. Före det uppdraget ansvarade hon under fyra år för kosthållet i elevhemmet. 
Ruth Karvinen övertog uppdraget som  skolans husmor hösten 2001. Elever, studerande och lärare har lärt känna Ruth 
som en duktig, varmhjärtat moderlig personlighet. Hon har vid sidan av elevbespisningssysslorna aktivt deltagit i 
skolans fostrande verksamhet.  Då Ruth Karvinen den 31.7.2013 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 
Candé, Lasse, studerande  fysik, matematik kort 
Bäcklund, Inger, Hel  huslig ekonomi, 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 
Lindroos, Merja, KH  tyska, engelska 
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 
Suutari, Taina, PedM   ledande klasslärare med specialpedagogik 
Stenberg-Pousi, Jaana  elev- och studiehandledare 
Tjeder, Ole, ICT  IT, matematik, samhällslära   
Tollin, Björn, musikpedagog  musik, biologi, geografi   
Wennerstrand, Jani, FM  matematik, kemi 
Åström, Lars, FK  biologi, geografi, hälsokunskap 
Öksnevad, Susanne, FK  modersmålet, litteratur 
 
 
Skolgångsassistenter 
 
Janni Helenius 
Siren, Pia-Maarit 
Terho, Petra 
Åhlberg-Nieminen, Pia-Maria  
  
ELEVVÅRDEN  
 
Studiehandledare Jaana Stenberg-Pousi 
Hälsovårdare Kirsi Sinisalo 
Skolpsykolog Anna-Stina Wikman 
Skolkurator Ritva-Liisa Bruce 
 
 
 
ÖVRIG PERSONAL 
 
Karvinen, Ruth, husmor 
Lindroos, Märta, ekonomichef 
Sinkko, Pertti, vaktmästare 
Streit, Carita, skolsekreterare tom. 31.8.2012 
Stenberg-Pousi, Jaana, skolsekreterare from. 1.9.2012 
Turtiainen, Minna, matutdelare, städare 
Vuorela, Aune, föreståndare för eftermiddagsklubben 
 
 
 
 
 
 



ELEVFÖRTECKNING 
 
Åk 1 
Klasslärare Heidi Laine 
 
Eriksson, Catharina Kotka 
Harjula, Anneli   Kotka 
Kaario, Mathias  Kotka 
Nieminen, Aleksi  Kotka 
Nieminen, Hilma  Kotka 
Olsson, Amanda  Kotka 
Parjo Rainer   Kotka 
Pusa, Tanja   Kotka 
Suurnäkki, Sandra  Kotka 
Tast, Erik   Kotka 
Ullstedt, Nelly   Kotka 
Wennerstrand, Maria  Kotka 
Wirzenius, Markus Kotka 
13 elever 
 
Åk 2 
Klasslärare Paula Pakkanen 
 
Horto, Niklas  Kotka 
Lahti, Mira  Kotka 
Parjo,Rauli  Kotka 
Pusa, Tomi  Kotka 
Rissanen, Cristina Kotka 
Saari, Pirkko  Kotka 
Santalahti, Bea  Kotka 
Westerlund, Johan Kotka 
Voima, Benjamin Kotka 
9 elever 
 
Åk 3 
Klasslärare  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 4 
Klasslärare  Taina Suutari 
 
Hartikainen, Sara  Kotka 
Hohenthal, Hirvo  Kotka 
Hämäläinen, Jesse Kotka 
Hämäläinen, Joona Kotka 
Hänninen, Nea  Kotka 
Kaario, Elias  Kotka 
Kettunen, Ville  Kotka 
Kuusela, Emil  Kotka 



Laurinantti, Eetu Kotka 
Nieminen, Kalle Kotka 
Puustinen, Jaakko Kotka 
Rissanen, Isabella Kotka 
Suurnäkki, Jesper Kotka 
13 elever 
 
Åk 5 
Klassföreståndare Björn Tollin 
 
Alastalo, Kim  Kotka 
Björnman, Roberta Kotka 
Elo, Max  Kotka 
Gartz, Mona  Kotka 
Holkko, Nina  Kotka 
Kansonen, Fanni Kotka 
Kauranen, Hanna Kotka 
Kettunen, Emil  Kotka 
Kosunen, Santeri Kotka 
Laine, Vilma  Kotka 
Rintala, Riku  Kotka 
Ruonala, Mette  Kotka 
Ruonala, Solveig Kotka 
Saari, Ukko  Kotka 
Tanskanen, Tatu Kotka 
Tast, Lilja  Kotka 
16 elever 
 
Åk 6 
Klassföreståndare Benedict Sandelin 
 
Hirvelä, Halti  Kotka      
Hämäläinen, Jami Kotka 
Kiira, Ida-Sofia  Fredrikshamn 
Pousi, Minna  Kouvola 
Puustinen, Otto  Kotka 
Svahn, Jonatan  Kotka 
Westerlund, Mikael Kotka 
7 elever 
 
Åk 7 
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 
 Walli, Elisa  Kouvola  
Zhukovskaya Alina Kotka 
32 elever 
 
Åk 8 
Klassföreståndare  Merja Lindroos 
 
Aspelin, Nicola  Iitti 
Hakala, Sakarias Kouvola 
Kaunomäki, Rasmus Kotka 
Kauranen, Niclas Pyttis 
Kettunen, Kalle  Kotka 
Kokkonen, Joonatan Pyttis 
Kosunen, Topias Kotka 
Laine, Miska  Kotka 
Laurinantti, Natalia Kotka 
Lyytikäinen, Heidi Kouvola 
Pellas, Emil  Pyttis 
Perttola, Atte  Kotka 
Piispanen, Olli  Kotka 
Pätäri, Valtteri  Kouvola 
Pätäri, Viljami  Kouvola 
Ruonala, Joakim Kotka 
Svahn, Isabella  Kotka 
Tommola, Robert Kotka 
Vuorela, Annika Kotka 
19 elever 
 
Åk 9 
Klassföreståndare Lasse Candé 
 
Huotari Lampi, Jennifer Kouvola 
Hyytiäinen, Kasperi Kotka 
Hämäläinen, Iida Kouvola 
Koskinen, Riku  Kotka 
Majander, Carina Kouvola 
Nousiainen, Rasmus Pyttis 
Pakkanen, Robert Kotka 
Pellas, Lena  Kotka 
Puustinen, Saku  Kotka 
Rosqvist, Niklas Pyttis 
Ögård, Ida-Marie Pyttis 
11 elever 
 

 
 
 
 
 



G 1 -  G3 
Grupphandledare Jani Wennerstrand 
 
G 1 
 
Björnman, Robert Kotka 
Franzon, Lauri  Kouvola 
Kaario, Joonatan Kotka 
Kuusela, Nico  Kotka 
Mickos, Viivi  Pyttis 
Paavolainen, Mikael Kotka 
Perttola, Konsta  Kotka 
Sundholm, Mikael Kouvola 
Terho, Danny  Pyttis 
Terho, Martin  Pyttis 
Tommola, Eric  Kotka 
Ögård, Ian  Pyttis 
Öksnevad, Harald Kotka 
13 elever 
 
G 2 
 
Ahlnäs, Toveann Kotka 
Honka, Elja  Kotka 
Hämäläinen, Julia Kouvola 
Kaario, Josef  Kotka 
Knuutinen, Sofia Fredrikshamn 
Koski, Arla  Kotka 
Lehtoranta, Emilia Kotka 
Lindroos, Jenni  Lovisa 
Lyytikäinen, Annika Kouvola 
Länsmans, Meeri Pyttis 
Nyström, Robert Pyttis   
Saris, Emil  Kotka 
Sundholm, Emilia Kouvola 
13 studerande 
 
G 3 
 
Arosuo, Sonja  Pyttis 
Brinkas, Bea  Pyttis 
Heino, Hugo  Kotka 
Helenius, Janica Kotka 
Honkanen, Emil Kotka 
Häkkinen, Emilia Pyttis 
Kansonen, Sara  Kotka 
Kokkonen, Samuli Pyttis 
Paasi, Viktor  Kotka 
Salokangas, Heidi Pyttis 
Terho, Philip  Pyttis 
11 studerande 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDENTER LÄSÅRET 2012 - 2013 
 
HÖSTEN 2012 
 
Honka Aku  Kotka 
 
VÅREN2013 
 
Arosuo, Sonja  Pyttis 
Brinkas, Bea  Pyttis 
Heino, Hugo  Kotka 
Helenius, Janica Kotka 
Honkanen, Emil Kotka 
Häkkinen, Emilia Pyttis 
Kansonen, Sara  Kotka 
Kokkonen, Samuli Pyttis 
Paasi, Viktor  Kotka 
Salokangas, Heidi Pyttis 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIMFÖRDELNINGEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN (ÅK 1 – 9)  
ENLIGT LÄROPLANEN 2004 
 
KSS erbjuder enligt den timfördelning statsrådet 2003 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 fastställt, 
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 integrationsblock eller utgöras av 
kurser gemensamma med gymnasiet. 
 
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 7 6 5 5 4 3 3 47 42 5  

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

A 2-språk  Finska*       1* 1* 2* 2* 2* 3 3 14 6  8*  

Matematik   4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 32 2  

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

32 31 

   

Fysik och kemi           1 1 2 2 3    

Hälsolära               0,4 1,6 1 1  

Religion/livsåskådning   1 1 1,5 1,5 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 1 1     
44  

+ 12 = 
56 

56 

   

Bildkonst 2- 2 2 2 2 2 2        

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

Gymnastik 2- 2- 2 2 2 2 2 2 2    

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 

   

IT, FÖ. GY                        

Sammanlagt   21 21 24,5 24,5 27 27 31 31 31 238 222 8*+ 8  

           (8*+8)    

*A2-språket finska har 6 åvh extra på åk 3 - 6: på åk 7 - 9 används 6 åvh (B1-språkresurs) och extra resurs 2 åvh.    
 
 
SPRÅKPROGRAMMET 
 
Förutom  modersmålet svenska omfattar språkprogrammet i  KSS två A-språk och ett B-språk. Engelska på A 1-nivå 
(första främmande språk) undervisas från och med årskurs 4. Finska på A 2-nivå ingår i studieprogrammet från och med 
årskurs 5. Finska undervisas enligt modersmålsinriktad läroplan. Därtill undervisas i nybörjarfinska enligt behov.  
 
På årskurserna 8 – 9 ingår som tillvalsämne tyska på B2-nivå (språk som påbörjas på årskurs 7 – 9).  
 
 



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 -     1 - 
Engelska (A1-språk)      6      2     1  
Finska (A2-språk)      6      2     1  
Tyska (B2-språk)      5     2     1  
Övriga språk (B3-språk)     6     2   
Matematik kort lärokurs      6      2   
Matematik lång lärokurs   10      3     1     1 
Biologi     2     3   
Geografi      2      2   
Fysik     1      7     1     1 
Kemi     1      4      1 
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         6 - 8 
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 13 augusti och avslutades den 20 december 2012. Julfesten firades den 20 december 2012. 
Vårterminen började den 7 januari 2013 och avslutades den 1 juni 2013. Den dagliga arbetstiden har varit kl. 8.00 – 
16.00. 
 
 
GÅVOR OCH UNDERSTÖD 
 
Följande fonder har läsåret 2012-2013 understött skolans verksamhet: Svenska Kulturfonden, 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Svensk-Finlands Vänner och Kotka 
stad. 
 
HJÄRTLIGT TACK TILL ALLA SOM MED GÅVOR OCH DONATIONER UNDERSTÖTT SKOLAN 
 
 
MEDDELANDEN                                
                                                                  
Omprov och höjning av kursvitsord ordnas måndagen den 10  juni 2013 kl. 9.00 och  måndagen den  17  juni 2013 kl. 
9.00.  Anmälan till omproven inlämnas senast måndagen den 3  juni 2013 kl. 12.15 
 
Kansliet är öppet under sommaren  3. – 14.6.2013 och från 5.- 9.8.2013  kl. 8.45 – 12.45.    
 
 
STIPENDIEFONDER OCH -MEDEL 2013     
 
Ivan Janssons stipendiefond                                  
 - för bästa avgångsbetyg åk 9                               Carina Majander   
   och G3                    Emilia Häkkinen 

 
Karhula Svenska Skolförening                   
 - för pärmbilden                 Mette Ruonala, åk 5  
 
Ano och Dagny Oinas stipendiefond                       
 - för  framsteg under vårterminen (åk 5 – 9)                Ben Länsmans , åk 7  
                  Natalia Laurinantti, åk 8   
                  Ida-Marie Ögård, åk 9   
 
 Fusses matematikfond    
 - en flitig och samvetsgrann matematiker (åk 5)  Santeri Kosunen 
   
Essi Aladins minnesfond    
 - för skicklighet i textilslöjd    Camilla Sällemark, åk 7 
 
Allmänna stipendiefonden    
 - för skicklighet i naturvetenskap  Toveann Ahlnäs, G2 
     
Mimmi och Hjalmar Tulanders stipendiefond                 
 - för framgångar inom idrott (åk9 /G3)                Janica Helenius, G3   
 
Olga Johansson-Peltonens stipendiefond                  
 - för den bästa prestationen i modersmålet (G3)                Emilia Häkkinen                  
 
Kymmenedalens Svenska Kontorsmannaförening          
 - för ett gott avgångsbetyg åk 9                              Robert Pakkanen  
 - för ett gott avgångsbetyg G3                 Sonja Arosuo 
 - för en god kamrat och positiv inställning 
   till skolarbetet                                                                    Catharina Eriksson, åk  
 - för en skötsam elev och för framsteg 
   i det svenska språket   Benjamin Voima, åk  



 - för  en god kamrat                                               Otso Saari , åk  
 - för en skötsam elev                           Isabella Rissanen , åk  
 - för en aktiv och ansvarsfull elev                Vilma Laine , åk 5  
 - för en skötsam elev       Jonatan Swahn , åk 6  
 - Skolskenspojken   Mikael Westerlund, åk 6 
 - Skolskensflickan   Minna Pousi, åk 6 
 
Olav N Jensens minnesfond    
- för Lucia-uppdrag   Carina Majander, åk 9  
- för gott kamratskap (G1 - G3)   Emilia Sundholm, G2  
- för gott kamratskap (åk 7 – 9)   Heidi Lyytikäinen, åk 8  

 
Erna Hornborgs minnesfond   engelsk bok  
 - för goda kunskaper i engelska (G3)  Emilia Häkkinen, G3 
 
Urda-Maria Backströms fond                   
- åt en lärare som utöver sin undervisnings-           Anu Roitto 
   verksamhet främjat elevernas fritidsaktiviteter 
   och deras utveckling till fullödiga människor 
 
Pyttis Lions Club    
- för en duktig elev från Pyttis, åk 9  Rasmus Nousiainen 
 
Pyhtään naisvoimistelijoiden uskollisuuden kilta           
 - för en aktiv och motiverande gymnast                Leena Pellas, åk 9 
 
Pyttis Kyrkoby Marthaförening  r.f.   
- för en duktig elev i huslig ekonomi  Niklas Rosqvist, åk 9 
 
Kotkan Suomi-Amerikka yhdistys ry   
 - för goda kunskaper i engelska språket (G3)  Hugo Heino 
 
Pohjola-Norden i Kotka                      
 - för goda kunskaper i modersmålet (åk 9),   Kasperi Hyytiäinen 
   från ett finskt hem 
 
Pohjola-Norden i Kotka                      
 - för goda kunskaper i modersmålet (G3),   Sara Kansonen 
   från ett finskt hem 
 
Pohjola-Norden                     bok  
 - för goda kunskaper i modersmålet  Ida Hämäläinen, åk 9 
     
Kymmenedalens föräldraförening  r.f.  ordbok 
 - för visat intresse för svenska (åk5)                                   Riku Rintala 
  
Hufvudstadsbladet   halvårsprenumeration (digital) 
 - för goda kunskaper i modersmålet och                Sara Kansonen  
    intresse för journalistik (G3) 
 
Helsingin Sanomat   helårsprenumeration 
 - för goda kunskaper i finska (G3)                Emilia Häkkinen 
 
Kymmene Aktiebolags 100-årsstiftelse   
 - för goda kunskaper i matematik (G3)   Emil  Honkanen 
 
Insinööristudio Oy    
 - för framgång i mat-nat-studierna (åk 9)  Kasperi Hyytiäinen, € 50 
    Robert Pakkanen, € 50 
 
Kotka Mills Oy     
 - för visat intresse  för mat-nat-studierna (G3)  Samuli Kokkonen    
   



Kymen Sanomat    
- för bästa studentuppsatsen (G3)  Emilia Häkkinen 
 
Kotkanseudun Osuuspankki     
 - årets optimist (åk 8)                 Topias Kosunen 
 
YES Kotka-Hamina / Cursor Oy                 
- för aktiv ung företagsamhet (åk 9, G2)                Kasperi Hyytiäinen, åk 9 
                                                                    Annika Lyytikäinen, G2  
 
Kotka stad / kulttuuripassi   presentkort  
 - för kulturintresse (åk 9)                 Leena Pellas  
 
Heli och  Pekka Markkulas stipendiefond    
    (Kotkan Pelastakaa Lapset) 
 - för en flitig studerande G1 - G3  Viktor Paasi, G3   
    
Pentti  Leistis stipendiefond                                   
    (Kotkan Pelastakaa Lapset) 
 - för en positiv elev åk 1 - 6                 Lilja Tast, åk 5  
 
Förbundsrepubliken Tysklands ambassad  bok 
 - för goda kunskaper i tyska (G3)  Hugo Heino 
 
Föreningen Natur och miljö r.f.  tidningsprenumeration Finlands Natur 
- för goda kunskaper i biologi och  geografi  Eric Tommola, G1 
                     Meeri Länsmans, G2 
       Sara Kansonen, G3 
 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne stipendium 
- för gymnasiestuderande utdelas i början av höstterminen 2013 
  
 
 
STUDENTUPPSATSER 
VÅREN 2013 
 
6. Den goda ensamheten? 
 
Den hektiska och bråda vardagen glöms bort då jag äntligen efter en livfull och lång skoldag kan sluta mina ögon. Det 
finns inget oljud eller buller, bara jag och den omringande tystnaden. Jag upplever en stark känsla av värme och inre 
harmoni, och alla besvär flyter sakta men säkert in i det omedvetna. Jag är ensam. 
 
Som en person som blivit van vid ensamheten kan jag konstatera att ensamhet kan upplevas som något synnerligen 
rofyllt och positivt. Människan behöver tid för sig själv, och att vara ensam är en bra metod för avkoppling och för 
undvikandet av stress. I allmänhet njuter människan av ensamhet, eftersom den upplevs som en möjlighet för henne att 
lugna ner sig och samla tankarna. Å andra sidan är människoarten väldigt social, och en stor del av människorna 
upplever ensamhet som något motbjudande och även farligt. Ensamheten framkallar rädsla och oro, och man känner sig 
tryggare i sällskapet av andra människor. Föreställ dig att du promenerar längs en mörk gata sent på kvällen. Vandrar du 
hellre helt ensam än i en grupp? 
 
Självständiga val och förmågan att arbeta individuellt uppskattas högt av familjen, vänner och andra närastående 
individer, men om en person inte uppskattar socialt umgänge och stänger sig totalt in i sin egen värld väcks starka 
känslor av oro. Är någonting månntro på tok? Är människan i fråga verkligen lycklig som en ”ensam varg”? Dessa 
frågor bl.a. måste man få svar på om man verkligen bryr sig om människan i fråga och vill förstå henne bättre. 
Ensamhet kan också behandlas ur ett helt och hållet annat perspektiv.  
 
Då man beaktar diskrimineringen och mobbningen bland barn och unga är det frågan om ett synnerligen allvarligt 
fenomen. Att en individ med avsikt lämnas ensam och utanför gruppen är något som man omedelbart borde ta ställning 
till och undvika.  



I det här sammanhanget kan ensamheten upplevas som något väldigt sårande och påtaglig, man bär en stor börda på 
sina axlar. Detta kan senare leda till att personen i fråga totalt isolerar sig. Å andra sidan kännetecknas ensamhet också 
som ett tecken på flit och självständighet i skollivet. 
 
Då man observerar ensamheten ur en kulturell och samhällsinriktad aspekt kan man konstatera att det gäller både 
kreativitet och en introvert och isolerad livsstil. Personer som föredrar att arbeta ensamma påverkas mindre av yttre 
faktorer och av grupptryck, och därför är det vanligt att de har fler originella idéer och påhitt. De är ofta också 
självständigare och har en god kontroll över sina egna liv. Men även om ensamhet anses ha många goda och 
gynnsamma sidor är attityden mot introverta personer oftast rätt så negativ och försiktig. Samhället arbetar hårt för att 
undvika isolering och diskriminering, eftersom dessa faktorer uppfattas som hot mot arbetseffektiviteten och ett 
balanserat samhälle. 
 
I allmänhet uppfattas de s.k. ”ensamma vargarna” som på något sätt olika och avvikande, men i viss mån uppskattas 
också olikhet. Originella människor fångar andras blickar och väcker intresse. Ensamma och tystlåtna personer har ofta 
stora tankar som få människor vet om, och därför är det viktigt att undvika för snabba negativa bedömningar. 
 
Är ensamheten då någonting gott eller borde man undvika den? Globalt sett uppfattas ensamhet både som något 
nödvändigt och som ett problem. Människan måste ibland få vara ensam för att lugna ner sig och för att få tid för 
avslappning. Om detta inte är möjligt blir människan utsatt för en för stor mängd stress. Å andra sidan kan långvarig 
ensamhet leda till ett ostabilt socialt liv och isolering. Således kan vi dra slutsatser att idealtillståndet är att det råder en 
balans mellan socialisationen och ensamheten. Denna gyllene medelväg skapar en känsla av samhörighet med 
omgivningen och inre harmoni. 
 
Emilia Häkkinen  
 
40 p (skolvitsordet 8½), delprestation av vitsordet  
eximia cum laude approbatur (79 poäng) 
 i modersmålet och litteratur 
 
 
 
4. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää 
 
Sinisilmäisyys ja hyväuskoisuus ovat monelle ihmiselle tyypillisiä piirteitä siinä missä ylimielisyys ja kateuskin. Moni 
arjen sankari saa räpiköidä uupumukseen asti saavuttaakseen arvostusta ja valtaa yhteiskunnallisessa monopolissa ja 
välttyäkseen hyljeksynnältä sekä karkealta kritiikiltä. Mutta tarjoavatko maine ja mammona mahdollisuuden 
onnellisuuteen ja virheettömyyteen? Johtaako kunnianhimo karvaaseen pettymykseen ja lopulta tappioon? 
 
Ainutlaatuisuus sekä harmaasta ihmismassasta erottuminen kuuluvat varmasti monen ihmisen perustoiveisiin sekä 
jokapäiväisiin tarpeisiin. Mutta ovatko suosio ja huomio puhdasta kultaa, vai onko niissä jotain yliarvostettua? Suosio 
on ihmiselle ikään kuin statussymboli, joka takaa hänelle arvostusta sekä etulyöntiaseman sosiaalisella pelilaudalla. 
Itsevarmuus vahvistuu ja lienee päivänselvää, että myös asennoituminen arjen haasteisiin saa hieman rohkeamman 
säväyksen. Kuulostaa varsin täydelliseltä, eikö niin?  
 
Valitettavasti liika suosio houkuttelee esiin oikukkaan häiriöntekijän, joka saattaa hyvinkin asettaa kapuloita rattaisiin. 
Alati kasvavat suorituspaineet voivat yllättää suloisessa suosiossa kylpevän ihmisen arvaamattomalla tavalla. Hänen 
ihailijoillaan on häntä kohtaan suuret odotukset, kateellisia kanssakilpailijoita ja viekkaita kriitikoita unohtamatta.  
Monet maailmankuulut tähdet joutuvat jatkuvasti pakenemaan suosiotaan sekä ravistelemaan tiehensä mediaa, joka 
roikkuu heissä kiinni kynsin hampain. Liika huomio tärvelee mielenrauhaa ja sisäistä harmoniaa, kun hektinen 
ihmismeri toistuvasti kirkuu ja pauhaa heti julkimon kotioven takana.  
 
Stressinsietokyky on äärirajoillaan ja se tavanomainen, väritön arki alkaa vaikuttaa suorastaan taivaalliselta räiskyvän 
suosion rinnalla. Onko tuo säkenöivä suosio siis kamppailun arvoista? Voiko se tavanomainen, niin hohdottomalta 
tuntuva arki lopulta ollakin kullattua? Ei auta muu kuin ottaa selvää 
         
Emilia Häkkinen  
 
97p (skolvitsordet 9½), delprestation av vitsordet 
laudatur  (280 poäng) i finska   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. When angry, count to four, when really angry, swear 
 
The flaming, almost exploding feeling of anger and rage must be a feeling each and every one of us can relate to.  
 
Anger may take form in uncontrollable outbursts, devastated behaviour or silent, murderous thoughts, and everyone 
has one's own ways of expressing and dealing with anger. 
 
In my case anger can be caused by a whole load of different things, but I'd like to point out that there is one thing that 
above everything else will make me mad: foolish, immature and unfair behaviour. The world is swarming with people 
who simply don't seem to think before something insulting already slips off the tips of their sharp tongues. Words can 
hurt more than punches and when I encounter a person who talks about me or somebody else in an insulting manner, I 
will most likely be pretty pissed off. 
 
Usually it is quite alright if the insulting or mocking words are directed towards myself, but if it's a person close to the 
one  who's the target, I will be sure to turn into the definition of rage. And how will I deal with that raging then? I 
usually don't prefer immediate negative outbursts or uncontrollable sets of swear words, but I try to remain calm. If 
my attempt of keeping my cool fails though ... well, then you´d better start running! 
 
 
Emilia Häkkinen 
 
92 poäng (skolvitsordet 9) delprestation av vitsordet  
eximia cum laude approbatur  (262 poäng) i engelska 
 
 



SKOLANS ARBETSTIDER LÄSÅRET 2013 – 2014  
 
HÖSTTERMIN:  13.08.2013 - 20.12.2013*        91 arbetsdagar   
HÖSTLOV:  23.10.2013 - 25.10.2013  
JULLOV:  21.12.2013 - 06.01.2014   
VÅRTERMIN:            07.01.2014 - 31.05.2014            96 arbetsdagar 
SPORTLOV:  24.02.2014 - 28.02.2014 
PÅSKLOV:  18.04.2014 - 21.04.2014 
 
TEMADAGAR:         FREDAG      23.08.2013  Höstterminens idrottsdag 
   MÅNDAG     02.09.2013   KSS-dagen 
   FREDAG  20.12.2013   Skoldag och julfest åk 1 – G3* 
                             FREDAG       07.03.2014  Vårterminens idrottsdag 
                             ONSDAG    30.04.2014  Vårkarneval 
 *lördag 21.12.2013 inarbetas fredag 20.12.2013 
 
LEDIGA DAGAR:  FREDAG    06.12.2013   Självständighetsdagen 
  MÅNDAG  06.01.2014   Trettondagen 
  TORSDAG   01.05.2014   Första maj 
  TORSDAG   29.05.2014   Kristi himmelsfärd      
 
PERIODINDELNING: 
        Period            Arbetsdagar 
   1   ti 13.08.2013 -  to  03.10.2013  38 
   2   fr          04.10.2013  -   fr  29.11.2013  38 
  3   må        02.12.2013 -  ti  04.02.2014  36 
  4   on        05.02.2014 -  fr   04.04.2014 38 

   5   må       07.04.2014 -  lö   31.05.2014   37 
 
KURSPROV I SLUTET AV VARJE PERIOD (FEM DAGAR)  
 
Måndag 09.06.2014 kl. 09: Höjning av vitsord  
Måndag 16.06.2014 kl. 09: Höjning av vitsord  
 
 
 
 
STUDENTEXAMENSDAGARNA HÖSTEN 2013 
 
PROVEN  I  HÖRFÖRSTÅELSE   
 
FIA    MÅNDAG    09.09.2013 kl.  09.00     
ENA    TISDAG 10.09.2013 kl.  09.00 
TYB    ONSDAG 11.09.2013 kl.  09.00  
  
 
DE SKRIFTLIGA PROVEN  
 
   MO-textprov                  FREDAG    13.09.2013 kl. 09.00  
     svenska, finska  
  Realprovet 1   MÅNDAG     16.09.2013 kl. 09.00 
    PS,FF,HI,FY,BI   
   Engelska    ONSDAG 18.09.2013 kl. 09.00 
   Finska   FREDAG 20.09.2013 kl. 09.00 



   Modersmålet essä  MÅNDAG    23.09.2013 kl. 09.00 
     svenska, finska 
   Matematik           ONSDAG 25.09.2013 kl. 09.00 
   Realprovet 2    FREDAG      27.09.2013 kl. 09.00      
     RE,LK,SL,KE,GE,HÄ  
   Tyska                          MÅNDAG 30.09.2013 kl. 09.00 
 
Anmälan till höstens studentskrivningar skall inlämnas senast onsdagen den 5 juni 2013. 
 
 
 
STUDENTEXAMENSDAGARNA VÅREN 2014   
 
PROVEN  I  HÖRFÖRSTÅELSE   
 
ENA     MÅNDAG    10.02.2014 kl.  09.00     
FIA    TISDAG 11.02.2014 kl.  09.00 
TYB    ONSDAG 12.02.2014 kl.  09.00  
  
 
DE SKRIFTLIGA PROVEN  
 
   MO-textprov                  FREDAG    07.02.2014 kl. 09.00  
     svenska, finska 
   Modersmålet essä                    MÅNDAG    10.03.2014 kl. 09.00 
     svenska, finska 
   Realprovet 1    ONSDAG 12.03.2014 kl. 09.00 
     RE,LK,SL,KE,GE,HÄ 
   Engelska   FREDAG     14.03.2014 kl. 09.00   
   Finska   MÅNDAG 17.03.2014 kl. 09.00 
   Matematik           ONSDAG      19.03.2014 kl. 09.00      
   Realprovet 2    FREDAG 21.03.2014 kl. 09.00 
     PS,FF,HI,FY,BI 
   Tyska.   MÅNDAG 26.03.2014 kl. 09.00 
 
 
Anmälan till vårens studentskrivningar skall inlämnas senast fredagen den 21 november 2013. 
 
 
RESULTATEN 
 
Höstens  resultat delges före den 15 november, vårens senast den 25 maj.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELEVERNAS HEMKOMMUNER 2012 - 2013 
 
20.1.2012  ÅK 1-9 G 1-3 Totalt 
 

 KOTKA     97 18 115 
PYTTIS     17 12   29   
IITTI       1      1   
FREDRIKSHAMN      2   1     3 
KOUVOLA     13   5   18 
LOVISA     1                           1      
 
Totalt   130 37  167 
=================================================== 
 
 
 
 
ELEVANTAL 2012-2013 
 
20.1.2013  Flickor Pojkar Totalt 
 
ÅK 1       8       5    13 
ÅK 2       4         5      9   
ÅK 3       5       5    10 
ÅK 4       3     10    13 
ÅK 5       9       7    16   
ÅK 6       2       5      7 
ÅK 7     22     10     32 
ÅK 8       5     14     19 
ÅK 9       5       6    11 
 
                                                       63                       67                   130 
 
G 1      1     12   13   
G 2      9       4   13 
G 3      6       5   11 

   16     21                 37 
 
Hela skolan totalt   79                        88                   167 
============================================================ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pärmen: Mette Ruonala, åk 5 


