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Det kan vara så dags att förnya Olof – eller kanske att lägga ner den? Tidningen har nu hängt med i prick 20 år
och ser man på det första numret och jämför med de senaste är inte skillnaden värst stor: Visserligen har Olof
övergått i att vara färgutgåva ( tack vare Kulturfondens regelbundna stöd) men innehållsmässigt har vi hela tiden
behållit den som främst ett fönster till vad som sker i skolarbetet. Att ha en skoltidning som ett integrerande organ både vad läroämnen beträffar men också mellan skolan och hemmen ser jag som en verklig tillgång. Ändå är
det väl just här som jag känt av de största bristerna också: mera ämnesintegrering är välkommen och om nu föräldrar nödvändigtvis inte skriver i tidningen ( 3-4 gånger på 20 år!), borde de åtminstone (få) läsa den. ”Få läsa
den” skriver jag delvis därför att många elever åren igenom inte trots uppmaning fört hem tidningen – någon
gång inte ens fått den åt sig.
Så till det enbart positiva: Olof är en, om inte guldgruva, så i varje fall ett sandtag där du kan skyffla upplysningar
om tidigare händelser. Om varje tidning haft i snitt 20 artiklar relaterade till skolarbetet och det utkommit 58
nummer, så finns här långt över 1000 artiklar som berört det. Man kan således med viss sannolikhet hitta tankar
om en viss händelse som i skolan upplevts viktig under dessa 20 år just i Olof! Kolla t.ex. in att vi redan år 2009
startade mellanmålsservering med ca 100 elever på besök varje gång (Olof 10.11. 2009). År 2011, närmare bestämt den 20 september träffade några elever kronprinsessparet på stadsbibban, år 2014 i början av april hade vi
första gången en Förintelseföreläsning i skolan som för att citera ÅU ”satte munkavle på precis alla”. I tidningen
som utkom 14.11 2012 ser vi foton på så viktiga Sossen-föredettingar som Maria Piippo, Isak Palm och Benjamin
Peltonen! Och som kuriositet tyckte år 2010 endast 4 av 25 tillfrågade lärare att vi borde gå med i NATO. Alla,
något större projekt som vi arrangerat, har sin resumé i Olof! Sloganen ”Olof vet allt – och lite till!” har med
andra ord suttit rätt.
Inte ens pandemin kunde göra nämnvärd inverkan på tidningen. Något nummer tillkom rent av på distans. Tidningen hade också under ca 5 år en nätversion, Olle, där artiklarna mestadels var andra än de som ingick i Olof.
Det var verkligen frågan om en flitig redaktionsverksamhet just då. Allt sedan nummer 15 finns tidningen på skolans hemsida. Långa tider gjorde vi Olof alltid som ett specialarrangemang i en åtta. På senare tid har jag mera
börjat fråga alla skolans elever, och vissa lärare också, efter lämpligt artikelinnehåll.
Den här vintern och våren har kännetecknats av många sorters funderingar runt läsandet. Så viktig som läsning i
sig är känns det som en fullständigt rätt satsning. Jag ska kort förtydliga: Vi har haft möjlighet att testa med en
läslärare (något att återkomma till både i denna tidning och nästa läsår! ), vi har med framgång haft vårt årliga
läsprojekt med tillhörande arbetsuppgifter, vi har projektläst också i övrigt och i ÅU presenterat recensioner och
författarporträtt av hög klass. Och förstås har vi läst i andra ämnen än moddan också. Man läser för livet, ska ni
veta – sällan bara för stunden.
Detta nummer är digert och ändå rymmer det inte på långt när allt som står till buds. Redan detta förord hade
kunnat bli 10 sidor långt men någon måtta ska det vara med allt. Så någon måtta ska det vara i att verka som lärare också: Jag började jobba som lärare 1986 ( långt in på förra årtusendet, brukar jag säga). Nu finns det yngre
krafter som tar över men det känns vederkvickande att få säga att jag inte ångrat en enda dag. Tvärtom: de flesta
skulle jag gärna uppleva på nytt! Tack för mig och tack till er!

Kenneth

stöder detta arbete

Hyllningsord till och av modersmålslärare
Susanne - livsnjutaren
Ett grått Helsingfors. Susanne och jag hade rest till huvudstaden för att
delta i ett modersmålsseminarium ordnat av Utbildningsstyrelsen. Vi
hade lyssnat på föreläsare, samspråkat med modersmålslärare och deltagit i grupparbeten. Efter kursdagen kände vi oss trötta och utmattade.
-Tycker du inte att vi kunde ta oss en kopp kaffe? frågade Susanne.
Jag höll med om att en kaffekopp var precis vad vi behövde och började
spana efter det första bästa kaféet.
-Ska vi ta oss en kaffe på McDonalds? föreslog jag.
-Nej, nej! Vardagen blir mindre grå, om man lyxar till den lite, log
Susanne och lotsade oss till ett exklusivt kafé.
Under de år jag fått arbeta med Susanne har jag lagt märke till att Susanne har en oslagbar förmåga att
lyxa till lite, finna nya infallsvinklar och sätta in en extra knorr. De obligatoriska arbetsuppgifterna får
helt nya dimensioner, om man gör som livsnjutaren Susanne och gör allt lite festligare. Tack Susanne
för att du visade vägen!
Anu-Katja Nurmi

Jag hade nyss börjat vikariera i S:t Olofsskolan och under en paus i lärarrummet får Susanne syn på mig.
Hon luskar resultatrikt fram mina ambitioner att bli en modersmålslärare och reserverar mig som inhoppare inför en kommande resa. Susanne visar mig hennes material och planer, jag blir genast överväldigad av expertisen och graden av kreativitet. Listan med instruktioner blir dock lång, men Susanne
ger rum för modifiering och uppmuntrar egna bidrag. Jag inser att mästaren litar på nybörjaren. I detta
ögonblick fick jag en glimt av den generösa och milda kärnan som var bemantlad bakom en rigorös fasad.

Nu som kollega har Susanne fortsatt spela rollen som förebild och
varit kvick med förslag, uppmuntran och reflektioner. Under det
senaste året har jag även fått ta del av Susannes humoristiska sida
och blivit ombedd att dela med mig av mitt eget material och kunskaper. Att få bli lika kunnig, kreativ och viljestark som Susanne är
ett mål värt att sikta på.
Tommy Holm

Kenneth - järnsmeden
Jag sitter och funderar på antal. Hur många blev det sammanlagt? Hur
många prov har han skrivit? Hur många uppsatser har han läst? Hur många
veckobrev har han skickat? Hur många biblioteksböcker har han köpt in?
Hur många tidningstexter har han redigerat? Hur många temadagar har han
varit med om att ordna?
Hur många pingisbollar har han skaffat? Racketar? Pingisnät? Pingisbord?
Motionscyklar? Saft och bullar till Hem och skola-föreningens möte? Hur
många gånger har han gått från första till tredje våningen? Hur många
trappsteg är det mellan våningarna? Hur många trappsteg har han tagit genom åren?
Jag ger upp och konstaterar att det sammanlagda antalet blev hisnande. Kenneths arbete och energi
går inte att beräkna eller överblicka. Tack Kenneth för din aldrig sinande framåtanda och initiativförmåga!
Anu-Katja Nurmi
Sedan urminnes tid har människan både fruktat och respekterat elden. Kenneth Nygren låter ständigt
alla sina järn glöda i dess omfamnande lågor. Redan innan jag själv fått stifta bekantskap med Kenneth
hade produkterna av hans olika projekt och verksamhet gjort sig kända. Att sedan få vikariera, att ta
några steg i Kenneths föreställda lärarskor och ta del av maskineriet bakom kulisserna, var lika fascinerande som inspirerande. Rom byggdes inte på en dag, men här fick man en glimt av nätverket som
bland annat höll ihop imperierna Oloftidningen och Skolbiblioteket.
Då Kenneth senare fungerade som en mentor mot slutet av mina lärarstudier fick jag ta del av hans öga
för detaljer, en otrolig holistisk noggrannhet som är häpnadsväckande. Denna expertis är sammangjuten med sympati och ett genuint intresse för att se elevers potential och ge liv åt den inre lågan. Jag är
ärad och tacksam för att kunna kalla lärare av denna kaliber för en kollega.
Tommy Holm

Med dessa minnen och hyllningar, vill vi tacka de blivande pensionärerna för deras mäktiga insatser och mycket goda samarbete med
oss. Vi lovar att ta väl hand om ert arv och se till att modersmålets
framtid är ljus. Vi hoppas att ert nya livskapitel bjuder på spännande upplevelser. Vi vill tacka er båda för att ni har fungerat som
kugghjul i S:t Olofsskolans pulserande hjärta. Vi citerar avslutningsvis Elmer Diktonius med:
(Orlodoffa doschkoff

orlodoffa doschkoff:)
det är maskinen Susanne och Kenneth

Sossen satsar om möjligt ännu mer på läsning
då vi jämför med t.ex. år 2015 ( Förkortad version av inlägget i ÅU den 9 april i år).

År 2015 gjorde vi en omfattande enkät om elevernas läsning, som presenterades till vissa delar även i
ÅU. Där framgick bl.a. att ca 15 % inte alls tyckte om att läsa och – inte alls överraskande – att flickor nog
hellre läste än pojkar. Mängden skönlitteratur i undervisningen i vår skola (2-4 böcker per läsår beroende på årskurs och omständigheter) uppfattades ändå passlig av hela 82 % och t.o.m. för liten av 13
%! Bara 5 % tyckte således att de måste läsa (och diskutera/kommentera) för mycket romaner i skolarbetet. Vi lärare var rädda för att läsintresset höll på att avta bland de unga.
Också nu alarmeras det om en sjunkande tendens för läsintresset. Och nu har vi samtidigt gjort en ny
undersökning i vår skola med delvis samma frågor som förra gången. Omkring 6 % meddelar idag att
läsning är ”påfrestande och betungande”. Men 65 % ser klart positivt på läsningen. Att på egen hand
hitta på att läsa (ca 25 %) är ändå något som i dagens värld möter en mängd konkurrenter. Vi vet hur det
ligger till, då vi tänker på enkäter som presenterat elevernas
hobbyverksamhet, åtminstone här hos oss: minst
80 % har en (ofta idrottslig) hobby i något skede
efter skolan, många dagar i veckan. Det kan bli
svårt att hinna med fritidsläsning då; bra om man
har ork för läxorna!

Det verkar ändå, om man bara ser till vår lilla undersökning, finnas
en möjlighet att fortfarande se hoppfullt och relativt positivt på
ungdomarnas läsning. Svagast blir väl den positiva attityden vad
gäller att läsa av just eget intresse. Men inställningen till boken
och läsningen i sig är sällan direkt avvisande, utan klart och tydligt
uppskattande; ”ibland” eller oftare än så läser ju enligt enkäten
över hälften av våra elever!
Vi har rätt nyligen avslutat vårt åttonde år i följd med läsprojekt i S:t Olofsskolan. Alla lärare och läroämnen ger av sin tid för läsningen, då hela skolan samtidigt håller lästimme. Detta upprepar vi 5-6
lektioner i följd under 2-3 veckors tid. Eleverna har fritt fått välja en svenskspråkig bok för sitt projekt.
I slutet av varje lästimme har de haft en uppgift att uträtta.
En av dessa var att fylla i google-formuläret som resulterat i
vidstående diagram. En annan intressant uppgift var att
fånga ett passligt citat ur boken. Några andra
intressanta frågor och svar kan också avläsas
här bredvid, t.ex. hur pass man haft lässtunder som liten.

I S:t Olofsskolan har vi också varit med om att initiera och testa
pilotprojektet att ha tillgång till en läslärare. Detta är alltså
någonting nytt! Tyvärr har vi inte
ännu kommit värst långt i försöket,
dels eftersom det är så nytt, men
dels också eftersom resursen tryter:
En enda läslärare som ska engageras både på finsk- och svenskspråkigt håll räcker inte till. Redan
här i högstadiet skulle vi vara betjänta av en egen sådan. Det ska
ännu tilläggas att uppgiften naturligtvis inte är att t.ex. ”läsa romaner för övnings skull”. Nej, mest är det frågan om att hitta fram en
individuell studieteknik och att öppna de svåra texter och det mångsidiga ordvalet högstadieelever möter i de olika läroämnena, kanske främst realia. För det är många elever som går bet på att veta vad texten egentligen säger, trots att de nog kunnat läsa igenom den i sin helhet. Här tangerar vi samtidigt en
något öm fråga: våra elevers verkliga svenskkunskaper. Det ska inte vara någon hemlighet att vi nog har
en rätt stor mängd elever som hellre talar finska och sist och slutligen väl också är kunnigare i finska –
nog bra för framtiden men mera problematiskt i skolvärlden.
Läsning är med skrivning och räkning våra primäraste baskunskaper. Dessa ska vara både till nytta och
nöje. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att lotsa in den unga rätt i läsandets labyrinter.
Här sätts läraransvaret på spel, men inte skadar det med ”den dagliga kvarten” för de yngre därhemma
heller. En kunnig läsare hänger bättre med i demokratins många utspel och deltar bättre i att utveckla
den. Här kan ännu påminnas om sloganen från skolvärlden ”Alla är vi modersmålslärare”. I den innefattas förstås att vi är läslärare likaså! Att här vara gott exempel är dyrbart, så vad läser du som bäst?
Kenneth Nygrén
lektor i modersmålet och
litteraturen

5. Mängden skönlitteratur/romaner
som förväntas läsas i skolarbetet är

Varför vi läser
För det mesta läser jag p.g.a. skolarbete. Jag
tycker att läsning är ett bra sätt att ta in information. Jag läser då jag hittar någon bra bok.
Helst läser jag faktaböcker men även romaner
som baserar sig på historiska händelser. Jag
läser också ibland för att förbättra ordförrådet.
H. Isak

Skolarbeten utgör en
stor del av mitt
läsande. Helst läser
jag faktaböcker. Att
läsa är ett utmärkt
sätt att lära sig om
världen. Jag brukar
ofta läsa böcker om olika
historiska händelser. Det är
också ett bra sätt att förbättra sina språkkunskaper.
H. August

Jag läser för att jag vill. Jag vill vara allmänbildad. Jag vill förbättra mitt språk. Jag vill kunna
yttra min åsikt. Jag vill förstå hur andra tänker.
Jag vill bli en bättre version av mig själv. H Judit

Läsandet är trevligt och så
fort man kommer in i det är
det väldigt svårt att sluta.
Allt som vem som helst annan i världen har upplevt
vill jag också uppleva och
kunna diskutera om med
andra. Det finns så många
böcker i världen och jag har
på sistone blivit mer medveten om det, så det nästan
känns som att man inte kan
ta en paus i läsandet. Avkoppling, nyfikenhet och lite
också ego är orsaker till varför jag läser. H Lilian

Läsning låter mig se genom andras ögon, även om
karaktärerna inte är riktiga. Det stöder min empati och hjälper mig fundera på mina egna handlingar mot andra och mig själv. Ibland är det också
avslappnande att komma bort från den egna vardagen genom en bra berättelse. H. Ida

För rent nöjes skull. Att läsa ger
mig nya synvinklar, en möjlighet
att förstå andra. Förmågan att
sätta sig in i andras situation
växer när man befinner sig inne i
en annans hjärna, en möjlighet
man de facto saknar i den verkliga världen. H. Ester

5.3.2022
Hej!

Tack för er ansökan om att få Tim Sparv på skolbesök till just er skola! Vi fick över 150 ansökningar och tyvärr föll
turen inte på er just denna gång. Tim sänder följande hälsning till er skola och speciellt till lärarna. Dela gärna hälsningen med alla lärare.
”Tack för ert mail. Intr esset var enor mt och jag fick en klump i halsen när jag för stod att vi inte har möjlighet att åka ut till alla skolor. Jag hade så gärna velat träffa era elever och försökt sprida lite glädje i deras vardag i
dessa oroliga tider. Tack till alla er lärare för det fantastiska jobb ni gör för våra ungdomar. De kanske inte själva
alltid är medvetna om hur mycket tid och energi ni lägger ner på att ge dem de bästa förutsättningarna för ett liv i ett
komplext samhälle, men förr eller senare så kommer de att fatta hur lyckligt lottade de är. Så fortsätt inspirera och
stötta våra barn och ungdomar i deras studier och fortsätt lyfta fram de goda sidorna med läsning. Böcker öppnade
en ny värld för mig och jag vet att det även för era elever kan var en nyckel till något nytt och spännande.
Sköt om er, Tim”

Den eviga debatten om kärnkraftverk
På en fysiklektion i januari debatterade klass 9e om en stor miljöfråga som ofta förekommer i dagens
politik. Kärnkraft väcker starka känslor hos många, så vår fyke-lärare Isabella Ares bestämde sig för att vi
skulle få en hel lektion tid på oss att bekanta oss närmare med fakta kring temat, innan vi började med
själva debatten. Klassen delades sedan in i två grupper så att en grupp var FÖR och en grupp var MOT
kärnkraftverk. Vi som har skrivit denna artikel fungerade som moderatorer och fördelade ordet i debatten.
Följande lektion kunde debatten
äntligen börja. Den inleddes med
att grupperna fick fem minuter
var att presentera sina åsikter och
argument om kärnkraftverk. Här
togs det upp flera viktiga synpunkter, som senare fungerade
som utgångspunkter för debatten.
Energibehov
Kärnkraftverkens försvarare poängterade att kärnkraftverken är
Moderatorerna Erica Höglund
en viktig energikälla. Utan kärnoch Ida Gustafsson
kraftverk kommer man inte att ha
tillräckligt med energi. Den förnybara energins resurser kommer inte att täcka energibehovet. Det här är
också en energiform som inte är beroende av väder och vind.
Motståndarna till kärnkraftverk skulle föredra förnybar energi. De påpekade också att det tar otroligt
lång tid att bygga ett kärnkraftverk. Försvararna menade ändå att det också tar tid och resurser att utveckla förnybar energi. De såg också kärnkraftverken som en övergångsfas tills man kan utvinna tillräckligt med energi från förnybara källor. De sade även att man inte kan stänga ner kärnkraftverken samtidigt som man utvecklar nya energikällor för då kommer inte energin att räcka till.
Miljöproblem
Motståndarna mot kärnkraftverk använde många miljöargument. Framför allt ifrågasatte NEJ-sägarna
vad man ska göra med det livsfarliga avfallet. Var hamnar sådant avfall? Kärnkraftverk kan också påverka speciellt det marina ekosystemet och medför då risker för växter och djur. NEJ-sidan påpekade
också att naturkatastrofer kan öka med den globala uppvärmningen.
Som försvar sade JA-sägarna att Finland har utvecklat ett sätt att hantera avfallet i Olkiluoto. Detta gäller
dock bara Finland och de tyckte att Finland borde lära ut sin kunskap till andra länder. Man behöver
dock mera forskning om hur man ska göra sig av med avfallet.

?

Risker

Då kärnkraftverk diskuteras, finns
det många som är oroliga över konsekvenserna som följer med deras
bruk. Motståndarna tyckte att det är
naivt att skjuta upp alla problem till
framtiden och att man hellre ska
lägga stopp för dem nu, innan flera
NEJ– sägarna katastrofer sker. Ett exempel som
alltid används vid denna debatt är
olyckan i Tjernobyl som förorsakade dödsfall och enorma skador. Att utvinna uran är också ett riskfyllt arbetsförhållande. Det är dessutom svårt.
JA-gruppen förtydligade att risken för
olycksfall är betydligt mindre i dag.
De nämnde också att vattenkraft leder till fler dödsfall än kärnkraftverk
och att dödligheten per kilowattimme
(producerad elenergi) är minst vad
gäller kärnkraftverk.
Ekonomi
NEJ-gruppen poängterade att det
kostar otroligt mycket att bygga ett
kärnkraftverk samt att budgeten inte JA-sägarna
brukar räcker till. Det är dyrt att utvinna uran och uran kommer dessutom att öka mycket i pris. Båda grupperna var ändå eniga om att mycket handlar om pengar och ekonomiska möjligheter.
Andra alternativ
Diskussionen om kärnkraftverk kommer ofta in på frågan om alternativa energikällor. Kärnkraftverkets
försvarare påpekade att import av energi inte är säkert samt att man behöver långa ledningar när man
importerar el. Det som båda grupperna var överens om var att forskning krävs för att utveckla nya och
smartare energiformer. Och att man antagligen kommer att hitta nya sätt hela tiden.
Insikter av debatten
Det blev en riktigt bra debatt och tiden ville nästan inte räcka till. Båda grupperna tog fram många fina
och viktiga saker. Tack vare debatten lärde vi oss antagligen mycket mera om problematiken kring kärnkraftverk än vi skulle ha gjort om vi bara hade läst om den. Vi lärde oss dessutom att förklara och motivera våra åsikter samt att lyssna och ta andras åsikter i beaktande.
Erica Höglund och Ida Gustafsson 9e
Ja, debattörerna kunde inte då ännu veta en hur
högaktuell fråga de behandlade ur flera synvinklar. Det kan vara bra att vara insatt. ( Red.)

Teams med författare Litteraturklubben som under hela pandemin kunnat verka
trots restriktionerna har nu senast under våren genomfört ett intressant och omfattande projekt. Välvilliga författare ställde upp per teams för en intervju. Eleverna läste dessutom valda böcker för recension och hela projektet har i tur och ordning som hela mittuppslag presenterats i ÅU. Som tack för arbetet väntade den 18 maj ett besök på redaktionen med rundvandring och förplägnad.

Till höger intervjuar åttorna Matilda,
Amel och Sofia Eva Frantz, medan
Karin och Amelie i åk 9 här under diskuterar med Maria Turtschaninoff

Till höger har vi sjuorna Felix och Sienna i
diskussion med Sebastian Nyberg, medan niorna Ester och Maya nertill har
kontakt med Karin Collins

Så här ansöker årets nior
Olof hörde sig för med studiehandledaren Kim Johansson om hur niorna sökt till
andra stadiets utbildning i år. Som vanligt är gymnasiebenägenheten väldigt hög och
Katedralskolan förstås populärast. Tyvärr kommer inte Kattan att kunna anta alla sökande ( 142 sökande till 114 platser!), så det blir PSG eller ÅYI för en del.
- En överraskning i år är att ingen intresserat sig för varken IB eller sjöfart. Ingen har heller valt att
söka till ett finskspråkigt gymnasium, säger Kim.

Vidare får vi veta att Axxells el-utbildning i år också är populär—så lockande att det
även här blir gallring. Av finskspråkig yrkesutbildning intresserar vården dit vi har tre
sökande. Nedan några beskrivande diagram som Kim delat med sig:

.

Wie wohnen Sie? - åk 8 presenterar sina hem
Ich wohne in einem Einfamilienhaus, es ist dunkelblau und hat viele große Fenster auf der Vorderseite, deshalb ist es sehr warm in unserem Wohnzimmer im
Sommer. Unser Haus ist neben einem Wald. Wir haben ein Wohnzimmer, drei
Schlafzimmer, eine Küche, drei Toiletten und eine Sauna. Wir haben auch einen
Balkon und eine Terrasse. Ich habe ein eigenes Zimmer und es ist auf dem zweiten Stock. Es ist sehr schön und gemütlich. Dort habe ich ein Bett, einen Tisch,
einen Stuhl und zwei große Kommoden. Mein Tisch ist sehr cool, weil es ein
schwarzer elektrischer Tisch ist. In unserem Wohnzimmer ist ein großes weißes
Sofa und ein Kamin, es ist auch sehr gemütlich. Wir haben auch einen Garten,
und dort haben wir viele schöne Blumen. Ich kann ihn von unserer Terrasse aus
sehen. Wir haben ein Trampolin in unserem Hof, aber ich benutze es selten.

Oleana Marttila åk 8
Ich wohne in Kaarina. Unser Haus ist ein Doppelhaus. Wir haben neun Zimmer in unserem Haus. Erst haben wir
einen kleinen Flur, weil wir dort unsere Jacken haben. Dann kannst du zu meinem oder zu dem Arbeitszimmer meines Vaters gehen.
Mein Zimmer ist angepasst. Es hat mein Name und der Name meines Idols an der Wand. In der Mitte gibt es unser
Spielnummer (37). Ich habe auch ein Gaming-Setup, an dem ich Computerspiele spielen kann. In meinem Zimmer
habe ich zwei Tische, ein Bett, einen Computerschirm und zwei Kommoden. Ich habe auch einen grauen Teppich in
meinem Zimmer. Wir haben zwei Klos in unserem Haus mit zwei Teppiche. Mein Lieblingszimmer ist das Badezimmer, weil ich dort duschen kann. Wir haben auch ein Kaminzimmer mit einer Couch.
Das Arbeitszimmer meiner Mutter und die Küche sind auf der zweiten Stockwerk. Unsere Küche ist wichtig für mich, weil ich dort essen kann. Dort haben wir einen Tisch
für fünf Personen.
Meine Mutter hat ein Bett und einen Schrank. Sie hat auch einen weissen Fernseher.
Die Wände sind weiss. Das Wohnzimmer ist auch auf der zweiten Stockwerk. Es hat
eine blaue Couch und einen braunen Tisch. Die Wände sind weiß. Sie hat auch zwei
Fenster.
Wir haben einen Garten mit einem kleinen Haus und eine grosse Trampoline.

Simeon Soikkeli åk 8
Mein Haus ist ein Einfamilienhaus. Wir haben ein Wohnzimmer , vier Schlafzimmer , ein Badezimmer , eine
Küche, drei Toiletten und ein Saunahaus. Wir also haben einen großen Garten.
Ich habe ein eigenes Zimmer, und die Möbel bestehen aus einen Fernseher, ein Bett, ein Couch, einen Kleiderschrank, einen Kleiderständer, einen Tisch, einen Spiegel, drei Gemälde, einen grossen Teppich in der Mitte des
Zimmers und einer Kommode. Mein Zimmer ist gemütlich, weil es so groß und hell ist. Die Hauptfarben in meinem
Zimmer sind babyrosa, weiß, und vieles ist auch aus Eichenholz gefertigt. Meine Lieblingsstück in meinem Zimmer
ist mein Kleiderständer weil er mehr farbe in meinem Zimmer bringt. Ich mag meine Tapete auch sehr. Sie ist weiß
mit rosa und grüne Stielen darauf. Aber im Lauf des Jahres ist aus der weißen Grundfarbe ein helles Beige geworden, was meiner Meinung nach eine Art “Used”-Vibe in mein Zimmer bringt.
Mein Lieblingszimmer in unserem Hause ist das Esszimmer. Dort haben wir ein Sofa, ein Klavier, auf dem ich
spiele, einen Schrank für diverse Porzellanschalen, einen
Tisch, sechs Stühle am Tisch und zwei Schränke.

Sofie Tenho åk 8

Farmor fick sin första cykel som 15 åring
Jag intervjuade min farmor Benita som är 67 år. Hon föddes och bodde i Jeppo i Österbotten med sin
mamma Linnea, pappa Runar och sin äldre bror Bengt. Familjens efternamn var Jungar. Hennes familj
flyttade till Sverige då hon var fem år. Men de flyttade tillbaka till Finland då Benita var 7 år. De flyttade
tillbaka för att skiftesbyte ( odlingsmarken fördelades) började i Jeppo. Men strax efter att de hade
kommit hem till Finland dog hennes pappa på grund av en hjärtinfarkt, medan han var ute och jobbade
på åkern.
Familjen bodde i en stor bondgård som var indelad i två delar, i första delen bodde Benita med hennes
familj och i andra delen bodde hennes farföräldrar. I den delen Benita bodde fanns ett kök och två sovrum. Nuförtiden bor Bengt kvar i det huset de bodde i, men han har renoverat det till en lägenhet.
- Det fanns många barn i grannskapet, man behövde aldrig vara ensam för att barnen alltid var
hemma. Om inte första barnet du gick och knacka på hos kunde komma ut och leka, gick man bara till
nästa hus och frågade samma sak. Vi lekte alltid på vägarna, vi var inte rädda för bilar på grund av att
det sällan körde sådana på vår väg”, berättade farmor i vår intervju.
Då de andra barnen jobbade mycket måste Benita och Bengt jobba extra mycket på grund av att Runar
hade gått bort. Några av jobben som de gjorde var att städa, cirkla ved och elda för att hålla huset
varmt.
- Första sommarjobbet jag hade, var att vattna minkar då jag var 15 år. Med de pengarna jag tjänade köpte jag en cykel jag länge hade drömt om. Före det hade bara Bengt haft cykel och jag sprang
efter, berättade farmor.
Första skolan Benita gick i var Lägre Folkskolan där hon gick åk 1–2. Bengt var ett år äldre än Benita, och
eftersom många årskurser var i samma klass var också Benita och Bengt på samma klass. Denna skola
var som ett hus som hade ett klassrum och i resten av huset bodde läraren. Nästa skola farmor gick i
kallades Gunnars folkskola. I skolan gick hon årkurserna 3–6. Det var samma där så att Benita och Bengt
var i samma klassrum fast de var på olika årkurser.
- Det var svårt att koncentrera sig då det var så många barn i samma klassrum, kom Benita ihåg.
På Benitas klass var det fyra barn och på Bengts var det åtta. Benita gillade att gå i skolan eftersom hon
älskade att läsa och hon lärde sig lätt.
-

Oftast blev jag så fort klar med uppgifterna att jag fick rätta de yngre klassernas uppgifter, minns
farmor.

Enligt farmor är de största skillnaderna med skolorna nuförtiden att de är mycket större och att klasserna är i enskilda rum.
Ellen Fröjdö 7d

Farmor med sin mamma, pappa och brodern Bengt

När min farfar var ung
Under en lördag i januari intervjuade jag min farfar Ilpo. Han är född år 1943 i staden Vammala, som idag
heter Sastamala. Han bodde sina tio första år i Tyrvis varifrån han flyttade till Kyrö och senare till Åbo.
I Tyrvis bodde farfar på landsbygden. Farfar berättade att det inte just alls fanns stora vägar där han
bodde, utan de flesta var ganska smala sandvägar. Bilar såg man sällan på den tiden ute på landsbygden.
Han berättade att alltid när en bil körde förbi hemmet, så sprang han så snabbt han kunde till fönstret
och skrev upp bilens registernummer på en papperslapp. En gång hände det att han missade en förbikörande bil. Då hade farfar kastat sig gråtande på golvet. Hans mamma hade då undrat vad som hade hänt.
Då hade farfar svarat med gråtig röst:
- Kai mää poraan kun mää en autoa nähny.

Farfar blev alltså jätteledsen och grät när han inte hann se den förbikörande bilen. Ute på landsbygden
skidade barnen till skolan på vintrarna. Det gjorde även farfar. Hans skolväg var cirka 3 kilometer lång och
farfar tyckte om att skida till skolan med sina klasskamrater. Han berättade att ofta tävlade pojkarna
sinsemellan om vem som var snabbast på skidorna.
Skolan var en liten byskola med ganska få elever och lärare. Eleverna fick en varm maträtt varje dag. Den
var man tvungen att äta även om maten inte alltid smakade så bra. Om man inte åt blev man matad av
läraren. Farfar gillade inte kålsoppa och när det var kålsoppa på menyn blev han ofta matad. Däremot var
makaronivälling farfars favoriträtt och den åt han gärna.
När farfar var tolv år gammal och bodde redan i Kyrö fick han sitt första sommarjobb i en liten matbutik i
Kyrö centrum. I butiken jobbade han under flera somrar och blev god vän med butiksägaren. Ännu på
1950-talet betjänades kunderna vid en disk inne i butiken. Försäljaren plockade fram och packade varorna åt kunderna vid disken. Kunderna tog alltså inte själv sina matvaror från hyllan, som vi gör idag. En
rolig händelse som inträffade när farfar jobbade i butiken var när hans tyskalärare Väinö ringde till butiken och frågade om det fanns mandariner att köpa. Farfar svarade:
- Joo, kyllä meiltä margariinia löytyy.
Farfar visste inte vad en mandarin var och blandade ordet med margarin.

”På bilden står farfar längst
till vänster, i mitten står butiksägarparet Väinö och Aino
Elo och till höger två butiksbiträden. Paret Elo drev en Kbutik i Kyrö centrum. Farfar
jobbade i butiken under flera
somrar på 1950-talet. Bilden
är sannolikt tagen år 1958.”

I Kyrö fanns det på den tiden en populär hoppbacke som hette Kuutilanvuori. År 1954 hoppade till och
med Matti Pietikäinen i hoppbacken efter att han en vecka tidigare vunnit VM-guld i Oslo. Även farfar
var väldigt intresserad av backhopp och berättade stolt att han hoppade från Kuutilanvuori sitt eget rekord på 31 meter. Enligt farfar var backrekordet 41 meter, så han tyckte att hans egna rekord inte alls
var så illa.
Farfar följde med backhoppstävlingar med jättestort intresse. I farfars hem fanns det dock inte ännu någon television och farfar och hans vänner följde med tävlingarna utanför en lanthandel i Kyrö, där det
fanns en tv-apparat i skyltfönstret. Där stod farfar med sina vänner många kvällar i rad och tittade på
backhopp.
Under sina unga år bodde farfar alltså på ganska små orter. Först i Tyrvis och sedan i Kyrö. Först under
tonåren flyttade han till Åbo. Farfar har många fina minnen från sin barndom på landsbygden.
- Min barndom skulle säkert ha varit annorlunda om jag hade levat hela tiden i Åbo, säger farfar.
Isabel Siro 7c

Prao i min gamla skola
Jag fick vara på prao i S:t Karins svenska skola som är min gamla skola. Under veckan fick jag vara med
på treornas lektioner.
Jag intervjuade min handledare Heidi Souranen. Hon är treornas klasslärare tillsammans med Lina Bergman. Hon undervisar också tyska för sexorna samt livsåskådning. Heidi har varit och studera vid Åbo
Akademi flera gånger. Först tredje gången utbildade hon sig till klasslärare. Hon är både klasslärare och
ämneslärare. Heidi har arbetat som lärare i S:t Olofsskolan, yrkeshögskolan Novia, Salos svenska skola
och givetvis nu i S:t Karins svenska skola. Sammanlagt har hon arbetat som lärare i 13 år.
Heidi trivs väldigt bra på sitt jobb. Hon tycker att eleverna är trevliga och den nya skolbyggnaden gör
också förstås att man trivs bra på sitt jobb och att man inte behöver arbeta i baracker längre.
Heidi tycker dock att en nackdel i jobbet är att det aldrig tar slut; det skulle alltid finnas något att göra
bättre eller fundera på. Några fördelar är dock att det är ganska fritt och man får bestämma saker själv
samt att arbetstiderna är flexibla. Arbetstiderna varierar från dag till dag, beroende på när man har
lektioner.
Heidi har också andra arbetsuppgifter än att undervisa. Hon är
med i antimobbningsteamet och teamledare för trean och fyran.
Det är också viktigt med samarbete med andra lärare och att
hålla kontakt med föräldrar.
Att vara lärare kan vara tungt ibland men det finns mera bra saker än dåliga, säger hon.
Jag tycker det var kul att vara på prao i S:t Karins svenska skola.
Både eleverna och lärarna var trevliga. Jag fick hjälpa till på
lektionerna och vara ute på rast. Jag var också med på eftis en
stund. Där lekte vi med åk 1 och 2. Vi var hela 6 stycken praoelever samtidigt i skolan, de är alla mina gamla klasskompisar.
Det var också roligt att se mina gamla lärare och se skolan från
en annan synvinkel. Jag förstår nu mera av läraryrket och vad
Treornas klassrum
man jobbar med.

Treornas och fyrornas lärare börjar veckan på måndag med ett möte.
Då jag kom till skolan hade de mötet och planerade vad de ska göra
under veckan. De gav också oss vårt schema.
Första lektionen var matematik så vi fick genast börja hjälpa eleverna
med uppgifter. Sedan hade de bildkonst och ännu gymnastik där vi
fick vara som domare då de spelade korgboll. Dagarna var ganska likadana, olika lektioner men likadant arbete.
Då jag själv var elev i S:t Karins svenska skola var jag de första tre
åren i gamla skolhuset men sen i baracker två och ett halvt år. Nu är
det nya skolhuset färdigt och jag tycker det ser ganska fint ut. Det
skulle förstås ha varit trevligt att själv få gå där men jag är glad att jag
i alla fall fick se det nu.
Jag tror ändå inte att jag vill bli lärare. lärarna har mycket mera att
göra än vad man oftast tror.

Skolhuset från framsidan

Alicia Granholm 8a

Prao hos pappa på Powder-Trans
Jag har varit på prao hos min pappa Fredrik, som är företagare och äger företaget Powder-Trans tillsammans med min farbror Christian. Yrket jag presenterar är företagare inom transportbranschen.
Powder-Trans är ett familjeföretag grundat av min farfar Carl-Johan år 1972, som verkar i transport och
logistikbranschen. Det är ett av Nordens största företag inom pulvertransport. Det har inte ändå varit en
självklarhet för Fredrik att börja jobba där, fast han alltid har varit intresserad av arbete inom transportbranschen. Före han började jobba på Powder-Trans prövade han på att arbeta på några andra platser
som t.ex. elfirma, reklambyrå och bilverkstad. När han började jobba på Powder-Trans var hans arbetstitel marknads- och försäljningschef.
Fredrik har utbildning inom branscher som bil, transport, ledarskap och marknadsföring men han har ingen specifik titel. Idag jobbar han som verkställande direktör. Hans arbetstider är mycket flexibla men normalt jobbar han kl. 8–17 , bara han får allting gjort! Som VD måste Fredrik vara tillgänglig dygnet runt.
En helt vanlig jobbdag kan se mycket olika ut för Fredrik men i stora
drag går jobbet ut på att diskutera med kunder, delta i olika möten
och göra datorarbete. Som VD är han även ansvarig att leda bolaget, undersöka nya affärsmöjligheter, se till att allt blir gjort och att
allt går enligt budget och plan. Fredrik reser mycket, nästan varje
vecka. Arbetsresorna är både inrikes och utrikes, mest till Sverige
eftersom företaget även verkar där. Resornas längd kan vara allt
från dagsresor till en vecka långa och de är oftast för anskaffning av
fordon eller utrustning, men ibland kan det även vara möten.

Fredrik, Carl-Johan och Christian

Fredrik jobbar i ett kontor som är ganska nyrenoverat och i bra skick. Kontoret han jobbar i är PowderTrans huvudkontor, som finns i Lundo. Det har två våningar, i första våningen finns ett skolningsrum, ett
arkiv och chaufförernas utrymmen. Till chaufförernas utrymmen hör aula, sovrum, duschrum, bastu och
ett rum med låsbara skåp där de kan förvara sina saker. I andra våningen finns alla arbetsrum, konferensrum och ett litet kök. I Lundo finns även två hallar, en verkstad, terminal och ett utrymme där min
farfar bygger gamla lastbilar. Kontoren i
Sverige som ligger i Köping och Landskrona har kontor, terminal och lager.
Företaget har 220 anställda då man räknar
både Finlands och Sveriges chaufförer och
kontorsarbetare, men på kontoret i Finland jobbar ungefär 20 personer. PowderTrans kör i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Mellaneuropa och Baltikum. De har
ca. 120 bulkbilar.
En av powdertrans-bilarna
Under praon fick jag göra mångsidiga uppgifter. T.ex. postade jag inbjudningar till
Powder-Trans 50-årsfest med min farmor, städade i arkivet, förde ner lådor och organiserade papper.
Ett plus under dagen var att jag fick fara ut och äta med min farmor och pappa till en lunchrestaurang
med mycket god mat. Det var intressant och givande att få följa med och se på hur arbete går till på ett
kontor. Jag skulle eventuellt kunna jobba på ett kontor i framtiden.

På företagsområdet i Lundo
Sandra Blomqvist 8a

Vänelevsverksamheten
Vad är en vänelev? Vad ska en vänelev göra? En vänelev är en äldre
elev som hjälper de yngre eleverna att anpassa sig till högstadiets skolmiljö, hjälper till med att bygga upp en bra klassanda och håller roliga
lekar till sjuorna. Att vara vänelev innebär att ta ansvar, respektera skolans ordningsregler, men också att vara glad och positiv och framförallt
finnas som ett gott exempel för de yngre eleverna. Men varför ska man
bli en vänelev?
Som vänelev har man stora möjligheter att lära sig känna nya personer,
både sjuor, men även andra nior från andra klasser. Som vänelev lär du
dig att leda lekar och ta ansvar över större grupper, vilket är bra att lära
sig inför arbetslivet och framtida studier. Att prata inför stora grupper
kan vara en utmaning för många, men det blir lättare med tiden och att En vanlig munkjacka för vänelever
prata inför yngre personer kan vara ett bra sätt att öva. En vänelev får
också planera programmet tillsammans med andra vänelever och man får använda sin kreativitet.
Vänelevsverksamheten börjar på åttans vår med en skolningstimme, som för vår del tyvärr blev på distans, men den var ändå lärorik och intressant. Under hösten höll vi ungefär 4 lektioner för vår egen
vänelevsklass. Varje klass har 3–4 egna vänelever som har ansvar för just deras program. Programmet
bestod till mesta delen av lekar. I början höll vi många namnlekar, så att alla skulle lära sig känna
varandra. Under december höll vi vänelever också en kul utedag. Då var grupperna blandade och klasserna var delade. Det fanns stationer med program som till exempel frågesport, charader, gåtor och
olika lekar.
Slutet på vårt vänelevsår börjar närma sig, men vi har ännu en rolig utedag i juni inplanerad. Vi har haft
många fina stunder under vår tid som vänelev. Vi är glada över vårt beslut att söka till vänelev och hoppas att så många som möjligt funderar på att själv också söka till nästa års vänelevsgrupp. Antalet sökande är vanligen betydligt fler än de som tas in och detta tyder ju på att uppgiften är omtyckt. Lycka till
och trevlig fortsättning på våren!

Maya Åkerholm & Ellen Norrena 9D

Färska vänelever 2021-22

Diktartävlingen avgjord –
15 bidrag i år!
Här bjuds några smakprov bland bidragen. Hem
och Skola premierar vinnarna med 100 euro till
Ester i 9e, 70 till Anton i 9f och 30 till Ida i 9e.
Ensam
Att vara ensam är inte alltid att vara för sig själv
Man kan vara ensam med någon annan
Någon man älskar
Ensam tillsammans
Jag kan vara ensam med dig
Anni 8f
Vattnets själ
Havets mäktiga puls bankar mot berget
algerna förs som hår med vågornas takt
jag förundras över vattnets styrka
den mjuka vinden fattar dess skumkrage
med sig
ingjuter sin kraft
bankar och bankar
vind och vatten fattar också mig
griper mig
också i mig dunkar en stark puls
och i mitt blod finns havets sälta…
Anton 9f

Prisutdelning i bibban

Gårdagens längtan
Sängen nyligen obäddad,
Kuddarna vilar på golvet.
Men även med kramdjuren i armarna
saknades någonting.
Kanske var täcket för tunt?
Kanske var lakanen för rena?
Kanske var längtan för stor?
Men vad fanns det att längta efter?
Ida 9e

PUSSELBITAR
VINGARNAS VÄNSKAP

Vänskap är två fjärilar som flyger och dansar,
Vänskap är att tillsammans springa mot
solglittrande vatten
Och skratta som solens strålar
Vänskap känns som en räv skuttande genom
en blomsteräng,
Lycklig, glad och oändlig
Emily 7a

Vi är bitar i samma pussel,
så varför bildar vi ingen bild?
Vi lyssnar på samma låtar,
men vi hör inte samma melodi.
Vi sitter framför varandra,
men vi är aldrig på plats.
Du är på andra sidan jorden,
fast du står framför näsan på
mig.
Var är du?
Vart har du och jag försvunnit?
Frida 7f

Was können wir für die
Umwelt tun?

På följande sidor tar elever i 9e starkt ställning i klimatfrågor, och det gör de på utmärkt tyska. Av med
hatten för både innehåll och form! (Red.)

Die Erderwärmung ist jetzt ein großes Problem. Die Leute zerstören die Natur. Zum Beispiel schmelzen
Gletscher und die Temperatur steigt, weil der Ausstoß den Planeten wärmt. Die Folgen sind katastrophal.
Es ist wichtig, dass wir die Emissionen schnell reduzieren. Wir müssen die Natur retten. Jeder muss helfen, wenn wir die Erderwärmung bremsen wollen.
Zum Beispiel kannst du deinen Müll recyceln. Du sollst zum Arbeitsplatz zu Fuß gehen, weil es klimafreundlich ist. Du sollst auch weniger fliegen, weil Fliegen schlecht für die Natur ist. Schalte Geräte
aus, wenn du sie nicht benutzt. Du kannst auch einen Baum pflanzen.
Zusammen können wir die Umwelt retten!

August Sucksdorff, Klasse 9E

Die globale Erwärmung ist ein sehr großes Problem, die beinahe täglich in der Schule und der Politik diskutiert wird ist. Die meisten
Menschen wissen, was die Erderwärmung bedeutet. Kohlendioxid
und andere Ausstöße verschmutzen die Luft und heißen den Planeten, und unser Klima. Die Folgen sind katastrophal. Die Gletscher
schmelzen, und der Meeresspiegel steigt. Das Trinkwasser kann
knapp werden. So warum ändert die Menschen sich nicht? Was können wir zusammen machen, um dem Planet zu helfen?
Sie dürfen nicht Energie oder Wasser verschwenden. Zum Beispiel sollen Sie nicht zu lange duschen, ein
Paar Minuten reichen! Schalten Sie auch unnötige Lampen aus.
Müll ist auch ein Problem für die Umwelt. Deshalb müssen Sie an Recycling denken. Sie können auch
einen Baum pflanzen, weil Bäume Kohlendioxid absorbieren. Wir alles müssen einander helfen. Erst dann
können wir unseren Planeten retten.
Ida Gustafsson, Klasse 9E

Der Planet stirbt. So ist es, und so will es sein, wenn wir es nicht verhindern. Kohlendioxid in der Luft,
Müll in dem Meer, Ausstoꞵ aus den Städten und den Industrien. Das wissen wir. Und jedoch tut man nicht
genug. Warum?
Für mich es ist ganz klar. Man denkt so viel darüber, was man machen muss, aber nicht darüber, wer das machen soll. Man sagt, dass
einige Leute es machen können. Man behauptet, dass wählen, was
für die Erde gut ist, genug wäre. Es ist nicht genug. Es ist nie genug.
Wir brauchen politische Veränderung. Alle Wissenschaften sagen,
dass die groꞵe Industrien verändern müssen, und dass man erneuerbare Energie benutzen sollt. Das können einige Menschen nicht machen. Wenn man in einem Hochhaus
wohnt, kann man oft nicht selbst wählen, ob man erneuerbare Energie benutzt oder nicht. Und man muss
sich auch daran erinnern, dass “erneuerbar” nicht immer “gut für die Umwelt” ist. Es gibt nicht genug Information, es gibt nicht genug Alternative und nicht genug Willen, etwas zu machen.
Jetzt brauchen wir starke Wille, etwas zu machen. Groꞵe Veränderungen kommen gleich, obwohl wir es
nicht möchten. Die Frage stellt sich, ob wir etwas jetzt tun, oder warten, bis es zu spät ist. Es verwirrt
mich, wenn die Klimafrage wie Politik behandelt wird. Die Klimafrage ist nicht Politik, nicht mehr. Es ist
Überleben.
Ester Lillhannus, Klasse 9E

Besöket i Wäinö
Aaltonen-muséet
1.4.2022
Vi (7E) och de andra sjundeklassisterna i S:t Olofsskolan besökte Wäinö Aaltonen-museet på bildkonstlektionerna. Det fanns två utställningar
där: Anu Tuomis “Vibrerande färger”
och Pekka och Teija Isorättyäs
“Döda själar”. I den förstnämnda
utställningen fanns det vackra
konstverk, som använde sig av starka färger och naturmaterial. Konstnären använde mest akrylfärger.
Hennes konstverk var också inspirerade av naturen.

Den andra utställningen bestod av robotar som var till den mesta
delen gjorda av skräp och sådant som i vanliga fall skulle ha
slängts bort. Det fanns robotar som gick runt i cirklar och såg ut
som gamla människor. De rörde sig med hjälp av bilbatterier. I utställningen fanns också ett konstverk som föreställde en sjöjungfru.
Den fungerade med hjälp av vatten och lufttryck och spelade med
jämna mellanrum blockflöjt. Sjöjungfruns hud var gjort av fiskskinn
och annat material som var samlat i Japan. Konstnärerna hade
också konstruerat en scen där robotar hade diskussioner som var
slumpmässiga.
Vi tyckte om museibesöket, vår favoritutställning var Anu Tuomis
utställning. Vi gillade hennes färganvändning och att man själv
kunde bli inspirerad av konstverken.

Text och bilder: Emilia, Lotta, Saga och Frida (7E)

Konsttestare på Åbo Svenska Teater
Åttondeklassister från S:t Olofsskolan var direkt efter
påsken och tittade på en monolog i ÅST som
konsttestare. Pjäsen hette Den unge Werthers lidanden. En monolog betyder att det bara är en skådespelare på scenen. Därför använde sig Ingemar
(skådespelaren) av skyltdockor som andra personer
och flyttade på dem runt scenen.
Pjäsen handlade om två personers liv som liknade
varandra, Ingemars och Werthers. Ingemar gjorde en
Skådespelaren Ingemar Raukola
bokrecension om Werthers berättelse, samtidigt som
han berättade om sin första kärlek, Karin. Werther, som var bokens huvudperson, berättade i sin tur om
sin förälskade, Lotte. Werthers liv var tragiskt precis som Ingemars, eftersom hans kärleksliv med Lotte
inte gick som han hade väntat sig.
Eftersom vi kom till teatern som konsttestare, var det meningen att vi utvärderar monologen med att
svara på olika frågor. Många tyckte att den var rolig och någonting de inte hade sett förut. Flera tyckte
också att pjäsen var något de skulle kunna se på nytt. En del skulle dock hellre ha gått och sett på någonting annat.
Själv tyckte vi att teatern var kreativt gjord och att ljus- och ljudeffekterna var bra. Ibland var det lite
svårt att förstå vem det handlade om när skådespelaren plötsligt bytte roll. Teatern passar bättre för lite
äldre personer, eftersom barn kanske skulle ha svårigheter att förstå allt som händer. Det var också
några äldre och svårare ord som användes. Man borde egentligen läsa boken om den unge Werthers
lidanden av den tyska författaren Goethe före man far och ser på pjäsen, för att förstå den bättre.
Eftersom vi inte kom åt att fota under föreställningen bad vi i efterhand om några bilder från ÅST:s arkiv.
Sammanfattningsvis konstaterar vi att teaterpjäsen var humoristisk och välplanerad. Naomi ger pjäsen
vitsordet 8 ½ och Jasmine 8.
Jasmine och Naomi 8D

Ingemar med Goethes verk i händerna

Limericks

Årskurs 8 bjuder här på sedvanliga
limerickar. För illustrationerna står
Aron Eklund och Josefina Kullberg

There was a small boy from Waterloo
who loved drinking lots of shampoo.
He realized one day
while at a café
that he’d turned completely blue.

(Tintin Ekelund, 8D)

There once was a tiny black cat
who was mistaken by a lady for a hat.
The cat was offended
and the fight ended
with the lady calling it a brat.

(Elsa Vahtola, 8D)

There once was a man called Dwight
who had eyes dark like the night.
Then a wizard called Rick
did a magic trick.
Now his eyes are as bright as the light.

(Naomi Leo, 8D)

There once was a man named Drew
who built a whole chair with one screw.
But the chair broke,
he lost all his hope,
but Drew fixed the chair with some glue.

(Anna-Liisa Jaakola, 8D)

Minä ja maapallon tulevaisuus – pohdiskeleva ainekirjoitus
Yläkoulun käytävillä kuuluu oppilaiden keskustelujen huminaa. Jotkut puhuvat uusista kengistään, jotkut
eilispäivän jalkapallotreeneistä ja jotkut ilmastonmuutoksesta. Vaikka useimmat nuoret ovatkin huolissaan maapallon tulevaisuudesta, aikuisten loppumattomat monologit ilmastonmuutoksen vaikutuksista
ovat tappaneet monien nuorten jaksamisen auttamaan. He peittävät pelkonsa ja ahdistuneisuutensa laiskuudella.
Minä olen vielä nuori, mutta olen silti huomannut selvän eron luonnossamme tänä päivänä verrattuna
tilanteeseen kymmenen vuotta sitten. Ehkä tämä vain johtuu siitä, että olin paljon pienempi silloin, joten
maailma vaikutti paljon isommalta ja mahtavammalta, mutta tiedän että se ei ole ainoa syy. Muistan kylmempiä talvia ja paksumpia jäitä, sekä hieman puhtaampia vesiä pienemmillä sinileväkukinnoilla. Silloin
en arvannutkaan, että ainoastaan kymmenen vuoden päästä emme enää voisi kävellä jäisellä merellä
kotimme ulkopuolella. Kukaan ei kertonut minulle tarkkaan maapallon lämpenemisestä, ja miten nopeasti se tapahtuukin.
Tietenkään pienet lapset eivät voi auttaa paljon ongelman estämisessä, mutta ehkä olisimme ahkerampia ilmasto-sotureita tänään, jos vanhempamme olisivat vähitellen kertoneet meille enemmän maapallon tulevaisuudesta. Tutkijat ovat tienneet kasvihuonekaasujen tuomista ongelmista jo vuodesta 1896, ja
ongelma todistettiin tosiasiaksi vuonna 1938. Niin, miksi tuntuu siltä, että maailman johtajat eivät kuunnelleet tutkijoita kunnes vasta pari vuotta sitten?
Yksinkertaisesti monet ihmiset eivät tahdo alentaa elintasoansa vapaaehtoisesti. Tämän takia isojen yhtiöiden pitäisi ottaa enemmän vastuuta itselleen heidän ympäristöpolitiikastaan, koska me tiedämme jo,
että teollisuus on isoin syy maapallon lämpenemiseen. Mikäli he pystyvät rajoittamaan tuottamiaan
päästöjä halvasti, tämä ekologisempi ajattelutapa leviää helposti heidän asiakkaidensa kotiin..
Minun mielestäni isoin ongelma, joka estää meitä ilmastonmuutoksen voittamisesta, on silti toistemme
syyttäminen. Esimerkiksi yksi ikäryhmä syyttää toista ikäryhmää ja varakkaammat ihmiset syyttävät köyhempiä ihmisiä, ja niin eteenpäin. Ilmastonmuutosta vastaan taistelu on meidän kaikkien vastuulla. Kaikkien pitää tehdä oman osansa, koska muuten kukaan ei voita.
Tulevat sukupolvet ansaitsevat nähdä luontoa niin paljon kun mekin ansaitsemme. Joten nyt, jos ikinä,
tahdon että me revimme alas kaikki meitä erottavat muurit ja rupeamme töihin käsi kädessä.
Ida Gustafsson 9e

Kirjoittaja miettii minkä tulevaisuuden me valitsemme

Franskagruppen i årskurs 9 besökte Paris
Franskagruppens Parisresa var något av en höjdpunkt under detta skolår. Studieresan var ett samarbete
mellan S:t Olofsskolan och Valkeavuoren koulu, som blev möjlig tack vare våra språklärare Maj-Len
Vigård-Stocks och Kati Hautalahti. Efter att ha läst franska i snart två år nu var det dags att börja använda sina kunskaper på riktigt, och bra gick det för de flesta. Vi hade en mycket lyckad vistelse i Paris, vi
hann besöka många sevärdheter och uppleva mycket nytt i den franska kulturen.
På söndag kväll när alla blanketter var ifyllda och väskorna packade, fanns det
ännu tid att sova i några timmar före det var dags att åka buss till HelsingforsVanda flygplats under tidiga morgontimmar. Vårt flyg startade klockan 7:35,
och vid det laget hade nog de flesta kvicknat till hur trötta vi än varit när vi
startade klockan halv fyra från Åbo. Väl framme på Paris flygplats Charles de
Gaulles träffade vi vår guide Minna Larkovirta, som lotsade oss genom staden
under den fösta dagen. Under resan in i staden blev vi överraskade av den
livliga trafiken. För oss finska turister kom det nästan som en chock då bilar
och mopeder kurvade om vartannat – i olikhet till den organiserade trafiken
vi har här i Finland. Något annat i trafiken som skiljde sig var att alla ambulanser och polisbilar såg olika ut och lät annorlunda beroende på vilket bolag
som ägde dem.
Som första programpunkt efter en kort bussrunda i staden besökte vi EiffelDet obligatoriska eiffeltornet
tornet. Vi åkte hiss ända upp, och visst var det en fantastisk utsikt över milmed hela gruppen på plats
jonstaden! Efteråt
åt vi glass nedanför
tornet, som vi mot alla regler beställde på engelska. De flesta försäljare i Paris bytte genast
om till att prata engelska när de förstod att vi
var turister, vilket ju inte var så bra för oss
som var där för att öva vår franska. Smidigare
gick det i alla fall. Klockan tre tog vi oss till vår
sovplats, Hôtel André Latin, ett trestjärnigt hotell i latinkvarteren. Vi checkade in och packade upp i de mysiga rummen, som vi sov parvis i. Den kvällen åt vi galetter på en restaurang nära hotellet. Redan under den första
dagen kunde vi märka att i jämförelse med
Finland bestod merparten av kosten av kolhydrater, i form av olika bakverk och bröd.
Ofta innehöll maträtterna även någon typ av
gräddfilsås och mycket ost. Vi avslutade måndagen med promenad i Luxemburgparken
nära hotellet.
Mia Bergroth ritade av
Montmartre

Tisdagen började med ett franskt morgonmål på hotellet. Efter lite fritid började vi promenera mot
Louvren. På vägen dit stannade vi vid varuhuset Samaritaine för att beundra de fantastiska målningarna
och arkitekturen från 1800-talet, som nyligen blivit restaurerad. Vi fortsatte sedan till Louvren och trädgården utanför, Jardin des Tuileries. Byggnaden var stor och täckt med statyer och krusiduller av olika
slag. Trots alla de andra fina små prydda husen som Paris var fyllt av, stod Louvren verkligen ut. Som en
ingång till trädgården fanns en liten triumfbåge och inte heller i parken hade man snålat med dekorationer. Färden fortsatte genom Tuilerierna till museet Petit Palais. Även det var täckt från golv till tak
med fina målningar och mosaik, men främst kom vi för att se Edelfeltutställningen i källaren av Petit Palais. Med i utställningen fanns bland annat de stora målningarna Lekande pojkar på stranden, I Luxembourgträdgården och Ett barns likfärd. Något som förvånade oss var då en dam frågade oss på franska
vad klockan var. Det hände faktiskt en handfull gånger under vår vistelse i Paris. Jämfört med oss tysta
finländare, fick man alltså intrycket av att fransmännen var väldigt utåtriktade och det var även flera
som nyfiket frågade oss varifrån vi kom. Då vi lärde oss att prata om klockan för en stund sen under
franskalektionerna, hade man inte riktigt tänkt sig att man skulle få använda sig av kunskapen, då alla
nuförtiden har mobiltelefonen med sig. Ändå hände det några gånger att en främling frågade på snabb
franska “quel heure est-il?”. Det var ganska roligt att faktiskt få användning för precis det vi lärt oss.
Efter utställningen hade vi 3 timmar fritid på den stora
gatan Champs-Elysées, där vi också åt middag. Gatan är
kantad av träd klippta som rätblock, en typisk parisisk
syn, och full med butiker för dyra varumärken. Runt
klockan fem var det samling vid L’Arc de Triomphe vid
slutet av shoppinggatan och sedan bar det av till SacréCoeur och stadsdelen Montmartre med metro. Vid foten
av den stora basilikan hade det förutom en hel del turister också samlats fattiga och arbetslösa som desperat
Utsikt från Sacré –Coeur
ville sälja vatten, souvenirer och väskor som var “äkta
Gucci”. Det var lite obehagligt, men mest tyckte man nog synd om dem. Bortsett från det var utsikterna
vackra och kyrkan fint utsmyckad både på in- och utsidan. Vi vandrade omkring en stund i konstnärskvarteren runt omkring Sacré-Coeur och tog sedan metron tillbaka till Paris centrum. Till sist på schemat
låg det en guidad båttur längsmed floden Seine. Vi fick se alla sevärdheterna där och samtidigt höra berättelser om dem. Då det var klart hade klockan hunnit bli tio och som avslut på den händelserika dagen
fick vi se det glittrande Eiffeltornet - det var verkligen en oförglömlig syn!
På onsdag förmiddag tog vi oss till fots till Centre Pompidou, ett museum för modern konst vars utsida
helt och hållet täcks av färggranna rör. Vi förstod varför alla inte riktigt hade gillat idén om detta konstmuseum när det byggdes på sjuttiotalet. Därifrån gick vi till Judekvarteren där vi hade fritid, besökte
loppisar och åt lunch. I de mindre affärerna märkte man en klar skillnad till affärerna vid ChampsElysées. Försäljarna var mer måna om att få sina varor sålda och kom genast fram för att visa upp vad
de hade, medan vissa inte alls ville ha med turister att göra och vägrade betjäna oss. Då fritiden var slut
gick vi med gruppen tillbaka till hotellet, där guiden Minna plockade upp oss. Vi åkte buss till Versailles
och fick besöka de överväldigande rummen inuti, samt fick en utblick över den stora parken som omgav
slottet. Allt under guidning av Minna. Då vi återvänt till hotellet och haft en del fritid tog vi oss till en
restaurang som låg nära kvarteren. Maten var god, även om det blev lite strul med beställningarna och
vi fick alla öva på vår franska. Sedan återstod lite promenad i närkvarteren och en god natts sömn på
hotellet.

Torsdagen var vår sista dag i Paris. Vi promenerade först längs med Rue Mouffetard, en av de
äldsta gatorna i Paris. Längs med gatan fanns
många köpstånd, små caféer och butiker. Sedan
hade vi fritid att shoppa, och de som ville, fick
besöka den romerska Arene de Lutece. Klockan
tre var det dags att checka ut ur hotellet och ta
bussen till flygfältet. Det tog en stund att hitta
rätt check-in, men annars var hemresan lika smidig som resan till Frankrike. Flyget gick bra och i
bussen började de flesta redan bli dåsiga. Runt
klockan ett på natten anlände vi till Åbo. Man
märkte nog, trots våra fyra underbara dagar i
Paris, att talesättet “borta bra men hemma
bäst” stämde även efter denna resa.
Resan lyckades riktigt bra. Den var välplanerad
och vi fick se så mycket som bara var möjligt under fyra dagar av det fina Paris. Både kulturen
och den överväldigande vackra arkitekturen
som fanns nästan överallt, men vi såg också
glimtar av storstadens sämre sidor. Det var ögo- Sista kvällen: middag med hela gruppen
nöppnande att se hur de fattiga levde i tält under broar och små barackliknande hus i utkanten av staden, och man började uppskatta sitt liv mer så
som det var. Vi åkte med ett trevligt gäng (och sakkunniga lärare!) och det var kul att få lära känna de
finskspråkiga eleverna under resan. Att få bekanta sig med den
franska kulturen gav mycket inspiration till fortsatta studier inom
ämnet. Vi är alla väldigt lyckliga över att resan blev av, då den ju
blivit inhiberad några gånger på
grund av pandemin. Vi kan inte nog
tacka Maj-Len, Kati och Minna för
den underbara resan! Utan dem
skulle den inte ha blivit av.

Till höger ser vi porten till Petit Palais
och till vänster har vi spegelsalen i
Versailles

Amelie Nyholm och Karin Salonen
( två av resenärerna)

