Terva-Toppilan Ankkurin yksikön historiaa:
Toppilan Pienkiinteistöyhdistys ry:n aloitteesta pidettiin 14.10.1962 kokous, jossa
perustettiin Toppilan keskikoulun kannatusyhdistys ry. Siinä valittu johtokunta,
puheenjohtajana Yrjö Kemppainen, aloitti työn oman oppikoulun saamiseksi
Toppilan kaupunginosaan.
Valtioneuvosto myönsi 25.4.1963 perustamisluvan viisi keskikoululuokkaa
käsittävälle suomenkieliselle yksityiselle oppikoululle, jonka nimeksi tuli Toppilan
keskikoulu. Koulu aloitti toimintansa 2.9.1963. Tarvittavat koulutilat saatiin
vuokrattua Toppilan Seuratalosta, jonka omisti alueella sijainnut
sulfiittiselluloosatehdas Toppila Oy. Koulun aloitti 80 oppilasta ja kuusi opettajaa,
ensimmäisenä rehtorina toimi Matti Juurus. Seuraavan lukuvuoden alusta koulun
rehtoriksi valittiin Pasi Pieskä, joka hoiti rehtorin tehtäviä 32 vuotta koulun
muuttuessa myöhemmin Toppilan Yhteiskouluksi ja Toppilan lukioksi.
Uuden koulutalon ensimmäinen vaihe valmistui 1.7.1966 ja syksyllä päästiin
aloittamaan koulunkäynti uusissa tiloissa. Kouluhallitus vahvisti 11.5.1966
nimenmuutoksen ja syksystä 1966 lähtien koulu muuttui Toppilan Yhteiskouluksi.
Keväällä 1968 koulun ensimmäiset oppilaat saivat keskikoulun päästötodistuksen.
Valtioneuvosto myönsi 22.5.1968 oikeuden laajentua 8-luokkaiseksi yliopistoon
johtavaksi oppikouluksi ja niinpä seuraavana syksynä aloittivat opintonsa
ensimmäiset lukiolaiset. Koulutalon toinen ja kolmas vaihe valmistui keväällä 1969,
rakennus oli siis valmis alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Toppilan
Yhteiskoulun ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat keväällä 1971.
Oulun kaupungin siirtyessä 1.8.1974 peruskoulujärjestelmään kannatusyhdistys
lakkautettiin ja koulu siirtyi kaupungin omistukseen. Tuolloin syntyi kaksi koulua:
Toppilan yläaste ja Toppilan lukio. 1980-luvun uudet koululait, opetussuunnitelmat
sekä oppilasmäärien kasvuennusteet loivat tarpeen saneeraukselle ja
lisärakentamiselle. Kaupunginvaltuusto teki 20.5.1985 asiasta myönteisen
päätöksen ja remontti alkoi syksyllä 1985. Lukuvuoden 1985-86 koulut toimivat
useissa eri evakkotiloissa: mm. Koskelan ja Merituulen ala-asteilla sekä entisen
Toppila Oy:n konttorirakennuksessa.
Syksyllä 1999 tehtiin perusteellinen koulurakennuksen kuntokartoitus kosteus- ja
homeongelmien vuoksi. Tutkimus osoitti, että perusteellinen saneeraus on tarpeen
ja niinpä opetuslautakunta päätti peruskorjata koulun. Seuraavat kaksi lukuvuotta
koulut olivat evakossa, yläaste Lassinkallion koulussa ja lukio SOK:n tiloissa
Kansankatu 47:ssä. Takaisin päästiin muuttamaan uusittuun ja laajennettuun
rakennukseen kesällä 2002.
Yhtenäisperuskoulutuksen toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto päätti 3.12.2003
lakkauttaa Toppilan lukion, jotta vapautuvat tilat saadaan perusopetuksen
käyttöön. Alueen lukio-opetus siirrettiin 1.8.2005 lukien Kuusiluodon lukioon. Lukioopiskelu jatkui vielä lukuvuonna 2005-2006 Toppilan koulun tiloissa koska
Kuusiluodon koulurakennus oli remontissa.
Kaupunginvaltuusto päätti 10.4.2006, että Merituulen ala-asteen ja Toppilan
yläasteen koulut lakkautetaan 1.8.2006 alkaen ja samasta ajankohdasta lukien
perustetaan yhtenäinen peruskoulu nimeltään Terva-Toppilan koulu.

Koulun nimet kautta aikojen (Rehtorit):
Toppilan keskikoulu 1963-66

(Matti Juurus 1963-64,
Pasi Pieskä 1964-66)

Toppilan yhteiskoulu 1966-1974

(Pasi Pieskä 1966-1974)

Toppilan lukio 1974-2005

(Pasi Pieskä 1974-30.4.1996,
Veikko Ervasti 1.5.1996-30.9.2004,
Juha Valtakorpi 1.10.2004-31.7.2005)

Toppilan yläaste 1974-2006

(Aarne Siilas 1974-28.2.1998,
Markku Niskavaara 7.1.1998-31.7.1999
Aino Niskanen 1.8.1999-31.7.2006)

Terva-Toppilan koulu 2006-

(Jari Kestilä 1.8.2006 - )

Tietoa koulutalon nimistöstä:
Koulussamme eri auloilla, käytävillä ja luokilla on meriaiheiset nimet, joilla on jokin
symbolinen merkitys.
1. Aallokko: (aallot, laineet, mainingit, aaltoilu, merenkäynti)
Pääsisäänkäynnistä tullaan yläluokkien ala-aulaan, jonka nimi kuvastaa
peruskoulun aaltomaista elämää ja opiskelua.
Aallokon tilat:
•
•

•
•

Puosu: Puosu tarkoittaa pursimiestä, eli apumiestä. Vahtimestarin työhuone
on nimetty tämän tärkeän apumiehen mukaan.
Kompiainen: Kompiainen on Oulun murteen oma sana, joka tarkoittaa
karkkia. Niinpä koulun kioski onkin nimeltään Kompiainen. Nimi on oppilaiden
päättämä.
Fokka: Fokka on keulamaston kahveli, alin raakapurje. Tämä tärkeä purje on
antanut nimensä koulun liikuntasalille.
Kompassi: Kompassi on ilmansuuntien määrityskoje. Tilaa käytetään mm.
tapaamisissa, joissa tarkastellaan oppilaiden elämän suuntia.

2. Telakkatie:
Telakka on paikka, jossa rakennetaan ja korjataan aluksia. Niinpä käytävä, jonka
varrella on teknisen työn tilat ja terveydenhoitajan vastaanottohuone, on
nimeltään Telakkatie, koska siellä rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa.
Telakkatien tilat:
•
•
•

•

Mörskä: Mörskä eli murju tarkoittaa sekava työtila; se toimii teknisen työn
tilana.
Falssi: Falssi on toinen teknisen työtila koulussamme.
Okulaari: Okulaari on kaukoputkessa silmää lähinnä oleva linssi, joka on
antanut nimensä teknologialuokalle, jossa siis perehdytään teknologiaan
syvemmin.
Lanssi: Lanssi on puutavaran väliaikainen varastopaikka, terveydenhoitajan
huone. Oppilaat menevät sinne vain väliaikaisesti lepäämään, "korjauttamaan
vanhaa".

3. Majakkatie:
Majakkatiellä on taito- ja taideaineiden luokkatilat. Tälläkin käytävällä luokkien
nimet liittyvät laivoihin ja merenkäyntiin.
Majakkatien tilat:
•

•
•

•
•
•

Tietotekniikan luokat ovat nimeltään Tutka (= kuvaruutunäytöllä varustettu
paikanmäärityslaite, joka lähettää ja vastaanottaa lyhytaaltoista säteilyä) ja
Luotain (= syvyyden määrittämiseen käytettävä laite, joka alkeellisimmillaan
muodostuu narusta ja painosta).
Maahanmuuttajien valmistava opetus on pääasiassa Taavetissa, ( joka
tarkoittaa veneen esim. pelastusveneen tai apuveneen ripustustelinettä)
Tekstiililuokka Solmu (= nopeusyksikkö: Aluksen perästä laskettiin köyden
päässä kolmiomainen levy 30 sekunniksi. Aika mitattiin tiimalasilla. Köydessä
oli solmuja 12,6 m välein. Ulos soljuneen köyden solmumerkit laskettiin.
Tästä syntyi käytäntö mitata aluksen nopeus solmuina.).
Yleisopetustila Vantti (= mastoa sivusuunnassa tukeva vaijeri).
Musiikin tilat Maininki (vrt. aalto, laine: tuulen jälkeen jäljelle jäänyt,
tyrskytön merenkäynti) ja Kummeli (= kiinteä maalla oleva merimerkki)
Kuvataiteen tilat Loisto (= pienempi väylän kulkua ilmaiseva valo) ja Pooki
(= puinen tai kivinen tunnusmajakka, jossa ei ole valaistusta)

4. Horisontti
Yläkerran aulan nimi on Horisontti, koska se vastaa mielikuvaa korkealla
olevasta taivaanrannasta.
Horisontin tilat:
•

•

Äidinkielen ja kirjallisuuden luokka Peilinki. Peilinki on iso merimerkki, jonka
avulla voidaan suunnistaa mereltä kohti rantaa. Nimi sopii äidinkielen
luokalle, koska äidinkieli on koko koulunkäynnin suunnannäyttäjä.
Opettajien työtila Messi, mikä tarkoittaa ruoka- ja seurusteluhuonetta.

5. Tuulentie
Tuulentie on yläkerran pääkäytävä. Enimmäkseen tämän käytävän luokkien
nimet ovat laivojen nimiä.
Tuulentiellä on mm. seuraavat tilat:
•

•

•

•
•
•

Navigaattori on erityisopetuksen luokka. Navigaattori tarkoittaa aluksen
paikan ja suunnan näyttäjää, joten tässä luokassa etsitään opiskelulle oikeaa
suuntaa.
Kielten luokat Hurrikaani ja Pasaati: Hurrikaani on trooppinen hirmumyrsky
ja se viittaa leikkisästi myös ruotsin opiskeluun. Pasaati on päiväntasaajan
molemmin puolin, pohjoisella pallonpuoliskolla koillisesta, eteläisellä kaakosta
puhaltava tuuli, joka sekä suunnaltaan että nopeudeltaan on erityisen
pysyvä. Tämä tuuli puhaltaa englannin opiskelun myötä kaukomaille.
Koulukirjaston nimi on Ankkuri, mikä tarkoittaa köyteen tai ketjuun
kiinnitettyä tarttumavälinettä veneen, laivan ja muun kelluvan esineen
kiinnittämiseksi. Kirjastoon voi ankkuroitua lukemaan.
Historian luokka Mesaani on saanut nimensä kaksimastoisen veneen
pienestä perän puoleisesta mastosta ja sen purjeesta.
Äidinkielen ja kirjallisuuden luokka Fregatti tarkoittaa purjealusta, jossa on
vähintään kolme mastoa, kaikissa mastoissa on raakapurjeet.
Kielten luokkana toimii myös Jaala. Jaala on pienehkö yksi- tai
kaksimastoinen purjelaiva, mastot ovat samanpituiset ja niissä on

•

•

•

haarukkapurjeet, sekä yksi tai kaksi kolmion muotoista keulapurjetta, mutta
ei huippupurjetta
Matematiikan luokka Kaljaasi tarkoittaa pienehköä kaksimastoista
purjealusta, jonka kummassakin jatkomastossa on tavallinen haarukkapurje
ja latvapurjeet.
Opinto-ohjaajan toimisto on siirtynyt Märssyyn. Märssy on aluksen
alamaston saalingilla lepäävä puoliympyrän muotoinen puinen tasanne, joka
levittää maston jatkeena olevan tangon takilaa sivullepäin.
Loput Tuulentien yleisluokat on myös nimetty laivatyyppien mukaan:
Kutteri (= yksimastoinen pienehkö purjealus, jossa on kaksi peräkkäistä
keulaharusta ja -purjetta),
Kuunari (= kaksimastoinen purjealus, jossa keulamasto on isomastoa
lyhyempi - keulamastossa on kahveli- ja raakapurjeet, isomastossa kahvelija latvapurje),
Parkki (= kolmi - viisimastoinen purjealus, jossa etummaisissa mastoissa on
raakapurjeet, mutta perämastossa ainoastaan kahveli- ja latvapurjeet) ja
Priki (= kaksimastoinen purjelaiva, jossa on kolmijakoiset raakatakiloidut
mastot.)

6. Ulappa
Alakerran toinen, pienempi aula on nimeltään Ulappa ja sen symbolinen
merkitys nimiä annettaessa oli, että yläasteen näkökulmasta lukio on vielä
kaukana, ulapalla. Elokuusta 2006 alkaen lukio on vielä kauempana, koska se on
sulautunut Kuusiluodon lukioon ja muuttanut keskustaan.
Ulapan läheisyydessä olevat tilat:
•
•
•

•

Maantiedon ja biologian luokka Sekstantti on saanut nimensä paikan
määritykseen käytetyn laiteen mukaan.
Fysiikka-kemian luokka Vinssi tarkoittaa nosto- tai vetolaite, jossa vetävä
vaijeri tms. kiertyy pyörivän telan ympäri.
Erityisopettajan tilat ovat Poijussa, joka on merenpohjaan ankkuroitu
kelluva laite:
toimii merimerkkinä, alusten kiinnitysvälineenä tms.
Fysiikka-kemian luokka Skuutti on saanut nimityksensä purjeen
säätököydestä.

7. Tyrskyntie
Koulun alakerran pääkäytävä on nimeltään Tyrskyntie, koska täältä voi kuulua
ääntä ja kuohuntaa.
Tyrskyntien tilat:
•

Kansliat ja opettajien työtilat:
o Apulaisjohtajan huone on Ruori (aluksen ohjailuun käytettävä väline).
o Koulusihteerin kanslia on Loki - nimitys tulee kapteenin lokikirjasta.
o Rehtorin kanslia on nimeltään Reelinki (merialuksen partaan
yläreuna).
o Opettajien huone on Lepokari, joka viittaa vapaa-aikaan ja
levähtämiseen.
o Opettajien työtila on nimeltään Kajuutta, joka on laivalla erillinen
oleskelutila.

•
•

Kotitalousluokka Kapyysi (= laivakeittiö)
Fysiikka-kemian luokka Touvi (= kiinnitysköysi, kaapeli).

