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Retki Hailuotoon
Viime kuukausi 30.8.2013 Opiskelijat kävivät
Hailuodossa, retkellä bussissa kestää noin tunti,
sitten vaihtaa lautalla kestä noin 25 minuuttia, he
pääsivät Hailuotoon saareen, siellä he näkivät
joutsenen, hevosia, lintuja myös he näkevät
kirkon joka paloi. Sitten he pääsivät mökille, jossa
paistettiin lettuja, he söivät ruokaa. sitten he
kävivät meren rannalla ja museossa. kello 14.00
he lähtivät ouluun, retkilla oli tosi kiva opetjan
kanssa
Hashim Ali, Thiuh Siu

Mira Jurvansuu esitteli kirjastoa.

Opastus Byströmin taloon
Maanantaina 16.9.2013 opiskelijat menivät
opastukseen Byströmin taloon nuorten
työnhakuinfoon.
Opiskelijat keskustelivat opastushenkilön kanssa,
kysyivät työasioista. Siellä oli paljon eri töitä.
Monta eri oppilasta kävi siellä ja löysi työtä.
Toimittajat myös kävivät siellä ja kysyivät
opashenkilöltä, että mitä he tekevät ja miten
löytää työtä oppilaille.
Oppilaat kävivät siellä työn takia.
Hiran Kader, Nimo Iise

Kuvassa Kojahr Saleh Maryawan ja Hashim Ali

Oppilaskunnan hallituksen vaalit
Päivä kirjastossa
A‐ryhma kävi viime perjantaina 20.syyskuutta
kirjastossa. Heidän mielestä oli hyvää päivää
monet opiskelijat oppivat uusia asioita. He
tutustuivat paikkoihin, esim. tietokoneen asiaan,
eri tyyppisiin musiikkeihin. Siellä oli myös kirjoja
eri kielillä. He lainasivat kirjoja. Yksi opiskelija
sanoi, että ”Oli kiva lukea hiljaisuudessa. Ei siellä
häirtise.”

Tiistaina 23. syyskuuta Oulun aikuislukion
aikuisten perusasteella oli oppilaskunnan
hallituksen vaalit. Vaaleissa valittiin uusi
oppilaskunnan hallitus. Äänestysaktiivisuus
vaaleissa oli 81%. Uusi oppilaskunnan hallitus on
Mowliid, Yaasmin, Rizan ja Hiran. B‐ryhmästä on
Mowliid ja Hiran. A‐ryhmästä on Rizan ja
Yaasmin. Kuvassa vasemmalta oikealle ovat
Yaasmin, Rizan, Mowliid ja Hiran.

Uusia työntekijöitä Oulun aikuislukiossa
Tänä vuonna on tullut uusia työntekijöitä Oulun
aikuislukioon. Aliina Karppinen aloitti työnsä
perusasteella 20.8.13 ja hän on opinto‐ohjaaja.
Hänen pitää järjestää oppilaiden suunnitelmia, eli
kuka haluaa mennä ammattikouluun tai lukioon.
Hän myös valmistaa hakemukseen oppilaiden
paperit.
Myös Jenny Prokkola on uusi työntekijä
perusasteella. Hän aloitti työnsä suomen kielen
opettajana toisessa jaksossa. Hän tuli Henna
Aikion sijaiseksi.
Masume Heidari

Aliina Karppinen

Jenny Prokkola

