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Yhteistyöseminaari Tallinnassa 10.-12.4.2012

 Tallinna maisemakuva: ”Tallinnan vanha kaupunki tarjoaa mielenkiintoisia nähtävyyksiä useilta eri
aikakausilta” - Kuvateksti ja kuva ©Titta Marttila

O

ulun aikuislukion
opiskelijat Marja Sivonen, Niki Tenhunen ja Jyri Pitkäkoski sekä
historian ja yhteiskuntaopin
opettaja Titta Marttila osallistuivat keväällä 2012 Tallinnassa järjestettyyn yhteistyöseminaariin. Tapahtuman
tavoitteena oli esitellä oman
koulun toimintaa, tutustua
muiden koulujen opiskelijoihin ja verkostoitua samalla.
Mukana oli opettajia ja opiskelijoita Tallinnan, Haapsalun,
Jelgavan ja Riian aikuislukioista. Oulun aikuislukio oli ainoa
mukana ollut suomalainen  Niki: ”Niki pääsi valmistamaan ruutia
koulu.
Rakveren linnassa.”

Matkan aikana tutustuttiin Tallinnan aikuislukion toimintaan,
seurattiin oppitunteja ja vaihdettin ajatuksia opiskelusta aikuislukiossa. Matkaan kuului
myös Tallinnan vanhan kaupungin keskustan tärkeimpiin nähtävyyksiin tutustuminen. Unescon maailmanperintöluetteloon
kuuluva historiallinen keskusta
on poikkeuksellisen hyvin säilynyt ja tarjoaa nähtävää eri aikakausilta. Toisena seminaaripäivänä ohjelmassa oli matka Tallinnasta Rakveren kaupunkiin ja
Lahemaan kansallispuiston laidalla sijaitsevaan Sagadin kartanoon.

Kuvateksti ja kuva ©Titta Marttila
2

 Jousiammuntakuva: ”Suomi–Latvia jousiammuntakilpailun voittajaksi julistettiin Suomi!”
Kuvateksti ja kuva ©Titta Marttila

Mieleenpainuvia hetkiä matkalla olivat keskustelut eri koulujen opiskelijoiden ja opettajien
kanssa. Opiskelijat pääsivät käyttämään englannin kieltä ja saivat vaihtaa ajatuksia uusien ystävien kanssa esimerkiksi EU:sta, taloudesta, historiasta, koulusta ja kaikesta mikä opiskelijoita
eri maissa yhdistää. Historiasta kiinnostuneille
matka tarjosi paljon uusia näkökulmia ja laajensi
yleissivistystä. Matkalla opittiin myös huomaamaan, mitkä asiat meillä Suomessa on hyvin ja
mitä opittavaa suomalaisilla olisi muilta.
Viimeisenä päivänä oli mahdollisuus viettää ai Yhteiskuva mukien kanssa: ”Jyri Pitkäkoski, Niki
kaa omatoimisesti Tallinnassa. Viron miehitysTenhunen ja Marja Sivonen Tallinnan aikuislukiolla”
museo kertoi karua tarinaa virolaisten kokemukKuvateksti ja kuva ©Titta Marttila
sista miehitysaikana, mutta keskiaikaravintolassa taas tunnelma oli leppoisa. Kaupungin ihasteluun ja pienillä kujilla vaelteluun olisi voinut
käyttää vielä enemmänkin aikaa. Matkan odoOulun aikuislukio
tukset ylittyivät ja Tallinna teki vaikutuksen. Vihistorian, yhteiskuntaopin ja
roon täytyy palata uudelleen! Yhteistyö jatkuu
elämänkatsomustiedon opettaja
ensi vuonna, kun on Oulun aikuislukion vuoro
ottaa vastaan vieraita Baltiasta.

Titta Marttila
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1.1

Oulun aikuislukio
Rehtori Panu Kela
Apulaisrehtori Päivikki Halla-aho
Apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso
Koulun perustamisvuosi:
Koulumuodon muutokset:
 Luokkajakoinen, keskikoulun ja
lukion käsittävä Lassinkallion
yhteiskoulun iltalinja 1965
 Luokaton iltalinja 1972
Koulun ylläpitäjä:

1.2

p. 044 703 9388
p. 044 703 9733
p. 044 703 9375
1965
 Lassinkallion lukion iltalinja 1974
 Kastellin lukion iltalinja yhdistettiin 1992
 Oulun iltalukio 1989
 Oulun aikuislukio 1994
Oulun kaupunki vuodesta 1974

Opiskelijatilastot 20.1.2012
Perusopetuksen opiskelijat
Varsinaiset
38
Aineopiskelijat
88
Yhteensä
126






Lukion opiskelijat
Varsinaiset
Aineopiskelijat
Yhteensä

341
1081
1422

Aikuislukion koko opiskelijamäärä 20.1.2012 oli 1548.
Uusia on kirjattu tänä lukuvuonna 976 opiskelijaa.
Lukuvuonna 2011–2012 aikuislukiossa on käynyt opiskelemassa yhteensä 1918
opiskelijaa.
Etälukiossa on opiskellut yhteensä 274 opiskelijaa ja vankilakoulussa 86 opiskelijaa.
Ylioppilastutkinnon suoritti syksyllä 2011 hyväksytysti 43 opiskelijaa ja 131 opiskelijaa
keväällä 2012.
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Katsaus lukuvuoteen 2011–2012

Oulun aikuislukio – Tie tietoon ja taitoon

O

ulun aikuislukion 47. toimintavuosi on ollut täynnä toimintaa. Kevään kirjoituksiin osallistui
reilut 340 opiskelijaa ja kaiken kaikkiaan aikuislukion opinnoissa mukana tämän lukuvuoden
aikana oli lähes kaksi tuhatta opiskelijaa. Viime syksynä julkistettu lääketieteellisen pääsykoe-

uudistus toi iltaopetuksen fysiikan, kemian ja biologian kursseille kaksinkertaisen määrän opiskelijoita
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Uudistus tuli hieman yllätyksenä, mutta saimme kuitenkin vastattua
tähän kasvavaan kysyntään. Aikuisten perusasteella emme ole voineet ottaa opiskelijoiksi kaikkia opintoihin pyrkiviä, koska käytössä olevat tilat ovat ohjanneet toimintaa tältä osin. eLukiossa tarjonnassa on
ollut 250 kurssia, joille osallistui noin 2600 opiskelijaa verkoston reilusta kahdestakymmenestä lukiosta.

 Elokuussa Latvian aikuislukiot järjestivät yhteistyöseminaarin Latviassa. Kuvassa Kandavan kuvankauniissa maisemissa reilut kaksisataa nukkea on kerääntynyt puutarhaan katselemaan aikuislukioiden vieraita.
Kuva ©Panu Kela

Huhtikuussa Iltakoulujen liitto järjesti yhdessä Iltakoulujen rehtoriyhdistyksen ja Iltakoulujen opettajien
yhdistyksen kanssa Itämeriseminaarin Helsingissä. Tämän koulutustapahtuman esiintyjinä olivat muun
muassa CIMO:n johtaja Pasi Sahlberg ja Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä. Seminaariin osallistui
suomalaisten lisäksi aikuislukioväkeä Virosta, Tanskasta, Saksasta ja Venäjältä. Seminaarista saatu runsas
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myönteinen palaute osoitti sen, että aikuislukiotoiminnassa kansainvälistä yhteistyötä pidetään tärkeänä
ja tarvetta eri yhteistyömuotojen kehittämiseen tarvitaan edelleen.
Opetushallitus julkaisi keväällä Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa,
perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa -selvityksen. Yhtenä kehittämisehdotuksena julkaisussa esitettiin, että perusopetuksen lisäopetukseen osallistuminen olisi mahdollista myös aikuisille. Tämä olisi tärkeä uudistus, koska aikuisille suunnattu lisäopetus lisäisi yhdenvertaisuutta ja toisi mahdollisuuden kaikille parantaa omia valmiuksiaan päästä toisen asteen koulutukseen ja menestyä niissä. Selvityksessä
esitettiin myös muun muassa helpotusta vieraskielisten kieliohjelmaan, muutosta katsomusaineiden
opetussuunnitelmaan lukiossa sekä ruotsin kielen B3-oppimäärää lisättäväksi lukioon. Tulevana lukuvuonna Oulun aikuislukio aloittaa uuden lukiostartti-ryhmän. Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia lukio-opintoihin. Osaltaan Oulun aikuislukion lukiostartti nimenomaan vastaa selvityksessä esille tuotuihin kehittämistarpeisiin. Muina toiminnan muutoksina aloitamme tulevana lukuvuonna ammattilukiolaisille tarjottavan lukio-opetuksen Kontinkankaan yksikössä ja Haukiputaan yksikössä.
Lisäksi videoneuvotteluna toteutettava vankilaopetus laajenee todennäköisesti koskettamaan Kuopion
vankilaa.
Kastellin monitoimitalon suunnittelu ja toteuttaminen on edennyt aikataulussa. Tämän kevään viimeisimpänä asiana koulun tasolla on ollut opetustilojen kiinteiden kalusteiden sijoittelu. Hankkeen edetessä
on tullut selväksi, että talosta tulee varmasti toimiva ja myös aikuislukion toiminnan tarpeita vastaava.
Aikuislukion englannin lehtori Kalevi Arola jää eläkkeelle tämän lukuvuoden jälkeen. Kalevin lähes neljänkymmenen vuoden mittainen ura aikuislukiossa on ainutlaatuinen ja arvokas. Leppoisia eläkepäiviä
Kaleville!
Kiitän Oulun aikuislukion puolesta yhteistyökumppaneitamme sujuvasta koulutusyhteistyöstä sekä päättäjiä ja opetustoimen hallintoa toiminnan tukemisesta. Haluan osoittaa suuret kiitokset Oulun aikuislukion koko henkilökunnalle sitoutumisesta työhön ja halusta kehittää toimintaa edelleen. Onnittelen
opiskelijoitamme työstä omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja toivotan voimia tuleviin ponnisteluihin.
Lämpimät onnittelut tänä keväänä valmistuneille!

Aurinkoista kesää kaikille,

Panu Kela
rehtori
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2.1

Opetuslautakunnan kokoonpano

Opetuslautakunnan kokoonpano 2009–2012
Järvenpää Raimo, pj., kunnallisneuvos
Härö Jonna Marleena, vpj. , tiedekeskuksen johtaja
Antila Marja-Liisa, yritysjohdon konsultti
Heikkinen Henri, toimitusjohtaja
Isola Marianne, suunnittelija
Jämsä Mikko, ammatillinen erityisopettaja
Lehtinen-Itälä Katrimaija
Liimatainen Mika, Oulunsalo
Liuska Mika, opiskelija
Lopakka Seppo, Haukipudas

2.2

Niskanen Ritva-Liisa, varatuomari, yrittäjä
Ojalehto Matias, insinööriopiskelija
Pellinen Irma, yhdistymishallituksen varapj.
Rapakko Katrin
Tuohimaa Sirkka
Turtinen Matti, Yli-Ii
Urpilainen Erkki, FT/yliopiston lehtori
Valkama Lauri, Kiiminki
Takkula Anne-Maria, KH:n edustaja, perheterapeutti,
palveluesimies

Opettajat

Nimi
Aikio Henna
Arola Kalevi
Autio Riitta
Arvola-Greus
Halla-aho Päivikki
Hallanoro Heikki
Hallanoro Laura
Hattukangas Virpi
Heikkilä Sari
Heikkinen Pirjo
Herrera Anna
Joki Sirpa
Junes Piia
Juntunen Merja
Jylhä-Ollila Jukka
Karppinen Aliina
Karsikas Marita
Karvonen Kati
Karvonen Ulla
Kauranen Mika
Kela Panu
Koskela Kaisa
Kuusikko Marita
Kyllönen Heli
Laakko Eveliina
Marttila Titta
Meissner Liisa
Metsikkö Heidi
Mikkonen Aimo

Opetusaineet
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, lehtori
FM, MuM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
tuntiopettaja
KM, opo, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
KM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FL, tuntiopettaja
FM, rehtori
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
englanti
ruotsi, englanti
musiikki
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
matematiikka, fysiikka
biologia, maantiede, terveystieto
englanti, ruotsi
filosofia, ruotsi
ruotsi, englanti
espanja
psykologia, opinto-ohjaus
matematiikka, fysiikka, kemia
ruotsi, englanti
matematiikka, fysiikka, kemia
psykologia, päiväopetuksen opinto-ohjaus
äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
äidinkieli ja kirjallisuus
suomi toisena kielenä
matematiikka, fysiikka, kemia
matematiikka
äidinkieli ja kirjallisuus
äidinkieli ja kirjallisuus
psykologia
espanja
yhteiskuntaoppi, historia, elämänkatsomustieto
saksa, englanti
matematiikka, kemia
biologia, maantiede
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Mäkipaaso Tarja
Nevalainen Esko
Palokangas Jorma
Pekkala Liisa
Pelimanni Piia
Pelkonen Anitta
Pietikäinen Erja
Pihkakoski Pirkko
Pitkänen Sanna
Rehumäki Marjut
Rinta-Paavola Jaakko
Saarikoski Hanne
Saukkonen Aili
Sauvola Tiina
Siira-Pietikäinen Anne
Takkula Anne
Teerikangas Matti
Tuhkala Maarit
Vaaraniemi Seppo
Ylipahkala Ritva

2.3

FL, lehtori
FL, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, lehtori
KK, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, YTM, eo., lehtori
FM, lehtori
tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FT, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
TaM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, lehtori

fysiikka, matematiikka, ammattilukion opinto-ohjaus
elämänkatsomustieto
matematiikka, kemia, fysiikka
ruotsi
espanja
ranska, englanti
äidinkieli ja kirjallisuus, kirjasto, erityisopettaja
englanti
ruotsi
venäjä
biologia, maantiede
englanti
venäjä
biologia, maantieto, terveystieto
terveystieto
englanti, italia
liikunta, matematiikka
kuvataide
matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka
matematiikka, fysiikka, kemia

Henkilökunta
Koulusihteerit
Jaakkonen Päivi, Lomu Pilvi, Sallinen Leena
Virastomestari
Kinnunen Harri
Koulunkäyntiavustaja
Linnovaara Raita

2.4

Tilaisuudet
Syksyn ylioppilasjuhla 2.12.2011
Kevään ylioppilasjuhla 2.6.2012
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2.5

Stipendit

Stipendit 2.12.2011:
Koulun stipendit:
Jääskeläinen Marja-Liisa, Kultalahti Johanna, Mäkilä Iida, Savolainen Outi
Oulun aikuislukion opiskelijakunnan stipendi: Parviainen Ilona
Kauppahuone Candelinin stipendi: Laitinen Tiia
WSOYpron lahjoittama kirjapalkinto: Savolainen Outi, Tervaniemi Mirjami , Ollanketo Sari
Suomalaisen kirjakaupan kirjalahja: Mäkilä Iida
Editan lahjoittama kirjapalkinto: Jääskeläinen Marja-Liisa, Parviainen Ilona

Stipendit 2.6.2012:
Koulun stipendit: Kangas Lilli, Karppinen Sanna -Mari, Orell Anna, Sandberg Antti, Similä Pia
V.A. Koskenniemen mitali ja kunniakirja: Kangas Lilli
Oppilaskunnan stipendi: van der Meer Veera
Kauppahuone Candelinin lahjoittama stipendi: Berg Sally, Tervaniemi Sauli
Oulun seurakuntayhtymän lahjoittama stipendi: Naseri Mohammed, Warsame Fadumo
Editan kirjalahja: Tervaniemi Sauli, Kukkonen Mika, Hoskio Samuli, Pätsi Janita
Otavan kirjalahja: Lehtelä Joel, Torro Marika, Karppinen Sanna -Mari, Saarenpää Jani,
Pozharskaya Anna
Tammen kirjalahja: Lehtelä Joel
WSOYpro:n kirjalahja: Sipola Sanna-Mari, Mertaniemi-Kinnunen Raija, Sandberg Antti
WSOYpro:n tuotepalkinto: Nikupeteri Tiina, Turves Jaana
Pohjola-Nordenin kirjalahja: Tervaniemi Sauli
Sverigekontakt i Finland rf:n lahjoittama kirjalahja: Lukkarila Pekka
Sanomalehti Kalevan lehtistipendi: van der Meer Veera
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3.1

Perus- ja lukio-opetuksen tuntijako
Perusopetuksen tuntijako syksystä 2005 lähtien

I KAIKILLE YHTEISET AINEET
Pakolliset
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
A1-kieli
(1
B1-kieli
(2
Matematiikka
Uskonto tai elämänkatsomustieto

4
8
6
8
1

Valinnaiset
kurssit

Koulukohtaiset
kurssit

1
2
1
2

4
1
1

II VALINNAISET AINEET
Historia
Yhteiskuntaoppi
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto

3
2
3
4
3
3

1
2
1
1
1
1

III MUUT AINEET JA AIHEKOKONAISUUDET
B2-kieli
Tietotekniikka
Suomi toisena kielenä
Opinto-ohjaus
Terveystieto
Kuvaamataito
Musiikki
Liikunta

(3

2
4

1
1

5
24
10
1
1
1
1

Yhteensä vähintään 44 kurssia.
Valinnaisista aineista on opiskelijan otettava vähintään neljä. Opiskelija voi osallistua opintoohjaukseen.
1) A1-kieli on englanti
2) B1-kieli on ruotsi
3) B2-kieli on saksa, ranska, venäjä, espanja tai italia
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3.2

Lukio-opetuksen tuntijako syksystä 2005 lähtien
Pakolliset
kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus
Suomi äidinkielenä
Suomi toisena kielenä
Kielet
A1-kieli
B1-kieli
B2-kieli
B3-kieli
Japani

(1
(2
(3
(4

Matematiikka
Lyhyt oppimäärä
Pitkä oppimäärä
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Filosofia
Luonnontieteelliset aineet
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantiede
Psykologia
Muita lukion tehtävään kuuluvia aineita
Musiikki
(6
Kuvataide
(6
Liikunta
(5
Terveystieto
(5
Tietotekniikka
Yrittäjyysopinnot
Opinto-ohjaus

Valinnaiset
kurssit

Koulukohtaiset
kurssit

5
5

4
4

6
5

3
3
10
10

6
10

2
3

3
3

1
3
1
1

4
3
3
3

1
2
1
1

1
1
2
1

7
4
3
3
5

1
3
1
1
2

2

1
6
5
2

2
2
1
1

5
3
7–8
9
3
3–6
3

Yhteensä vähintään 44 kurssia, alle 18-vuotiaana lukion aloittaneella vähintään 48.
Opiskelija voi osallistua opinto-ohjaukseen.
1) A1-kieli on englanti tai saksa
2) B1-kieli on ruotsi
3) B2-kieli on saksa, ranska, venäjä, espanja tai italia
4) B3-kieli on saksa, ranska, venäjä, espanja tai italia
5) Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneen opiskeluohjelmaan kuuluu yksi kurssi.
6) Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneen opiskeluohjelmaan kuuluu yksi kurssi molemmista tai
kaksi toisesta.
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4

Yhteistyö Viron ja Latvian aikuislukioiden kanssa

O

ulun aikuislukion rehtori Panu Kela sekä äidinkielen ja suomi toisena kielenä opettajat Marita
Karsikas ja Henna Aikio vierailivat Tallinnan aikuislukiossa loppiaisena. Tallinnan aikuislukio vietti
vesopäiväänsä, mutta samalla se isännöi Baltian maiden aikuislukioiden yhteistyötapaamista.
Mukana oli Riian, Jelgavan, Haapsalun, Tallinnan ja Oulun aikuislukiot.
Päivän teema oli arvot, joita
käsiteltiin sekä eri koulujen
puheenvuoroissa että sen
jälkeen ryhmätöinä. Koska
Oulun aikuislukion aikuisten
perusasteella on kehitetty
ainerajat ylittävää opettajuutta, Henna Aikio esitteli Oulun
aikuislukion puheenvuorossa
koulun arvoja pariopettajuuden näkökulmasta. Ryhmissä
pohdittiin, mitkä Tallinnan
aikuislukion rehtorin Heiki
Kiidlin luennossaan käsittelemät arvot ovat omassa koulussa keskeisimpiä.
Tapaamisen aikana allekirjoitettiin mukana olleiden aikuislukioiden välinen yhteistyösopimus. Sopimuksella vahvistettiin vuoden
2012 aikana järjestettävät tapaamiset ja niiden ajankohdat. Vuonna 2012 yhteistyön järjestelyvastuussa
on Tallinnan aikuislukio.

Panu Kela

Marita Karsikas

Henna Aikio

rehtori

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

äidinkielen ja kirjallisuuden,
suomi toisena kielenä opettaja

5

Educa-messut
Helsingissä 27.–28.1.2012

O

petusalan valtakunnallinen suurtapahtuma, Educa, järjestettiin 27.–8.1.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Messujen
teemat keskittyivät tänä vuonna muun muassa monikulttuurisuuteen ja nuorten hyvinvointiin, joten koulustamme messuille
lähtijöiksi valikoitui opettajia, joita nämä asiat koskettavat. Tavoitteena oli hankkia ideoita erityisesti perusasteen opetuksen kehittämiseen. Messuilla koulumme opettajista kävivät Päivikki Halla-aho, Heikki Hallanoro, Ulla Karvonen, Titta Marttila, Tiina Sauvola ja Laura
Hallanoro. Messut tarjosivat hurjan määrän luentoja, paljon tiedotuspisteitä tutustuttavaksi ja ison kasan esitteitä, opetusmateriaalia ja tietenkin uusia ideoita mukaan vietäväksi.

Laura Hallanoro
Oulun aikuislukio
biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja
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6

Maltalla ritarien jäljillä

J

ohanniittain ritarikunta rantautui 1500-luvulla
Maltalle. Jalansija Jerusalemissa oli menetetty, ja
lisäksi monet muut alueet olivat joutuneet ottomaanien käsiin. Ritarit alkoivat siis rakentaa tukikohtaansa Maltalle. Johanniitat toimivat aluksi ristiretkien
aikaan 1100-luvulla lääkintätehtävissä, mutta vähitellen heistä kehittyi Temppeliherrojen kaltainen aseellinen taistelujärjestö. Hyväntekeväisyys ja sairaanhoito
kuitenkin säilyivät Johanniittojen keskeisinä toimintamuotoina kautta vuosisatojen. Ritarikunta säilytti asemansa Maltalla miltei 1800-luvulle saakka. Nykyisin
monet matkailijat tuntevat Maltan rantalomakohteena, mutta saarella on paljon muutakin annettavaa vaiherikkaan historiansa ansiosta.


Johanniittain ritarikunta rakensi Maltan pääkaupunki Vallettan.
Kuvateksti ja kuva ©Titta Marttila

Sain aikuisopettajien täydennyskoulutusapurahan
Euroopan unionin elinikäisen oppimisen toimintaohjelman, Grundtvigin kautta.
EU:n elinikäisen oppimisen
toimintaohjelman tavoitteena on tukea koulujärjestelmien välistä vaihtoa ja
yhteistyötä. Grundtvig taas
on erityisesti aikuiskouluttajien ja aikuisten liikkuvuuteen keskittynyt koulutusohjelma. Osallistuin viikon
mittaiseen koulutukseen
Maltalla elokuussa 2011.
Koulutukseen osallistui
Suomen lisäksi opettajia
Belgiasta, Italiasta ja Portugalista.

Viikon aikana kurssilla opiskeltiin Johanniittain ritarikunnan vaiheet Maltalla. Kurssi toteutettiin vierailujen ja tutustumisten kautta eli perinteinen luokkahuoneessa istuminen oli jätetty kokonaan pois. Kaupunkikierroksilla nähtiin pääkaupunki Vallettan lisäksi monia muita saaren osia. Koulutuksen parasta
antia oli historiatietojen lisäksi mahdollisuudet vaihtaa ajatuksia muiden Euroopan maiden historianopettajien kanssa. Yhteiskuntaan liittyvät kysymykset herättivät keskustelua myös, ja Euroopan talousongelmiakin puitiin pitkään. Kurssi antoi varmuutta englannin kielen puhumiseen.
EU:n koulutusohjelmiin kannattaa tutustua tarkemmin Cimon sivuilla (www.cimo.fi). Ohjelmat eivät tarjoa mahdollisuuksia vain opettajille, vaan kaikille kansalaisille. Suosittelen tutkimaan, voisiko Cimo tarjota sinullekin mahdollisuuden kansainvälistymiseen!

Titta Marttila
Oulun aikuislukio
historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opettaja
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APP-uutiset

Aikuisten perusasteen toisen vuoden opiskelijat ovat toimittaneet s2-opettaja Henna Aikion kanssa lukuvuoden aikana
koululla tapahtuvista tärkeistä asioista APP-uutisia. Tässä on
koosteena muutamia tärkeitä uutisia lukuvuoden varrelta.

Henna Aikio
Oulun aikuislukio
äidinkielen ja kirjallisuuden,
suomi toisena kielenä opettaja

Opiskelijat kävivät Eteenpäin-messuilla
Oulun aikuislukion perusasteen opiskelijat kävivät Ouluhallissa Eteenpäin-messuilla 11.10.2011.
Siellä oli erilaisia ammattikouluja ja lukioita.
Siellä oli paljon ihmisiä etsimässä erilaisia ammatteja ja lukioita. Siellä oli esim. autokorjaaja,
kampaaja, laborantti, sairaanhoitaja. Oulun aikuislukion opinto-ohjaaja Sirpa Joki esitteli lukioopintoja. Messuilla opiskelijat saivat tietää missä
koulussa voi opiskella eri aloja.
Teksti: Saga Lazim ja Rahman Hosseini

Viherhuoneeseen käsikirjasto

K

ouluun tulee käsikirjasto. Viime
keväänä Oulun
aikuislukio sai koulukirjaston apurahan.
Oulun aikuislukion koulukirjasto palkittiin Kopioston 2000 euron palkinnolla "Koulukirjasto tilaa luovuudelle" kampanjan PohjoisSuomen palkintojenjakotilaisuudessa torstaina
31.3.2011 Metsokankaan
koululla Oulussa.
Rahalla ostetaan kirjoja ja lehtiä, että oppilaat saavat lukea kirjoja. Käsikirjastossa on esim. sanalaskuja,
sudokuja ja Maailman kuvalehti sekä Kaleva, jonka Raita tuo kotoaan joka aamu. Käsikirjasto on perusasteen viherhuoneessa. Oppilaat tykkäävät lukea lehtiä ja ratkaista sudokuja.
Teksti: Fadumo Warsame ja Maryam Hassan, Kuva ©Qasim Said
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Oppilaskunnan hallituksen vaalit

K

aikki koulun opiskelijat saivat äänestää oppilaskunnan hallituksen vaaleissa. Äänestämässä kävi
25 opiskelijaa. Oppilaskunnan hallituksen vaalit olivat maanantaina 19.12.2011. Oppilaskunnan
hallitukseen valittiin Oulun aikuislukion aikuisten perusasteelta Atem, Omar ja Fadumo.
Vaalit järjestettiin, että oppilaat saavat harjoitella, miten äänestetään. Hallituksen tehtävänä
on toimia linkkinä opettajien ja opiskelijoiden
välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää
oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja toimia
yhteishengen kohottajana kouluissa.
Teksti: Rahman Hosseini ja Abdallah Ibrahim



Kuvassa Atem, Fadumo ja Omar. Kuva ©Hamdi Ali Nuur

Vierailu Tietomaassa

O

piskelijat kävivät Tietomaassa joulun jälkeen.
Siellä oli paljon erilaisia mukavia asioita.
Esim. siellä oli reaktiokeppi, kuularata, musta aukko, ilmatyynyalusta, avaruuskeinu, simulaattori
ja kuumailmapallo. Opiskelijat kävivät katsomassa
näitä. Opiskelijat katselivat elokuvia, jotka kertoivat
dinosauruksista ja avaruudesta. Opiskelijat olivat
siellä noin 4 tuntia.
Teksti: Atem Aywel ja Omar Sheekomar

A-ryhmä työpajoilla

 Rahman ja Beatrice avaruuskeinussa.
Kuva ©Henna Aikio

A

linuur Mohammad kertoi työpajoista,
että oppilaat menevät töihin Kestävän kehityksen keskuksen pajoille
kaksi kerta viikossa. He tekevät töitä
aina esim: puuseppä ja maalaus. Työpajat
ovat koulun lähellä ja niissä ollaan noin yksi ja
puoli tuntia kerrallaan. Hän kertoi, että oppilaat voivat opiskella siellä myös suomen kieltä ja he tutustuvat samalla työelämään.
Teksti: Sajad Akhlaki ja Ismail Kanbari



Alinuur hioo puutyöpajalla. Kuva ©Henna Aikio
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Nordplus-projekti Oulu-Tallinna-Jelgava

O

ulun aikuislukio koordinoi Nordplus-projektia How to Help Students with Special Needs, jonka
tarkoituksena on kartoittaa parhaita tapoja ottaa opetuksessa huomioon opiskelijoiden erityistarpeita ja luoda opettajien käsikirja aiheesta. Projektissa on Oulun aikuislukion lisäksi mukana
Tallinnan aikuislukio (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) Virosta ja Jelgavan aikuislukio (Jelgavas novada Neklātienes vidusskola) Latviasta, ja se alkoi syksyllä 2011.
Projektin ensimmäinen tapaaminen
järjestettiin Oulussa 7.–10.11.2011,
jolloin koulussamme vieraili kolme
opettajaa Tallinnasta ja kolme Jelgavasta. Tapaamisen aikana vieraat tutustuivat Oulun aikuislukion eri osaalueisiin: iltaopetukseen, ammattilukio-opetukseen sekä aikuisten perusasteeseen. Vieraille kerrottiin, miten Oulun aikuislukiossa otetaan huomioon
opiskelijoiden erityistarpeet (esim. vieraskielisyys, luki-vaikeudet yms.). He
saivat tietoa mm. opinto-ohjauksesta,
pariopettajuudesta sekä lukivaikeuksien toteamisesta. He kävivät
myös seuraamassa oppituntia aikuisten
perusasteella, jossa he näkivät käytännössä, kuinka pariopettajuus toimii.

 Tallinnan aikuislukion opettajat Piret Meresma, Ave Soekov
ja Anne Klaas kuuntelevat esitystä Oulun aikuislukion erityisopetuksesta. Kuvateksti ja kuva ©Marita Karsikas

Projektin toinen tapaaminen oli
Jelgavassa Latviassa
16.–19.4.2012. Oulusta vierailuun osallistuivat opettajat Laura
Hallanoro ja Marita Karsikas sekä
opinto-ohjaaja Sirpa Joki. Vierailun aikana tutustuttiin Jelgavan
aikuislukion osastoihin, joilla
mm. seurattiin oppitunteja, sekä
kuultiin erilaisten erityisryhmien
opettamisesta ja ohjaamisesta
Latviassa.
Projekti jatkuu vielä lukuvuoden
2012–2013. Seuraavan vierailun
järjestää Tallinnan aikuislukio
marraskuussa 2012.
 Jelgavan aikuislukion biologian tuntia seuraamassa
Marita Karsikas, Sirpa Joki ja Laura Hallanoro.
Kuva ©Linda Vecums-Veco, kuvateksti Marita Karsikas

Marita Karsikas
Oulun aikuislukio
äidinkielen ja kirjallisuuden
lehtori
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Oivallus verkossa

9

O

ulun aikuislukiossa jatkuvan kierron kurssina tarjolla oleva Luova kirjoittaminen -verkkokurssi palkittiin toukokuussa 2011 Oivallus verkossa kilpailussa, joka järjestettiin loppuhuipennuksena Tulevaisuuden koulu/Verkko-oppiminen -hankkeen ja eLukion
yhteiselle Oivallus verkossa- koulutukselle. Kilpailun tarkoituksena oli siirtää koulutuksen antia käytäntöön ja
kannustaa opettajia verkkokurssien kehittämiseen.
Luova kirjoittaminen -verkkokurssi syntyi eri koulujen äidinkielten opettajien yhteistyössä Oulun seudun Tulevaisuuden koulu verkko-oppiminen -hankkeessa.
Kurssin työryhmä palkittiin esimerkkinä opettajakollegoiden kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä. Työryhmän jäsenet olivat Anna-Maria Rönkkö Limingan lukiosta, Anna Kalliokoski Kiimingin lukiosta, Janne
Kunnas Kempeleen lukiosta, Henna Aikio Oulun aikuislukiosta ja Hanna Naalisvaara Laanilan lukiosta.

Henna Aikio
Oulun aikuislukio
äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi toisena kielenä opettaja
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Ilmoitusasiat

Opiskelijat otetaan aikuislukioon molemmille kouluasteille aikaisempien suoritusten perusteella.
Lukioon ottaminen perustuu lukiolakiin. Sen mukaan aikuislukion oppilaaksi voidaan ottaa myös henkilö,
joka ei ole suorittanut lukion pääsyvaatimuksena olevaa perusopetuksen oppimäärää tai ei täytä määrättyjä pääsyvaatimuksia, jos hänellä katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista
suoriutumiseen.
Uusien opiskelijoiden ilmoittautumisia otetaan vastaan kesä- ja elokuussa kanslian aukioloaikoina
ma–to klo 9.00–15.00 Merikosken koululla sekä ilmoittautumistilaisuuksissa to 16.8.2012 klo 17–19.
Päiväopetukseen tulijoiden on ilmoittauduttava keskiviikkoon 15.8.2012 mennessä. Ilta- ja etäopetukseen ensimmäiselle jaksolle tulevien viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.8.2012.
Tiedotustilaisuudet uusille opiskelijoille pidetään seuraavasti:
Lukion päiväopiskeluun tulijoille (sekä uusille että vanhoille) pidetään tiedotus- ja ohjaustilaisuus
torstaina 9.8.2012 klo 13.00 Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön tiloissa
Auditoriossa (Isokatu 1). Päiväopetus alkaa maanantaina 13.8.2012 työjärjestyksen mukaisilla
tunneilla Myllytullin yksikön tiloissa.
Etäopiskelijoille on yleistutorointi tiistaina 14.8.2012 klo 18.00 luokassa 310 (Itäkangastie 9) ja tekninen tutorointi klo 19.00 atk-luokassa 309.
Iltaopiskelussa perusasteen ja lukion aloittajille, jatkajille ja aineopiskelijoille on ohjaustilaisuus
torstaina 16.8.2012 klo 17.00.
Opetus alkaa lukion päiväopiskelussa maanantaina 13.8.2012 (Isokatu 1) sekä etä- ja iltaopetuksessa
maanantaina 20.8.2012 (Itäkangastie 9) kunkin työjärjestyksen mukaisilla tunneilla.
Kaikki opiskelijat saavat lukukauden alussa opiskelijaoppaan, palauttavat läsnäoloilmoituksen sekä
muut tarvittavat asiakirjat.
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Ylioppilastutkinnon kokeet syksyllä 2012

Kokelaiden on oltava paikalla klo 8.30

Syksyn 2012 koepäivät
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 10.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, saksa, ranska, venäjä ja espanja

ti 11.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso ja suomi, A- ja B-taso

ke 12.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa, ranska, venäjä, englanti, espanja ja italia

Kirjalliset kokeet
pe 14.9.
ma 17.9.
ke 19.9.
pe 21.9.
ma 24.9.
ke 26.9.
pe 28.9.
ma 1.10.
ke 3.10.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
vieras kieli, pitkä oppimäärä
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
äidinkieli, saame

Panu Kela
Rehtori
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Oulun aikuislukion ylioppilasvalokuvia

Oulun aikuislukion kevään 2011 ylioppilaita yhteiskuvassa Kuva ©Jarkko Heikkinen

Oulun aikuislukion syksyn 2011 ylioppilaita yhteiskuvassa Kuva ©Jarkko Heikkinen
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ETU/TAKAKANNEN ULKOASU ©PÄIVI JAAKKONEN
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