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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:
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5
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7
7
7
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10
11
12
15
16
17
18
19

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 20.1.2014
Perusopetuksen opiskelijat
Varsinaiset
41
Aineopiskelijat
92
Yhteensä
133






Lukion opiskelijat
Varsinaiset
Aineopiskelijat
Yhteensä

386
1215
1601

Aikuislukion koko opiskelijamäärä 20.1.2014 oli 1734.
Uusia opiskelijoita on kirjattu tänä lukuvuonna 1196.
Lukuvuonna 2013–2014 aikuislukiossa on opiskellut yhteensä 2399 opiskelijaa.
Etälukiossa on opiskellut yhteensä 340 opiskelijaa ja vankilakoulussa 73 opiskelijaa.
Ylioppilastutkinnon suoritti syksyllä 2013 hyväksytysti 41 opiskelijaa ja 133 opiskelijaa
keväällä 2014.

2

2

Learning Cultures!

O

ulun aikuislukio osallistuu 2013–2015 Euroopan
unionin elinikäisen oppimisen ohjelman Grundtvig
oppimiskumppanuuteen. Learning Cultures, Sharing language teaching methods in a global approach projektin tavoitteena on tutustua muiden Euroopan maiden
aikuiskoulutukseen sekä vaihtaa kokemuksia ja käytäntöjä.

Oppimiskumppanuudessa mukana ovat
Portugali, Espanja, Kypros, Italia ja Suomi.
Projektin aikana vertaillaan maahanmuuttajien kielenopetusta eri maissa, jaetaan parhaita ideoita ja pyritään kehittämään opetusta.


Aitoa italialaista pizzaa.

Aloituskokous järjestettiin Roomassa marraskuussa 2013. Kuvassa opettajat vasemmalla Tiina Sauvola ja oikealla Titta Marttila.
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Oppimiskumppanuuden toinen tapaaminen pidettiin maaliskuussa 2014 Madridissa Espanjassa. Kuvassa ryhmätyön touhussa Oulun aikuislukion opettajat vasemmalta lukien Pia Junes,
Anne Kela ja Anne Nikula.

Titta Marttila
Oulun aikuislukio
historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opettaja
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Katsaus lukuvuoteen

Oulun aikuislukio – Tie tietoon ja taitoon

O

ulun aikuislukion 49. toimintavuosi on viimeinen lukuvuosi Merikosken kiinteistössä. Kesän jälkeen kanslia
avaa ovensa seuraavan kerran uudessa Kastellin monitoimitalossa elokuun 4. päivänä. Merikosken kiinteistössä tulee nyt 20 vuotta täyteen ja uusi vaihe Kastellin monitoimitalossa alkaa.
Kastellin monitoimitalossa palveluntuottajana toimii Lemminkäinen Oy. Tällä julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyöllä pyritään tuottamaan palvelut molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Edelleenkin Oulun

kaupunki tulee vastaamaan monitoimitalossa tuotettavista päivähoito-, kulttuuri-, nuoriso- ja koulupalveluista, mutta rakennuksen ylläpidosta ja käyttäjäsopimuksen mukaisista oheispalveluista vastaa seuraavan 25 vuoden ajan Lemminkäinen. Monitoimitalo varustetaan kesän aikana siten, että se voidaan ottaa kokonaisuudessaan käyttöön elokuun alussa.
Rakennuksena Kastellin monitoimitalo tulee keräämään huomiota laajasti Suomessa ja kansainvälisesti. Arkkitehtuuriltaan
talo on useimmista koulukiinteistöistä poikkeava ja viimeistelyltään korkeatasoinen. Aikuislukiot toimivat koko Suomessa
lähes poikkeuksetta yhteisissä tiloissa muiden koulujen ja toimijoiden kanssa. Kastellin monitoimitaloon sijoittuvat päiväkoti,
yhtenäiskoulu, lukio, urheilulukio, kirjasto, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut. Oulun aikuislukion toiminnoista hallinto, aikuisten perusopetus, lukioon valmistava koulutus, lukiostartti ja iltaopetus siirtyvät monitoimitaloon. Puitteet näille kaikille toimijoille ja palveluille tulevat olemaan hienot ja ajanmukaiset. Kuitenkin on tärkeintä, että Kastellin monitoimitalon väki yhdessä
pystyy tarjoamaan laadukkaita palveluita lapsille, nuorille ja aikuisille – siis palveluita ipanasta ikäihmiseen. Oulun aikuislukion toiminta säilyy sisällöllisesti ennallaan, ainoastaan ympäristö tulee muuttumaan.
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Toivotankin kaikki uudet ja jatkavat opiskelijat tervetulleiksi elokuun 14. päivänä pidettävään aikuislukion lukuvuoden aloitusinfoon ja samalla tutustumaan aikuislukion uusiin tiloihin. Varsinaiset Kastellin monitoimitalon avajaiset vietetään marraskuun loppupuolella.

Päättyvä lukuvuosi on ollut vilkas monella tavalla. Opetustarjontaa on järjestelty tulevaa varten uusiksi ja uusia koulutusväyliä
avattu. Tulevana vuonna ammattilukion opetusta tarjotaan myös Haukiputaan yksikössä. Siellä testataan ensimmäisen kerran
moduulimallia meidän toiminnassa. Iltaopetuksessa on laajennettu jatkuvan kierron kurssien tarjontaa. Tulevana lukuvuonna
uutuutena iltaopetuksen tarjontaan tulee inarinsaame. Vuoden aikana on pilotoitu ja valmisteltu uutta lukioon valmistavaa
koulutusta (LUVA). Lukioon valmistava koulutus on mukana yhteishaussa ja siihen haetaan varsinaisen yhteishaun tulosten
julkaisun jälkeen opintopolku.fi –sivustolla tai elokuussa ottamalla yhteyttä suoraan aikuislukiolle. Oulun yliopiston kanssa
tehtävä yhteistyö jatkui ruotsin valmentavien kurssien merkeissä. Lukuvuoden aikana ruotsin ryhmiä toteutui yhteensä kaksitoista. Tuleva sopimus yliopiston kanssa tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Kevään viimeisinä päivinä saatiin vankilakoulutuksen ensimmäiset kurssit omaan suljettuun verkkoympäristöön ja ensimmäiset opiskelijat mukaan kursseille. Verkkokurssit lähtevät liikkeelle varsinaisesti tulevan lukuvuoden aikana.

Aikuislukion englannin ja ruotsin lehtori Riitta Autio sekä matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori Seppo Vaaraniemi jäävät
ansaituille eläkepäiville. Heillä molemmilla on takanaan pitkä ura aikuislukiossa. Toivotan heille leppoisia eläkepäiviä.
Kiitän Oulun aikuislukion puolesta yhteistyökumppaneitamme tuloksekkaasta yhteistyöstä 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



Baltian aikuislukioiden yhteistyön ohjelmassa oli kulttuurimatka
Rovaniemelle lokakuussa. Allekirjoittanut on kuvassa linssin takana.
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3.1

Opetuslautakunnan kokoonpano

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokoonpano 2013
Matias Ojalehto pj., Kesk.
Sirpa Erkkilä-Häkkinen, vpj. Kok.
Maija Bolszak Kok.
Allu Alatalo Kok.
Marjo Korhonen Kesk.
Suvi Helanen Kesk.
Mikko Jämsä Kesk.
Sebastian Tynkkynen PS

3.2

Karoliina Niemelä Vihr.
Karita Alanko-Ojala Vas.
Lauri Valkama Vas.
Yrjö Harju SDP
Johannapiritta Huovinen SDP
Rauno Hekkala, KH:n edustaja
Juho Meriläinen, KH:n varaedustaja

Tilaisuudet
Syksyn ylioppilasjuhla 5.12.2013
Ammattiin valmistuvien kevään ylioppilasjuhla 31.5.2014
Kevään ylioppilasjuhla 31.5.2014

3.3

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

3.4

Opettajat

Nimi

Opetusaineet

Aikio Henna

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Autio Riitta

FM, lehtori

ruotsi, englanti

Diaz Castro Juan Miguel

tuntiopettaja

espanja

Halla-aho Päivikki

FM, lehtori,
apul.rehtori

historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto

Hallanoro Heikki

FM, tuntiopettaja

matematiikka, fysiikka

Hallanoro Laura

FM, tuntiopettaja

biologia, maantiede, terveystieto

Hattukangas Virpi

FM, tuntiopettaja

englanti

Heikkilä Sari

FM, tuntiopettaja

filosofia, ruotsi

Heikkinen Pirjo

FM, lehtori

ruotsi, englanti

Jaronen Marja Elina

FM, KM, tuntiopettaja

psykologia, terveystieto

Joki Sirpa

KM, opo, tuntiopettaja

psykologia, opinto-ohjaus perusaste ja iltaopetus

Junes Piia

FM, tuntiopettaja

matematiikka, fysiikka, kemia
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Jylhä-Ollila Jukka

FM, lehtori

matematiikka, fysiikka, kemia

Jäntti Mirja

FM, tuntiopettaja

matematiikka, tietotekniikka

Kaikkonen Jenni

FM, tuntiopettaja

matematiikka, fysiikka, kemia

Karppinen Aliina

KM, tuntiopettaja

psykologia, päivä ja etäopetuksen opinto-ohjaus

Karsikas Marita

FM, lehtori

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Karvonen Kati

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Karvonen Ulrika

FM, tuntiopettaja

suomi toisena kielenä, virkavapaalla

Katekeetta Anu

FM, tuntiopettaja

saame

Kauranen Mika

FL, tuntiopettaja

matematiikka, fysiikka, kemia

Kela Anne

FM, lehtori

ruotsi, suomi toisena kielenä

Kela Panu

FM, rehtori

matematiikka

Kuusikko Marita

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Mannersalo Paula

FL, tuntiopettaja

matematiikka, fysiikka

Marttila Titta

FM, tuntiopettaja

yhteiskuntaoppi, historia, elämänkatsomustieto

Meissner Liisa

FM, lehtori

saksa, englanti

Mustonen Eija

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Mäkipaaso Tarja

FL, lehtori, apul.rehtori fysiikka, matematiikka, ammattilukion opinto-ohjaus

Nevalainen Esko

FL, tuntiopettaja

elämänkatsomustieto

Nikula Anne

FM, tuntiopettaja

englanti, ruotsi, italia

Palokangas Jorma

FM, lehtori

matematiikka, kemia, fysiikka

Pekkala Liisa

FM, lehtori

ruotsi

Pelimanni Piia

KK, tuntiopettaja

espanja

Pelkonen Anitta

FM, lehtori

ranska, englanti

Pietikäinen Erja

FM, YTM, eo., lehtori

äidinkieli ja kirjallisuus, kirjasto, erityisopettaja

Pihkakoski Pirkko

FM, lehtori

englanti

Prokkola Jenny

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Rehumäki Marjut

FM, lehtori

venäjä

Rinta-Paavola Jaakko

FM, tuntiopettaja

biologia, maantiede

Sarhemaa Maria

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Saukkonen Aili

FM, tuntiopettaja

venäjä

Sauvola Tiina

FM, tuntiopettaja

biologia, maantieto, terveystieto

Seppä Jaana

FM, tuntiopettaja

suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus

Suoranta Leena

MO, tuntiopettaja

musiikki

Säkkinen Kaisa-Leena

FM, tuntiopettaja

terveystieto, yhteiskuntaoppi, psykologia

Takahashi Erika

tuntiopettaja

japani

Teerikangas Matti

FM, tuntiopettaja

liikunta

Tilvis Anna

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Tuhkala Maarit

TaM, tuntiopettaja

kuvataide

Vaaraniemi Seppo

FM, lehtori

matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

Ylipahkala Ritva

FM, lehtori

matematiikka, fysiikka, kemia
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3.5

Stipendit

Stipendit 5.12.2013:
Koulun stipendit:
Liisa Heikkinen , Heikki Kummala, Niina Luokkanen, Laura Seppänen,
Teemu Ylitalo.
Oulun aikuislukion opiskelijakunnan stipendi: Inga Saarinen
Editan lahjoittama kirjapalkinto: Liisa Heikkinen, Kristiina Ikäläinen, Laura Seppänen
Otavan kirjalahja: Marie Määttä
SanomaPron kirjalahja: Noora Kortetjärvi
Kauppahuone Candelinin lahjoittama stipendi: Kristiina Ikäläinen

Stipendit 31.5.2014:
Koulun stipendit: Elina Kauppinen, Harri Kivilahti, Maija Nurminen, Santtu Postareff,
Jenni Suomalainen Emilia Tukio, Mika Viitala
Oulun aikuislukion opiskelijakunnan stipendi: Mika Viitala
Kauppahuone Candelinin lahjoittama stipendi: Laura Autio, Masume Heidari
Nordean stipendi: Sonja Balsiene, Joonas Juntunen, Riikka Matilainen , Riina Tauriainen,
Oulun seurakuntayhtymän lahjoittama stipendi: Hawa Geney, Mowliid Ibrahim Mahamed
Editan kirjalahja: Laura Autio, Kalle-Matias Autio, Sonja Balsiene, Joonas Juntunen,
Suvi Kenttälä, Johanna Laakkonen
Helsingin sanomain säätiön lehtilahja: Riina Tauriainen
Otavan kirjalahja: Joonas Juntunen, Tuija Väyrynen, Harri Tolkkinen
SanomaPron kirjalahja: Laura Autio, Riina Tauriainen, Suvi Laitinen, Noora Auvinen,
Suomalaisen kirjakaupan kirjalahja: Hiran Kader
Oulun aikuislukion kirjalahja: Atem Aywel, Marisa Korhonen
Gaudeamuksen kirjalahja: Harri Kivilahti
Sverigekontakt i Finland rf:n lahjoittama kirjalahja: Emilia Tukio
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4
4.1

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
29
11
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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4.2

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
Kiina

(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
6
2

2
2
1
1

5
3
7–8
9
3
3–6
4
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, italia tai kiina
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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Ystävyyskouluvierailu 24.–26.4.2014 Latvian Riikassa

K
5

ävimme huhtikuussa ystävyyskouluvierailulla Latvian pääkaupungissa Riikassa neljän hengen
porukalla. Opettajaedustajana oli Tiina Sauvola ja meitä opiskelijoita oli Annika Korento, Leevi
Hietala ja minä eli Minna Huikari. Minut ja Leevin matkalle värväsi Halla-ahon Päivikki ja Annikaa
oli jo aiemmin pyydetty mukaan, sillä hän oli ollut edellisvuonna porukassa mukana, kun muista ystävyyskouluista kävi väkeä vierailulla Oulussa.
Lennot Oulusta Helsingin kautta Riikaan sujuivat hyvin ja perillä meitä oli vastassa Riikan lukion rehtori ja
opettajia, joiden kyydillä pääsimme Riikan lukiolle. Siellä oli ohjelmassa kahvittelua, lounas sekä jokaisen
koulun esitelmät, joissa opiskelijat esittelivät oman koulun ja kotipaikkakuntansa. Meidän esityksen kävi
rohkeasti pitämässä Leevi. Opiskelijoita ja opettajia oli meidän lisäksemme neljän eri paikkakunnan lukioista; Riikasta, Jelgavasta, Haapsalusta ja Tallinnasta . Haapsalu piti esityksensä hauskasti tietokilpailumuodossa.
Esitysten ja lounaan jälkeen
lähdimme kävelykierrokselle
Riikan vanhaan kaupunginosaan. Siellä arkkitehtuuri oli
hyvin kaunista ja katuja oli
meille Oululaisillekkin tuttuun
tappaan päällystetty mukulakivillä. Latvialaiset kertoivat
meille joistakin rakennuksista
tarkemminkin. Eräällä aukiolla
oli mm. Presidentin sijaisasunto, joka oli erittäin koristeellinen ja näyttävä. Samaisella
aukiolla oli myös kirkko ja eräs
toinen rakennus ja noissa
kolmessa rakennuksessa oli
kaikissa kellot, jotka näyttivät
 Vanhaa Riikaa, kuvassa presidentin sijaisasunto ja vanha kirkko.
n.15min eri aikaa.
Kun naureskelimme asialle, Haapsalun opettajaedustaja Knuut neuvoi meitä, että jos haluamme katsoa
kaunista kelloa, kannattaa katsoa presidentin sijaisasunnon kelloa, jos taas haluamme tietää oikean
ajan, kannattaa katsoa sen toisen rakennuksen kelloa ja kirkon kelloa ei kannata katsoa ollenkaan, koska
se on ruma ja väärässä ajassa.
Kaupunkikierroksella näimme myös mm. kauniita puistoja, Riikan vanhimman rakennuksen, joka erottui
ympäristöstään selvästi muuta katutasoa matalampana, sekä patsaan, joka oli pystytetty Latvian Neuvostoliitosta itsenäistymisen kunniaksi.
Kierroksen jälkeen palasimme koululle, jossa söimme iltapalan. Sen jälkeen meidät opastettiin hotellille
ja loppuilta oli vapaa-aikaa. Muutkin ulkopaikkakuntalaiset yöpyivät samassa hotellissa ja vietimmekin
illan porukalla, joten pääsimme mukavasti tutustumaan toisiimme. Selvisi, että toiset opiskelijat olivat
meidän kanssa samaa ikäluokkaa, n. 17-25 vuotiaita.
Seuraava päivä alkoi hotellin aamiaisella. Aamiaisen jälkeen suuntasimme linja-autolle, joka kuljetti meitä koko päivän. Ensin linja-auto ajoi Jelgavaan, jossa pääsimme tutustumaan vanhaan kuninkaallisten
palatsiin, joka toimii nykyisin yliopistona. Yliopisto-opiskelija kertoi meille paikan opiskelumahdollisuuksista. Sen jälkeen saimme kuulla rakennuksen historiasta. Itselläni jäi erityisesti mieleen se, että rakennuksen oli suunnitellut sama arkkitehti, joka on piirtänyt Pietarin talvipalatsin.
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L

isää paikan menneisyydestä näimme ja kuulimme kun
menimme rakennuksen kellarissa sijaitsevaan hautakammioon, jossa oli lukuisia aatelisten hauta-arkkuja.
Monet arkuista olivat todella koristeellisia ja joissakin oli pieni
ikkuna, josta näki arkun sisään. Meille kerrottiin, että ikkunat
olivat nuorena kuolleiden arkuissa sitä varten, että ihmiset
voisivat katsoa, kuinka kauniita he olivat. Paikallisilla oli myös
taikauskoinen näkemys, että ainakun jonkin arkun avaa, tapahtuu jotain pahaa, sillä aikaisemmin oli jo kahdesti käynyt
niin, että arkun avauduttua syttyi tulipalo lähistöllä.
Palatsissa kiertelyn jälkeen menimme Jelgavan keskustaan
kävellen. Matkalla ylitimme sillan, jota ylittäessä sai esittää
toivomuksen. Sillan päässä oli patsas, joka oli pystytetty Jelgavan opiskelijoiden symboliksi. Kuulemma patsaaseen koskemalla sai sillalla esittämänsä toiveen toteutumaan.
Jelgavan keskustassa oli mahdollisuus mennä tutkimaan kirkkoa, tai lähtä puoleksi tunniksi
 Hauta-arkku kuninkaallisen palatsin
omille teilleen. Koska sää oli
hautakammiossa
ihanan lämmin, me oululaiset ja
jelgavalaiset päätimme lähteä
ostamaan jäätelöt ulkona nautiskeltaviksi. Jäätelöä ostimme
paikallisesta Hesburgerista, jossa hintataso oli selvästi Suomen Hesburgereita alhaisempi. Kerroimme Hesburgerin olevan suomalainen yritys, mikä
olikin jelgavalaiselle kavereillemme uusi tieto. Huomasimme Latviassa monia muitakin Suomesta kotoisin olevia kauppoja ym. Kuten K-rauta ja Prisma.


Jelgavan keskustassa oleva patsas, joka oli pystytetty opiskelijoiden symboliksi

K

un palasimme muun porukan luo, meitä kehotettiin kävelemään omaa
tahtia takaisin palatsille, jossa
päivän lounas tarjottaisiin. Matkalla intouduimme kesästä hullaantuneina kävelemään varpasillaan, ja muita odotellessa loikoilimme palatsin pihalla Auringosta
iloiten.
Lounaan jälkeen bussi kuljetti
meidät Cinevillaan, joka oli pieni
kylä koottuna elokuvalavasteista.
Siellä oli kuvattu joitakin vanhoja
Latvialaisia elokuvia, ilmeisesti
 Jelgavan vanha kuninkaallinen palatsi
mm. sota-aiheisia. Cinevillassa
kuvattiin myös lyhytelokuva, jossa
monet meistä olivat rooleissa. Annika ja Leevikin pääsivät filmille. Elokuvaan kuvattiin monia erilaisia
13

kohtauksia, joihin Cinevillan työntekijä lisäsi taustat ja äänitehosteet. Näimme televisioruudulta, miltä
valmis filmi tulee näyttämään ja se olikin melko hauskaa katsottavaa. Latvialaiset lupasivat lähettää elokuvan kaikille kouluille sen valmistuttua.

C

inevillasta lähdimme bussilla katsomaan Jurmalan rantaa, joka oli
retken viimeinen etappi. Matkalla
ihastelimme paikallista rakennuskulttuuria. Siellä oli niin paljon erityylisiä taloja, eikä ollut mitenkään epätavallista, että älyttömän upea ja suuri talo oli pienen ja ränsistyneen hökkelin naapurissa.
Rannan läheisyydessä oli myös kauniita taloja
ja yksi jelgavalainen kaverimme kertoi, että
sillä alueella pelkkä tonttikin voi maksaa 3
miljoonaa. Ranta itsessäänkin oli kaunis ja
valkoista hiekkaa oli silmänkantamattomiin.
Siellä kuitenkin tuuli kovasti ja ilta lähestyi jo,
joten hieman viluisina emme jääneet rannalle
pitkäksi aikaa.



Elokuvakylä Cinevillan lavasteita ja meidän koulun reissuporukka :)

Kun saavuimme takaisin Riikaan, meillä
oli melkein samantien yhteinen illallinen hotellilla. Illallisen päätteeksi jaettiin lahjoja muille kouluille. Perinteisenä lahjana, jota monet jakoivat, olivat
oman koulun logolla varustetut kynät.
Myös me jaoimme muille Oulun aikuislukio- kyniä, sekä Fazerin uutuus Mustikkajogurtti-crisp- maitosuklaata. Osa
oli panostanut lahjoihin kyllä enemmänkin, mm. rehtoreille vietäväksi
saatiin hienosti koristellut viinipullot.



Riikan keskustassa oleva puisto, missä kävimme kahvittelemassa

Myös perjantaina vietimme loppuillan
porukalla, kävimme esimerkiksi puistossa hörppimässä take-away-kahveja.

Lauantaiaamuna oli sen verran aikaa ennen lentokentälle lähtöä, että minä ja Tiina käväisimme ostoksilla. Mukaamme lähti tuliaisia ja vaatteita. Kun tuli aika hypätä lentokentälle menevään bussiin, hyvästelimme haikeina uudet ystävämme. Puhuimme muutaman Jelgavalaisen kanssa, että he voisivat kesällä
tulla käymään Oulussa luonamme. Onneksi nykyään lähes kaikilla on Facebook, niin voimme pitää yhteyttä kaukanakin asuviin tuttavuuksiin.

N

yt olenkin jatkanut yhteydenpitoa reissulla tavattujen kavereiden kanssa ja muistelen lämmöllä koko reissua. Osa ainakin Tallinnan oppilaista kommentoi reissun järjestelyjä epäonnistuneiksi, mutta itse otimme pienet töppäykset ihan huumorilla. Kaikki olimme iloisella ja hyvällä
mielellä matkassa, mikä onkin varmasti tärkein juttu matkalle lähtiessä. Kun kaikki oli meille vieläpä ilmaista ja valmiiksi järjestettyä niin ei ole kyllä mitään valittamista itsellä. Onkin varmasti paikallaan sanoa omasta ja muidenkin puolesta kiitokset koululle, että pääsimme osaksi tätä ystävyyskoulutoimintaa.
Suosittelen kyllä ehdottomasti kaikille ottamaan tarjouksen vastaan, jos tulee tilaisuus osallistua tämän
tyyppiseen toimintaan.
Minna Huikari, Oulun aikuislukion opiskelija
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Retki Hailuotoon 30.8.2014

S

yksyllä 30.8.2013 Aikuisten perusasteen päiväopetuksen 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, retkillä oli tosi kiva opettajien kanssa.
Hashim Ali, Thiuh Siu
Oulun aikuislukio, aikuisten perusasteen päiväopetuksen opiskelijat

7

APP:n liikuntapäivä Virpiniemessä

O

piskelijat kävivät Virpiniemissä 13.12.2013. Bussi haki opiskelijoita koulusta kello 9.00 ja matka kesti noin puoli tunti, siellä oli erilaisia liikuntalajeja he kiipeilivät seinällä, ja pelasivat pelejä esimerkiksi mölkkyä. Opiskelijat kilpailivat mölkyssä neljässä joukkueessa. Se oli tosi
hauskaa. Kilpailun voitti Leijonat joukkue, jossa oli B-ryhmästä Hawa ja Masume ja Aryhmästä Rahmat ja Kojahr. Opiskelijoiden mielestä se oli tosi hauska ja mukava päivä. Koulu
antoi opiskelijoille ruokaa, esim. leipää, juustoa, hedelmiä ja juomia.

Hawa Geney, Thiuh siu, Ruqia Osman
Oulun aikuislukio, aikuisten perusasteen päiväopetuksen opiskelijat
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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 14.8.2014 klo 17–19.
Päiväopetukseen tulijoiden on ilmoittauduttava 11.8.2014 mennessä. Etäopetukseen ensimmäiselle
jaksolle tulevien viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.8.2014.
Tiedotustilaisuudet uusille opiskelijoille pidetään seuraavasti:
 Lukion päiväopiskeluun tulijoille (sekä uusille että vanhoille) pidetään
tiedotus- ja ohjaustilaisuus torstaina 8.8.2014 klo 13.00 Oulun seudun
ammattiopiston Myllytullin yksikön tiloissa Auditoriossa (Isokatu 1).
Päiväopetus alkaa maanantaina 11.8.2014 työjärjestyksen mukaisilla
tunneilla Myllytullin yksikön tiloissa.
 Etäopiskelijoille on yleistutorointi keskiviikkona 13.8.2014 klo 17.00 ja tekninen tutorointi klo 18.00.
 Iltaopiskelussa perusasteen ja lukion aloittajille, jatkajille ja aineopiskelijoille on ohjaustilaisuus
torstaina 14.8.2014 klo 17.00.
Opetus alkaa lukion päiväopiskelussa maanantaina 11.8.2014 sekä etä- ja iltaopetuksessa maanantaina
18.8.2014 (Sairaalanrinne 5) kunkin työjärjestyksen mukaisilla tunneilla.
Kaikki opiskelijat
 saavat lukukauden alussa opiskelijaoppaan
 palauttavat läsnäoloilmoituksen
 sekä muut tarvittavat asiakirjati
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Ylioppilastutkinnon kokeet syksyllä 2014

Syksyn 2014 koepäivät
Kokelaiden on oltava paikalla klo 8.30
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 8.9.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso ja suomi, A- ja B-taso
ti 9.9.

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

ke 10.9.

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

Kirjalliset kokeet
pe 12.9.
ma 15.9.
ke 17.9.
pe 19.9.
ma 22.9.
ke 24.9.
pe 26.9.
ma 29.9.
ke 1.10.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
vieras kieli, pitkä oppimäärä
toinen kotimainen kieli, ruotsi pitkä ja keskipitkä oppimäärä
äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
äidinkieli, saame
Panu Kela
Rehtori
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Valokuvia Oulun aikuislukion opettajista ja
kevään 2014 ylioppilaista

Lämpimät onnittelut uusille ylioppilaille – Usko menestymiseen ja tee parhaasi! –

Kuvat ©Aimo Mikkonen

Oulun aikuislukion opettajien yhteiskuva kevään 2013 yo-juhlan jälkeen.
Kuva ©Jarkko Heikkinen
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