LUKUVUODELTA 2012–2013

Oulun aikuislukio | Itäkangastie 9 | 90500 Oulu | p. 08 557 3493
WWW.OULUNAIKUISLUKIO.FI

1

Grundtvig-projekti jatkuu Free-projektina

V

ankilaopetuksen kehittämisessä Grundtvig-projektit saivat jatkoa: uudessa kaksivuotisessa
FREE-projektissa tavoitteena on kehittää vankien vapautumisvaiheeseen liittyviä tukitoimia,
joilla parannetaan opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia rangaistusajan päätyttyä. Tällä kertaa
vetovastuu on Oulun vankilalla ja Oulun aikuislukio toimii yhteistyökumppanina. Muut osallistujat ovat
Belgiasta, Ranskasta ja Puolasta. Koordinaattorina toimivat belgialaiset olivat isäntinä aloituskokouksessa Antwerpenissa marraskuussa 2012 ja helmikuussa 2013 saimme perehtyä Puolassa Radomin vankilan
toimintaan ja nauttia suurenmoisesta puolalaisesta vieraanvaraisuudesta!

 Puolalaista vieraanvaraisuutta, pieniä välipaloja pääruokien väliin. Kuva ©Päivikki Halla-aho

Päivikki Halla-aho
Oulun aikuislukio
Grundtvig-projektin vastaava, apulaisrehtori
historian ja uskonnon lehtori
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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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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 20.1.2013
Perusopetuksen opiskelijat
Varsinaiset
35
Aineopiskelijat
111
Yhteensä
146






Lukion opiskelijat
Varsinaiset
Aineopiskelijat
Yhteensä

356
1204
1560

Aikuislukion koko opiskelijamäärä 20.1.2013 oli 1706.
Uusia opiskelijoita on kirjattu tänä lukuvuonna 1224.
Lukuvuonna 2012–2013 aikuislukiossa on opiskellut yhteensä 2257 opiskelijaa.
Etälukiossa on opiskellut yhteensä 267 opiskelijaa ja vankilakoulussa 77 opiskelijaa.
Ylioppilastutkinnon suoritti syksyllä 2012 hyväksytysti 55 opiskelijaa ja 135 opiskelijaa
keväällä 2013.
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Katsaus lukuvuoteen 2012–2013

Oulun aikuislukio – Tie tietoon ja taitoon

O

ulun aikuislukion 48. toimintavuosi on ollut aktiivinen monella tavalla. Aikuislukion opinnoissa mukana tämän lukuvuoden aikana oli reilusti yli kaksi tuhatta opiskelijaa. eLukion
toiminta on jatkunut kohtalaisen vilkkaana. Aikuislukion opiskelijat ovat olleet entistä suuremmassa roolissa eLukion palvelujen hyödyntäjänä. Toivottavasti jatkossa verkko-opiskelu
vetää aikaisempaa enemmän myös muiden eLukion verkostossa mukana olevien lukioiden
opiskelijoita. eLukion kurssitarjonta on vieraiden kielten osalta vertaansa vailla. Esimerkiksi tänä vuonna
ohjelmaan tuli kiinan kieli ja ensi lukuvuonna alkavat pohjoissaamen kurssit. Vastaavan laajuista verkkoopintotarjontaa ei mikään muu toimija pysty tuottamaan koko Suomessa.
Uutena toimintona aikuislukio solmi yhteistyösopimuksen Oulun yliopiston kanssa ruotsin valmentavien
kurssien toteuttamisesta Oulun yliopiston opiskelijoille. Kurssit lähtivät reippaasti liikkeelle. Lukuvuoden
aikana toteutui yhteensä kahdeksan opetusryhmää ja niihin osallistui yhteensä kaksisataa opiskelijaa.
Opetus järjestettiin yliopiston tiloissa päiväaikaan.
Aikuislukio aloitti lukiostartin uutena nivelvaiheen koulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on parantaa
opiskelijan edellytyksiä pärjätä lukiossa. Lukiostarttiin otetaan uusi ryhmä tulevan lukuvuoden alussa.
Lukiostartilla pilotoidaan lukuvuoden 2014 alussa alkavaa lukioon valmistavaa koulutusta.
Aikuisten perusasteen opiskelijavalinnassa testataan tänä keväänä ensimmäistä kertaa oppilaitosten
yhteistä suomen kielen valintakoetta. Yhteisen valintakokeen yhtenä tavoitteena on löytää opiskelijoille
lähtötasoltaan sopivin ryhmä perusasteen opintoihin.

 Elokuussa aikuislukion henkilökunta kokoontui yhteiskuvaan Nallikarin maisemissa. Ennen kuvan ottamista
edelsi suunnittelukokous ja leikkimieliset olympialaiset.
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L

ukuvuoden aikana on neuvoteltu Oulun aikuislukion tarjoaman vankilakoulutuksen laajentamisesta suuremmalle alueelle. Neuvottelut ovat kesken edelleen, mutta tarvetta verkostossa tarjottavalle yleissivistävälle koulutukselle on.

Ammattilukiossa aloitimme opetuksen myös Kontinkankaan yksikössä. Kontinkankaan 1. vuoden opiskelijat ottivat uudistuksen mielellään vastaan. Opettajille tämä uudistus tarkoittaa lisää liikkumista, mutta
opiskelijoiden työpäivä asettuu samaan paikkaan. Järjestelyä tullaan jatkamaan tulevana vuotena ja koskettaa yhä suurempaa osaa opiskelijoista.
Tämän vuoden Oulun aikuislukiolla on järjestelyvastuu Viron ja Latvian aikuislukioiden kanssa tehtävässä
yhteistyössä. Opiskelijoiden ja opettajien tapaaminen järjestettiin Oulussa huhtikuussa. Lokakuun alussa
yhteistyössä mukana olevien aikuislukioiden edustajat tekevät yhteisen matkan Oulusta lähiseudulle.
Oulun aikuislukion hallinnon tilat, iltaopetus ja perusasteen päiväopetus siirtyvät lukuvuoden 2014-2015
alusta uuteen Kastellin monitoimitaloon. Monitoimitalon suunnittelu ja toteutus on edennyt aikataulun
mukaisesti. Tilojen ja piha-alueiden viimeisiä kommentteja kerätään parhaillaan. Tulevana syksynä
suunnittelun viimeisetkin yksityiskohdat ovat valmiina ja vuoden päästä toukokuussa valmistaudutaan
muuttamaan valmistuviin tiloihin. Varsinainen muutto päästään kuitenkin tekemään vasta kesän aikana.
Aikuislukion biologian ja maantieteen lehtori Aimo Mikkonen jää hyvin ansaituille eläkepäiville. Aimo on
tehnyt lähes neljänkymmenen vuoden hienon uran aikuislukion opettajana. Hyviä eläkepäiviä Aimolle!
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!
Lämmintä 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

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

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
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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

Opettajat

Nimi
Aikio Henna
Autio Riitta
Halla-aho Päivikki
Hallanoro Heikki
Hallanoro Laura
Hattukangas Virpi
Heikkilä Sari
Heikkinen Pirjo
Jaronen Marja Elina
Jokelainen Sanna
Joki Sirpa
Junes Piia
Jylhä-Ollila Jukka
Jäntti Mirja
Karppinen Aliina
Karsikas Marita
Karvonen Kati
Karvonen Ulrika
Kauranen Mika
Kela Anne
Kela Panu

Opetusaineet
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, lehtori, apul.rehtori
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, KM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
KM, opo, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
KM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FL, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, rehtori

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
ruotsi, englanti
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto
matematiikka, fysiikka
biologia, maantiede, terveystieto
englanti
filosofia, ruotsi
ruotsi, englanti
psykologia, terveystieto
englanti
psykologia, opinto-ohjaus perusaste ja iltaopetus
matematiikka, fysiikka, kemia
matematiikka, fysiikka, kemia
matematiikka, tietotekniikka
psykologia, päivä ja etäopetuksen opinto-ohjaus
äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
äidinkieli ja kirjallisuus
suomi toisena kielenä, virkavapaalla
matematiikka, fysiikka, kemia
ruotsi, suomi toisena kielenä
matematiikka
6

Kuusikko Marita
Kyllönen Marju
Laakko Eveliina
Laitinen Heidi
Mannersalo Paula
Marttila Titta
Meissner Liisa
Melamies Eila
Mikkonen Aimo
Mäkipaaso Tarja
Nevalainen Esko
Nikula Anne
Palokangas Jorma
Pekkala Liisa
Pelimanni Piia
Pelkonen Anitta
Pietikäinen Erja
Pihkakoski Pirkko
Piironen Anna-Kaisa
Qiongfang Zheng
Rehumäki Marjut
Rinta-Paavola Jaakko
Salmi Päivi
Saukkonen Aili
Sauvola Tiina
Seppä Jaana
Suoranta Leena
Takahashi Erika
Teerikangas Matti
Vaaraniemi Seppo
Vähäsöyrinki Joonas
Ylipahkala Ritva
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FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FL, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FL, lehtori, apul.rehtori
FL, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, lehtori
KK, tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, YTM, eo., lehtori
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
tuntiopettaja
FM, lehtori
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
MO, tuntiopettaja
tuntiopettaja
FM, tuntiopettaja
FM, lehtori
TaM, tuntiopettaja
FM, lehtori

äidinkieli ja kirjallisuus
äidinkieli ja kirjallisuus
espanja
äidinkieli ja kirjallisuus
matematiikka, fysiikka
yhteiskuntaoppi, historia, elämänkatsomustieto
saksa, englanti
englanti
biologia, maantiede
fysiikka, matematiikka, ammattilukion opinto-ohjaus
elämänkatsomustieto
englanti, ruotsi, italia
matematiikka, kemia, fysiikka
ruotsi
espanja
ranska, englanti
äidinkieli ja kirjallisuus, kirjasto, erityisopettaja
englanti
matematiikka, fysiikka
kiina
venäjä
biologia, maantiede
äidinkieli ja kirjallisuus
venäjä
biologia, maantieto, terveystieto
suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus
musiikki
japani
liikunta
matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka
kuvataide
matematiikka, fysiikka, kemia

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

2.4

Tilaisuudet
Syksyn ylioppilasjuhla 5.12.2012
Ammattiin valmistuvien kevään ylioppilasjuhla 31.5.2013
Kevään ylioppilasjuhla 1.6.2013
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2.5

Stipendit

Stipendit 5.12.2012:
Koulun stipendit:
Jenni Jousi, Hannu Niskasaari, Marja Sivonen, Toni Tapio
Editan lahjoittama kirjapalkinto: Hanna-Mari Jokela, Kristiina Kokkonen, Hannu Niskasaari,
Marja Sivonen
Otavan kirjalahja: Aapo Karsikas, Heljä Karsikas, Virve Kilpelänaho, Hannu Niskasaari,
Noona Rämet, Heini Tolonen
Suomalaisen kirjakaupan kirjalahja: Virve Kilpelänaho
Sverigekontakt i Finland rf:n lahjoittama kirjalahja: Maj Vuori

Stipendit 1.6.2013:
Koulun stipendit: Jaser Hoseini, Samuli Veijola
Opiskelijakunnan stipendi: Viia Kiviniemi
Kauppahuone Candelinin lahjoittama stipendi: Satu Väyrynen
Matemaattisten aineiden opettajien liiton stipendi: Satu Väyrynen
Nordean stipendi: Toni Härkönen, I da Isoherranen, S aara Kilpivaara, Marko Lithonius, Jonna
Määttä, Julia Reijonen, Anna Saarni, Marko Suorsa, Anni Virolainen, Satu Väyrynen
Oulun seurakuntayhtymän lahjoittama stipendi: Atem Aywel, Beatrice Mbuka
Editan kirjalahja: Ida Isoherranen, Tarja Tikkanen
Helsingin sanomain säätiön lehtilahja: Satu Väyrynen
Otavan kirjalahja: Essi Huusko, Emilia Koramo, Lauri Moilanen
SanomaPron kirjalahja: Henna Ahoranta, Samuli Antinoja, Mariam Ellisi, Noora Hakala,
Toni Härkönen, Tapio Immonen, Sara Jaronen, Ellinoora Jäntti, Johannes K antola,
Karoliina Katainen, Alexander Kipinä, Jenna Korhonen, Toni Musta, Jonna Määttä,
Anna Saarni, Annukka Väisänen , Hanna Wierenga
Sanomalehti Kalevan lehtistipendi: Emilia Käsmä
Suomalaisen kirjakaupan kirjalahja: Hoang Manh Pham
Sverigekontakt i Finland rf:n lahjoittama kirjalahja: Sanna Kyröläinen
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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
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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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
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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4

Kaksoistutkinto vaatii ja antaa paljon

K

aksoistutkinto on vaihtoehto. Se on vaihtoehto tavalliselle ammattiopisto-opiskelulle ja se antaa
opiskelijalle paremmat jatko-opiskelumahdollisuudet. Näin meille kerrottiin ammattiopistossa
aloittaessamme. Totta vai tarua, siitä otetaan selko myöhemmässä elämässä, mutta tällä hetkellä
tietää vain, että kaksoistutkinnon suorittaminen on aikaavievää ja
haasteellista. Tällä hetkellä tietää myöskin sen, että se on nyt ohi.

Ensimmäisenä vuonna kaikki on helppoa ja aika kuluu siivillä. On
hienoa, kun on paljon tekemistä, mutta aivoja ei paljon tarvita. Silloinkin ymmärtää kuitenkin kaksoistutkinnon merkityksen: Paremmat jatko-opintomahdollisuudet. Meillä on halua opiskella, halua
vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme. Pysymme järjissämme, koska
ammatillisen puolen opinnot tasapainottavat lukiossa pänttäämistä
ja erilaisten esseiden kirjoittamista. Käsillä tekemisen ja teoreettisen opiskelun tasapaino on todellakin
loistava ja se kestää kaikkien kolmen vuoden läpi.
Toinen vuosi alkaa aina vauhdilla: paljon uutta asiaa tulee joka tunnilla, aikaa ei riitä koulun ulkopuolelle
ja aivojen stressihormonia erittyy valonnopeudella. Toinen vuosi vaatii opiskelijalta päättäväisyyttä, hyvää pinnaa ja kestävyyttä, halua opiskella sekä aivojen ottamista sieltä narikasta, johon ne ensimmäisenä vuonna ripustettiin. Ne, joilla kantti ei kestä, todennäköisesti lopettavat juuri tässä vaiheessa opiskeluja. Harmi vain niille, jotka lopettavat ennen helmikuun Wanhojen päivän tansseja. Tanssit tuovat kyllä
paljon stressiä, kuten joillakin jo alkaneet ylioppilaskirjoitukset, mutta ovat ihana kokemus.
Kolmas ja viimeinen vuosi. Siihen saakka on
selviydytty ja jo vuoden alussa ei voi muuta
kuin hurrata. Enää kolme jaksoa viimeisiä lukiotunteja ja yo-kirjoitusten loput osiot ja sitten se
on ohi. Oloa helpottaa sekin, että suurin osa
ammattipuolen opinnoista ovat hauskoja kursseja, joille on aina kiva mennä. Tämä on se vuosi, kun oikeasti huomaa, että osaakin jotain.
Positiivisuus valtaa mielen. Penkkarit sinetöivät
lukio-opiskelun: kamelimiehet, bandidokset,
mariot, Disney-hahmot ja muut hassut ja ihmeelliset oliot valtaavat lakanoilla peitetyt rekat ja nakkelevat pikkulapsia päähän jäätyneillä karkeillaan.
Tunnelma rekassa on ihmeellinen: tätä en olisi saanut kokea, jos olisin suorittanut vain ammattitutkinnon. Niin kuin en seuraavan illan abiristeilyäkään.
Nyt on se hetki, kun kaikki se vaiva, minkä olemme nähneet,
palkitaan. Nyt olemme alamme ammattilaisia, yleissivistyneitä,
suurimmalla osalla varmasti valkolakkikin koristaa päätä. Olen
tehnyt pienen urotyön oman elämäni hyväksi ja nyt toivon, että
se kannatti. Ainakin voin olla varma, että ikinä en voi sanoa tämän kaksoistutkinnon suorittamisen menneen hukkaan. Kaksoistutkintolaiset saavat olla ylpeitä itsestään. Emme ole muita parempia, mutta olemme tehneet suuren työn näiden kolmen
vuoden aikana. Nyt nostamme valkoisia hattujamme, kiitämme
ja kumarramme ja poistumme näyttämöltä jatkaaksemme näillä saamillamme eväillä jossakin muualla.
Jatta Hänninen
kaksoistutkinto-opiskelija, OSAO Myllytullin yksikkö
11

5

Vaalipaneeli

Oulun aikuislukiolla pidettiin kaksi vaalipaneelia ennen syksyn 2012 kunnallisvaaleja. Iltaopiskelijoiden
vaalipaneeliin osallistuivat kunnallisvaaliehdokkaista Vihreiden Satu Haapanen, Keskustan Matias Ojalehto, Perussuomalaisten Raimo Rautiola, Vasemmistoliitolta Juho Meriläinen, SDP:n Maarit Koukkari ja
Kokoomuksen Lotta Savola. Opiskelijoita vaalipaneelissa kiinnosti mm. nuorisotyöttömyys ja joukkoliikenteen kehittäminen.
Oulun aikuislukion perusasteella
pidettiin myös vaalipaneeli, johon
mukaan pääsivät Keskustan Juhani
Koskelainen, Vihreiden Olavi Kuikka,
Kokoomuksen Lotta Savola ja SDP:n
Samppa Rohkimainen. Oppilaskunnan hallitus kysyi kysymyksiä mm.
työelämästä, opiskelusta ja joukkoliikenteestä.

 Lotta Savola, Matias Ojalehto ja Satu Haapanen.
Kuva ©Titta Marttila

Titta Marttila
Oulun aikuislukio
historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opettaja

6

Lukiostartti

E

lokuusta lähtien koulussamme on voinut valmistautua perusopetuksen jälkeisiin opintoihin lukiostartilla. Lukiostartin aikana opiskelijat kertaavat perusasteen opintoja, korottavat arvosanoja,
opiskelevat lukioon valmistavia kursseja sekä tutustuvat lukio-opintoihin.
Osa lukiostartin opinnoista on kaikille yhteisiä,
mutta lukuvuoden alussa laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma mahdollistaa
jokaiselle yksilöllisen opinto-ohjelman. Opiskelija voi valita ohjelmaansa niin perus- kuin lukio-opetuksen kursseja omien tavoitteidensa
mukaisesti.
Opetus on järjestetty pääosin päiväopetuksena
Kestävän kehityksen keskuksessa, mutta lukioopintoja on voinut suorittaa Myllytullissa sekä
iltaisin aikuislukiolla. Lukiostartin ryhmänohjaajana on toiminut Anne Kela.

Anne Kela
Oulun aikuislukio
ruotsin lehtori, suomi toisena kielenä opettaja

7

Ruotsin valmentavat kurssit Oulun yliopiston
opiskelijoille

Oulun aikuislukio on järjestänyt tänä lukuvuonna yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ruotsin kielen
valmentavia kursseja yliopisto-opiskelijoille. Oppitunnit on pidetty yliopiston tiloissa, mutta opetuksesta
ovat vastanneet aikuislukion ruotsinopettajat. Kursseilla on opiskellut yhteensä 200 eri tiedekuntien ja
oppiaineiden opiskelijaa.
Valmentavien kurssien tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ruotsin kielen valmiuksia, jotta osallistuminen pakolliselle toisen kotimaisen kielen kurssille olisi mahdollista. Kursseilla on kerrattu rakenteita,
kohennettu sanavarastoa sekä aktivoitu puhumisen, kirjoittamisen ja kuuntelemisen taitoja. Lähiopetustuntien lisäksi kursseihin on kuulunut itsenäistä työskentelyä Moodlessa.
Valmentavien ruotsin kurssien toteutuminen aikuislukion ja yliopiston yhteistyönä on yksi paikallisen
kielikoulutusyhteistyön tuloksista. Yhteistyöverkoston muita toimijoita ovat avoin yliopisto, kesäyliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto.
Anne Kela
Oulun aikuislukio
ruotsin lehtori, suomi toisena kielenä opettaja
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ADHD-aarre-palkinto Oulun aikuislukiolle

A

DHD-liitto on päättänyt ensimmäisistä ADHD-aarrepalkinnon saajista. Palkinto annetaan ulkopuoliselle toimijalle, joka
on edistänyt adhd-oireisten asiaa. Ehdokkaita saivat esittää liiton työntekijät ja hallituksen jäsenet. Palkinnon saivat Oulun
aikuislukio, joka antaa virtuaalista vankilaopetusta Pohjois-Suomen vankiloissa sekä Mikkelin keskussairaalan lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi.
ADHD-liiton mielestä Oulun aikuislukio ansaitsee palkintonsa, koska sen opetustyö
vankiloissa on kiitettävää: vangit saavat
suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot joustavasti loppuun. Vankilakoulu ohjaa ihmisiä kouluttautumaan vielä lisääkin,
ehkäisten näin vapautuneiden syrjäytymistä uudelleen. Perusteluissa korostetaan,
että Oulun aikuislukion opetuksessa otetaan huomioon myös erilaiset oppimisvaikeudet. Tutkimusten mukaan vankien joukossa on suuri määrä adhd-oireisia.

 Apulaisrehtori Päivikki Halla-aho ja rehtori Panu Kela
olivat vastaanottamassa aarre-palkinnon iloisin mielin.
Kuva ©Henna Niskala

ADHD-liiton edustajat saapuvat Oulun aikuislukioon tiistaina 29. tammikuuta 2012 luovuttamaan palkinnon. Onnea aikuislukiolle!
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Hän, joka osaa lukea, oppii myös uusia kieliä

”Hän, joka osaa lukea, oppii myös laittamaan ruokaa!” luki
erään keittokirjan esipuheessa. Väitteestä voi toki olla montaa mieltä, varsinkin kun kyseinen keittokirja ei suinkaan
opastanut helppoihin perusruokiin vaan siinä oli hienostuneita ohjeita vaativiin ruokakokonaisuuksiin. Kuitenkin tätä lajia
rohkeutta tarvitaan myös kielen opiskelun aloittamisessa.
Oma innostukseni venäjänkielen opiskeluun syntyi työni
kautta, jossa yhteydet naapurimaihin ovat osa työkenttää.
Tulkin välityksellä voidaan kommunikoida, mutta ilmaisusta
jää pois hyvin merkittäviä vivahteita.

A

loitin kielenopiskelun kansalaisopiston kurssilla ja kuukauden kielikurssilla Pietarissa. Päätin jatkaa opintojani aikuislukion kursseilla, koska se tarjosi mahdollisuuden systemaattiseen kielen
rakenteiden harjoittamiseen. Oulun aikuislukio otti ryhmämme toiveet hyvin vastaan ja ryhmämme toiveita kuultiin oppituntien ajankohdan valinnassa. Syksyllä ryhmässämme syntyi keskustelua
ylioppilaskirjoitusten suorittamisesta ja moni meistä päätti ottaa ne tavoitteekseen. Opiskeluun tuli lisää
intoa ja päämäärätietoisuutta. Ilo oli huomata pienet edistysaskeleet kielenhallinnassa. Sanavaraston
kasvaessa helpot tekstit alkoivat aukeamaan ja radion uutislähetyksistä alkoi tulla ymmärrettäviä. Kevätlukukauden alkaessa keskityimme oppitunneilla ylioppilaskokeissa vaadittavan osaamisen eri osaalueiden vahvistamiseen. Koulu tarjosi myös mahdollisuuden
tukiopetukseen juuri ennen ylioppilaskokeita.
Koen, että ihmisten välinen vuorovaikutus on niin arvokasta,
että sen vuoksi kannattaa nähdä vaivaa ja hankkia itselleen
kielitaitoa. Kielenhallinta on elämänmittainen tehtävä, mutta
palkinnoksi voi saada upeita elämyksiä ja kokemuksia uuden
kulttuurin parissa!
Saija Kronqvist
Oulun aikuislukion venäjän kielen opiskelija
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Dostojevski venäjän kielen innostajana

K

iinnostukseni Venäjään syntyi jo nuorena lukiessani venäläisten kirjailijoiden teoksia. Tolstoi ja
Dostojevski ovat vieläkin lempikirjailijoitani.
Myöhemmin tutustuttuani Venäjän historiaan tarkemmin, halusin lopulta oppia myös kielen. Opiskellessani
innostuin kuitenkin liikaa ja nyt olenkin hakemassa yliopistoon opiskelemaan venäjää pääaineena. Suoriutuakseni yliopiston pääsykokeista opiskelin lyhyen venäjän
Oulun aikuislukiossa, jossa opetus oli sekä tasokasta että
mielenkiintoista. Kiitokset tästä opettajille, opiskelu oli
oikein mukavaa. Ja muille venäjästä kiinnostuneille, venäjän kieli ei ole pelkästään kaunista ja erikoista, se voi olla myös hyödyllistä sekä työelämässä että matkailussa.
Mika Niskala
Oulun aikuislukion venäjän kielen opiskelija
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Nordplus-projektin kuulumisia

O

ulun aikuislukio on koordinoinut kaksivuotista Nordplus-projektia,
jonka tarkoituksena on löytää parhaat keinot auttaa erityistuettavia
opiskelijoita. Projektiin ovat Oulun aikuislukion lisäksi osallistuneet
Tallinnan aikuislukio (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) Virosta sekä
Jelgavan aikuislukio (Jelgavas novada Neklatienes vidusskola) Latviasta. Projektin ensimmäisenä vuonna järjestettiin projektikokoukset Oulussa (marraskuussa 2011) sekä Jelgavassa (huhtikuussa 2012).

L

ukuvuonna 2012–2013 oli vuorossa kolmas kokoontuminen Tallinnassa (5.–9.11.2012). Vierailuun osallistuivat Oulun aikuislukiosta opinto-ohjaaja Sirpa
Joki sekä opettajat Laura Hallanoro ja Marita Karsikas,
joka myös toimii projektin koordinaattorina. Vierailun
aikana tutustuttiin Tallinnan aikuislukion erityisopetukseen sekä Tallinnassa toimivaan ammatilliseen koulutusja kuntoutuskeskukseen sekä aloitettiin projektin nettisivujen työstäminen.

Marita Karsikas
Oulun aikuislukio
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
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Baltian aikuislukioiden vierailu Oulussa

O

ulun aikuislukio on tehnyt yhteistyötä Baltian aikuislukioiden kanssa viime vuodesta alkaen. Tänä vuonna oli Oulun aikuislukion vuoro järjestää opiskelijatapaaminen Oulussa. Latvian Jelgavan
ja Riian sekä Viron Tallinnan ja Haapsalun aikuislukioiden opettajia ja opiskelijoita oli vierailulla
Oulussa 24.–26.4.2013.
Vieraat tutustuivat Oulun
aikuislukion eri yksiköiden
toimintaan. Opiskelijat pääsivät vertailemaan koulutusjärjestelmiä, tutustumaan
suomalaiseen kulttuuriin ja
Oulun kaupunkiin. Vieraat
tutustuivat myös Tietokeskus Tietomaan näyttelyihin
ja osa ehti kiertää Oulussa
museoitakin.
Kuva © Titta Marttila
Titta Marttila
Oulun aikuislukio
historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opettaja

 Viron aikuislukioiden järjestämällä kulttuurimatkalla Hiidenmaalle oli mahdollisuus
pysähtyä herkuttelemaan mustikoita. Kuvassa Päivikki Halla-aho, Titta Marttila ja
Tiina Sauvola.
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APP-uutiset

A

ikuisten perusasteen toisen vuoden opiskelijat ovat toimittaneet s2-opettajien Henna Aikion ja
Jaana Sepän kanssa lukuvuoden aikana koululla tapahtuvista tärkeistä asioista uutislehteä. Tässä
koosteena muutamia mukavia tapahtumia lukuvuodelta 2012–2013.

Kierrätysteemapäivä
Perjantaina 31.8.2012 koulussa pidettiin kierrätysteemapäivä. Alakerrassa oli kirpputori. Siellä oli vaatteita ja esineitä. Tavaroita vaihdettiin. Alakerrassa oli myös kilpailu. Siinä oli kysymyksiä kierrätyksestä.

 Yläkerrassa pelattiin pelejä ja opeteltiin tekemään biojätebussi sanomalehdestä.
Lopuksi juotiin kahvia ja syötiin pullaa.

 Lukiostartin ryhmä ja toinen A-ryhmä saivat palkinnoksi suklaata tietokilpailun voitosta.

17

Retkipäivä Liminganlahteen
Aikuisten perusasteen ja lukiostartin opiskelijat olivat retkellä perjantaina 7.9. Liminganlahden luontokeskuksessa. Opiskelija tutustuivat erilaisiin lintuihin. A-ryhmä kävi metsässä katsomassa lintuja.

 B-ryhmä ja lukiostartin opiskelijat tutustuivat lintuihin sisällä näyttelyssä. Opas kertoi milloin linnut
saapuvat ja milloin lähtevät. Näyttelyssä voi kuunnella erilaisia lintujen ääniä.

 Sen jälkeen opiskelijat söivät lounasta ulkona nuotiolla. Sitten mentiin bussilla takaisin Ouluun.
18

Oppilaskunnan hallituksen vaalit

S

yyskuun 25. päivä tiistaina valittiin oppilaskunnan hallitus.
Oulun aikuislukiossa aikuisten perusasteella järjestettiin oppilaskunnan hallituksen vaalit.

Siellä valittiin Adriana, joka opiskelee A-ryhmässä, Mowliid Aryhmästä ja kolmantena Muhuyadin A-ryhmästä. Viimeinen joka
valittiin oppilaskunnan hallitukseen on B-ryhmäläinen Alinuur.

 Äänestysprosentti oli 71,4 %. Uusi oppilaskunnan hallitus: Adriana, Alinuur, Muhuyadin ja Mowliid.

Vaalipaneeli ennen kuntavaaleja

K

oulussa oli vaalipaneeli
19.lokakuuta. Kouluun tuli
kuntavaaliehdokkaita eri
puolueista. Yhteiskuntaopin opettaja
Titta Marttila kutsui ehdokkaat vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin.
Kouluun tuli Kokoomuksen Lotta
Savola, Keskustan Juhani Koskelainen, SDP:n Samppa Rohkimainen ja
Vihreiden Olavi Kuikka. Perussuomalaisten ehdokas ei tullut
paikalle.

 Mowliid kysyy ehdokkailta kysymyksen.
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O

piskelijat tekivät kysymyksiä työelämästä, opiskelusta ja joukkoliikenteestä. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet kysyivät tärkeistä asioista ehdokkailta. Lopuksi juotiin kahvia ja syötiin pullaa.
Vaalipaneeli järjestettiin, koska lokakuussa oli kuntavaalit. Osalla koulun opiskelijoista on ääni-

oikeus.

 Juhani Koskelainen oli Keskustan
ehdokas.

Vierailu museoon
Historian kurssilla opiskelijat kävivät
Pohjois-Pohjanmaan museossa. Aikuislukion perusasteen a-ryhmäläiset
menivät museoon. Esihistoria oli siellä
esittelyssä. Opiskelijat tutustuivat
myös Oulun pienoismalliin, vanhoihin
huoneisiin esim. vanha luokkaan sekä
70-luvun keittiöön. Opiskelijat menivät sinne 23.marraskuuta historian ja
suomen kurssilla. Museo oli opiskelijoiden mielestä kiinnostava.

Työelämään tutustumassa

A

 Opiskelijat keskustelevat ehdokkaiden kanssa. Kuvassa SDP:n
Samppa Rohkimainen.


 Opiskelijat tekevät tehtävää museossa.

ikuisten perusasteen B-ryhmän opiskelijat tutustuivat
työelämään TET-viikolla marraskuun viimeisellä viikolla. Opiskelijat olivat erilaisissa paikoissa töissä, esimerkiksi ravintoloissa, tietotekniikka-alalla, päiväkodeissa ja vanhainkodeissa, pesulassa sekä kaupassa.
Tet-viikko on tärkeä, koska B-ryhmän opiskelijat valmistuvat
perusasteelta ja hakevat jatko-opiskelupaikkaa lukiosta tai
ammattikoulusta. Tet-viikon avulla he tutustuvat ammatteihin, joihin ehkä haluavat päästä.
Opiskelijoiden mielestä tet-viikko oli ihan mukava ja hyödyllinen, koska suurin osa oppi uusia asioita ja sai puhua paljon
suomea.
 Atemin tet-paikka oli kauppa.
20

Saamelaisten kansallispäivä 6.2.2013

P

idettiin juhlapäivä saamelaiseksi Oulun kestävän kehityksessä Oulun aikuislukiossa. Juhlittiin saamelaisten kansallispäivää ja odotettiin, että opettaja tule paikalle. Kun opettaja tuli, hänellä oli
saamelaisten puku päällä, koska opettaja on saamelainen. Henna Aikio, suomen kielen opettaja,
on puhunut saamelaisten kulttuurista vähän opiskelijoille. Hän kertoi, missä saamelaiset asuvat, miten
pukeutuvat ja miten puhuvat. Lopputunnilla otettiin kuvia Henna Aikion kanssa ja pidettiin hauskaa.



Saamelaisten kansallispäivänä 6.2. opettaja
Henna Aikio esitteli saamelaiskulttuuria
aikuislukion opiskelijoille ja henkilökunnalle.
21

Mukana APP-uutisia kirjoittamassa ovat olleet:
Abdi Adow
Abdicafi Aligure Abdullahi
Ahmed Mohamed Ahmed
Alinuur Mohamaud
Arsalan Sherifi
Atem Aywell
Beatrice Mbuka

14

Deeqa Kulane
Farhiya Ismail
Hakim Rezai
Hoäng Pham
Jaser Hoseini
Judith Azoh
Laylo Hassan Muhamed

Mahamed Hilowle
Muhamed Hasan
Sajjad Akhlagi
Shemeram Zayya

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 15.8.2013 klo 17–19.
Päiväopetukseen tulijoiden on ilmoittauduttava keskiviikkoon 15.8.2013 mennessä. Etäopetukseen ensimmäiselle jaksolle tulevien viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.8.2013.
Tiedotustilaisuudet uusille opiskelijoille pidetään seuraavasti:
 Lukion päiväopiskeluun tulijoille (sekä uusille että vanhoille) pidetään
tiedotus- ja ohjaustilaisuus torstaina 8.8.2013 klo 11.00 Oulun seudun
ammattiopiston Myllytullin yksikön tiloissa Auditoriossa (Isokatu 1).
Päiväopetus alkaa maanantaina 12.8.2013 työjärjestyksen mukaisilla
tunneilla Myllytullin yksikön tiloissa.
 Etäopiskelijoille on yleistutorointi keskiviikkona 14.8.2013 klo 17.30 luokassa 310 (Itäkangastie 9) ja
tekninen tutorointi klo 18.30 atk-luokassa 309.
 Iltaopiskelussa perusasteen ja lukion aloittajille, jatkajille ja aineopiskelijoille on ohjaustilaisuus
torstaina 15.8.2013 klo 17.00.
Opetus alkaa lukion päiväopiskelussa maanantaina 12.8.2013 (Isokatu 1) sekä etä- ja iltaopetuksessa
maanantaina 19.8.2013 (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 2013

Syksyn 2013 koepäivät
Kokelaiden on oltava paikalla klo 8.30

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 9.9.

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

ti 10.9.

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

ke 11.9.

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

Kirjalliset kokeet
pe 13.9.
ma 16.9.
ke 18.9.
pe 20.9.
ma 23.9.
ke 25.9.
pe 27.9.
ma 30.9.
ke 2.10.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, pitkä oppimäärä
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede, terveystieto
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
äidinkieli, saame
Panu Kela
Rehtori
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Valokuvia Oulun aikuislukion uusista ylioppilaista vuodelta 2012

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

Kuvat ©Aimo Mikkonen

Oulun aikuislukion kevään 2012 ylioppilaita yhteiskuvassa Kuva ©Jarkko Heikkinen

Oulun aikuislukion syksyn 2012 ylioppilaita yhteiskuvassa Kuva ©Jarkko Heikkinen
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