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KOULUN VAIHEITA
Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 22. joulukuuta 1948 perustaa kunnan ylläpitämän
yksityisen oppikoulun, Haukiputaan yhteiskoulun. Valtioneuvoston lupa saatiin 23. maaliskuuta 1950.
Ensimmäinen lukusuunnitelma vahvistettiin 28.5.1950. Aluksi koulu oli 4-luokkainen, mutta muutos 5luokkaiseksi tapahtui lukuvuodesta 1955 - 56 lähtien. Laajennus 8-luokkaiseksi alkoi syksyllä 1961.
Yhteiskoulu jakaantui elokuun 1. päivästä 1969 kunnan kansakoululaitokseen kuuluvaksi kunnalliseksi
keskikouluksi ja kunnan ylläpitämäksi yksityiseksi lukioksi. Haukiputaan kunta siirtyi hallinnollisesti peruskoulujärjestelmään elokuun 1. päivänä 1972. Silloin perustettiin kunnan koululaitos, johon lukio
kuuluu. Kuntaliitoksen myötä Haukiputaan lukio siirtyi Oulun kaupungin lukio-opetuksen alaisuuteen.
Hallinnollisesti tämä tapahtui lukuvuoden 2012 – 2013 alussa 1.8.2012.
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Lukiorakennuksen purkaminen kesäkuussa 2012
Uusi lukiorakennus Länsikujalla
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KATSAUS LUKUVUOTEEN 2015 - 2016
Tänään on päättymässä Haukiputaan lukion 55. lukuvuosi. Omalta osaltani tämä lukuvuosi on ollut mielenkiintoinen ja haastava aloittaessani elokuussa 2015 Haukiputaan lukion rehtorina. Omasta puolestani haluan esittää lämpimät kiitokseni opettajakunnalle, henkilökunnalle ja opiskelijoille hyvästä yhteistyöstä ja tuesta, jonka olette antaneet minulle kuluvan lukuvuoden aikana.
Lukiossamme on tänä lukuvuonna ahkeroinut lähes 350 opiskelijaa. Opiskelijamäärämme on ollut kasvussa jo usean vuoden ajan. Päättö- ja ylioppilastodistuksen sai joulukuussa 10 opiskelijaa ja nyt keväällä ylioppilaslakin saa 81 uutta ylioppilasta.
Tänäkin lukuvuonna on opiskelun lomassa järjestetty erilaisia tapahtumia, joista voitte lukea tarkemmin vuosikertomuksen seuraavilta sivuilta. Tapahtumia on järjestetty mm. UNESCO-teeman ja HaLu
elää –projektin puitteissa sekä opiskelijakunnan hallituksen toimesta. Ajankohtaisiin asioihin liittyen
vietimme syysloman jälkeen turvapaikkaviikkoa, jonka aikana turvapaikka-asiaa käsiteltiin oppitunneilla
eri oppiaineiden näkökulmasta.
Kansainvälisyydellä on lukiossamme pitkät perinteet. Tänä vuonna kansainvälisyyskurssimme matka
suuntautui Islantiin, joka on omalla ainutlaatuisella tavallaan eksoottinen maa. Mielenkiintoisesta matkastamme voi lukea Haukiputaan lukion Facebook-sivuilta. Lukiomme on mukana myös Erasmus+ projektissa. Kaksi lukuvuotta kestävässä DIG-IT –projektissa on mukana Haukiputaan lukion lisäksi koulut Ruotsista, Belgiasta ja Ranskasta. Projektin myötä näiden koulujen opiskelijoita ja opettajia kokoontui huhtikuussa Ruotsin Karlskronassa ja odotamme innolla ensi tammikuuta, jolloin vieraat saapuvat
viikoksi Haukiputaalle.
Valtakunnan tasolla lukioissa on työstetty uusia opetussuunnitelmia ja valmistauduttu kohti sähköisiä
ylioppilaskirjoituksia. Opetushallitus julkaisi lokakuussa 2015 opetussuunnitelman perusteet, jonka
pohjalta uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmat on laadittu. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla 1.8.2016 alkaen. Opetussuunnitelmatyöhön on osallistunut koko opettajakuntamme. Myös vanhemmilla ja opiskelijoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa uuteen opetussuunnitelmaan osallistumalla syksyllä tehtyyn Wilma-kyselyyn. Tänä lukuvuonna olemme
jatkaneet edelleen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja käytön vakiinnuttamista. Ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen alkaa asteittain syksyllä 2016 ja siihen on valmistauduttu pitämällä sähköisiä kokeita koeviikoilla sekä valtakunnallisin harjoituskokein syksyllä ja keväällä.
Tänä lukuvuonna Oulun kaupungissa on käyty kiivasta kouluverkkokeskustelua. Tämän keskustelun
yhteydessä on esitetty erilaisia malleja ja muutamassa mallissa Haukiputaan lukio on ollut lakkautettavien lukioiden listoilla. Lukiomme puolustuspuheita on esitetty kaikissa medioissa. Kiitokset kaikille
aktiivisille lukiomme puolustajille. Erityiset kiitokset ansaitsevat lukiomme opiskelijat. Heidän ylistävät
kirjoitukset lehdissä, nimien keräys adressiin sekä loistavat puheenvuorot eri tilaisuuksissa ovat osoituksena yhteisöllisyydestä ja siitä, että Haukiputaan lukio on hyvä paikka opiskella. Kaupunginvaltuusto
tekee päätöksen Oulun kaupungin kouluverkosta kesäkuun 13. päivänä.
Koulun elämään kuuluvat myös henkilövaihdokset. Pitkäaikainen ruotsin lehtorimme Leena Ahokas jää
eläkkeelle 1.8.2016 alkaen. Kiitokset Leenalle pitkästä ja monipuolisesta työpanoksesta ruotsin opetuksen parissa. Toivotan Sinulle leppoisia eläkepäiviä.
Lukuvuoden työn tuloksiin voimme kokonaisuutena olla tyytyväisiä. Jokainen opiskelija, opettaja ja
henkilökunnan jäsen on ansainnut kiitokset lukuvuoden työstä. Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneille ja stipendien lahjoittajille sekä alueen yrityksille mainoksista Ei HaLua Ouluun –pamfletissa.
Lämpimät onnittelut uusille ylioppilaille sekä heidän vanhemmilleen ja läheisille. Toivotan kaikille rentouttavaa ja aurinkoista kesää!
Sirpa Risteelä
rehtori
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LUKUVUODEN 2015 – 2016 TAPAHTUMIA
12.8. Lukuvuosi alkoi
26.8.
31.8. – 3.9.
4.9.

Koulukuvaus
Vaelluskurssi Kuusamossa
Unescon teemapäivä; Rauhan päivä, rauhanpuun istutus ja rauhanottelu

Syksyn 2015 ylioppilaskirjoitukset
7.9.

toinen kotimainen kieli, kuullunymmärtämiskoe

8.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä A, kuullunymmärtämiskoe

9.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä EC, kuullunymmärtämiskoe

11.9.

äidinkieli, suomi, tekstitaidon koe

14.9.

reaalikoe; PS, FI, HI, FY, BI

16.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

18.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

21.9.

äidinkieli, suomi, esseekoe

23.9.

matematiikka

25.9.

reaalikoe; UE, ET, YH, KE, GE, TE

28.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

10. – 11.9.
15.9.
17. - 18.9.

Oppilaskunnan vaalit ja syyskokous
Suomen Lukiolaisten liiton esittely
Nälkäpäiväkeräys

1. – 2.10.

Oppilaskunnan hallitus Meriniemessä

2.10.

Sähköinen yo-harjoituskoe, äidinkieli

6. – 9.10.
8.10.

DIG_IT –projektiin liittyvä opettajavierailu Ranskaan (Pons), mukana 3 opettajaa
Eteenpäin-messut

17.10. Taksvärkkipäivä
20. – 26.10.

Syysloma

4.11.

Abien ja kakkosten vanhempainilta

5.11.

Nenä-päivä

10.11.

Rauha kasvaa –teemapäivä, Flash Mop K-kaupalla klo 12
15-ikäluokan vanhempainilta

11.11.

ABI-päivät Linnanmaalla

19.11.

Yhdeksäsluokkalaisten vanhempainilta lukiolla

4.12.

Syksyn ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla

7.12

Joululaulu tilaisuus päiväkodin kanssa lukion salissa

21.12.

Lukion joulujuhla
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22.12.15 – 6.1.16

Joululoma

7.1.

Kevätlukukauden aloitus

7.1.

Kellon ja Länsituulen koulujen 9.-luokkalaiset lukiolla

13.1.

Talousguru –kilpailu

19.1.

Avoimet ovet ysiluokkalaisille

22.1.

Äidinkielen preliminäärikoe

Kevään ylioppilaskirjoitukset helmikuussa 2016
12.2.

äidinkieli, tekstitaidon koe

15.2.

vieras kieli, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe

16.2.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe

17.2.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe

18.2.

Penkinpainajaiset

19.2.

Wanhojen päivä

23.2.

Oulun raati

3.3.
7.3. – 13.3.

Halumpialaiset
Talviloma

Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset, kirjalliset kokeet
14.3.

äidinkieli, esseekoe

16.3.

reaalikoe; UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE

18.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

21.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

23.3.

matematiikka

30.3.

reaalikoe; PS, FI, HI, FY, BI

1.4.
29.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kohti työelämää -koulukiertuetapahtuma

6.4.

Sähköinen ylioppilastutkinnon harjoituskoe

8.4.

Yläkoulujen opoja vierailulla

10.4. - 16.4.
19.4.
15.5. – 21.5.

DIG_IT –ryhmä Ruotsissa Karlskronassa
INNO-lukio workshopit
Kansainvälisyyskurssi Islannissa

2.6.

Toimintapäivä

4.6.

Kevään ylioppilasjuhla ja lukuvuoden päättäjäiset
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LUKUISIA KAHVIKUPILLISIA, PITKIÄ PALAVEREJA JA UUSIA OVALLUKSIA – OPETUSSUUNNITELMATYÖ
HAUKIPUTAAN LUKIOSSA LUKUVUONNA 2015 - 2016
Opetushallitus julkaisi lukion opetussuunnitelman perusteet lokakuussa 2015. Niin Haukiputaan lukiossa kuin muissakin lukioissa opetussuunnitelmatyö oli kuitenkin alkanut jo ennen tätä. Koska kyse oli
tärkeästä ja laajamittaisesta haasteesta, Haukiputaan lukioon nimettiin LOPS-tiimi, joka koostui rehtorista sekä muutamasta opettajasta. Suuressa roolissa opetussuunnitelman pohdinnassa on ollut kuitenkin koko opettajakunta: opettajainkokouksissa ja erillisissä ops-päivissä aihetta on koko ajan viety
yhdessä eteenpäin. Haukiputaan lukion uutta opetussuunnitelmaa varten haluttiin kuulla myös opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa mielipiteitä, ja aiheesta järjestettiinkin syksyllä wilma-kysely. Yhteiset
linjaukset useissa asioissa Oulun kaupungin sisällä ovat tuoneet opetussuunnitelmatyöhön selkeyttä:
olemme mm. sopineet kaupungin lukioille yhteisiä pelisääntöjä konkreettisiin asioihin, kuten kurssien
vaatimuksiin ja arviointikysymyksiin. Tämä tulee takaamaan opiskelijalle entistäkin tasa-arvoisemman
lukiotaipaleen, opiskeli hän missä kaupungin lukiossa hyvänsä.
Mikä sitten tulee muuttumaan? Uusi lukion opetussuunnitelma tulee painottamaan esimerkiksi opiskelijan aktiivisuutta, vuorovaikutustaitoja, omien opiskelutaitojen arvioimista ja kehittämistä, opiskeluihin
liittyviä myönteisiä kokemuksia sekä monipuolista tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä. Esille nousevat opetussuunnitelman perusteissa määritellyt teemat: oppiva yhteisö, osallisuus ja yhteisöllisyys,
hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus sekä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus.
Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 alkaen. Käyttöönotto etenee tästä vuosiluokka kerrallaan. Opetussuunnitelmatyö ei kuitenkaan lopu elokuun alussa, päinvastoin: ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa tartumme konkreettisesti siihen, mitä uusi ops tuo
arkiseen työhön Haukiputaan lukiossa. Myös esimerkiksi arviointiin liittyvät pohdinnat jatkuvat vahvasti
seuraavanakin lukuvuonna, sillä kuten eri tahoilta on lukuvuoden aikana kuultu, opetussuunnitelmatyö
on dynaaminen ja jatkuva prosessi.
Varpu Kolehmainen

YLIOPPILASTUTKINNON SÄHKÖISTYMINEN
Digabi-projekti on Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) sähköistämisprojekti. Projektin päämääränä on
siirtää ylioppilaskokeet täysin sähköisiksi asteittain alkaen syksystä 2016 kevääseen 2019 mennessä.
Sähköisiin kokeisiin valmistautuminen aloitettiin Haukiputaan lukiossa jo kesällä 2015, jolloin yotilaamme asennettiin kokeiden vaatima sähkönsyöttö ja verkkokaapelointi. Tilassa on mahdollisuus
pitää sähköinen koe 112 opiskelijalle. Myös kielistudiossa voi pitää sähköisiä kokeita. Siellä on 32 paikkaa koko ajan käyttövalmiina. Koululla on 130 kannettavaa tietokonetta ja 22 tablettia. Fysiikassa ja
kemiassa on käytössä sähköiset mittalaitteet ohjelmistoineen.
Lokakuussa meillä järjestettiin YTL:n valmistelema sähköinen harjoituskoe äidinkielen kirjoitustaidon
kokeessa. Koe kesti 3 tuntia ja se sujui ilman mainittavia ongelmia. Huhtikuussa pidettiin kaikissa Suomen lukioissa pakollinen kuuden tunnin kenraaliharjoitus filosofian, maantieteen ja lyhyen saksan kokeessa. Harjoituksen tarkoituksena oli selvittää järjestelmän puutteita ja ongelmia ennen ensi syksyn
ensimmäisiä sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Kenraalikokeessa valvojat eivät saaneet antaa kokelaille
mitään teknistä apua. YTL:n mukaan ohjeistusta kuitenkin lievennetään niin, että teknisen avun antaminen on sallittua.
Huhtikuussa pidimme myös katastrofiharjoituksen opettajien kesken. Siinä pyrittiin tuomaan esiin kaikki mahdolliset vahingot, joita kokeessa voi esiintyä. Järjestelmä toipui niistä varsin hyvin.
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Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan sähköinen kurssikoejärjestelmä, jolla opiskelijat ja opettajat
voivat harjoitella koeympäristön käyttöä jo opiskelun aikana. Abitti-kokeita on lukuvuoden aikana pidetty useita. Suurin ryhmä oli englannin kokeessa 68 opiskelijaa.
Sähköistäminen mahdollistaa laajojen aineistojen käytön koetehtävissä ja esimerkiksi äänen ja liikkuvan
kuvan hyödyntämisen. Tausta-aineistojen käyttö vaatii harjoittelua. Oppitunneilla on ollut käytössä
mm. Moodle, pilvipalvelut, sosiaalinen media, erilaiset kyselyohjelmat ja blogit.
Syksyllä 2016 aloittavat opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa. Tällöin myös osa oppikirjoista vaihtuu sähköisiin kirjoihin.
Sonja Ruuskanen
UNESCO ASPnet JA GLOBAALIKASVATUS
Haukiputaan lukio kuuluu kansainväliseen UNESCO ASP-net – verkostoon. Olemme sitoutuneet tuomaan esille UNESCOn tärkeinä pitämiä asioita, kuten ihmisoikeuksia ja kansainvälisyyskasvatusta sekä
maailmanperintö- ja ympäristökasvatusta.
Opetushallitus järjesti syyskuussa Suomen UNESCO-koulujen seminaarin Helsingissä. Tähän tilaisuuteen
osallistui Anja Moilanen ja Jukka Vihermaa.
Pohjois-Suomen UNESCO-koulujen Polaris-verkosto, johon kuuluu oppilaitoksia Haapajärveltä Tornioon
alakouluista lukioon, kokoontui lukuvuoden aikana kaksi kertaa. Syyslukukauden tapahtumaan Kellon
koululla ei lukiostamme saatu aikatauluhaasteista johtuen edustusta. Huhtikuun kaksipäiväistä kokoontumista isännöi Laanilan lukio. Ohjelmassa oli mm. yhdenvertaisuussuunnitelman työstämistä ja paneelikeskustelua teemalla ”Elämä Suomessa maahanmuuttajan silmin”. Tapahtumaan osallistuivat Anja
Moilanen, Jukka Vihermaa ja Sirpa Risteelä.
Syyskuussa vietimme lukiomme lukuvuoden Unesco-avausta Polaris-verkoston yhteisellä Rauha kasvaa
-teemalla. Koulumme pihalle istutettiin rauhanpuu, mistä toivotaan tulevan jokavuotinen perinne. Aamun ohjelmaan kuului myös Rauhanfutis-turnaus koko opiskelijakunnan voimin. Syksyn aikana rauhan
teemamme näkyi myös mediajulkisuuttakin saaneella flashmob-tempauksella kirkonkylällä, sekä aulaan
pystytetyllä Rauhan puu –teoksella.
Tammikuussa teimme yhteistyötä Oulun Unesco ASPnet -lukioiden kesken työstämällä uutta opetussuunnitelmaa Laanilan lukiolla.
Kevään lopuksi kansainvälisyyskurssilaiset esittelivät ensimmäisen vuoden opiskelijoille matkaansa Islantiin ja yleisesti UNESCO-toimintaamme.
Globaalikasvatuksen teemoja näkyi myös Global me –kurssilla.
Jukka Vihermaa ja Anja Moilanen
DIG_IT – PROJEKTI
Koulumme osallistuu tänä ja ensi lukuvuonna kansainväliseen Erasmus+ - projektiin. Projekti on pääasiassa CIMOn rahoittama. Haukiputaan lukio käynnisti DIG_IT-projektin yhdessä kolmen muun koulun
kanssa, jotka ovat Ranskasta, Ruotsista ja Belgiasta.
Projektissa opetellaan vastuullisiksi ja taitaviksi verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten käyttäjiksi sekä
perehdytään samalla kunkin alueen paikallishistoriaan. Projektissa mukana olevat opiskelijat loivat pareittain kuvitteelliset henkilöhahmot, avattaret, joille perustettiin omat Facebook-sivut. Hahmot tekevät päivityksiä sivulleen ja käyvät samalla läpi historiallisia tapahtumia. Oleellisena osana projektia on
luonnollisesti kieli- ja kulttuuritiedon laajentaminen.
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Opettajat kokoontuivat lokakuussa Ranskassa ja tarkensivat projektin suunnitelmia. Haukiputaan lukiosta tälle matkalle osallistuivat Anja Moilanen, Jukka Vihermaa ja Kaisa Annala. Opiskelijat tarttuivat
tämän jälkeen töihin. Heille on pidetty mm. historian oppitunteja Jukka Vihermaan ja Martti Asunmaan
toimesta. Keväällä kävimme kahdeksan opiskelijan ja neljän opettajan (Anja Moilanen, Jukka Vihermaa,
Merja Lappalainen ja Sirpa Risteelä) voimin Ruotsissa. Ensi vuonna projektiin kuuluu viikko Belgiassa,
Suomessa ja Ranskassa.
Anja Moilanen

DIG_IT –PROJEKTIN MATKA KARLSKRONAAN RUOTSIIN 10. – 16.4.2016
Matkamme alkaessa Oulun lentokentältä tunnelma oli varsin hilpeä ja jännittynyt. Pari opiskelijaa purki
jännitystään pianoon, jolloin kahviossa kaikui rentouttavaa musiikkia. Lentomatka Helsinkiin oli joillekin
ihan ensimmäinen. Seuraava lentomme oli Kööpenhaminaan. Kööpenhaminan lentokentällä odotimme
kaikessa rauhassa junaa, joka veisi meidät Karlskronaan. Junan lähtemiseen piti olla vielä reilusti aikaa
mutta kuitenkin opettajat tavaroineen kaikkineen sinkosivat kohti liukuportaita samalla huutaen, että
junan lähtemiseen oli enää kolme minuuttia. Äkkiä matkalaukut kainaloon ja junalle! Kukaan ei jäänyt
kyydistä pois.
Karlskronassa opiskelijoista huokuva jännitys oli niin selkeää, että sen melkein kykeni leikkaamaan veitsellä. Automatkat isäntäperheiden koteihin sujuivat kuitenkin varsin rennoissa merkeissä. Muutamat
asuivat vähän kauempana Karlskronasta, Ronnebyssä, osa keskustassa, mutta kaikki kävivät samaa
Kulttuurikoulua.
Seuraavana aamuna meidät toivotettiin tervetulleiksi ja saimme mukaamme ohjelman, aikataulut sekä
nimilaput. Tervetulosession jälkeen kuuntelimme musiikkiesityksiä. Sitten pääsimme isäntiemme kanssa kiertämään Karlskronaa. Kävimme paikallisessa jäätelöbaarissa syömässä jäätelötötteröt. Annokset
olivat huikean kokoisia ja maku niin hyvä, että sitä jäi kaiholla muistelemaan. Jäätelöiden jälkeen menimme jalkapatikoimalla kohti Karlshamnia, jossa sijaitsi näköalapaikka ja kotieläinpuisto, Vämöparken.
Tiistaina saimme valita, menimmekö ohjelmointityöpajaan vai olimmeko isäntiemme seurassa oppituntien aikana. Kulttuurikoulun oppilailla oli omat laulu-, soitto-, maalaus- ja draamatuntinsa, joita sai halutessa seurata. Vierailimme myös Aspön saarella, jossa kävimme katsomassa keskiaikaista linnoitusta.
Sen jälkeen kävimme erään naisen luona, joka oli syntynyt Suomessa. Hänen luonaan söimme korvapuustit, minkä jälkeen paistattelimme hetken auringonpaisteessa.
Keskiviikkona saimme tilaisuuden vierailla museossa, jossa kerrottiin paikallishistoriasta sekä ihmisten
arjesta ennen. Teimme myös kiertokävelyn kaupungilla katselemassa entisiä rantaviivoja sekä historiallisia rakennuksia. Karlskrona on todella sievä kaupunki, ja vanhoja rakennuksia on paljon jäljellä. Iltapäivällä vierailimme kiinnostavassa merimuseossa, jossa esiteltiin merenkulkua perinteisin menetelmin
ja sukellusveneiden historiaa. Merenkulkupuolella oli mm. vanhojen laivojen keulakuvia, pienoismalleja, aseita sekä vanhoja sukelluslaitteita. Sukellusvenepuolella oli kaksi täysikokoista sukellusvenettä,
joista toinen oli liioittelematta pienen kerrostalon kokoinen.
Torstaina maalasimme koulun seinälle mieleenpainuvimmat hetkemme sekä rakensimme linnunpönttöjä. Ruokailun jälkeen pääsimme vierailemaan laivastotukikohdassa, jossa ei saanut ottaa kuvia. Siellä
pääsimme näkemään perinteistä köydenvalmistusta sekä katselemaan hienoa isoa rakennusta, jossa
säilytettiin veneitä.
Perjantaina söimme illalla koululla eräänlaisen juhla-aterian sekä saimme nähdä ohjelmointiporukan
tuottamat lautapelit, joista äänestimme parhaimman. Voittajapelistä tehdään projektin kuluessa digitaalinen versiokin. Tämän jälkeen järjestettiin pienet pirskeet. Lauantaiaamuna junamme lähti asemalta ja itkun säestämänä jätimme Karlskronan taaksemme.
Katja Päkkilä ja Iida Meriläinen
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KANSAINVÄLISYYSKURSSI
Tänäkin vuonna kan-kurssi lähti perinteikkäästi ulkomaanreissulle. Tällä kertaa kohteeksi oli valikoitunut Islanti, joka on tunnettu hienoista maisemistaan. Isolla 25 oppilaan ryhmällä lähdimme sunnuntaina matkaan Oulusta yöjunalla Vantaalle, josta jatkoimme matkaa lentäen Islantiin. Matka sujuivat joutuisasti ja ongelmitta molempiin suuntiin.
Islannissa päivät kuluivat nähtävyyksiä katsellen ja Reykjanesin ympäristöön tutustuen. Vierailimme Pingvellirin kansallispuistossa (Unescon maailmanperintökohde), jolla on merkittävä
rooli Islannin historiassa yhtenä maailman vanhimman parlamentin perustamispaikkana. Vaikuttavimpia kohteita oli Euroopan suurin vesiputous Gullfoss, geoterminen kylpylä Blue Lagoon
ja useat muut kulttuurilliset- ja luonnonkohteet. Reykjavikin ulkopuolisiin kohteisiin liikuttiin yksityisellä bussilla, jota kuljetti kokenut islantilainen opas, Stefan. Saimme kuulla useita mahtavia tarinoita liittyen Islannin historiaan sekä nähtävyyksiin. Matkalla ei ehtinyt tulla tylsää hetkeä milloinkaan, aktiivisuus oli ainakin huipussaan joka päivänä.
Saimme tutustua luontoon myös islanninhevosen selässä sekä laivasta käsin valaankatseluretkellä Atlantilla, jossa näimme noin 40-tonnisen ryhävalaan. Reykjavikissä tutustuimme paikalliseen kulttuuriin
vierailuin mm. kansallismuseossa ja kirkoissa. Kalastajahenkinen kaupunki oli näkemisen arvoinen vanhoine rakennuksineen sekä yllättävän eurooppalaishenkisen tunnelmansa ansiosta.
Omalla vapaa-ajallamme kiertelimme kaupunkia ja kävimme hyvissä ravintoloissa syömässä, josta mieleen jäi herkullinen sienikeitto - jota saimme maistella useaan otteeseen. Matkan aikana tutustuimme
toisiimme paremmin ja vietimme yhdessä ikimuistoisia hetkiä. Viikon kestävän aktiivireissun jälkeen
rauhallinen koulutyö kelpasi, mutta tätä mahtavaa kokemusta emme vaihtaisi mihinkään.
Janina Näppä ja Anna-Stiina Tajakka
YHTEISTYÖ HAUKIPUTAAN YLÄASTEIDEN KANSSA
Haukiputaan lukion tiivis yhteistyö Haukiputaan, Länsituulen ja Kellon yläkoulujen kanssa on jatkunut
entiseen tapaan. Infoilta 9. -luokkalaisten vanhemmille pidettiin 19.11.2015 ja se sai jälleen hyvän suosion. Kampuslukiosuunnitelman julkisuuteen tulo luultavasti lisäsi innostusta kuulla oman alueen lukion
tarjonnasta. Opinto-ohjaajat kävivät yhdessä tutoreiden kanssa esittelemässä lukio-opiskelua ja erityisesti Haukiputaan lukiota kaikille alueen yhdeksäsluokkalaisille opinto-ohjauksen tunneilla lokakuun ja
tammikuun välisenä aikana. Haukiputaan lukiosta kiinnostuneet 9. -luokkalaiset saivat mahdollisuuden
käydä tutustumassa tammikuussa lukiorakennukseen ja saivat lyhyet infot eri aineryhmien tarjonnasta
lukiossamme. Kesäkuun alussa toteutimme edellisen vuoden tapaan ”kasipäivän”, johon saapuivat alueen yläasteiden kahdeksasluokkalaiset. Vuosi on ollut tiiviin yhteistyön aikaa, joka näkyi korkeana hakijamääränä.
Miika Siironen
HALU ELÄÄ!
Lukukauden painopisteenä jatkettiin oppilaiden aktivoinnin, kouluviihtyvyyden ja lukioylpeyden kehittämistä. Pyrkimyksenä oli edelleen erilaisten tempausten, aktiviteettien ja projektien avulla lisätä oppilaitoksemme elävyyttä. Lukuvuotta sävytti kaupungin johdon lanseeraama kampuslukiosuunnitelma,
jonka eräissä malleissa Haukiputaan lukio itsenäisenä oppilaitoksena uhattiin lakkauttaa. Tämä aktivoi
oppilaskuntaa ja opettajia taisteluun itsenäisyytemme puolesta erilaisin tempauksin, vetoomuksin ja
adressein.
Yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa esiin helmikuussa haukiputaalaisiin kotitalouksiin Ei HaLua Ouluunpamfletti, jossa kymmenet paikalliset yrityksen ja yhdistykset osoittivat tukensa lukiollemme. Vuoden
aikana tehdyistä aktiviteeteista suurimuotoisempia olivat joulujuhlagaala ja kevään koulunpäivänä to-
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teutettu ”kasipäivä”. Jälkimmäisessä tapahtumassa vieraanamme kävi noin 250 kahdeksasluokkalaista.
Pienempinä työmuotoina voidaan mainita vaikkapa turvapaikkaviikko tai joulukalenteri-tapahtumat.
HaLu elää! –toiminnan idea on integroida parhaita toimintamuotoja kiinteäksi osaksi koulukulttuuria,
jossa on osin onnistuttu. Näin olemme pystyneet vastaamaan opiskelijahuoltolain yleisen tuen tarpeeseen ja luomaan pohjaa uuden opintosuunnitelman vaatimille linjauksille.
Kaisa Annala ja Miika Siironen

OPISKELIJAHUOLTOTYÖ 2015 - 2016
Lukion opetussuunnitelman perusteissa käytetään lukiolain mukaisen käsitteen opiskelijahuolto sijasta
oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitettä opiskeluhuolto. Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää
opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä
opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 2 ja 3 §.]
Opiskeluhuoltoa koulussamme on suunnitellut, kehittänyt ja koordinoinut opiskeluhuoltoryhmä. Haukiputaan lukion opiskeluhuoltoryhmä kokoontui lukuvuonna 2015 - 2016 yhteensä kuusi kertaa. Ryhmään kuuluivat rehtori Sirpa Risteelä (Pj), opinto-ohjaaja Miika Siironen, kouluterveydenhoitaja Pirkko
Haapea, erityisopettaja Titta Torppa ja koulukuraattori Paula Koskinen, koulupsykologi Tiina Haverinen
sekä erityisen tuen yhdysopettaja/opinto-ohjaaja Marja Tuunanen.
Opiskeluhuoltotyötä ovat lukuvuoden aikana tehneet kaikki koulun toimijat, erityisesti ryhmänohjaajat,
opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, erityisopettaja ja erityisen tuen yhdysopettaja. Osana yhteisöllistä opiskelijahuoltoa on jatkettu hyvinvointia lisäävä aktivointiprojektia
Halu-elää koko kouluyhteisön yhteisenä projektina.
Lukukauden aikana on myös jatkettu käytäntöä, jossa ryhmänohjaajat ovat käyneet esittelemässä ryhmänsä tilannetta ja arvioitaan ryhmänsä hyvinvoinnista. Tämän avulla opiskelijahuoltoryhmälle on
muotoutunut kokonaiskuva lukion eri vuosikurssien opiskelijoiden tilanteesta.
Yksilöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseksi lukuvuoden aikana on järjestetty tarvittaessa moniammatillisia yksilöllisiä opiskeluhuollon palavereja. Näihin on osallistunut opiskelijan ja hänen huoltajansa
sekä ryhmänohjaajan lisäksi asiaan liittyviä opiskeluhuoltoryhmän jäseniä.
Marja Tuunanen
ERITYNEN TUKI LUKIOSSA 2015 -2016
Erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opiskelijaa niin, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti
jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden
tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen
sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003)
Haukiputaan lukiolla erityistä tukea on pyritty kuluneen lukuvuoden aikana antamaan mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. Erityisen tuen piirin on lukuvuoden aikana ohjautunut opiskelijoita erityisopettajan, kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan, opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien, aineenopettajien
sekä opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa aloitteesta.
Erityisen tuen tarpeesta ja sen toteuttamisesta lukiossa on laadittu kullekin tuen piirissä olevalle opiskelijalle henkilökohtainen pedagogisen tuen suunnitelma (PTS). Pedagogisen tuen suunnitelmaan kirjattuja erityisjärjestelyitä ovat aineenopettajat toteuttaneet omissa oppiaineissaan, kun opiskelija on
asiasta hänen kanssaan sopinut. Myös ryhmänohjaajat ovat aineenopettajien lisäksi pyrkineet huolehtimaan tuesta ryhmäläisilleen.
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Erityisen tuen tarvetta ja suunnitelman toteutumista on seurattu lukuvuoden aikana ja suunnitelmia on
tarpeen mukaan täydennetty. Lukioaikana käytössä olleita erityisjärjestelyjä tai arvosanakorotusta yhdessä kirjoittamassaan kokeessa opiskelijat voivat hakea ylioppilastutkintolautakunnalta myös ylioppilaskirjoituksiin. Tässä erityisjärjestelyjen hakuprosessissa on ollut tarpeen mukaan apuna erityisen tuen
yhdysopettaja.
Marja Tuunanen, erityisen tuen yhdysopettaja

TAIDEKASVATUS
Myös taidekasvatuksen saralla ahkeroitiin lukion säilymisen puolesta. Opiskelijat tekivät kylttejä ja tuunasivat isoja vanerilevyjä, joissa otettiin kantaa lukion säilyttämisen puolesta. Tuotokset olivat esillä
kaupungin järjestämässä Oulun raati -tilaisuudessa, joka järjestettiin lukiolla. Samassa tilaisuudessa
musiikinryhmä esitti kantaaottavan rap-esityksen. Musiikin ja kuvataiteen ryhmät olivat mukana myös
rauhanpäivän Flash- mob tapahtumassa, laulamassa rauhanlauluja ja jakamassa itse tehtyjä rauhankyyhky-origameja.
Kuvataiteen lukiodiplomeita suoritettiin lukuvuonna neljä, teokset ja portfoliot olivat esillä koulun aulassa. Tehtävissä käsiteltiin mm. vesistöjen saastumista sekä muistin ja muistojen merkitystä.
Kuvataiteen ryhmät osallistuivat Dig_It- projektin logosuunnittelukilpailuun. Voiton vei tällä kertaa
ranskalainen opiskelija. Projektikurssin tuloksena syntyi puolestaan yläkerran aulaan uusi seinämaalaus. Maalauksen toteuttivat Salli Sarvela sekä Janika ja Alise Mansikkamäki.
Kaisa Annala

TUTOR-TOIMINTA 2015 – 2016
Lukukaudella 2015 - 2016 tutoreina toimivat ihastuttavat ja ahkerat Erika Barck, Eerika Kujala, Elmeri
Mattila, Aleksi Myllykangas, Eemeli Nisula, Arttu Rissanen, Olga Ruuskanen, Linnea Seppänen, Armiida
Similä, Ella Timonen, Hanna Tirkkonen ja Klaus Vänttilä.
Tutorkoulutuksen kävimme Kastellin monitoimitalolla ja Merikosken lukiolla, joissa oli myös muiden
koulujen tutorkoulutettavia Oulun alueelta. Koulutuspäivänä tutustuimme toisiimme ja leikimme erilaisia leikkejä, joita sitten leikitimme ykkösluokkalaisille ensimmäisenä koulupäivänä.
Varsinainen tutortoiminta alkoi silloin kun yhdeksäsluokkalaiset tulivat tutustumaan kouluumme ja me
kierrätimme heitä ympäri koulua ja esittelimme koulumme parhaimpia puolia, jotta he valitsisivat juuri
Haukiputaan lukion. Toinen varsinainen tehtävä oli sitten ykkösluokkalaisten ensimmäisenä koulupäivänä leikittää heitä ja tutustuttaa toisiinsa ja koulun käytäntöihin. Olimme myös tukena tekemässä
kurssivalintoja ja koeviikkoon valmistautumisessa. Alkuvuodesta pidimme ”tutortuokioita”, joissa kyselimme miten koulu on lähtenyt käyntiin ja annoimme neuvoja.
Keväällä pidimme myös ykkösten päivän. Ykkösiä leikitimme ja heidän tuli tehdä mitä tutorit käskivät.
Teemana meillä oli poliisit ja rosvot. Tutorit olivat pukeutuneet FBI-agenteiksi ja ykköset saivat tällä
kertaa rosvon roolin.
Tutortoiminta on ollut myös koulun yhteisiin tapahtumiin osallistumista ja niissä avustamista. Osallistuimme opiskelijakunnan hallituksen apuna järjestämään koulun liikuntapäivää, joka perinteen mukaan
nimettiin Halumpialaisiksi. Päivä järjestettiin maaliskuussa. Päivään kuului leikkimielistä kisailua erilaisten urheilulajien yhteydessä sekä ulkopuolisten vetäjien pitämiä liikuntapisteitä, joihin kuului esimerkiksi rentoutusharjoitus ja aerobic tyylinen tanssi.
Tutortoiminta korotti yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Meillä oli todella mukava ja hauska vuosi tutortoiminnan ohella ja toivomme samaa myös uusilta tutoreilta!
Eemeli Nisula
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VAELLUSKURSSI HOSSAN RETKEILYALUEELLE SYKSYLLÄ 2015
Lukiomme järjesti perinteisen vaelluskurssin vuoden 2015 elo-syyskuun vaihteessa. Kurssille osallistui
ennätyssuuri 34 innokkaan vaeltajan ryhmä, jota vetivät opettajat Tomi Jokivirta ja Juha-Matti Laakko
sekä erämaan pelottomia sankareita ympäri Suomen teitä kuljetellut bussikuski Hannu. Vaellus suuntautui Oulangan kansallispuiston alueelle Karhunkierroksen varrelle. Itse reissua edelsi muutama kokoontuminen, joissa perehdyttiin tulevaan vaellukseen esimerkiksi varustuksen, muonituksen ja seudun kannalta. Samalla muodostettiin vaeltajista erilaisia porukoita: lättyryhmät vastasivat iltaisesta
letunpaistosta leirinuotiolla, päiväkirja- ja videoryhmä reissun dokumentoinnista ja geokätköryhmä
vaelluksen lomassa suoritetusta geokätköilystä. Nakkiryhmälle langetettiin erilaiset nakkihommat ja
vaellusbic -porukka järjesti vaeltajille reissun aikana pari jumppatuokiota.
Matka alkoi maanantaiaamuna noin klo 8 aikoihin bussimatkalla. Jokivirralla oli lieviä vaikeuksia saada
ylös tarkkaa lukemaa vaeltajien lukumäärästä, liekö laskutaito ruostunut bilsan ja mantsan opettamisen lomassa? Poimimme Laakon kyytiin matkan varrelta, ja sen jälkeen bussin keula kääntyi kohti Oulankaa. Teimme muutaman välipysähdyksen geokätköilyn ja ruokatauon merkeissä. Bussissa perehdyimme meille jaettuihin Oulangan kansallispuiston karttoihin sekä itse kansallispuistoon. Matka vaikutti etenkin melonnan osuudelta alkuun pitkältä, mutta vaeltajat tarttuivat haasteeseen varsin innokkaasti ja ennakkoluulottomasti.
Noin kolmen ja puolen tunnin jälkeen saavuimme Karhunkierroksen portille, josta eteneminen alkoi
puoli kahden maissa. Eräs vaeltaja loukkasi polvilumpionsa pari tunnin jälkeen, ja sitä sitten porukalla
Ristikallion rinteellä korjailtiin opettajien ja muutaman vaeltajan kesken. Polvi saatiin hieman yllättäen
Laakon suklaalevyn avulla taivuteltua paikoilleen, ja seuraavalla pysähdyspaikalla pari käsistään taitavaa erämiestä taituroi kovia kokeneen polven tueksi kävelykepin jeesusteipistä ja oksasta. Maisemat
Ristikalliolla ja pysähdyspaikalla olivat hienoja. Sää oli hyvä, eivätkä vaeltajat mutisseet turhia raskaanpuoleisesta jalkapatikasta ja sattuneesta haaverista huolimatta.
Pysähdyksen jälkeen jatkoimme matkaa Taivalkönkäälle, jossa vietimme ensimmäisen yön. Ensimmäisen päivän aikana oli karttunut noin 15 kilometriä kävelyä. Neljä yli-innokasta vaeltajaa olivat jopa ehtineet muiden edelle Savilammen kupeeseen, ja saivat selviytyä yön keskenään. Opettajat eivät moisesta juuri innostuneet, mikä olikin polttava puheenaihe seuraavana päivänä muun ryhmän saavuttaessa
nämä kiireellä taivaltaneet patikoijat. Taivalkönkäällä ihailimme hienoa joki- ja koskimaisemaa, teimme
iltaruuat tulen äärellä ja söimme lättyryhmän paistamia lättyjä ennen leirin pystytystä ja yöpuulle menoa. Suuremmilta kommelluksilta onnistuttiin ensimmäisen päivän aikana välttymään lukuun ottamatta erään vaeltajan tuliterää termospulloa, joka hajosi pudottua maahan ja otti sen jälkeen kaarevan
ilmalennon lähimpään mäntyyn aggressiivisen karjaisun saattelemana. Lensi silminnäkijähavaintojen
mukaan vähintään yhtä komeassa kaaressa kuin Pitkämäen keihäs toissa viikolla.
Tiistaina kävimme katsastamassa Oulangan kanjonin, joka oli jylhiltä maisemiltaan komea nähtävyys.
Puolenpäivän tienoilla nousimme kanootteihin Savilammen rannalla ja aloitimme melontaurakan. Melonta sujui pieniä tekniikkavaikeuksia, tuulenpuuskia ja joen pyörteitä lukuun ottamatta varsin näppärästi ja osoittautui varsin mukavaksi touhuksi. Myös sää oli otollinen melomiselle, lukuun ottamatta
muutamaa sadekuuroa säilyimme kokonaan kuivana. Pari melojaa päätyi tosin tutkailemaan Oulankajoen vettä ja pohjaa ihan lähietäisyydeltä. Jokivirran ja Laakon melontataidot herättivät opiskelijoissa
suurta hämmästystä: opettajat lähtivät kanooteillaan matkaan aina viimeisenä, mutta vetelivät nopeasti ja vaivattomasti ohi kaikista. Jotkut epäilivätkin, että heillä oli kanoottinsa perässä äänetön perämoottori.
Päivän melomisen jälkeen suuntasimme leirintäalueen kautta Oulangan luontokeskukseen, jossa katsoimme videon paikallisesta luonnosta. Monelle vaeltajalle aitojen wc-tilojen näkeminen parin päivän
eräsamoilun jälkeen oli suuri helpotus sanan syvimmässä merkityksessä. Illalla leiriydyimme luontokeskuksen lähellä sijainneen leirintäalueen tuntumaan joen rannalle.
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Keskiviikkona kylmän yön jälkeen purimme leirin yhtä kylmissä oloissa. Jo valmiiksi märkänä pakatun
teltan pinnalle oli yön aikana kertynyt kovasti kuuraa, ja moni vaeltaja käytti kaiken sanavarastonsa
kirotessaan kohtuullisen kylmää aamua. Kenttäpakissa keitetty aamupuuro lämmitti kuitenkin mukavasti. Kävelimme katsomaan Kiutakönkään jylhää koskea, ja geokätköilimme sen lähistöllä. Sen jälkeen
nousimme jälleen kanootteihin, jotka meloimme yksitellen Oulankajoen vastarannalta ja näin melominen pääsi jatkumaan. Melonnan lomassa pidettiin mm. kasvien bongauskisa sekä tutustuttiin joen
meanderoinnin synnyttämään makkarajärveen.
Melottuamme kahteen päivään 40 km lähes Venäjän rajan tuntumaan asti päätimme urakan tiukalla
melontakilpailulla, jossa jokainen kanootti kulki siihen malliin että maisema vilisi silmissä ja vesi roiskui.
Sen jälkeen siirryimme bussilla leirintäalueen tuntumaan, jonne pystytimme telttamme viimeisen kerran. Ohjelmassa oli illan mittaan saunomista ja tarinointia leirinuotion äärellä, sekä geokätköilyä. Joidenkin vaeltajien järkytykseksi bongasimme kuolleen rotan joesta, josta olimme illan mittaan hakeneet
ruoka- ja juomavettä. Moni totesi leirinuotiolla reissun olleen kaikin puolin mukava, mutta kylmät ja
pakkasen puolellakin piipahtaneet telttayöt eivät keränneet joukossamme hurraa-huutoja.
Torstaina jo rutiinilla sujuneiden aamutoimien jälkeen vuorossa oli bussilla siirtyminen Rukan liepeille,
ja aloitimme nousun Valtavaaran huipulle jalan. Maisemat huipulla olivat käsittämättömän hienoa katseltavaa, mutta jyrkät nousut ja laskut painoivat vaeltajien jalkoja jo lyhyen kävelyn jälkeen melkoisesti.
Kun olimme taittaneet viimeisen Karhunkierroksen kilometrin, oli vuorossa nousu hissillä Rukan huipulle. Sieltä laskimme alas kesäkelkkamäkeä, jonka jälkeen napsittiin pariin otteeseen ryhmäkuvia ja aloitettiin matka kohti kotia. Kun on syönyt kolme päivää pussipastoja ja papuja vähän sinne päin putsatusta kenttäpakista, huoltoasemaruokailu ABC:lla osoittautui varsinaiseksi hemmottelukokemukseksi.
Ruokailun jälkeen lähdettiin linja-autolla kohti Haukipudasta. Neljän päivän reissu vaati jokaiselta vaeltajalta veronsa, mutta kaikki olivat läpi reissun varsin iloisella tuulella ja positiivisina, ellei pakkasyön
jälkeisiä aamuja ja muutamaa melontaepisodia lasketa. Jokainen meistä oli neljän päivän jälkeen varmasti yhden kokemuksen rikkaampi, ja matka jää varmasti jokaisen mieleen pysyvästi.
Päiväkirjaryhmä kiittää opettajia ja kaikkia reissulle osallistuneita vaeltajia unohtumattomasta matkasta komeissa maisemissa.

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN TOIMINTA KAUDELLA 2015 - 2016
Opiskelijakunnan hallitukseen valittiin kaudelle 2015 - 2016 yhdeksän jäsentä kaiken kaikkiaan 17 hakeneesta opiskelijasta. Vaalit järjestettiin 10. – 11.9.2015 yleiskokouksen ohessa. Uusi hallitus kokoontui Virpiniemen Meriniemessä 30.9 – 1.10.2015 järjestäytymiskokouksessa jossa päätettiin hallituksen
kokoonpano kaudelle 2015-2016 seuraavanlaisesti:
Joonas Kortesalmi, puheenjohtaja
Eemeli Nisula, varapuheenjohtaja
Aino Kostet, sihteeri
Oskari Parkkinen, taloudenhoitaja
Julius Patokoski, edunvalvontavastaava
Mikko Salo, viestintävastaava
Jonna Keinänen, varainhankintavastaava
Roosa Kesonen, tapahtumavastaava
Atte Vuoristo, teemapäivävastaava
Kaisa Annala toimi hallituksen ohjaavana opettajana.
Hallitus kokoontui kauden aikana 13 kertaa, jonka lisäksi hallitus piti useita kokoontumisia ja palavereita. Hallituksen toiminnasta tiedotettiin useiden eri kanavien kautta kuten mm. ilmoitustaulujen, keskusradion sekä sosiaalisen median välityksellä opiskelijoiden Facebook-ryhmän sekä Instagram-tilin
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välityksellä. Hallituksen omaa tiedotusta varten perustettiin Whatsapp-ryhmä, jolla sai tavoitettua suoraan koko hallituksen.
Hallitus oli aktiivisesti yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Opettajakunnan lisäksi hallitus oli yhteistyössä mm. lukiomme tutorien, wanhojen toimikunnan, abien toimikunnan sekä juhlatoimikunnan
kanssa. Hallitus oli myös yhteistyössä Oulu-opiston, Virpiniemi Golfin ja Oulun golfhallin, Liikuntakeskus
Coren, K-Market Ii:n kanssa sekä K-Supermarket Revontorin kanssa. Hallitus teki myös tiivistä yhteistyötä Oulunsalon ja Kiimingin lukioiden opiskelijakuntien hallitusten kanssa kouluverkkouudistuksen
yhteydessä. Yhteydessä oltiin myös Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunnan, Oulun kaupunginhallituksen
jäsenten sekä kaupungin muiden päättäjien kanssa.
Hallituksen varoja käytettiin lukion toiminnan kehittämiseen sekä koulun toimikuntien tukemiseen.
Koulun viihtyvyyteen hallitus osallistui kustantamalla mm. uuden kahvinkeittimen opiskelijakunnan
hallituksen huoneeseen, uudet tyynyt kirjaston sohville sekä hankkimalla uusia pelikortteja sekä vilttejä
sohville. Varainhankinta tuotti suuren tuoton, jonka avulla hallitus teki huikean lahjoituksen Nenäpäiväsäätiölle.
Toimikauden alussa Oulun kaupunki ilmoitti uudesta kouluverkkouudistuksesta, jonka alkuperäisessä
suunnitelmassa oli lakkauttaa Haukiputaan lukio ja yhdistää se muiden Oulun lukioiden kanssa muodostaen suurempia kampus-lukioita. Haukiputaan lukion opiskelijakunnan hallitus teki paljon töitä, jottei tämä toteutuisi ja useita tempauksia lakkauttamista vastaan järjestettiin. Hallitus keräsi adressin
(2178 nimeä) Haukiputaan lukion säilyttämiseksi ja luovutti sen kaupungin päättäjille 18.4.2016. Uusimman suunnitelman mukaan Haukiputaan lukio on jäämässä Haukiputaalle.
Haukiputaan lukion opiskelijakunnan hallitus oli tehokas, aktiivinen sekä motivoitunut toimikaudella
2015-2016 saaden aikaan paljon muutoksia sekä uudistuksia opiskelijoiden arkeen. Koulun yhteishengen vahvistaminen ja ilmapiirin piristäminen sekä teemapäivien ja tapahtumien järjestäminen onnistui
helposti ja mutkattomasti tiiviin porukan kanssa.
Tapahtumat kaudella 2015-2016
Opiskelijakunnan yleiskokous
Taksvärkkipäivä
Nenäpäivä-teemapäivä
Joulukalenteri
Joulujuhla
Oulu-raati
Halumpialaiset-teemapäivä
Kasien päivä
Aino Kostet, opiskelijakunnan sihteeri
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HAUKIPUTAAN LUKION OPETTAJAT LUKUVUONNA 2015- 2016
Ahokas Leena, RU
Annala Kaisa, KU, GS, VID
Grubert Anna, EN
Hapuoja Jukkapekka, MU (virkavapaalla lv 2015-2016, sijaisena Kaarlampi Johanna)
Immonen Esko, MA, FY
Jokivirta Tomi, BI, GE
Kolehmainen Varpu, AI
Kylmäniemi Eija, AI
Laakko Juha-Matti, LI, TE
Lappalainen Merja, EN, RU
Moilanen Anja, EN, SA
Nissilä Kirsi, FI, UE, ET, HI
Raappana Tuula, MA, KE
Ranta Eija, EN, RA
Risteelä Sirpa, rehtori, MA
Ruuskanen Sonja, vararehtori, MA, TI
Savikuja Heidi, MA, FY, KE
Siironen Miika, opo
Tuunanen Marja, PS, OP, erityinen tuki
Vihermaa Jukka HI, YH, HL

Marski Sampo, HI
Mielityinen Marja, AI
Prauda Pia, UO

KOULUN MUU HENKILÖKUNTA
Koulusihteeri
Vahtimestari

Jaana Järvenpää (osan lukuvuodesta vs Kati Järvitalo)
Petri Niinistö
(osan lukuvuodesta vs Raimo Iskulehto)

Ateria- ja siivouspalvelut on tuottanut Oulun Serviisi.
OPISKELIJAHUOLTOHENKILÖSTÖ
Koululääkäreinä ovat toimineet oman alueen terveyskeskuslääkärit ja kouluterveydenhoitajana Pirkko
Haapea (vastaanotto lukiolla maanantaisin ja tiistaisin).
Erityisopettaja Titta Torppa, koulupsykologi Tiina Haverinen, koulukuraattori Paula Koskinen.
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OPISKELIJAT
15A
Kirsi Nissilä
Alakiuttu Pedro
Bäck Kristiina
Eräjoki Milla
Haapala Venla
Haapalehto Julia
Hanhela Tommi
Hautala Linnéa
Heikkinen Vilho
Holma Susanna
Holma Tuomas
Holmroos Lisa
Hourula Joni
Hyry Santeri
Hölttä Samuli
Jukuri Eetu
Jukuri Erika
Jussila Salla
Järvenpää Veera
Kaikkonen Emmi
Kamula Sara
Kanniainen Heikki
Kauppila Ilona
Kemppainen Nea
Keränen Antti
Kiviahde Mikael
Kiviniemi Petri
Kokko Atte

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

27
14
13

15B
Anja Moilanen
Espeter Lena
Komonen Ilari
Komonen Juhani
Komonen Riitu
Korhonen Erik
Korpi Eetu
Korvala Leevi
Kosamo Jesse
Kotaniemi Ilona
Kotilainen Pyry
Koukkari Antti
Kovalainen Valtteri
Kropsu Atte
Kuosmanen Miikka
Kärenaho Julia
Körkkö Joona
Laatu Mikko
Lahtinen Venla
Laitila Lauri
Lapinlampi Juha
Laurila Tiia
Liuski Juulia
Mansikkamäki Alise
Mansikkamäki Janika
Mansikkamäki Markus
Maunu Eetu
Meriläinen Iida
Meriläinen Joona
Mäenpää Eetu

15C
Kaisa Annala
Issakainen Hanna
Mäkelä Katri
Nevala Silva
Niemelä Anniina
Niemelä Noora
Niskala Niklas
Niskala Ville
Pakanen Kristian
Pakanen Sauli
Pallari Patrik
Palo Maria-Kaisu
Patronen Hanna
Pekkarinen Topi
Perttu Niko
Pesonen Ella
Pikkarainen Kalle
Portimo Silja
Pyyny Emilia
Pyörälä Ville
Päkkilä Katja
Päätalo Maria
Pöykiö Pinja
Raappana Sanna
Rantakokko Mari
Rantala Valtteri
Räihä Saana
Saikanmäki Tommy
Sandström Valtteri
Saranpää Patrik
Sarhaluoma Juho
Ukkola Eetu

15D
Merja Lappalainen
Sarvela Salli
Sassi Hanna
Saukko Leo
Seinijoki Jori
Seppänen Vilma
Sihvonen Jani
Siira Milla
Sipilä Jenni
Sotaniemi Santeri
Sotaniemi Oskari
Soukka Hanna-Kaisa
Suomela Anna
Suopanki Sami
Suorsa Mikko
Teppola Ella
Tietäväinen Otto
Tihinen Jani-Pekka
Tukeva Saku
Turunen Linnea
Tyvelä Jaakko
Uimarihuhta Nea
Uusitalo Viljo
Visuri Jenni
Vittaniemi Tanja
Vuoristo Atte
Vähä Joni
Vähäsöyrinki Irina
Väisänen Essi
Väänänen Emilia
Väänänen Tuulia
Ylinampa Markus

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

29
10
19

31
16
15

31
16
15

16

14A
Varpu Kolehmainen
Annala Maria
Ansamaa Antti
Antikainen Camilla
Barck Erika
Erkkilä Henri
Erkkilä Juuso
Haapalahti Klaus
Halonen Laura
Hauru Aleksi
Haverinen Nelli
Heikkala Anniina
Heikkilä Tea
Hekkala Noora
Hiltunen Henna
Holappa Niko
Holla Iida
Holma Joonas
Hyvälä Henna
Hyväri Erik
Hämäläinen Veikka
Härmä Lauri
Juhonen Marjut
Junttari Ella
Junttila Jere
Jussila Noora
Kanste Aleksi
Kantakoski Juho
Karanta Niila
Marttila Linnea

14B
Anna Grubert
Karppinen Heli
Keinänen Jonna
Keränen Susanna
Kesonen Teemu
Ketola Elmeri
Kilpeläinen Joona
Kiuttu Sakari
Kivari Elina
Komula Aleksi
Kortesalmi Joonas
Koski Ilari
Kostet Aino
Kropsu Elisa
Kuiri Juho
Kujala Eerika
Kummala Elina

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

29
15
14

Kämä Sara
Kärppä Jonna
Lapinkangas Milka
Latvakoski Otto
Leskelä Jessika
Lindholm Fanni
Manninen Mikael
Matinmikko Sanni
Pesonen Pinja

14C
Tuula Raappana
Guzman Xavier
Honkikangas Mikko
Mattila Elmeri
Mehtälä Ulrika
Moilanen Aku
Moilanen Joni
Moilanen Ville
Morris Tommy
Myllykangas Aleksi
Myllynen Annika
Mäkelä Taija
Niemelä Heini
Niemelä Jaakko
Nikkilä Samuli
Niskanen Verneri
Nisula Eemeli
Näppä Janina
Ollila Marge
Paaso Sakarias
Parkkinen Heikki
Pesola Arttu
Pietarila Atte
Pitkänen Sofia
Pohjanen Elli
Pyrhönen Josefiina
Pyykönen Petri

14D
Heidi Savikuja
Päkkilä Heidi
Pölkki Eveliina
Rantala Venla
Rissanen Arttu
Ruuskanen Olga
Saari Lauri
Seinijoki Juho
Seppänen Linnea
Sillankorva Laura
Similä Armiida
Skarp Laura
Taivaloja Tuomas
Tajakka Anna-Stiiina
Teppola Petri
Terho Kati
Tienhaara Neea
Timonen Ella
Tirkkonen Hanna
Tuovinen Aleksi
Ulander Joonas
Uusitalo Ella
Vehkaperä Kaisa
Viiri Samu
Virtala Matias
Vähäjylkkä Venla
Vänttilä Klaus
Väänänen Oskari
Weman Senja

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

Kuosmanen Katri-Helena

26
16
10

26
9
17

28
17
11

17

13A
Jukka Vihermaa
Barck Aarne
Bogdanoff Tuukka
Cheng Tong Yan
Eskola Aleksi
Halonen Iida
Harju Inkeri
Hauru Emmi
Heikka Aino
Heikkilä Jan
Hietala Arttu
Hiivala Maria
Holma Johanna
Hyytinen Anna-Reetta
Härkönen Joonas
Ikävalko Ella
Jaatinen Milja
Jaurakkajärvi Johanna
Junttila Niko
Jussila Matti
Jutila Reeta
Kangas Jutta
Kankaala Tuuli
Karvonen Petra
Kauppila Matias

13B
Tomi Jokivirta
Kaattari Simo
Kaunisto Meeri
Kelho Ville-Matias
Kesonen Roosa
Ketola Noora
Kokko Anna-Stina
Komulainen Jani
Kontio Laura
Korhonen Eetu
Korhonen Pyry
Korpinen Santeri
Koskela Piia
Kummala Teemu
Körkkö Julia
Lahtinen Noora
Laine Julia
Lauri Jake
Leiviskä Tomi
Leskelä Eveliina
Liedes Jasmin
Lind Aleksi
Lindqvist Oona
Lippo Tiia
Lukkarila Jessica
Luokkanen Alina

13C
Juha-Matti Laakko
Halonen Santeri
Majava Unna
Mattila Nelly
Merenluoto Viljami
Moilanen Leevi
Mäkinen Santeri
Nevala Roosa-Kaisa
Nikula Juuso
Niskala Joel
Niskanen Matleena
Olkoniemi Alina
Palosaari Laura
Pasanen Henriikka
Patokoski Julius
Portimo Annika
Posio Tapio
Pudas Pinja
Ruokamo Piia
Saarinen Jonne
Sakko Jasmin
Salmela Ella-Veera

13D
Marja Tuunanen
Halonen Samuli
Kakko Henna
Lukkari Olli
Salmela Jasmin
Salo Mikko
Saloranta Laura
Sassi Elina
Satalahti Sanni
Seppälä Jussi
Similä Marjo
Sotaniemi Aapi
Suoperä Serafiina
Suorsa Lasse
Tallgren Antti
Tapaninen Artturi
Tiikkala Veronica
Tikkanen Roosa
Tokoi Sakari
Ukkola Emma
Utriainen Roope
Vehkaperä Laura
Vittaniemi Elina
Vähärautio Karri
Väisänen Veera

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

24
15
9

25
15
10

21
12
9

24
13
11

18

4VO
Miika Siironen
Hannula Roosa
Savilaakso Pinja

Yhteensä
Tyttöjä
Poikia

2
2
0

Syksyn 2015 ylioppilaat
Hartikka Mikko
Henttunen Maija
Huhtakallio Henna
Kropsu Daniel
Kuokkanen Juho-Kalle
Laitinen Eveliina
Moilanen Hanna
Paaso Johannes
Rehu Tiia
Sutela Maria
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KEVÄÄN 2016 STIPENDIT JA HUOMIONOSOITUKSET
Keväällä 2016 lukion stipendirahastoa tukivat seuraavat yhteistyökumppanit:
Autokoulu Ajotaito Hessu Oy Heikki Hannus
Asianajotoimisto Kari Eriksson
Haukipudas-seura
Haukiputaan apteekki
Haukiputaan jakokunta
Haukiputaan rotaryklubi
Haukiputaan Sähköosuuskunta
Karaoke- ja rokkibaari Musavintti
Kauppahuone Candelin
Kellon jakokunta
Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen
Kukka ja Hautauspalvelu Sotaniemi T & M Oy
LC Haukipudas
LC Haukipudas/Kello
MAOL Oulun seutu ry
Nordea Pankki
Oulun historiaseura r.y.
Oulun kauppakamari
Oulun Osuuspankki, Haukiputaan konttori
Oulun rakennustekniikan säätiö
Oulun seudun psykologian opettajat ry
Oulun seudun vapaa-ajattelijat
Oulun seurakuntayhtymä
Pitopalvelu Patarouva Ky Irma Pietilä
Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys
Pohjola Norden
Qprojects Oy
Rakennuspalvelu Jopera Oy
Rantapohja Oy
Saksan liittotasavallan suurlähetystö
Sanmina SCI EMS Haukipudas Oy
Sanomalehti Kaleva
Skiftesvik Joni
Suomalainen kirjakauppa Oulu
Sverigekontakt i Finland rf
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Tiedettä Tytöille –hanke
Virpiniemen liikuntaopisto
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STIPENDIT
Opettajakunta on päättänyt stipendien jaosta kokouksessaan 25.5.2016.
Ensimmäisen vuoden perusopetusryhmien parhaiten menestyneiden stipendin saavat
Kristiina Bäck, Joona Meriläinen, Kalle Pikkarainen ja Emilia Väänänen.
Suoritustasoaan eniten nostaneiden 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden stipendin saavat Tiia
Laurila ja Sofia Pitkänen.
Kauppahuone Candelinin stipendit annetaan Roosa Kesoselle ja Julius Patokoskelle ansiokkaasta toiminnasta koulun yhteisten tavoitteiden hyväksi.
Stipendin erinomaisesta menestyksestä ylioppilaskirjoituksissa ja lukio-opinnoissa saavat
Tuukka Bogdanoff, Aino Heikka, Tuuli Kankaala ja Elina Sassi.
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön stipendi annetaan Marjo Similälle erinomaisesta menestyksestä pitkän matematiikan ylioppilaskokeessa.
MAOL Oulun seudun stipendi annetaan Samuli Haloselle erinomaisesta menestyksestä pitkän
matematiikan ylioppilaskirjoituksissa.
Oulun rakennustekniikan säätiön stipendi annetaan matematiikassa erinomaisesti menestyneelle Samuli Haloselle.
Sanmina SCI:n stipendit matemaattisissa aineissa menestyneille saavat Johanna Holma ja Elina
Sassi.
Qprojects Ltd:n stipendin tietotekniikassa kunnostautuneelle saa Matias Virtala.
Pitopalvelu Patarouva Irma Pietilä Ky:n stipendi annetaan Reeta Jutilalle erinomaisesta menestyksestä historian opinnoissa.
Asianajotoimisto Kari Erikssonin lahjoittama stipendi annetaan lakitiedon opinnoissa menestyneelle Veronica Tiikkalalle.
Oulun seurakuntayhtymän stipendi annetaan Sanni Satalahdelle hyvästä menestyksestä uskonnon opinnoissa.
Nordea Pankin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue on lahjoittanut viisi stipendiä.
Tiimipelaaja/ Tsemppaaja-stipendit annetaan aktiivisesta toiminnasta kouluyhteisössä, muiden
huomioon ottamisesta sekä ystävällisyydestä. Stipendin saavat Aino Kostet ja Ilari Koski.
Talousosaajan stipendit kiinnostuksesta ja menestyksestä taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa
aineissa saavat Henna Kakko, Jutta Kangas ja Inkeri Harju.
Virpiniemen liikuntaopiston urheilullisesti lahjakkaan opiskelijan stipendin saa Maria Hiivala.
Veronica Tiikkala saa stipendin erinomaisesta menestymisestä terveystiedon opinnoissa.
Antti Tallgren saa stipendin erinomaisesta menestymisestä kemian opinnoissa.
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Veronica Tiikkala saa stipendin erinomaisesta menestyksestä maantieteen opinnoissa.
Jan Heikkilä saa stipendin erinomaisesta menestyksestä englannin kielen opinnoissa.
Musavintin vuoden Tsemppari -stipendin saavat Julia Laine, Elmeri Mattila ja Hanna-Kaisa
Soukka.
Johanna Holma, Anna-Reeta Hyytinen, Alina Luokkanen, Viljami Merenluoto, Joel Niskala,
Jonne Saarinen ja Roope Utriainen saavat stipendin osaamisesta ja avuliaisuudesta koulun yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä.
Mikael Manninen saa Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunnan ja MAOL Oulun seutu ry:n
järjestämän stipendikesätyöpaikan Arizona Chemicalin Oulun tehtaalta tunnustuksena ahkeruudestasi matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa
Haukipudas-seuran stipendikirjan saavat Karri Vähärautio ja Jussi Seppälä.
Suomalaisen kirjakaupan kirjapalkinnon erinomaisesta menestyksestä äidinkielen ylioppilaskirjoituksissa ja lukio-opinnoissa saavat Jutta Kangas, Aapi Sotaniemi ja Antti Tallgren.
Kirjapalkinnon erinomaisesta menestyksestä äidinkielen ylioppilaskirjoituksissa ja lukioopinnoissa saavat Tuuli Kankaala, Henriikka Pasanen ja Joel Niskala.
Oulun seudun psykologian opettajat ry lahjoittaa kirjan Joel Niskalalle menestymisestä psykologian opinnoissa.
Oulun seudun vapaa-ajattelijat lahjoittaa Julius Patokoskelle stipendin erinomaisesta menestyksestä filosofian yo-kokeessa.
Kaleva on lahjoittanut lehtistipendin aktiivisesti aikaansa seuraavalle ja aktiiviselle opiskelijalle.
Lehtistipendin saa Reeta Jutila.
Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen jakaa lehtistipendin kemiasta erinomaisen tuloksen kirjoittaneille uusille ylioppilaille. Stipendin saa Tuukka Bogdanoff. Lisäksi lehtistipendi annetaan
Mikael Manniselle kiitettävästä harrastuneisuudesta kemiaa kohtaan.
Tiedettä Tytöille –hanke on myöntänyt Tieteen Kuvalehti –lehden vuosikertastipendin tunnustuksena oppilaan innosta luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Lehden lahjoittajana toimii Bonnier
Publica Oy. Stipendin saa Emilia Väänänen.
Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen kirjapalkinnot hyvästä menestyksestä historian opinnoissa saavat Tiia Lippo, Joel Niskala, Sakari Tokoi.
Oulun historiaseura r.y.:n kirjapalkinnot hyvästä menestyksestä historian opinnoissa saavat Arttu Hietala ja Ville-Matias Kelho.
Pohjola-Norden on lahjoittanut 3 kirjaa. Kirjat annetaan ruotsin kielen opinnoissa menestyneille
opiskelijoille. Kirjapalkinnon saavat Kristiina Bäck, Matias Pakanen ja Kalle Pikkarainen.
Saksan suurlähetystön kirjapalkinnon saa Tuuli Kankaala.
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Rantapohja-lehden vuosikerta annetaan Anna-Reetta Hyytiselle erinomaisesta menestymisestä äidinkielen opinnoissa.
Joni Skiftesvikin kirjapalkinnon ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kokeen erinomaisesta suorittamisesta saa Elina Sassi.
Sverigekontakt i Finland rf:n kirjapalkinto erinomaisesta menestymisestä ruotsin kielen opinnoissa ja ylioppilaskokeessa saa Elina Sassi.
Sakarias Paaso saa tuotepalkinnon hyvästä menestyksestä Talousguru –kilpailussa.
Yksi elämä -palkinnon saa Jasmin Liedes aktiivisesta terveystiedon opiskelusta.
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Syksyn 2016 ylioppilastutkinto
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.6.2016
Kuullunymmärtämiskokeet
Ma 12.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
klo 8.30. – 9.00
ranska
klo 11
venäjä
klo 13
espanja
klo 15
Ti 13.9.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso
klo 8.30 – 9.00
Ke 14.9.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ranska
klo 8.30 - 9.00
espanja
klo 11
englanti
klo 13
venäjä
klo 14
italia
klo 15
Kirjalliset kokeet
Pe 16.9. äidinkieli, tekstitaidon koe
Ma 19.9.

reaalikoe; uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede (sähköinen koe), terveystieto

Ke 21.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

Pe 23.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

Ma 26.9.

äidinkieli, esseekoe

Ke 28.9.

matematiikka

Pe 30.9.

reaalikoe; psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia

Ma 3.10.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Saksan pitkän ja lyhyen oppimäärän koe, maantieteen koe ja filosofian koe suoritetaan sähköisesti. Sähköisissä kielikokeissa ei ole erillistä kuullunymmärtämiskokeen päivää, vaan koko koe suoritetaan yhdellä
kertaa (saksan kielen pitkän oppimäärän koe 21.9. ja lyhyen oppimäärän koe 3.10.).

Kevään 2017 ylioppilastutkinto
Viimeinen ilmoittautumispäivä on ma 21.11.16 (syksyn kirjoittajat 2.12.16)
Pe 10.2.

Äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet
Ma 13.2.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso
klo 8.30 - 9.00
Ti 14.2.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
klo 8.30 – 9.00
venäjä
klo 11
espanja
klo 13
Ke 15.2.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
espanja
klo 8.30 – 9.00
englanti
klo 11
venäjä
klo 13
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italia

klo 14

Kirjalliset kokeet keväällä 2017
Ma

13.3.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe

Ke

15.3.

reaalikoe; psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Pe

17.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

Ma

20.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

Ke

22.3.

matematiikka

Pe

24.3.

reaalikoe; uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto

Ma

27.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016 - 2017
Lukuvuoden 2016 - 2017 työpäivien määrä on 187
syyslukukausi
kevätlukukausi
syysloma
vapaapäivä
itsenäisyyspäivä
joululoma
talviloma
pääsiäisloma
helatorstai

ke 10.8.2016
ma 9.1.2017
ma 24.10.2016
ma 5.12.2016
ti 6.12.2016
pe 23.12.2016
ma 6.3.2017
pe 14.4.2017
to 25.5.2017

-

to 22.12.2016
la 3.6.2017
su 30.10.2016

90 työpäivää
97 työpäivää
vko 43

-

su 8.1.2017
su 12.3.2017
ma 17.4.2017

17 päivää
vko 10

Yo-kirjoituksiin osallistuvien opiskelijoiden varsinainen koulutyö päättyy 16.2.2017.

Koulun käynnistyminen syyslukukaudella 2016
-

Lukion syyslukukausi alkaa keskiviikkona 10.8.2016 aloittavilla opiskelijoilla klo 9.00 ja
jatkavilla opiskelijoilla klo 11.00.

Toivotan kaikille kouluyhteisömme jäsenille aurinkoista kesää ja virkistävää lomaa!

Haukiputaalla 4.6.2016
Sirpa Risteelä
rehtori

