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Haukiputaan lukio
•Opiskelijoita 340

Iso yksikkö, pienet kustannukset
- vai miten se menikään?
Vuosi 2011:
Haukipudas 6 462 €/lukio-opiskelija,
opiskelijoita 277.
Oulu 6 679 €/lukio-opiskelija, opiskelijoita 3518.
Vuosi 2014:
Uusi Oulu 7 384 €/lukio-opiskelija,
opiskelijoita 4227.

•Opettajia 20
•Oppikoulu laajeni lukioksi 1961
•Uusiin tiloihin 1.1.2013
•Kansainvälistä
yhteistyötä yli 20 vuotta
• Koulukohtaisia 		
syventäviä kursseja 36
• Soveltavia kursseja 14

Haukiputaan lukion merkitys
paikallisyhteisössä
Miksi Haukiputaalle perustettiin lukio? Vielä
1940- ja 1950-luvuilla Haukipudas kilpaili
teollistuneimman maalaiskunnan tittelistä.
Töitä oli tarjolla pelkästään kansakoulun
käyneille etenkin sahoilla. Valistuneet
kuntapäättäjät ja nuorten vanhemmat
ymmärsivät kuitenkin, että maailman
muuttumiseen oli vastattava koulutustason
nostolla. Vuonna 1948 kunnanvaltuusto
päätti keskikoulun perustamisesta ja valtioneuvosto myönsi perustamisluvan. Koulu
laajeni yliopistoon johtavaksi 8-luokkaiseksi
oppikouluksi 1961, ja ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat keväällä 1964. Keskikouluosa kunnallistettiin 1960-luvun lopussa.
Samalla syntyi erillinen lukio, joka sai uudet
tilat vuonna 1969.
Rakentaminen toteutettiin taloudellisesti,
mutta tuloksena saatiin tuon ajan mittapuussa hieno ja toimiva rakennus. Sitä
käytiin ihastelemassa kauempaakin. Lukio
laajeni nopeasti 3-sarjaiseksi. Lukionsa
avulla Haukipudas saavutti muut kunnat
koulutuksessa. Neljässä vuosikymmenessä lukio saavutti kuitenkin luonnollisen
elinkaarensa pään. Lukion oman väen
piirissä uuden rakennuksen tarve todettiin
jo 2000-luvun alkupuolella. Asia liikahti eteenpäin kunnallisten toimielinten
tutustuessa rakennuksen ongelmiin. Koska
peruskouluverkkokin kaipasi uudistusta,
kunnanhallitus laaditutti kouluverkkoselvityksen. Sen mukaan lukiorakennus oli niin
heikossa kunnossa, ettei sitä kannattanut
enää peruskorjata. Asia siirtyi vuosi vuodelta kiireellisten peruskouluhankkeiden tieltä,

mutta hankesuunnittelu käynnistyi lopulta
kesäkuussa 2008. Päätös rakennuksen
elinkaarimallista tehtiin muutamaa vuotta
myöhemmin. Vanha lukiorakennus purettiin
Haukiputaan yläkoulun uudisrakennuksen
jaloista. Länsituulen alueelle rakennettiin
uusi tyylikäs lukiorakennus, joka saatiin kunnallisvalituksen käsittelyn jälkeen käyttöön
tammikuussa 2013.
Lukion opettajakunta osallistui alusta
alkaen koulun suunnitteluun esittämällä
ideoita ja kommentoimalla suunnittelun
välivaiheita. Tätä varten opettajakunta jalkautui eri puolille maata ja tutustui uusimpiin oppimisympäristöihin. Tavoitteena oli
lukio, jossa otettaisiin huomioon nykyiset ja
tulevat pedagogiset tarpeet eri oppiaineissa. Hyvällä eri osapuolten yhteistyöllä tähän
myös päästiin. Mitoitukset ja yksityiskohdat
suunniteltiin nimenomaan korkea-asteen
opintoihin valmistavaan lukiokoulutukseen.

”Käytössä loistavaksi todetun lukiorakennuksen ohella sen vahvuuksia ovat
turvallinen ja kannustava ilmapiiri,
hyvä opetus sekä vilkas kansainvälinen toiminta.”
Oulun kaupunginjohtajan esitys muuttaa
lukiorakennus peruskoulukäyttöön on
mielestämme väärä ja loukkaa nähdäksemme Haukiputaan alueen väestön oikeutta
tasa-arvoiseen peruspalveluun ns. kanta-Ouluun verrattuna. Marginaalisten ja

kyseenalaisten säästöjen hintana olisi siten
lukiolaisten ja heidän perheittensä oikeus
saavutettavaan opiskelupaikkaan. Esitys
vaatisi lisäksi miljoonia maksavan remontin. Vuosia kestänyt suunnittelutyö olisi
tällöin hukkaan heitettyä aikaa. Käytännössä uuden rakennuksen seiniä alettaisiin
repiä ja uuden käyttäjäkunnan vaatimat
lisätilat jouduttaisiin jotenkin rakentamaan
kokonaisuuteen. Rakennuksen nykyiset
luokat on mitoitettu 36 aikuisen opiskelijan
mukaan. Fysiikan ja kemian opetustilat ovat
maan huippua, eivätkä niille häviä vertailussa muidenkaan lukioaineiden opetukseen
suunnitellut luokat. Ylioppilaskirjoituksia
varten on rakennettu toimivaksi osoittautuneet erityistilat.
Haukipudas ja sen asukkaat tarvitsevat
oman lukion. Muutamassa vuodessa uusi
koulu tulee olemaan täysi. Perustelujen
jälkeen Oulun kaupunginvaltuustossa on
alettu ymmärtää, millaisesta ongelmasta
on kysymys. Alueen asukkaat toimittavat
vahvimman viestin päättäjille valitsemalla
pohjoisen alueen oman lukion, Haukiputaan lukion, nuorten opiskelupaikaksi.
Käytössä loistavaksi todetun lukiorakennuksen ohella sen vahvuuksia ovat turvallinen
ja kannustava ilmapiiri, hyvä opetus sekä
vilkas kansainvälinen toiminta. Kaikki nämä
väittämät uskallamme asettaa parhaan
asiantuntijaryhmän, nykyisten ja entisten
lukiolaisten, todistettavaksi. Haukiputaan
itsenäinen lukio säilyy, jos haukiputaalaiset
ovat yksimielisesti sen takana.

Heikki Seppälä
rehtori 1969 – 1992
Tapani Sahlström
rehtori 1992 – 2003
Kullervo Leinonen
rehtori 2003 – 2015

Peräkyliltä kampuslukioon
Tässä raportaasissa pääset mukaamme seuraamaan, millaiseksi
koulupäivämme muuttuisi, jos lukio siirtyisi Oulun keskustan
alueelle ja koulumatkan pituus jopa kaksinkertaistuisi.

Koti, Taipaleenkylä, klo 5.30
Herääminen on vaikeaa, eivätkä
pitkät bussimatkat houkuttele lähtemään. Futistreenit loppuivat eilen
illalla myöhään eikä taaskaan jäänyt
aikaa läksyjen teolle. Aamurutiinien
jälkeen olemme viimein valmiita lähtemään kohti bussipysäkkiä, jonne
on matkaa kilometrin verran.

Bussi tulee, klo 7.15
Läksyjen teko tai kokeisiin lukeminen bussissa on miltei mahdotonta, koska matkustajia on niin
paljon, ettei omaa tilaa juurikaan
jää. Tunnelma on ahdistava.
Loppumatkasta muutamat jäävät
odottamaan pysäkeilleen, koska
kyytiin ei yksinkertaisesti mahdu.

Haukipudas, klo 7.55
Jäämme Haukiputaan keskuspysäkille, josta jatkamme matkaa
toisella bussilla. 10–15 minuutin
odottelun jälkeen bussi saapuu
ja astumme kyytiin. Keskustaan
menevissä busseissa on rauhallisempi tunnelma, mutta väkeä on
silti paljon.

Oulun keskusta, klo 8.40
Jäämme keskustan pysäkillä pois.
Tähän mennessä matkustamista
on kertynyt tunti ja 40 minuuttia.
Kävelymatka koululle kestää noin
20 minuuttia. Kahdeksalta alkaville
oppitunneille emme ehdi mitenkään.

Parempi olla jostain,
kuin ei mistään
kotoisin

Lukiolaiset yritysten
ja urheiluseurojen
elinvoimana

Yläaste on kiehuva hormonikattila,
jossa lapsista turpoaa fyysisesti
täysikasvuisia. Kokonaisempi ihminen hormonikimpusta alkaa kuoriutua
kuitenkin vasta lukioiässä.

Haukiputaan lukion mahdollinen
lakkauttaminen ei huoleta vain opiskelijoita. Lukion häviämisellä olisi
vaikutuksensa niin paikallisiin yrityksiin kuin urheiluseuroihinkin.

Lukiossa muodostuvat usein ne kaverisuhteet, jotka kestävät aikojen yli. Vieläkin kun
tapaan lukioaikaisia kavereita, juttu jatkuu
siitä, mihin se edellisellä kerralla jäi.

”Lukio, jos mikä, on paikallisen
kulttuurin linnake. Sitä pitää
puolustaa.”
Lukion jälkeen lähdetään maailmalle. On
hyvä, että näkee elämässään muutakin
kuin kotikylän. On kuitenkin parempi olla
jostain, kuin ei mistään kotoisin. Kotikylille
voi sitten palata, jos siltä tuntuu. Kotikylä
ja paikallisuus on voimavara, kunhan se ei
käänny pelokkaaksi nurkkakuntaisuudeksi. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla
lukion merkitystä paikallisen sivistyksen ja
henkisen elämän moottoritienä ei voi aliarvioida. Vaikka tie kirjoitusten jälkeen vie
muualle, ihminen on saanut varttua hieman
enemmän omaksi itsekseen kotipaikkakunnalla. Muualle opiskelemaan lähtiessä nuori
aikuinen tietää, mistä on pois. Se kääntyy
aikanaan kotipaikkakunnan eduksi.
Minulla ei ollut koskaan tarvetta muuttaa
Haukiputaalta pois. Tein jopa lauluja, joiden
innoittamana ihmiset ovat halunneet tutustua eldoradoon nimeltä Haukipudas. Opiskelut ja muu aiheuttivat kuitenkin sen, että
muutin lukion jälkeen Ouluun, asuin Helsingissä, mutta päädyin sitten opiskelemaan
Ouluun (ja opiskelujen jälkeen taas vuosiksi
Helsinkiin ja lopulta takaisin Haukiputaalle).
Siihen, etten jäänyt heti alkuunsa Helsinkiin
opiskelemaan, oli pääsyyllinen bändi, jonka
olimme perustaneet Haukiputaan lukion
fysiikanluokan varastossa.
Jotain hyötyä pitkän fysiikan opiskelustakin
siis oli. Saimme lukion avaimet ja treenikämpän. Meille tärkeintä oli vapaus tulla
ja mennä, mutta rehtori Heikki Seppälä
oli ovela. Antaessaan rokkihipeille lukion
avaimet hän antoi niiden mukana myös
vastuuta. Perjantai-iltaisin Jatulin teinidisko
ei enää innostanut, vietimme aikaamme lukion fysiikan luokassa. Kun emme oppineet
soittamaan muiden biisejä, jouduimme

tekemään laulumme itse. Keksimme Aknestik-yhtyeen, joka alkoi heti tehdä levytyksiä
(c-kaseteille) kappaleista, jotka syntyivät
samalla hetkellä, kun ne äänitettiin. Minulla
alkoi noista sessioista lauluntekijän ura, joka
jatkuu vieläkin.
Muistan lukion luovana ympäristönä,
joka mahdollisti monenlaisia projekteja.
Teimme ruotsinkielistä videoelokuvaa ja
omaa pienlehteä. Vastaus oudompiinkin
ideoihin oli useammin kyllä kuin ei.
Vaikeina aikoina, erityisesti silloin, pitäisi pystyä ajattelemaan asioita pitkällä
tähtäimellä ja laajemmin. Tarina kertoo,
että toisen maailmansodan aikaan brittien
johtaja Winston Churchill laskeskeli, että
jostakin pitäisi säästää. Hän pohti kenraalinsa kanssa mahdollisia leikkauskohteita.
Kenraali ehdotti, että leikataan kulttuurista.
Churchill puhalsi sikaristaan pitkät savut ja
vastasi: ”Ei leikata. Juuri sen takiahan me
taistelemme.”
Lukio, jos mikä, on paikallisen kulttuurin
linnake. Sitä pitää puolustaa.
Jukka Takalo
Kirjoittaja on haukiputaalainen
laulaja-lauluntekijä

kuva: Anne Lilja

”Nuoret tuovat elinvoimaisuutta ja
käyttävät paikallisten yritysten palveluita”, kertoo Haukiputaan yrittäjien
puheenjohtaja Tiina Sotaniemi. Muiden
yrittäjien kanssa asiasta keskustellut
Sotaniemi kertoo, että vaikutukset näkyisivät etenkin lähikaupoissa, pikaruokapaikoissa ja parturi-kampaamoissa, kun nuoret siirtyisivät käyttämään
kaupungin keskustan palveluja. ”Toisen
asteen koulutuksen tarjonta kuvaa
paikkakunnan elinvoimaisuutta. Pitkällä
tähtäimellä työikäisten määrä Haukiputaalla saattaisi vähentyä, kun nuoret ja
mahdollisesti jopa perheet muuttaisivat
lähemmäs opiskelupaikkaa. Tämä ei
tietenkään olisi hyväksi yrityksille.”

Haukiputaan yrittäjien puheenjohtaja
Tiina Sotaniemi

Haukiputaan Heiton varapuheenjohtaja Hannu Saikanmäki ja hiljattain
kaksivuotiskauden Haukiputaan Pallon
puheenjohtajana päättänyt Veli-Matti
Hölttä ovat yhtä mieltä lukioikäisten
merkityksestä urheiluseuroissaan:
lukiolaisten rooli on suuri, he toimivat
sekä harrastajina että ohjaajina. ”Kokemuksesta voin sanoa, että Oulussa
koulua käyvistä iso osa lopettaa harrastuksensa. Aika ei riitä tavoitteelliseen
urheiluun”, Saikanmäki kertoo.

huomauttaa Saikanmäki, ja Hölttä
jatkaa: ”Kun koulumatkoja ei enää voisi
kulkea kävellen tai pyörällä, hyötyliikunnan
määrä laskisi.”

Myös Hölttä on samoilla linjoilla: ”Vähentyneen vapaa-ajan takia harrastus vaatisi
nuorelta entistä enemmän motivaatiota ja
iälle tyypillisten drop-outien määrä nousisi
entisestään. Jo tällä hetkellä lukiolaiset
tulevat koulusta suoraan treeneihin, jos
matkat pitenevät, harjoitukset myöhästyvät ja seuraavat vapaat vuorot ovat vasta
myöhään illalla.” Miehet kertovat, että osa
harrastajista saattaisi myös vaihtaa haukiputaalaisen seuran oululaiseen.

”Nuoret tuovat elinvoimaisuutta
ja käyttävät paikallisten yritysten
palveluita”.

Lukiossa pakollista liikuntaa on vain kaksi
kurssia ja liikkuminen jääkin paljolti nuoren
omalle vastuulle. ”Seurassa ohjattu liikunta
on nuoren apuna suositusten mukaisen
liikuntamäärän saavuttamisessa”,

Höltällä, Saikanmäellä ja Sotaniemellä on
kullakin jälkikasvua Haukiputaan lukiossa,
joten asia koskettaa myös henkilökohtaisesti. Saikanmäen mukaan Haukipudasta ei
tule jättää pelkäksi nukkumalähiöksi ja kiinnittää kaikkea huomiota Oulun keskustaan
vaan kehittää myös Haukipudasta.

Sotaniemenkin mielipiteet ovat samansuuntaisia: ”Kunnantalon lähdön myötä
työikäisten määrä Haukiputaalla on jo
vähentynyt. Mikä on houkutus palata
takaisin Haukiputaalle, jos lukio lähtee?” Hölttä puolestaan kommentoi:
”Onhan 20 000 asukasta valtava määrä,
Pohjois-Oulun näkökulma tulee ottaa
huomioon, puhutaan 10% koko Oulun
asukasluvusta. Lähilukio on tärkeä,
sillä se mahdollistaa monipuolisen vapaa-ajan käytön. ”
Elina Sassi ja Roosa Kesonen

Koti, Taipaleenkylä, klo 17.00
Olemme kotona. Ulkona on jo
yhtä pimeää kuin aamulla lähtiessäkin.
Pitkät bussimatkat uuvuttivat
yllättävän paljon. Koulupäivään ei
mahdu montaa oppituntia, koska
bussimatkoihin kuluu yhteensä noin
kolme tuntia. Vapaa-aikaa ei jää
paljoa ja harrastukset korvattaisiin
bussimatkoilla. Väsymys ja oman
ajan niukkuus verottavat koulumenestystä.

Kohti kotia, klo 15.20
Lähdemme bussilla kohti Haukiputaan keskustaa. Olotila on väsynyt
ja bussimatka kuluu puoliunessa.
Kouluasioiden tai läksyjen miettiminen ei onnistu.

Haukiputaan keskusta, klo 16.00
Jäämme Haukiputaan keskuspysäkille odottamaan kotiin vievää
bussia, joka tulee noin kello 16.15.

Vielä yksi taival, klo 16.15
Bussi on lähes tyhjä. Nyt läksyjen
teko olisi mahdollista, mutta väsymys vie voiton. Bussimatka kuluu
unisesti musiikkia kuunnellen.

Kuulostaako tämä kaikki
houkuttavalta? Päätä itse.
Milka Lapinkangas
Heidi Päkkilä
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Patarouva
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Jouni Mattila
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JA SILMÄLÄÄKÄRIKESKUS
WWW.HAUKIPUTAANOPTIIKKA.FI
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Hannu Liljamo

