POHJANKARTANON KOULU
Vuosikertomus 2017-2018

Tervehdys kansliasta!
HUH HEIJAA POHJANKARTANO, on se kauan odotettu päivä! Kesäloma alkaa tänään. Olemme
saaneet nauttia kauniista toukokuun säistä, joita kuulemma jatkuu läpi kesän. Ehkä toiveajattelua,
mutta joka tapauksessa on ilo todeta, että taas on vuosi ahkerointia takana ja voi siirtyä levollisin
mielin kesälomalle. Lukuvuosi 2017-2018 on takana ja loppuun saatetun lukuvuoden ahkeruus on
palkittu. Voitte lukea vuosikertomuksen sivuilta, että monenlaista on vuoden aikana tapahtunut ja
menestystäkin on saavutettu.
Päättynyttä lukuvuotta leimasi jo neljättä vuotta jatkunut peruskorjausremontti. Perusparannuksen
kohteena olivat syksyllä Pohjankartanon entiset Serviisin sosiaalitilat ja entiset virastomestarin tilat,
joista muokattiin väliaikaiseen käyttöön Pohjankartanon ja Madetojan musiikkilukion hallinnolle
väistötilat hallintotilojen remontin ajaksi. Remontin kohteena oli myös, kellaritilat, joista
remontoitiin koko talon henkilöstön tarpeita varten sosiaalitilat sekä keittiö- ja ruokala-tilat. Kevään
aikana alkoi hallintotilojen remontointi. Tavoitteena on saada yhdistettyä uudistettuun
hallintotiloihin Pohjankartanon koulukiinteistön kaikkien hallinnot. Siitä on varmasti monenlaisia
etuja, kun Pohjankartanon yläkoulun, Madetojan musiikkilukion, Oulu-opiston, Konservatorion ja
Karjasillan kirjaston hallinnolliset toimet on keskitetty samaan osaan taloon. Kevään 2018 aikana
aloitettu remontti on laskettu valmistuvan maalis-huhtikuulla 2019. Pohjankartano on hyvä koulu.
Siitä on osoituksena, että talosta halutaan huolehtia peruskorjaamalla sitä. Hallintotilojen
valmistuttua siirrytään rakennuksen C-osaan, jolloin on tarkoituksena laittaa musiikin opetuksen
tilat ajanmukaiselle tasolle. Remontointi on vaatinut jälleen kerran monen toimijan yhteistyötä.
Haluan kiittää tässä yhteydessä saumattomasta yhteistyöstä remontin aikana kaikkia peruskorjaukseen osallistuneita. Erityismaininnan yhteistyön avainhenkilöinä oman henkilöstön lisäksi
mielestäni ansaitsevat projektipäällikkö Raimo Vittaniemi, työmaapäällikkö Jouni Heikkilä ja pääsuunnittelija-arkkitehdit Pauli Koivisto ja Jaana Tiikkaja.
Lukuvuoden aikana on ollut monia oppimistapahtumia, joissa on tapahtunut runsasta tiedonsiirtoa
ja vuorovaikutusta. Monta ahaa-elämystä tai vaivan ”parkaisua” on varmasti värittänyt lukuvuotta.
Toivottavasti mahdollisimman moni kokee tehneensä opiskelujen suhteen parhaansa. Oppivaisesta
ilmapiiristämme johtuen koulumme oppilailla oli jälleen loistavia päättötodistuksia ja hienoja
stipendein palkittavia suorituksia. Koulun parhaan oppilaan kaikkien aineiden päättötodistuksen
keskiarvo hipoi arvosanaa kymmenen, nimittäin Minttu Ylitalo saavutti huiman 9,83 keskiarvon.
Pohjankartanon koulun oppilaat ovat tunnettuja toisella asteella oppimishaluisina myönteisinä
opiskelijoina. Ehkä osasyynä siihen on se, että opettajamme ovat myös jatkuvan oppimisen polulla.
Nimittäin, ilokseni voin todeta, että keväällä valmistui jo kuudes tohtori opettajakuntaamme. Yksi
heistä on heistä siirtynyt jatkohaasteisiin. Haluan onnitella tässä yhteydessä tätä kuudetta tohtoriamme äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoriamme, Seija Mertaniemeä, joka julistettiin huhtikuussa
filosofian tohtoriksi.
Opiskelujen onnistuminen ja siitä seurannut oppiminen ovat vaatineet kaikilta opettajiltamme
innostunutta työpanosta ja opettamisen taitoa. Päättymäisillään olevana lukuvuonna
Pohjankartanossa on ollut mukana 460 oppilasta ja lähes 70 opettajaa, kun mukaan lasketaan myös
soitonopettajat. Vanhempien rooli oppimistapahtumassa ja koulun arjessa on erittäin keskeistä.
Ilman saumatonta kodin ja koulun välistä yhteistyötä emme olisi onnistuneet. Lukuisat
yhteydenpidot kodin ja koulun välillä ovat luoneet turvallista ja oppivaista ilmapiiriä. Muutamista
haasteellista asioista on selvitty rakentavan keskustelun avulla. Kodin ja koulun välisen yhteistyön

yhtenä hyvänä osoituksena on ollut vanhempaintoimikunta Pokkan rooli koulun arjen toiminnoissa.
Pokkan kokouksesta on saatu monia evästyksiä koulun arjen pyörittämiseen. Pokka oli
toteuttamassa yhteistyössä koulun ja Karjasilta-Höyhtyä palvelukeskittymän vanhempainiltaa,
jonka aiheena oli Tulevaisuuden tenavat. Erityisen ilahtunut olen, että monet koulut ovat ympäri
Suomenmaata ovat ottaneet oppia koulun ja vanhempaintoimikunnan yhteistyössä marraskuussa
jo 7. kerran järjestetyistä ammattimessuista. Messujen ideana on, että huoltajat tulevat kertomaan
omasta koulutuksestaan ja sen tuomasta taipaleesta omaan nykyiseen ammattiin. Iso kiitos kaikille
huoltajille, jotka olitte mahdollistamassa erittäin onnistunutta päivää.
Oppimista on tapahtunut lukuvuoden aikana muuallakin kuin koulun tiloissa ja Oulun kaupungin
alueella monien retkien, vierailujen ja tutustumisten avulla. Esimerkiksi kaikki kuusi yhdeksättä
luokkaa suuntasi tahoilleen leirikouluihin. Ne ovat kuulemani perusteella olleet ikimuistoisia retkiä.
Noista mieleen jäävistä leirikoulumatkoista on kerrottu tarkemmin vuosikertomuksessa samoin kuin
maineikkaan tyttökuoromme kuoromatkasta Latviaan.
Yksi Pohjankartanon koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jonka työpanos onnistumisessamme on ollut monen vuoden ajan erittäin tärkeässä osassa, jättää meidät siirtyessään
eläkkeelle. Ruutilla on ollut tärkeä osa Pohjankartanon koulun toimintaa. Hänen osaamisestaan on
arvostettu Oulun opetustoimen lisäksi myös Opetushallituksessa. Olen nimittäin ollut yhteyksissä
työurani aikana muutamia kertoja Opetushallitukseen haasteellisissa asioissa. Yhteydenottoni
aikana Opetushallituksesta on muutamia kertoja todettu: ”Kysymys on aika vaikea, mutta kysypä
teidän opoltanne Ruut Pasaselta. Hän osaa varmasti auttaa.” Voitte vain kuvitella, miten ylpeä olen
noissa tilanteissa ollut. ISO kiitos Ruut kaikista yhteisistä päivistä, jotka olen saanut työskennellä
kanssasi. Toivotan sinulle ansaittuja eläkepäiviä ja jos sallit, niin soittelen sinulle, kun tulee sellaisia
kysymyksiä eteeni, joihin en löydä vastausta muualta.
Tässä yhteydessä on ilo havahtua, kuinka mukavia ja taloon sopivia määräaikaisessa työsuhteessa
olevia ihmisiä on ollut työyhteisössämme. Näillä näkymin jäämme kaipaamaan kouluterveydenhoitaja Mari Siljanderia, matemaattisten aineiden opettaja Jukka Vaheraa ja koulunkäynninohjaaja
Sari Kirmasta. Todettakoon, että jotkut heistä voivat olla osa Pohjankartanon henkilöstöä myös ensi
vuonna. Pohjankartanon koulussa oli keväällä kaksi virkaa vakinaisesti täytettävänä. Toinen oli
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka, johon valittiin Maarit Lahti. Maarit vakuutti meidät
kaikki jo kuluneen lukuvuoden aikana, jolloin hän oli jo osa Pohjankartanon opettajakuntaa. Maarit,
tervetuloa! Toinen avoinna oleva virka oli Ruut Pasasen opinto-ohjaajan virka. Hänen jättämään
tehtävään valittiin elokuusta 2018 alkaen Outi Piisilä.
Monenlaista on tapahtunut kuluneen lukuvuoden aikana. Ilman kaikkien osapuolten saumatonta
yhteistyötä emme olisi päätyneet näin loistavaan lopputulokseen. Haluan kiittää kaikkia Pohjankartanon koulun toimintaan vaikuttaneita ihmisiä ja yhteistyötahoja onnistuneesta lukuvuodesta.
Toivotan myös kaikille hyvää ja virkistävää kesäaikaa sekä Pohjankartanon jättäville 9. ja 10. luokkalaisille menestystä jatko-opinnoissa

Ilpo Hettula
rehtori

POKKAn terveiset
Vanhempaintoimikunta POKKA kohtasi kiireisen vuoden lukukaudella 2017-2018. Edellisen puheenjohtajan
jäädessä pois toiminnasta, jäsenistö joutui uusiin rooleihin ja haasteisiin.
Syksyn 2017 ylivoimaisesti suurin tapahtuma oli ammattimessut, jotka järjestettiin seitsemättä kertaa.
Messujen tarkoituksena on esitellä oppilaille erilaisia ammatteja ja rohkaista oppilaita pohtimaan omia jatkoopintoja sen mukaan. Tällä kerralla haasteeksi muodostui saada ammattiesittelijöitä riittävästi ja lopulta niitä
rekrytoitiin koulun ulkopuolelta, jopa lentokoneessa! Alkuhaasteista huolimatta ammattimessut onnistuivat
kuitenkin erittäin hyvin ja kerätty palaute kertoi sen, että ammattimessut ovat nuortenkin mielestä tarpeelliset.
Tänä vuonna oppilaiden palaute kerättiin ensimmäistä kertaa sähköisesti, kyselyn loi oppilaskunnan edustaja.
Kiitos Saralle!

Syksyn toinen tapahtuma oli alueellinen vanhempainilta teemalla ”Tulevaisuuden tenavat”.
Tapahtuma oli Karjasilta – Höyhtyä –palvelukeskittymän järjestämä ja mukana olivat päiväkodit,
koulut, nuorisotoimi sekä kirjasto. Tapahtumassa oli useita luentoja, joissa oli paljon aiheista
kiinnostuneita kuulijoita. POKKAn rooli tapahtumassa oli järjestää oma piste, jossa esiteltiin
vanhempaintoimikunnan toimintaa. Muutamia palautteita saatiinkin vanhemmilta.
Nyt kauden päättyessä itse jättäydyn pois POKKAn toiminnasta tyttären siirtyessä lukioon.
Haluankin kiittää kaikkia mukana olleita – rehtoria, opettajia, muita koulun edustajia, vanhempia
ja oppilasjäseniä – aktiivisesta vuodesta! Uusi puheenjohtaja aloittaa kautensa elokuussa koulun
jälleen alkaessa. Myös osa vanhemmista jäänee pois lasten siirtyessä jatko-opintoihin. Haluankin
siis rohkaista kaikkia halukkaita tulemaan mukaan toimintaan ensi syksynä. POKKA on kaikille
avoin toimikunta ja uudet ihmiset tuovat usein mukanaan uusia ideoita!
Sitä ennen haluan toivottaa kaikille oikein hyvää kesää! Toivotaan paljon aurinkoa ja lämpöä, joita
voimme tankata uutta lukuvuotta varten!
Kesäterveisin
Sari Tolonen, puheenjohtaja, vanhempaintoimikunta POKKA

Oppilaskunta 2017-2018
Lukuvuoden alussa oppilaskunta järjestäytyi. Oppilaskunnan edustajat valitsivat puheenjohtajaksi
Sara Putkosen ja varapuheenjohtajaksi Elias Äijälän syyskuun alussa, jolloin myös valittiin hallitus.
Lokakuussa 7.- ja 8. luokkien edustajille ja varaedustajille järjestettiin Oulun kaupungin toimesta
osallisuuskoulutus. Saman kuun lopussa järjestettiin myös ryhmäytystapahtuma, jolloin tutustuimme toisiimme ja sovimme myös marraskuun alussa pidettävistä myyjäisistä. Pikkuhiljaa aloimme
suunnitella myös joulutanssiaisia.
Tammikuussa, huhtikuussa ja toukokuussa oppilaskunta piti aamunavauksen. Helmikuussa
oppilaskunta kävi luovuttamassa puolet syyskuussa pidetyn taksvärkki -päivän tuotoista kotimaan
kohteelle, Oulun Poikien talolle. Toinen osa summasta käytettiin oppilaskunnan kolmen
kummilapsen koulunkäynnin tukemiseen. Helmikuussa oppilaskunnalla oli edustus Laanilan koululla
järjestetyssä oppilaskuntafoorumissa. Myös huhtikuussa järjestetyssä kaupunkikokouksessa
oppilaskunnasta oli edustus seuraamassa tapahtumaa. Keväällä suunniteltiin toukokuun alussa
pidettyä kevätriehaa, jonka toteutuksen päävastuussa olivat oppilaskunnan 7. ja 8.-luokkalaiset.
Toukokuussa toteutettiin hyvinvointi-työpaja, jossa mukana oli myös tukioppilaita.
Oppilaskunnan ysiluokkalaiset yhdessä tukioppilaiden kanssa suunnittelivat ja toteuttivat viimeisen
kouluviikon tiistaina pidetyn ysien gaalan.

Oppilaskunnan puolesta Sara Putkonen, pj.

Tukioppilaiden lukuvuosi 2017-18
Jälleen on takana yksi vuosi ensiluokkaista tukaritoimintaa, ja tämän vuoden aikana suuressa osassa
on ollut toiminnan kehittäminen ja uudistaminen. Olemme ottaneet uudelleen käyttöön vanhoja
toimintatapoja, ja uudistaneet monia perinteisiä toimintatapoja, ja nyt onkin hyvä aika luoda
katsaus menneeseen vuoteen.
Tukioppilaiden työvuosi alkoi heti kouluvuoden ensimmäisenä päivänä. 7. luokkien kummitukarit
olivat järjestäneet omille luokilleen erilaisia aktiviteetteja päivän aikana, kuten ponileikki sekä
massiivinen tyynyralli Pohjiksen aulassa. Tukioppilaat olivat myös mukana 10. luokan ryhmäyttämisessä päivän aikana.
Tukioppilaiden syksyyn kuuluvat olennaisesti 7. luokille pidetyt kummitunnit, joita pidettiin tänä
vuonna oikein urakalla! Jo perinteisiä, lokakuussa pidettäviä kiusaamisen vastaisia, meidän koulun
omia PoPo-tunteja muokattiin oikein olan takaa. Syyskuussa tukioppilaat järjestivät myös Suomen
Punaisen Ristin Operaatio Nälkäpäivä-keräyksen koulussamme.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto koulutti jälleen koulumme 8. luokkien tukioppilaita lokamarraskuussa. Perinteeksi muodostunut koulutus järjestettiin yhdessä Oulun Normaalikoulun
kanssa, ja saimme jälleen lisää ammattitaitoa porukkaamme. Joulukuussa aloitimme myös 7.
luokkien tukioppilashakuprosessin, ja tammikuussa saimmekin 14 uutta jäsentä tukioppilastoimintaan. Seiskat ovat osoittautuneet aktiivisiksi ja mallikkaiksi tukioppilaiksi, ja he ovatkin tärkeä
osa tulevien vuosien tukaritoimintaa.

Loppuvuoden isoin tapahtuma, joulutanssiaiset, on perinteisesti oppilaskunnan heiniä, mutta tänä
vuonna tapahtumaa järjestämässä olivat myös tukareiden ysit. Tukarit auttoivat stipendien jaossa,
ja musiikin valinnassa, ja yhteistyö oppilaskunnan kanssa oli erittäin tervetullutta ja virkistävää.
Vuoden 2018 alussa tukarit alottivat toiminnan yhteisellä retkellä Hietalinnaan. Täällä myös uudet
tukarit tulivat hyvin osaksi porukkaa. Hietalinnassa ollessamme opetimme seiskoja kehittämään
heidän vuorovaikutustaitojaan ja pitämään kummitunteja. Reissu oli yön yli kestävä, joten teimme
myös ruokaa yhteistyönä. Mukana oli tukareiden ohjaaja Kirsi, tukareiden vanhempia sekä Sanna
Tuorila, joka on Punaisen Ristin vapaaehtoinen työntekijä.
Tämän vuoden ystävänpäivänä tukioppilaat järjestivät ohjelmaa koko koululle halisydänten ja
positiivisuuslappujen merkeissä. Ystävänpäivän kirjelaatikko oli tänä vuonna todella suosittu, ja
tukarit toimittivatkin ystävänpäivänä satoja ihania viestejä koulumme oppilaille. Autoimme myös
musiikinopettajia musiikkiluokkapyrkimisten valvonnassa.
Tukioppilaiden vuosikellon viimeinen tehtävä oli auttaa opoja tulevien seiskojen perehdyttämisessä.
Pidimme useita kyselytunteja Tuiran, Lintulammen sekä Teuvo Pakkalan ala-asteilla ja tutustutimme
koulumme tulevia oppilaita Pohjankartanon koulurakennukseen. Lisäksi tukarit osallistuivat tulevien seiskojen vanhempainiltaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Osa tukareista oli mukana rasisminvastaisella viikolla vapaaehtoistyössä Punaisen Ristin Oulun osaston Ihmisen juhla –
tapahtumassa. He ilahduttivat ihmisiä elävällä musiikilla, käsihoidoilla ja ihmisten kunnioittavalla
kohtaamisella.
Kaiken kaikkiaan tämä lukuvuosi on ollut toiminnantäytteinen ja kerrassaan loistava tukaritoiminnalle. Olemme uudistaneet onnistuneesti useita tunteja ja materiaaleja, ja saaneet kasaan
hienon ja ryhmähenkeä uhkuvan porukan, jonka harteille me ysit voimme huoletta jättää koulumme
tukioppilastoiminnan. Nyt onkin aika kääntää katseet kohti kesälomaa, tuota ihanaa koulutonta
aikaa, jolloin kaikki rentoutuvat ja ovat vapaita koulunkäynnistä.
Hyvää kesää ja kiitos kuluneesta vuodesta kaikille tukareille!

Tukioppilaiden puolesta
Ornela Tomety 9G sekä Iisa Sallmén 8A
Pohjankartanon tukioppilaiden puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja 2017-18

Suomi 100 vuotta Pohjankartanon koulussa
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi näkyi koulussamme monella tavoin. Syksyllä 2017
istutimme koulun pihaan puun 100-vuotiaalle Suomelle, 8-luokkalaiset tekivät syysretkipäivänä
metsäretken ja ysiluokkalaiset suunnistivat Oulun historiallisissa kohteissa. Joulukuun alussa
vietimme vanhan ajan koulupäivää. Itsenäisyysjuhlamme Madetojan salissa oli juhlallinen ja
joulujuhlamme oli tänä lukuvuonna perinteinen kuusijuhla, johon kutsuimme koulumme entisiä
opettajia.
Syysretkipäivänä 25.8. kaikki kahdeksasluokkalaiset lähtivät luontoon. Seuraavana päivänä vietettiin
valtakunnallista Suomen luonnon päivää. Oppilaat kuljetettiin bussilla Sanginjoelle, missä lähdettiin
pienissä ryhmissä patikoimaan iki-ihanalle luontopolulle. Patikoimme sateisessa säässä ja
poimimme mustikoita. Paistoimme makkaraa ja nautimme muitakin eväitä Isokankaan laavulla.
Reippaan metsäretken päätteeksi saimme pikkupurtavaa ja juotavaa sekä tietoa Sanginjoen metsästä Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen oppailta.

Sanomalehti Kaleva julkaisi retkipäivästämme jutun 26.8.2017
Vanhan ajan koulupäivänä kaikilla luokilla oli oma lukujärjestys ja oppiaineina oli aineita eri ajoilta.
Piirustustunnilla vieraili entinen kuvataiteen lehtorimme Leena Järvenpää, luonnontiedon tunnilla
käytettiin vanhoja koulutauluja ja muita havaintovälineitä. Opettajat käyttivät vanhoja oppikirjoja ja
kalvoja. Atk-tunnilla oppilaat pääsivät kokeilemaan ensimmäisiä tietokoneita ja pelikonsoleita.
Myös kaunokirjoituksen ja laskennon taitoja harjoiteltiin. Koulun säännöt ja käytöstavat olivat nekin

menneiltä vuosikymmeniltä. Oppilaat nousivat seisomaan vastatessaan ja kovin moni päätyi
nurkkaan kurittomuuden takia. Opettajat olivat löytäneet vanhat työvaatteensa; tiukka nuttura,
jakkupuku, pikkutakki ja solmio yhdistettynä karttakeppiin loi asianmukaiset puitteet päivään.
Lihakeiton päälle oppilaat pääsivät maistamaan koulumme juhlavuoden kunniaksi suunniteltua
mustikkaleivonnaista, joiden marjat oli itse poimittu! Siirtyminen ajassa taaksepäin sujui kaikilta
mallikkaasti ja oppilaiden arvioissa päivää pidettiin mielenkiintoisena ja hauskana.
Joulujuhlamme oli perinteinen kuusijuhla runonlausuntoineen, tonttuesityksineen ja musiikkikappaleineen. Juhlan päätteeksi oppilaille jaettiin perinteinen herkkupussi.

Kutsuimme kuusijuhlaan koulumme entisiä opettajia, joiden kanssa kahvittelimme kauan vanhoja
muistellen. Mukana olivat ainakin Anja Ketola, Hillevi Mikkola, Anita Tomperi, Saara Kaakinen, Elsi
Ryhänen, Mirva Kurttila, Paavo Heikkinen, Airi Pekama, Esko Pekama ja Irma Takala. Juhla oli todella
tunnelmallinen ja lämminhenkinen.
Suomi 100-vuotta ryhmä

Kotitalouskerho valmisti juhlaleivonnaisia
Syksyllä 8-luokkalaiset kävivät metsässä poimimassa runsaasti mustikoita. Kotitalouskerhon tehtävä
oli valmistaa näistä Pohjiksen 50-v leivos. Leivoksessa yhdistyi Pohjankartanon juhlavuosi sekä
Suomen 100- vuotisjuhla. Kotitalousryhmä testaili erilaisia reseptejä ja päätyi perinteiseen mustikkamuffinssiin, jossa oli valkoinen kuorrutus ja siniset nonparellit. Päällä koristeli Pohjankartanon

koulun logosta tehty pieni viiri. Suunnittelussa oli lennokkaita ideoita, mutta kaikkia ei voinut
toteuttaa 500 hengelle. Muffinssit tarjoiltiin Wanhanajan koulupäivän yhteydessä.

Ryhmä kokoontui kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan lähes koko syksyn ajan. Vaikka kerhoon
käytettiin vapaa-aikaa, kaikki nauttivat yhdessä tekemisestä.
Kerhon psta. Iisa Sallmén 8a, Emmi Fingerroos 8c ja Henna Komulainen 8c

Puun istutus 100-vuotiaalle Suomelle

18.10. kokoonnuimme liikuntavälitunnilla Pohjankartanon vieressä olevaan Yrjö Kallisen puistoon
istuttamaan kuusen satavuotiaalle Suomelle. Urakan lopuksi lauloimme vielä spontaanisti
Maamme -laulun. Toivottavasti istuttamamme kuusi on elossa vielä sadan vuoden päästä, kun
Suomi täyttää 200 vuotta! Puun istuttivat oppilaskunnan hallituksen jäsenet Iina, Elias, Reetta,
Kalle-Veikka, Heini ja Juho. Rehtori Ilpo sekä opettajista Sirpa, Marika, Ari, Peter ja Pekka olivat
avustamassa (kuva edellä)

Uuden opetussuunnitelman mukainen käsityö
Kuluneena vuonna käsityön opetus muuttui merkittävästi kahdesta syystä: uusi opetussuunnitelma
astui voimaan myös 7. luokan opetuksessa, ja koulumme sai uudet käsityön opetustilat. Uuden
opetussuunnitelman mukaan käsityön opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille.
Oppilaat opiskelevat sekä tekstiilityön että teknisen työn sisältöjä, ja tekevät ainakin yhden
monimateriaalisen työn. Tänä vuonna työ oli yhdessä suunniteltava parkki kännyköille. Jokainen
opetusryhmä suunnitteli kännyköiden säilytykseen soveltuvan säilytyspaikan, ja sen piti sisältää
sekä pehmeitä että kovia materiaaleja. Kuvissa näkyy ryhmien toteutuksia. Säilyttimet sijoitetaan
koulumme luokkiin.
Koulumme uudet käsityön opetustilat mahdollistavat hienosti uuden opetussuunnitelman mukaisen
käsityönopetuksen. Tekstiilityön opetukselle remontoitiin uudet tilat teknisen työn tilojen
yhteyteen. Luokkien väliin saatiin sijoitettua tila yhteiselle suunnittelulle. Tekstiilityön tilat sisältävät
myös oman tilansa märkiä töitä, kuten huovutusta ja kankaanpainantaa varten. Myös kangaspuille
on oma pieni tila. Näissä tiloissa on ilo opettaa ja opiskella käsitöitä!

Fysiikka-kemia-projekti
Aloitimme projektin syksyllä yhdessä Madetojan musiikkilukion toisen vuoden opiskelijoiden
kanssa. Tarkoitus oli tutustuttaa Teuvo Pakkalan koulun viides- ja kuudesluokkalaisia yläasteen
fysiikan ja kemian opiskeluun. Lukiolaiset ja yläastelaiset jaettiin neljään ryhmään, joissa aloimme
suunnitella omiin aiheisiimme liittyviä kokeellisia testejä ja tehtäviä.
Kevätlukukaudella jokainen ryhmä tutustutti ala-asteen oppilaat omiin aiheisiinsa päivän aikana.
Silloin ala-astelaiset saivat toteuttaa syksyllä suunnittelemiamme töitä. Aiheet olivat meille tuttuja
omilta oppitunneiltamme. Niitä olivat mm. valo, ääni, lämpö, mekaniikka ja magnetismi.
Ala-astelaiset olivat innostuneina mukana ja kokeilivat reippaasti erilaisia tutkimuksia. Uskomme
että he oppivat paljon uusia asioita fysiikasta ja kemiasta. Meille kokemus oli antoisa ja mielenkiintoinen. Ala-astelaisten kanssa työskenteleminen oli mukavaa vaihtelua normaaliin opiskeluun.
Opimme yhteistyötaitoja, uutta tietoa, sekä palautimme mieleen aikaisemmin opittuja asioita.

Natalia, Klaus, Ilona, Hanna M., Freija, Sulo, Saimi, Heta, Kalle, Minttu J. ja Minttu Y. 9g
Inka ja Sara 9e

Pohjiksen yhteisöllinen puutarha
Pohjankartanon koulun yhteisöllisessä puutarhassa me 7c luokan oppilaat viljelemme ylisukupolvisesti erilaisia kasveja yhdessä palvelukoti Caritas Annansilmän iäkkäiden asukkaiden kanssa.
Vanhimmat asukkaat ovat jo päälle 90- vuotiaita. Suurin osa liikkuu pyörätuolilla ja olemme avustaneet heitä liikkumaan hoivakodista Pohjankartanoon. Projektissamme on mukana Maaseudun
Sivistysliiton ja Marttojen RAIMO hanke, joka tarjoaa virkistystä ja ravintotietoutta yli 65-vuotiaille,
muistisairaille, omaishoitajille ja heidän läheisilleen. Projektimme tapahtumia ja etenemistä voi
seurata sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) RAIMO-hankkeen erilaisissa päivityksissä.

Toimintamme alkoi maaliskuussa kasvien kylvämisellä. Olemme työskennelleet joka maanantai 4.
jakson ajan. Kasvit kasvavat tulevan kesän Pohjankartanon koulun sisäpihalla viljelylaatikoissa.
Kesän aikana me oppilaat ja ikäihmiset käymme hoitamassa kasveja. Syksyllä nähdään, millaista
satoa puutarhastamme on tullut. Kevään mittaan kasvien hoidossa ja kastelussa on ollut apuna
luokanvalvojamme Kirsin muitakin oppilaita, kiitos teille kaikille!
Puutarhatyöskentelymme on 7c luokan oma MOK eli monialainen oppimiskokonaisuus. MOK on
uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jossa tehdään monipuolisia projekteja ja opitaan
monella eri tavalla.
Puutarhaprojektissamme opimme paljon uusia asioita eri oppiaineista. Oppiaineista on mukana
mm. biologia, fysiikka, kemia, terveystieto, äidinkieli, kotitalous, käsityö, kuvataide sekä
tietotekniikka. Projektin edetessä olemme oppineet kunnioittamaan ikäihmisiä ja toimimaan
vanhempien ihmisten kanssa. He ovat jakaneet omaa iän myötä tullutta kokemusta meille nuorille.
Olemme oppineet toimimaan yhdessä uusien asioiden parissa. Olemme huomanneet ja ymmärtäneet hoitoalan sekä luonnonvara-alan ammattien tärkeän merkityksen yhteiskunnassamme.
Me ihmiset tarvitsemme kasveja. Kasvit muuttavat auringon energian yhteyttämisreaktion myötä
meille sopivaksi kemialliseksi energiaksi, ravinnoksi. Kasvit sitovat ihmisen tuottamaa hiilidioksidia
ja hillitsevät ilmaston lämpenemistä sen myötä. Kaupunkiviljely monipuolistaa elinympäristöämme
ja tuottaa kaikille hyvää mieltä sekä ravintoa. Kasvien kanssa puuhailu edistää mielen ja koko kehon
hyvinvointia tutkitusti. Kädentaidot sekä yhdessä tekemisen taidot ovat elintärkeitä taitoja meille
kaikille.
Lämpimästi tervetuloa katsomaan ja vaikkapa kastelemaankin koko kasvukauden ajan puutarhaamme Pohjankartanon koulun sisäpihalle. Toivottavasti puutarhamme tuottaa iloa kaikille ja säilyy
hyvässä kunnossa syyskuulle saakka. Viljelylaatikot jäävät Pohjankartanon koulun käyttöön ja
toivomme niiden pysyvän hyvässä kunnossa. Maaseudun Sivistysliiton ja Marttojen RAIMO projekti
on lahjoittanut viljelylaatikot koulullemme. Kiitos!
7c luokan oppilaat, luokanvalvoja Kirsi ja RAIMO projektin Sofia Heininen

Taitaja9-kilpailu
Pohjankartanon koululta kaksi joukkuetta osallistui yläkoululaisille tarkoitettuun Taitaja9kilpailuun. Kumpikin joukkue selvisi paikalliskilpailujen 220 joukkueen joukosta Pohjois-Suomen
aluekilpailuun, joka pidettiin Oulun seudun ammattiopistolla. Siellä joukkueet etenivät
semifinaaliin ja finaaliin. Joukkueissa kilpaili 9F-luokan oppilaita: toisessa joukkueessa Matias
Malmiaho, Jonne Siekkinen ja Lenna Tornberg ja toisessa Gabrien Archer, Anni Mikkonen ja Matias
Sekiguchi. Paikalliskilpailussa Gabrielin ja Matiaksen joukkueessa oli kolmantena Aamos Välimaa
9D-luokalta. Kilpailutehtävät olivat monipuolisia ja vaativat kädentaitoja, loogista ajattelua ja
yhteistyötaitoa. Kilpailu oli mukava kokemus ja hyväntuulinen tapahtuma. Rohkaisemme muitakin
oppilaita osallistumaan tulevina vuosina Taitaja9-kilpailuun.

Gabriel, Matias ja Anni kisaamassa

Jonne, Lenna ja Matias rakennustehtävää ratkaisemassa

Ysejä yrittäjyyttä oppimassa
Lukuvuoden alussa kaikki ysiluokkalaiset osallistuivat yrittäjyysprojektiin, johon kuului
yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen tunneilla tehtyjen valmistelevien tehtävien lisäksi vierailu
yrityskylässä Toppilassa. Vierailun aikana oppilaat saivat hyvin käytännönläheisesti perehtyä
pienryhmissä oman yrityksen pyörittämiseen. Innokkaat yrittäjäryhmät saivat muun muassa
todeta, kuinka tuotanto, raaka-ainetilaukset ja markkinointi tulee sopeuttaa järkevällä tavalla
toisiinsa, jotta yritys toimisi tasapainoisesti ja tuottaisi hyvin voittoa.

Vierailulla Oulun Kansallisarkistossa
Lukukauden päätteeksi osa 7. -luokkalaisista kävi historian tunteihin liittyen tutustumassa Oulun
Kansallisarkistoon (ent. Oulun Maakunta-arkisto). Vierailulla päästiin historian lähteiden äärelle ja
saatiin hyödyllistä tietoa vanhoista asiakirjoista ja niiden säilyttämisestä. Arkiston makasiinissa
tutustuttiin satoja vuosia vanhoihin asiakirjoihin.

Kuvassa 7D-luokka ihmettelemässä vanhan tuomiokirjan suurta kokoa.

Metsävisa 2018
Metsävisa on Suomen Metsäyhdistyksen sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton järjestämä
valtakunnallinen metsätietokilpailu perusopetuksen 7.-9. luokille. Tämän vuoden Metsävisa
järjestettiin 8.2.2018. Pohjankartanosta visaan osallistuivat 8. luokkien oppilaat, joista
alkukarsinnan perusteella suoriutui varsinaiseen Metsävisaan 57 oppilasta. Koulun parhaana
palkittiin Oskari Sivonen 8B.

Lisäopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2017-2018
Oppilaille on annettu lisäopetusta 1100 tuntia, joka toteutettiin niin, että viikossa oli neljä päivää
(24h) opetusta ja yksi päivä (maanantaisin 6h) työelämään tutustumista ja työssä oppimista
työpaikoilla. Opinto-ohjelmaan on kuulunut pakollisia aineita (14h): äidinkieltä 3h, matematiikkaa
3h, englantia 3h, ruotsia 2h ja tieto- ja viestintätekniikkaa 2h ja opinto-ohjausta 1h. Oppilas on
valinnut viisi oppiainetta (10h) henkilökohtaisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Tällaisia
aineita ovat biologia, fysiikka, historia, kotitalous, kuvataide, kemia, tekstiilityö, tekninen työ,
liikunta, maantieto, terveystieto, uskonto ja yhteiskuntaoppi. Jokainen oppilas on tehnyt
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka sisältää opinto-ohjelman ja suunnitelman sen
toteuttamiseksi. Tämän suunnitelman on oppilas käynyt läpi yhdessä huoltajan ja vastuuopettajan
kanssa. Lisäopetuksen oppimäärään sisältyi yksi päivä viikossa (6h) työelämään tutustumista, ja
oppilaat hankkivat itse työpaikkansa opinto-ohjaajan avustuksella. Työelämään tutustumisesta
tehtiin kirjallinen sopimus työnantajan kanssa. TET- päivistä pidettiin päiväkirjaa, ja siihen liittyviä
tehtäviä tehtiin opinto-ohjaajan johdolla.

Lisäopetusluokalla opiskeli 30 oppilasta. Oppilaat opiskelivat kaikille pakolliset aineet kahdessa
perusluokassa. Valittavien aineiden ryhmiä oli kaksi samalla hetkellä, ja ne muodostuivat
molempien luokkien oppilaista. Tänä lukuvuonna vastuuopettajina toimivat Auli Sipola ja Jarna
Siljander (elo-marraskuu) ja Eveliina Posio (joulu-toukokuu). Lisäopetusluokilla opiskeltiin
suunnitelmallisesti niin, että jokainen lisäopetusluokan suorittanut oppilas saavuttaisi tavoitteensa
ja voisi hakeutua itselleen mielekkääseen jatkokoulutukseen. Oppimista ja henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman toteutumista tuettiin erilaisin tukitoimin. Kaikki lisäopetuksen opiskelijat
hakivat kevään yhteishaussa jatkokoulutukseen.

Lisäopetusluokkien oppilaat kävivät tutustumassa useisiin toisen asteen oppilaitoksiin. He
vierailivat myös Työ elämään –kesätyötapahtumassa teatterilla. Keväällä vierailimme myös
Byströmin talolla ja tutustuimme oppisopimuskoulutukseen. Aloittelimme myös tiiviimpää
yhteistyötä Nuorisotoimen kanssa. Nuorisotoimen edustajat kävivät pitämässä kokkaus- ja
liikuntahetkiä kymppiluokan opiskelijoille.

Oulussa 27. toukokuuta 2018

Auli Sipola ja Eveliina Posio

Pohjankartanon koulun taidetestaajat 2017
Oulun Pohjankartanon koulun kahdeksasluokkalaiset osallistuivat Taidetestaajat-projektiin viime
syksynä 2017. Taidetestaajat -projekti on suuri ”taidearviointiprojekti”, johon osallistuvat kolmen
vuoden aikana kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset, eli yhteensä noin 200 000 nuorta. Nuoret
pääsivät kokemaan ja näkemään taidetta ja jakamaan yhdessä mielipiteitä erilaisista taideteoksista.
Projektiin kuului ennakkotehtäviä, teatterissa käyminen, ja
jossain taidenäyttelyssä käyminen. Ennakkotehtävänä oli
suunnitella ryhmissä omia keksintöjä, jotka tulevaisuudessa
voisivat olla yhtä mullistavia kuin rautatie aikoinaan. Tuo
ennakkotehtävä oli johdantoa Rautatie nimiselle näytelmälle, jonka kahdeksasluokkalaiset kävivät katsomassa yhdessä luokan kanssa 13.10.
Projektin kohokohta oli matka Oulun ulkopuolelle, esimerkiksi Helsinkiin, jossa kahdeksasluokkalaiset kävivät jossain
kohteessa, kuten Kiasmassa tai Ateneumissa arvostelemassa
ja tulkitsemassa taidetta.
Yleisesti projekti sai positiivista palautetta, mutta ennakkotehtävät eivät saavuttaneet niin suurta suosiota kuin
matka, joka myöskin olisi saanut monien mielestä olla
pidempi, sillä näyttelyissä olisi saanut olla enemmän aikaa
vapaalle kiertelylle ohjatun kierroksen lisäksi. Rautatienäytelmälle nuoret eivät ehkä olleet oikea kohdeyleisö, ja
lopussa näytelmä muuttui monen mielestä liian sekavaksi.
Oppilaiden panostus projektiin oli kutenkin hyvää ja
positiivista. Kokonaisuutena projekti oli hyvä idea sekä hyvin
toteutettu, ikimuistoinen kokemus.
Esa Myllylä, Laura Paaso, Antoniina Matsi

8F:n matka Kiasmaan
Matkustimme marraskuussa Helsinkiin luokkamme kanssa Taidetestaajat-matkalle. Heräsimme jo
viideltä aamulla, koska lento pääkaupunkiin lähti aikaisin. Menimme bussilla lentokentälle, jossa
kaikki puhkuivat jo intoa. Meistä jokainen pääsi turvatarkastuksesta läpi, ja löysimme paikkamme
koneesta. Tunnelma oli tiivis, mutta mustikkamehu piristi kummasti.
Helsingissä menimme ensiksi kaupungille. Aikataulu kävi tiukaksi, mutta alun vaikeuden jälkeen
kaikki pääsivät onnistuneesti Kiasmaan. Menimme suoraan katsomaan ARS17-näyttelyä, jonka
aiheena oli digitaalinen murros. Aluksi kiersimme koko näyttelyn nopeasti läpi ja sen jälkeen
palasimme katsomaan mieleen jääneitä teoksia.
Ensimmäinen teos, joka kiinnitti huomiomme, oli seinä. Siihen oli kuvattu median vaikutusta
ihmisiin. Teos herätti meissä voimakkaita ajatuksia ja hieman surua. Kiinnostuimme myös teoksesta,
jossa oli sellainen mökki, että sen sisälle pääsi. Mökin sisällä pyöri video kolmesta taiteilijasta, jotka

olivat eristäytyneet Lappiin ja jutelleet sieltä aikaisempien taidenäyttelyssä vierailleiden ihmisten
kanssa. Teoksen idea ja toteutus oli hieno.
Tämän jälkeen keskityimme teokseen, joka oli omaperäinen ja hieman sekava video miehistä
tanssimassa erilaisissa ympäristöissä. Meidän piti väitellä parin kanssa niin, että toisen piti vakuuttaa
parinsa siitä, että teos olisi ollut huono, ja toisen siitä, että se olisi ollut hyvä.
Toiseksi viimeinen teos oli ympäri huonetta aseteltuja rikottuja televisioita. Kuvataiteilija oli saanut
inspiraation teokseen nähtyään ahdistavan videon. Meidän piti valita oma lempitelevisiomme ja
perustella omat valintamme. Tehtävä oli mukava. Viimeinen teos, johon keskityimme näyttelyä
kiertäessämme, oli video. Se oli asetettu kaarevasti kolmelle näytölle, niin että kun meni penkille
istumaan, pystyi eläytymään videoon. Ensiksi tuli kauniita luontokuvia ja kuului rauhoittavaa
musiikkia, mutta sitten tuli kauhuosuus.
Menimme vielä pelaamaan Survivor-peliä, joka oli osa näyttelyä ja sitä varten tehty. Peli pohjautui
televisiosarjaan Selviytyjät, ja se vaati selkeää taktiikkaa, jos sen aikoi voittaa. Yksi henkilö ohjaili
pelihahmoamme, ja muut vaikuttivat peliin huutelemalla välillä ristiriitaisiakin ohjeita. Vaikka
saimme kompromisseja tehdyksi, hävisimme silti pelin. Peli oli hyvä, ja sen interaktiivisuus teki siitä
kiinnostavan.
Kokonaisuutena näyttely oli mielestämme hieno ja mielenkiintoinen. Eniten pidimme peleistä ja
rikkoutuneista televisioista. Matkasta jäi hyvä mieli, ja voisimme mennä Kiasmaan uudelleen. Lento
takaisin Ouluun sujui hyvin. Olimme väsyneitä mutta tyytyväisiä. Saimme onneksemme lisää
mustikkamehua. Oulussa lähdimme koteihimme valmistautumaan huomiseen koulupäivään.
Anna, Ella-Irina, Katariina, Pyry ja Teemu 8F

Tukioppilaiden reissu Hietalinnaan
Torstai-iltana 1. helmikuuta innokkaita tukioppilaita alkoi saapua Hietasaareen Suomen Punaisen
Ristin vuokratiloihin. Jätimme kamat sisälle ja lähdimme pihalle leikkimään konkkaa sekä pollaa ja
rollaa. Reippaan ulkoilun jälkeen menimme sisälle lämmittelemään.

Kirsi oli käynyt ostamassa meille lättytaikina-ainekset, joten muodostimme kokkitiimin ja aloimme
pulaamaan taikinan kanssa. Kun muut leikkivät ja ryhmäytyivät iloisina, kokkitiimi tuskaili lättytaikinan kanssa ja yritti tehdä munakkaan makuisista lätyista syömäkelpoisia. Lisäapujen myötä
parantelimme kuitenkin taikinaa ja kahden pitkän tunnin jälkeen lätyt kuitenkin saatiin tehtyä ja
kaikki söivät lättynsä tyytyväisenä.
Kun lätyt tuli syötyä, leikit vielä jatkuivat kello yhteentoista asti, kunnes hiljaisuus alkoi. Pitkän ja
väsyttävän illan jälkeen levitimme makuupussimme ja laitoimme nukkumaan.
Aamulla Ornela herätti meidät Staying alive-biisillä, ja aamupalan jälkeen loputkin tukareista
saapuivat Hietalinnaan. Heti aamusta teimme positiivisuus-laput ja aloimme käydä läpi Positiivinen
nettikäyttäytyminen -tunnin sisältöä.
Seiskaluokkalaisten käydessä tunnin sisältöä, osa kaseista ja yseistä valmistivat lounasta.
Herkullisen lounaan jälkeen luvassa oli vapaata ohjelmaa, osa tukareista oli sisällä ja loput taas
ulkona. Kun kello alkoi tulla kahteen oli paikat jo siivottuna, ja porukka alkoi lähteä pikkuhiljaa
kotia kohti.

Kiitos kaikille tukareille ja erityiskiitos Kirsille, Sannalle sekä Gabrielin isälle.
Alina Akural

Sisaruuskouluhanke kiinalaisen Hangzhoun kaupungin kanssa
Pohjankartanon koulu aloitti tänä lukuvuonna nelivuotisen sisaruuskouluyhteistyön kiinalaisen
Hangzhou School No. 14 kanssa. Yhteistyö on osa Oulun kaupungin neljän peruskoulun laajempaa
sisaruuskouluhanketta. Mukana Pohjankartanon lisäksi ovat Laanilan koulu, Oulujoen koulu ja YliIin koulu. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin syksyllä 2017 kun Oulun kaupungin delegaatio vieraili
Hangzhoun kaupungissa, Kiinassa.
Hankkeen ensimmäinen konkreettinen ilmentymä oli sisaruuskoulumme 20 oppilaan ja kahden
opettajan vierailu Ouluun helmikuussa. Ryhmä vieraili Pohjankartanossa kahtena päivänä ja
oppilaat osallistuivat matematiikan, englannin, kotitalouden, liikunnan sekä musiikin tunneille
omien oppilasryhmiemme mukana. Lisäksi ohjelmaa järjestettiin Laanilan koululla sekä
Timosenkosken luontokoululla. Vierailimme myös Nallikarin talvikylässä. Oppilaat majoittuivat
Pohjankartanon ja Laanilan oppilaiden koteihin ja saivat tutustua suomalaiseen arkeen omissa
majoitusperheissään.

Neljästä kumppanuuskoulustamme järjestettiin myös suunnittelumatka Hangzhoun kaupunkiin
huhtikuussa. Matkalle lähti kahdeksan henkilöä, jokaiselta koululta kaksi. Neljän lennon ja yhden
junamatkan jälkeen kouludelegaatiomme pääsi vihdoin perille Hangzhouhun vain 36 tuntia
lähtömme jälkeen. Ohjelma sisälsi neljänä päivänä vierailut kaikkiin ryhmämme sisaruuskouluihin,
joissa saimme tutustua kiinalaiseen koulujärjestelmään sekä oppilaiden ja opettajien kouluarkeen.
Viidentenä päivänä vierailimme vielä omilla sisaruuskouluillamme ja suunnittelimme hankkeen

konkreettista sisältöä. Matka oli silmiä avaava ja antoi hyvin eväitä käynnistyneeseen
yhteistyöhömme.
Kevään aikana toteutimme myös Kiina-kerhon kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille koulumme
oppilaille yhteistyössä shanghailaisen Mandarin Gardenin kanssa. Opetus tapahtui on-line –
opetuksena on-site –opettajan avustuksella. Kerhossa opeteltiin kiinan kielen alkeita ja myös
tietoa Kiinan kulttuurista saatiin kylkiäisinä. Kokemus oli hyvä ja jatkamme Kiina-kerhotoimintaa
myös tulevana lukuvuonna.
Seuraava konkreettinen tapahtuma tulee olemaan uuden oppilasryhmän vierailu kouluillemme
elokuussa. Pohjankartanon ja Laanilan koulut ovat jo valmistelleet ohjelmaa ja perhemajoitusta.
Hanke on alkanut loistavasti ja odotamme tulevilta vuosilta paljon. Kansainvälinen yhteistyö on
antoisaa ja hyödyllistä alati globalisoituvassa maailmassa.

Mika Haapalainen

Kiinalaisia vieraita Pohjankartanossa 17.-22.2.2108
Sain viestin Wilmassa, jossa kysyttiin, olisinko halukas ottamaan kiinaisia vieraita viikoksi asumaan.
Olin heti ihan innoissani, sillä olin opiskellut kiinaa jo jonkin aikaa. Kotiväelle kävi vieraiden otto ja

aloimme miettimään, mitä ruokaa heille pitäisi tarjota. Päätimme tehdä heille tavallista
suomalaista ruokaa. Pian koitti päivä, jolloin vieraat tulivat. Aluksi he olivat ujoja, hiljaisia ja hyvin
kohteliaita, mutta lopulta heistä tuli rohkeampia ja lauluesityksiäkin pidettiin viimeisenä päivänä.
Hyvin mielin söivät suomalaisetkin ruuat. Olimme huolissamme heidän vähistä vaatteistaan, mutta
kerroimme heille, että pitää pukeutua lämpimämmin ja lainasimmekin vähän lisää vaatteita, niin
aihetta huoleen ei enää ollut.
Kävimme katsomassa jäätynyttä Koitelinkoskea ja syömässä makkaraa, josta he pitivät oikein
paljon. Mäkeä kävimme laskemassa, vaikka oli kova pakkanen. Kylmä ei heitä kuitenkaan
haitannut, vaan päinvastoin. He tykkäsivät kylmästä luultavasti kotikaupunkinsa kuumuuden takia.
He kävivät tutustumassa Pohjankartanon ja Laanilan kouluihin ja sen lisäksi Oulun Lyseon lukioon.
Koulut olivat varmasti erilaisia Kiinan suuriin kouluihin verrattuna oppilasmäärältään ja
opetukseltaan. Koulujen lisäksi he näkivät poroja, Oulun keskustaa ja Nallikarin jäätynyttä merta.
Kävimme Timosenkosken luontokoululla syömässä lisää makkaraa ja tutustuimme Suomen
luontoon. Viimeisenä päivänä kävimme Valveella tekemässä lyhytelokuvia, joita oli hauska katsoa
jälkeenpäin porukalla. Lopulta he jatkoivat matkaansa kohti pohjoista ja sen jälkeen kohti Helsinkiä
ja Kiinaa.

Heidän vierailunsa opetti paljon uutta Kiinasta ja sen kulttuurista. Uusia ystävyyssuhteitakin
muodostui ja intoa kiinan kielen opiskeluun tuli lisää. Haluaisin itse päästä näkemään heidän
kouluaan ja tutustumaan tarkemmin kiinan arkeen.
Elisa Juntunen 9A

Musikaalit
9.D-luokan Risto Räppääjä ja kadonnut lahja -musikaali
Luokkamme aloitti musikaalin suunnittelun keväällä, jonka aiheeksi lopulta päätettiin Risto
Räppääjä. Seuraavaksi aloimmekin jo miettiä käsikirjoitusta sekä roolitusta. Käsikirjoitus valmistui
yhdeksännen luokan syksyllä, Aada Rehnbergin ja Nea Uiton toimesta. Sitten alkoikin jo ahkera
puurtaminen.
Musiikin tunneilla harjoiteltiin musiikkiosuuksia ja äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla käytiin
käsikirjoitusta läpi. Joulun lähestyessä pääsimme tekemään läpikäyntejä juhlasalin lavalle. Aulan
lava olikin käynyt jo ahtaaksi. Vaikka harjoitukset olivat sekä fyysisesti että henkisesti raskaita
ja loukkaantumisiakin tapahtui, silti harjoitusten jälkeen kaikilla oli hymy huulilla.

Pian joulun jälkeen esitykset kolkuttelivat jo ovella. Harjoittelimme hyvin ahkerasti ja jäimme usein
jopa koulun jälkeen harjoittelemaan. Jännitys tiivistyi esitysviikon lähestyessä. Sitten tulikin jo
ensiesitys, ja lapset olivat innostuksesta piukeina, kute mekin! Esitykset menivätkin mainiosti, ja
yleisö oli upeasti mukana!
Musikaaliprojekti paransi luokkamme yhteishenkeä huimasti, ja lähennyimme projektin aikana
erittäin paljon! Kiitos siis kaikille katsojille, musikaalimme ohjaajille Leena Pääkköselle ja Minna
Haapasalolle, sekä tietenkin rakkaalle luokallemme! ❤️
Kirjoittajat: Aada Rehnberg, Alina Akural ja Ilona Holappa

Tuhkimo etsii nimeään -musikaali
Koulussamme nähtiin marraskuussa 9E:n ja 9G:n yhteinen musikaali. Sen on käsikirjoittanut kirjailija
Pirkko Arola ja säveltänyt musiikkiluokan opettaja Maria Viitasaari. Opettajia mukana oli musiikin
lehtori Leena Pääkkönen, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Seija Mertaniemi sekä lehtori Anne
Korhonen hoitamassa käytännön järjestelyjä.
Aloitimme musiikkikappaleisiin tutustumisen jo kahdeksannen luokan keväällä ja jatkoimme
harjoittelua heti yhdeksännelle luokalle siirtymisen jälkeen. Harjoittelimme musiikin tunneilla
selkeästi ja kantavasti laulamista, kun taas äidinkielen tunneilla opettelimme artikuloimaan
käsikirjoituksen tekstiä. Musiikin tunneilla valitsimme esilaulajat ja soittajat bändiin. Suurimman
osan lavasteista teimme itse musiikin ja äidinkielen tunneilla, mutta käytimme myös edellisten
musikaalien lavasteita. Budjettia meillä ei ollut, sillä saimme tehtyä kaiken itse ja toimme rooliasut
kotoa tai lainasimme niitä koululta.
Muutimme käsikirjoitusta alkuperäisestä omannäköisemmäksi ja teimme siitä enemmän lapsille
suunnatun. Lisäsimme siihen omia vuoropuheluja ja otimme joitakin alkuperäisiä pois sekä
lyhensimme muutamia kohtauksia, jotta musikaalista ei tulisi liian pitkä.

Kun käsikirjoituksen muutokset olivat valmiina, aloimme tehdä sovitusta ja katsoa, mitkä kappaleet
tulevat mihinkin kohtaan. Esitimme kappaleita sekä laulun kanssa että instrumentaaliversioina, ja
useita kappaleita soitettiin myös monin eri muodoin. Yritimme saada säestykseenkin hieman
variaatiota. Joissakin kappaleissa säesti koko bändi ja joissakin vain piano tai viulut. Lisäksi
mietimme, miten eri kohtauksiin voisi saada tunnelmaa tekemällä erilaisia ääniefektejä.
Harjoitukset etenivät aluksi melko hitaasti jatkuvasti tulevien muutosten takia. Ne saatiin kuitenkin
kunnolla käyntiin, kun suunnitelmat olivat selvillä. Vaikka emme voineet harjoitella ihan niin paljon,
kuin olisimme halunneet, harjoitukset kuitenkin sujuivat ja lopputuloksena oli mainio musikaali.

Näyttelijät valittiin suurimpiin rooleihin koe-esiintymisten kautta. Valinnat teki Leena Pääkkönen,
Samuli Rekilä ja Seija Mertaniemi. Pienempiä rooleja jaettiin myöhemmin tarpeen mukaan
halukkaille. Päärooleja olivat muun muassa Tuhkimo, prinssi, ilkeät siskopuolet ja äitipuoli.
Pienempiä rooleja olivat esimerkiksi metsän eläimet, kuninkaalliset ja isovanhemmat.
Musikaalia esitettiin 21. ja 23. marraskuuta kaiken kaikkiaan seitsemän näytöstä, joista kaksi oli
iltanäytöksiä. Ensi-iltaan saimme kunniavieraiksi sekä käsikirjoittajan että säveltäjän. Esityksissä
roolihenkilöt eivät käyttäneet äänentoistoa, sillä emme kokeneet sitä tarpeelliseksi. Myös säveltäjä
Maria Viitasaari antoi meille erinomaista palautetta tästä ratkaisusta. Yleisöä oli ihan vauvasta
vaariin. Päiväkoti-ikäiset lapset pitivät paljon esityksistä ja musikaalin hahmoista. Myöskin
kouluikäiset lapset ja nuoret sekä aikuiset pitivät esityksestä. Saimme paljon positiivista palautetta
näyttelystä, koreografioista, asuista sekä musiikista.
Kun aloitimme musikaalin työstämisen, se oli hieman hankalaa, sillä kaikki eivät tunteneet toisiaan
ja halusimme musikaaliin eri asioita. Tehtyämme kompromisseja saimme yhteistyön sujumaan, ja
musikaalista tuli erittäin hyvä fiilis. Oppimiskokemuksena tämä oli aivan loistava, koska meidän piti
opetella tulemaan toimeen kaikkien kanssa sekä tehdä kompromisseja. Näitä taitoja sekä monia
muita opimme musikaalia tehdessämme, ja ne tulevat varmasti auttamaan meitä myös
tulevaisuudessa. Epäonnistumisia ei tullut paljoa, mutta ne joita tuli, auttoivat meitä olemaan
parempia seuraavissa esityksissä.
9E:n ja 9G:n puolesta
Hanna Meissner, Hanna Ruha ja Ornela Tomety 9G

Pekka Töpöhäntä

8E- luokkalaiset tekivät musikaalin Pekka Töpöhännästä. Ohjaajina toimivat Sirpa Tuomivaara,
Maarit Tohmola ja Minna Haapasalo. Aloitimme suunnittelemisen noin. vuosi sitten, katsomalla
Pekka Töpöhäntä -elokuvan. Puoli vuotta sitten muokkasimme valmiista käsikirjoituksesta oman
näköisemme. Valitsimme roolit ja aloitimme käymään käsikirjotusta läpi suullisesti. Valitsimme laulut ja myöhemmin aloitimme harjoittelemaan itse näytelmää luokassa. Kun musikaalin puheosuudet
ja laulut alkoivat sujua, siirryimme lavalle harjoittelemaan myös näyttelemistä. Pidimme ensimmäiset näytökset viikolla 15, ja tämän kevään viimeiset näytökset perjantaina 11.5. menivät hyvin.
Claudia Turtinen

Ysien teatterivierailu
Kävimme 6.4.2018 9a- ja 9c -luokkien kanssa Oulun kaupunginteatterissa katsomassa Saiturinäytelmän. Esitys alkoi kello yhdeltä ja kesti noin kolme tuntia väliajan kanssa. Kokemus oli
mielenkiintoinen ja esitys hyvä, mutta loppua kohden näytelmä oli hieman pitkästyttävä sen
pituuden takia.
Esitys kertoi yksinäisestä, varakkaasta ja rahanahneesta vanhasta miehestä, Saituri Harpagonista, ja
hänen lapsistaan Cléantesta ja Élisestä sekä kylän asukkaista. Harpagon yritti naittaa itselleen
nuoren tytön, Marianen, joka oli rakastunut hänen poikaansa Cléanteen. Ihmisten välisiltä kärhämiltä ei selvitty, ja poliisitkin jouduttiin kutsumaan paikalle. Loppu oli kuitenkin onnellinen, ja kaikki
saivat sen, mitä halusivat.
On hienoa, että koulumme antoi meille mahdollisuuden tutustua näytelmäkulttuuriin.
Suosittelemme kyseistä näytelmää kaikille, sillä esitys sisälsi paljon huumoria ja dramatiikkaa.
Näytelmää oli hauska seurata. Kaiken kaikkiaan kokemus oli erittäin mieluinen.
Aada Alatalo ja Milla Höynä 9a

Musiikkivierailuja ja konsertteja
Anssi Tikanmäki orkestereineen esiintyi juhlasalissa 6.11.2017. Konsertissa kuultiin klassikoiksi
muodostuneita kappaleita sarjasta Maisemakuvia Suomesta.
Musiikkiluokkien joulukonsertti yhdessä Madetojan musiikkilukion kanssa keräsi tuomiokirkon
täyteen kuulijoita 11.12.2017. Konsertin teemana oli suomalainen joulu. Hittikimara -kevätkonsertti
pidettiin Madetojan salissa 3.5.2018 yhdessä Rajakylän koulun 7.-9. musiikkiluokkien kanssa.

9D,9E,9F ja 9G kävivät tutustumassa orkesterimuusikon työhön ja seuraamassa Oulu Sinfonian
orkesteriharjoituksia Madetojan salilla 17.5.2018.

Koululla kävi vieraita Oulun ystävyyskaupungista Leverkusenista. Nuorisopuhallinorkesterin
konsertti juhlasalissa 24.5.2018 keräsi suuren suosion vauhdikkaalla ohjelmistollaan.

Valkoiset polut -kuorotapahtuma
Lauantaina toukokuun 5. päivä vietettiin Ouluhallissa Valkoiset polut -kuorotapahtumaa.
Osallistuimme tapahtumaan jotakuinkin samaan kokoonpanolla kuin Suomi 100 -juhlaan joulukuun

alussa. Saavuimme paikalle kymmeneltä, jonka jälkeen yli
1000 laulajan harjoitukset alkoivat. Myöhemmin mukaan
liittyi myös mukaan konservatorion puhallinorkesteria
Virtuoso. Paikalla esiintyjiä oli alakoululaisista lukiolaisiin.
Itse konsertti meni melko hyvin. Konsertti oli lähes loppuun
myyty. Vaikeimmatkin laulut sujuivat hyvin. Suuressa
kuorossa oli mahtavaa laulaa!

Ronja Portaankorva 9e, Ruusa Hekkala 9e ja Vilhelmiina
Kauppila 9e

Kestävää kehitystä tukemassa
Kaupunginkirjaston ja -teatterin ympäristössä järjestettiin tiistaina 29.5. Toivon agenda 2030 tapahtuma, jossa oululaiset lapset ja nuoret tekivät kestävän kehityksen teemoja näkyväksi
toiminnallisella ja vaikuttavalla tavalla. Päivän ohjelmaan sisältyi työpajoja, esityksiä ja keskusteluja,
ja aurinkoisena päivänä järjestetyssä tapahtumassa vieraili yli tuhat oululaista lasta ja nuorta
opettajineen ja ohjaajineen.
Pohjankartano näkyi ja kuului tapahtumassa tanssi- ja musiikkiesitysten kautta. Koulumme
oppilailta nähtiin kirjaston ja teatterin lavoilla niin vaikuttavaa soolobalettia kuin vahvoja tulkintoja
eri musiikkityylejä edustavista kappaleista aina bluesrockista souliin ja nykyhitteihin saakka. Kiitos
mukana olleille laulajille, soittajille ja tanssijoille hienoista esityksistä.

Pohjankartanon yläasteen kuoro Baltiassa 14.-18.5.2018
Päätimme juhlistaa kuoron 40-vuotiasta kuoroamme tekemällä konserttimatkan Latviaan ja Viroon.
Matkalle osallistui 31 oppilasta ja kaksi opettajaa sekä kuusi muuta henkilöä. Matkan aikana kuorolla
oli neljä konserttia. Esiintymässä kävimme Pihtiputaalla, Pärnussa ja Sejassa sekä Latvian Suomen
suurlähetystössä.
14.5.2018
Aamulla bussimme piti lähteä 7.30 liikkeelle. Vaan kaikkien yllätykseksi eipä lähtenyt. Kuski sai
painaa kaasua, että ehtisimme tasan kymmeneksi Pihtiputaalle konsertoimaan. Saavuttuamme
Pihtiputaalle juoksimmekin suoraan bussista lavalle. Konsertoinnin jälkeen kaikilla alkoikin olla nälkä
ja pitkän odottelun jälkeen pääsimmekin syömään. Myös jätskiä. Ruokapaikallamme Vaajakoskella
oli 28 astetta lämmintä, mutta onneksi huippubussissamme oli kaiken muun lisäksi hyvä ilmastointi.
Matka jatkui rattoisasti kohti viimeistä pysähdystä, jossa käytiin vaihtamassa vaatteita ja tekemässä
eväitä. Sitten kuski saikin taas vaihteeksi painaa lauta pohjassa terminaaliin, ja ehdimmekin laivaan
viisi minuuttia ennen porttien sulkeutumista. Laivassa kaikilla oli aikaa ”tsillailla” kunnolla ennen
ruokaa. Buffettiin pääsimme ryntäämään 20.30 ja sen jälkeen olikin maha täynnä aamuun asti.
15.5.2018
Tänään aamulla heräsimme laivan
käytävältä
kantautuvaan
Leenan
laulamaan Jaakko kulta -lauluun. Laivan
aamupalabuffet oli huikea ja sillä
saimme täytettyä energiavarastomme
lähes koko päiväksi. Laivalta lähdimme
ajamaan kohti Riikaa, ja matkalla
pysähdyimme
myös
katsomaan
Tallinnan laululavaa, jonka mahtavalla
akustiikalla avasimmekin jo ääniä
päivää varten. Päivän aikana meillä oli
kaksi konserttia. Ensimmäinen oli
Ulejoen koululla, jossa oli paljon
innokasta yleisöä. Toinen konsertti oli
Sejan taidekoululla Latviassa pie-nessä
Sejan kylässä. Konsertissa esiintyi myös
taidekoulun oppilaita. Koulun oppilaat
ja hen-kilökunta olivat äärimmäisen
ystävällisiä ja konsertin jälkeen
lähdimmekin uusien ystä-viemme
kanssa katsomaan yli 500-vuotiasta
valtavaa tammea, jonka jälkeen
majoituimme Konventa Sēta nimiseen
hotelliin. Päivä oli pitkä, kuuma ja
konserteissa olo tuntui ajoittain jopa
tukalalta, mutta kaikesta selvittiin ja
päivä oli mahtava!

16.5.2018
Aamulla heräsimme hotellista ja lähdimme aamupalalla. Aamupalan jälkeen lähdimme kävellen
kohti vanhan kaupungin nähtävyyksiä. Kävimme katsomassa Vapauden muistomerkin, Mustapäiden
talon ja Pyhän Pietarin kirkon. Sen jälkeen saimme kierrellä vapaasti vanhassa kaupungissa, ja
suorittaa ostoksia. Parin tunnin kuluttua lähdimme ripeällä tahdilla kävelemään kohti ruokapaikkaa.
Tässä vaiheessa meille kerrottiinkin, mitä edellisenä yönä oli tapahtunut: kuskimme oli kadottanut
bussin avaimet! Eikä busseihin tietenkään ole kuin yhdet avaimet... Avaimia oltiinkin sitten metsästelty puolen yön jälkeen soittelemalla respassa taksiyhtiöitä läpi. Bussimme kun oli parkkeerattu
kolmen kilometrin päähän, oli kuski tullut hotellille taksilla. Kuski kävi myös etsimässä avaimia
bussilta, tuloksetta. Seuraavana aamuna jatkettiin vielä taksipalveluiden läpisoittelua. Respan
työntekijä alkoikin jo väsyä soitteluun, mutta hänet lahjottiin pienellä rahasummalla. Kun mukaan
lisättiin myös korvaus avainten tuojalle, saatiin avaimet eräältä taksikuskilta takaisin! Syötyämme
hyppäsimme erittäin kiireisesti bussiin, jossa helpottunut kuskimme oli, puimme kuoropuvut päälle
ja lähdimme esiintymään Suomen Suurlähetystölle. Esityksen jälkeen meille esiteltiin taloa ja
suurlähetystön toimintaa. Keikan jälkeen suuntasimme ostoskeskukseen shoppailemaan, ja siinä
hurahtikin pari tuntia. Kävimme hotellilla, ja lähdimme vielä syömään illallista. Sen jälkeen
kiertelimme vielä itseksemme hieman vanhaa kaupunkia, ja yhdeksään mennessä kaikki olivat
palanneet ostoksineen hotellille.

17.5.2018
Aamulla heräsimme väsyneinä klo. 7:00 ja säikähdimme suuresti puhelinsoittoa, jota luulimme
varoitushälytykseksi. Onneksi se oli vain Riitta, joka soitteli aamutuimassa meidän kuulumisiamme.
Lähdimme yhä unisina aamupalalle puoli kahdeksan aikoihin ja söimme hyvää ruokaa. Sää oli
mainio, sillä aurinko paistoi ja linnut visersivät kauniisti. Nousimme iloisin mielin linja-autoon ja

matka oli rattoisa. Pysähdyimme matkan varrella olevaan kauppaan ja ostimme jäätelöä. Jäätelö oli
maukasta ja matka jatkui vielä 10 km, kunnes jäimme syömään paikalliseen ravintolaan. Ruoka sai
pisteitä 3.5/5 tähteä. Jälkiruokadonitsi sai kuitenkin täydet pisteet. Pihalla Hanski teki huimia
korttitemppuja. Siitä matka jatkui vielä muutaman tunnin ja lopulta saavuimme Tallinnaan puoli
neljän aikaan. Majoittauduimme nopeasti ja lähdimme siitä sitten suoraan tutustumaan
pienemmissä porukoissa Tallinnan vanhaan kaupunkiin ja shoppailemaan. Vanha kaupunki oli hieno
ja siellä oli upeita rakennuksia ja maisemia. Tutustumisen jälkeen lähdimme etsimään ruokapaikkaa
ja porukka hajaantui eri paikkoihin syömään. Me menimme Vapiaanoon, joka oli ihan kelpo paikka.
Ruuan jälkeen palasimme hotellille puoli kymmeneksi. Loppu ilta meni nopeasti, vaikka Suomen
jääkiekkopeli ei näkynytkään Virossa. Nukahdimme nopeasti pitkän päivän jälkeen tyytyväisinä.
18.5.2018
Viimeisenä päivänä saatiin nukkua vähän pidempään, ennen kuin paluumatkamme alkoi. 2,5 tunnin
laivamatka sujui nopeasti, mutta bussissa huomattiin, kuinka väsyneitä kaikki todella olivat.
Bussimatka sujui rennosti ja mukavasti. Kuorolaiset kiittivät matkan valvojia ja bussikuskia pienillä
muistamisilla. Matkalla pysähdyttiin pari kertaa pienille tauoille ja syömään. Loppumatkasta
muistelimme taakse jäävää loistavaa kuororeissua. Kiitos kaikille kuorolaisille ja valvojille
onnistuneesta matkasta!

Liikuva koulu ja oppilasurheilu 2017-2018
Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Valtakunnallisena tavoitteena on, että kaikki Suomen koulut lähtisivät mukaan aktiivisemman ja viihtyisämmän
koulupäivän toteuttamiseen. Tällä hetkellä kaikki Oulun koulut ovat mukana toiminnassa ja valtakunnallisestikin 87 % kouluista on jo mukana liikkuva koulu -ohjelmassa.
Liikkuvassa koulussa painotetaan oppilaiden osallisuutta, oppimista ja istumisen vähentämistä eli
toiminnallisuutta. Koulumme on ollut mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -toiminnassa jo
alusta asti eli viisi vuotta. Olemme kokeilleet monenlaisia juttuja, joista osa on toiminut ja osa ei.
Tavoitteena tälle kouluvuodelle oli saada pitkä välitunti lukujärjestyksiin, viritellä kerhotoimintaa
vähän liikkuville, kouluttaa opettajia toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöön sekä lisätä
oppilaiden aktiivisuutta toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Lukuvuosi 2017-2018 käynnistyi remontin keskellä, mutta kuitenkin niin, että kaikki opetus
järjestettiin Pohjankartanossa. Lukujärjestyksiin saatiin jokaiseen päivään yksi pitkä välitunti keskelle päivää. Näin oppilailla on taas ollut mahdollisuus pelailla pihapelejä koulumme sisäpihalla tai
siirtyä pitkällä välkällä liikuntasaliin purkamaan energiaa vaikkapa sisäfutiksen tai koripallon kautta.
On ollut hienoa seurata sitä intoa, mikä monilla oppilailla on ollut pitkällä välkällä – on juostu kilpaa
salin ovelle odottamaan valvojaa ja posket punaisina on jatkettu koulupäivää välkän jälkeen.
Välituntiliikunta on lähtenyt pyörimään aika lailla omatoimisesti myös Pohjankartanon aulassa, jossa
on tänä vuonna pelailtu hyvin aktiivisesti pingistä, pöytäkiekkoa ja pöytäfutista.
Elokuun lopussa pidettiin koko koulun syysliikuntapäivä. Seiskaluokkalaiset pääsivät tutustumaan
uusiin luokkatovereihinsa tukioppilaiden vetämien ryhmäytymisleikkien ja erilaisten kisailujen
myötä. Kahdeksasluokkalaisille järjestettiin metsäretki Sanginjoelle. Ilma ei ollut paras mahdollinen,

mutta hienosti nuoret kiersivät metsäreitin marjoja poimien. Myöhemmin näistä marjoista leivottiin
Suomi 100 -leivonnaisia kakkukerhossa ja tarjottiin leivonnaiset itsenäisyysjuhlaruokailun
yhteydessä. Ysiluokkalaiset tutustuivat syysretkipäivän aikana kaupungin kulttuuritarjontaan
kävellen ja pyöräillen.
Syyskuussa kaikki kasiluokkalaiset osallistuivat Be Active -päivään Hollihaan puistossa. Päivän aikana
oppilaat kiersivät toimintapisteillä, joissa he pääsivät kokeilemaan erilaisia lajeja, kuten miekkailua,
frisbeegolfia, skeittausta jne. Koulumme oppilaita oli myös tapahtumassa avustajina, kuten
lukuvuoden aikana myös monissa muissa koululiikunnan tapahtumissa.
Lokakuussa pääsimme mukaan Nuorten Akatemian järjestämään osallisuuskoulutukseen, johon
osallistui kolmisenkymmentä koulumme oppilasta. Koulutuspäivän tavoitteena oli vahvistaa
nuorten osallisuutta ja innostaa oppilaiden oma-aloitteisuutta koulupäivän viihtyvyyden
parantamiseksi. Opettajille järjestettiin vastaava koulutus. Marraskuussa opettajat pääsivät
yliopiston järjestämään koulutukseen, jonka aiheena oli toiminnallisuuden lisääminen oppitunneille
ja sen vaikutukset mm. oppimiseen ja kouluviihtyvyyteen.
Joulukuussa liikunnan ilmoitustaululle ilmestyi ”liikkuva
joulukalenteri”. Joka päivälle
oli uusi oppilaiden ideoima liikunnallinen haaste. Syyslukukausi huipentui oppilaskunnan
järjestämiin joulutanssiaisiin
Pohjankartanon aulassa. Oppilaat olivat pukeutuneet upeisiin juhla-asuihin. Oppilaskunta oli koristellut aulan tunnelmalliseksi
tanssiaissaliksi
jouluvaloineen ja koristeineen.
Tanssiaisissa nähtiin tansseja
laidasta laitaan – niin liikuntatunneilla harjoiteltuja salonki- ja paritansseja kuin
myös discoa ja hip hoppia sekä
muita vastaavia tanssilajeja.
Valinnaisliikuntaryhmien tytöt
olivat suunnitelleet yhteistanssin, joka oli opetettu
ennen tanssiaisia kaikille luokille liikuntatunneilla. Yhteistanssi ja letkajenkka keräsivät
tanssilattialle suurimman osan
koulun oppilaista ja voi kyllä
todeta, että tunnelma oli
mahtava!

Talviliikuntapäivä pidettiin maaliskuun lopulla. Osa oppilaista lähti Syötteelle laskettelemaan ja
hiihtämään. Koululle jääville oppilaille järjestettiin liikunnallinen päivä ulko- ja
sisäliikuntapisteineen. Oppilaita oli liikkumassa sisäaktiviteettipuisto SuperParkissa, keilaamassa
Heinäpään keilahallilla, pelaamassa jalkapalloa, luistelemassa, hiihtämässä ja kävelyllä. Erikoisiin
lajeihin on tutustuttu myös liikuntatunneilla: on käyty kokeilemassa tankotanssia, itsepuolustusta,
kuntopotkunyrkkeilyä ja käyty pelaamassa Megazonessa.
Oppilasurheilun puolella muutamat koulumme oppilaat saavuttivat mitaleja Oulun yläluokkien
yleisurheilumestaruuskisoissa: Aino Korhonen (7E) juoksi upeasti voittajaksi 60 metrin juoksussa.
Hopeasijoille pääsivät Isa Lammassaari (8E) korkeushypyssä ja Veera Moilanen (7C) kuulassa ja
Severi Ronkainen (9C) pituudessa. Pronssia pokkasivat Rasmus Knuutila (9C) 800 metrin juoksussa
ja Eevi Kainulainen (7F) kuulassa. Rasmus juoksi vielä pronssia Koululiikuntaliiton PohjoisPohjanmaan mestaruuskisoissa Iissä samaisella 800 metrin matkalla. Lukuvuoden aikana koulumme
oppilaita osallistui useisiin Oulun koulujen välisiin palloiluturnauksiin. Pojat pärjäsivät
sulkapallokisoissa: Jimi Goman (8A) ja Eemil Takalo (8D) voittivat kasiluokkalaisten sarjassa kultaa 4pelissä ja Jimi vei vielä lisäksi mestaruuden 2-pelissäkin. Tytöt pääsivät mitaleille joukkuepeleissä:
koripallossa voitettiin mestaruus ja hallijalkapallossa sijoitus oli kolmas. Oulun koulujen
suunnistuskisoissa Eemil Takalo (8D) ja Otto Jantunen (8D) voittivat parikisan.

Huhtikuun lopulla järjestettiin koulumme juhlasalissa Koululiikuntaliiton Power Mover –tanssikisan
Pohjois-Suomen aluekisa. Koulumme oli mukana suunnittelemassa päivää ja oppilaita oli niin
toimitsijoina, juontajina kuin tuomaritehtävissäkin. Tapahtuman väliajalla tanssittiin Pohjankartanon aulassa myös kaikille liikuntatunneilla aiemmin opetettu Power Mover –yhteistanssi. Itse
kisaan osallistui koulustamme kolme tanssiryhmää, jotka kaikki pääsivät Helsingissä toukokuun
lopulla järjestettävään valtakunnalliseen finaaliin!

Opettajakunnan liikuttaminen ja hyvinvointi on myös huomioitu koulumme arjessa. Opettajille on
järjestetty muutamia tutustumisia liikunnallisiin aktiviteetteihin. Lisäksi osa opettajista on käynyt
pelaamassa koulumme liikuntasalissa säännöllisesti sählyä koko vuoden.
Toukokuun lopussa kaikki yhdeksännet luokat lähtivät leirikoulumatkoille eri kotimaan kohteisiin.
Kaikkien luokkien ohjelmassa oli jonkinlaista liikunnallista aktiviteettia sekä ulkoilua. Seitsemäs- ja
kahdeksasluokkalaisille järjestettiin samalla viikolla retkipäivä, jonka ohjelman kukin luokka
suunnitteli itse. Monella tähänkin päivään liittyi paljon ulkona liikkumista, erilaisia leikkejä ja pelejä
sekä mukavaa yhdessäoloa.

Kuluva lukuvuosi päätetään koko koulun Brännboll-turnaukseen. Kaikki luokat pelaavat ensin
luokkatasomestaruuksista ja loppuhuipennuksena on jo perinteeksi muodostunut ysien ja opettajien välinen perinteinen haastepeli. Nähtäväksi jää, kummat voittavat tämän vuoden mestaruuden.
Koulumme on sitoutunut jatkamaan Liikkuva koulu -toimintaa, ja hyviksi koetut toiminnat pyritään
säilyttämään koulumme arjessa. Ensi vuonna oppituntien pituus muuttuu 75 minuutin mittaiseksi,
joten se tuo uuden opetussuunnitelman kanssa mukanaan uusia haasteita toimin-nallisuuden
lisäämiseksi oppitunneille. Toivottavasti saamme paljon uusia ideoita toiminnallisuuden ja liikkuvan
koulupäivän toteuttamiseksi niin oppilailta kuin vanhemmiltakin.
Liikkuvaa kesää toivottaen Pohjankartanon Liikkuva koulu -tiimi

Luokkaretket ja leirikoulut
9.A:n luokkaretki
Maanantaina 21.05.2018 9a luokka lähti Oulun Rautatieasemalta luokkaretkelle kohti Tamperetta.
Luokkaretken kohdetta ja ohjelmaa oli mietitty pitkään ja silloin koitti vihdoin se päivä, johon tämä
kaikki mietintä oli johtanut. Juna lähti asemalta varttia vaille yhdeksän aikaan, ja matka oli meluisa,
mutta kuitenkin melko nopea. Perillä oltiin kahdentoista jälkeen, yhden aikaan. Maanantai kului
Tamperetta ja Scandic Hotel Rosendahlia tutkiessa. Rautatieasemalle tultuamme kaikki lähtivät
kaupunkiin etsimään itselleen syötävää lounaan edestä. Hotellille siirtymisen jälkeen opet
takavarikoivat kaikki huoneiden alkoholit, ja myöhemmin kävelimme urheiluopisto Varalaan
päivälliselle. Sen jälkeen myöhemmin illalla kokoonnuttiin vielä järven rannalle iltapalalle ja taisipa
siinä pari tyyppiä meinata tippuakin siihen järveen.
Tiistaina oli vuorossa Särkänniemipäivä, joka kaikkien mielestä oli varmasti ylivoimaisesti paras.
Keli oli lämmin ja huvipuistossa oli hauskaa. Käytiin siinä aiemmin vierailulla myös Tampereen tuomiokirkossa. Illalla hotellille tilattiin pizzaa, jota kaikki olisivat varmaan mieluummin halunneet
nauttia hotellin sisällä kuin ulkona nurmella, mutta menihän se aika siinäkin. Kuultiin myös oppilasesitelmää Näsinneulasta ja Särkänniemestä.

Keskiviikkona vierailtiin Varalan Flowparkissa kiipeilemässä. Lounas syötiin reissun yhteydessä samassa paikassa, jonka jälkeen siirryttiin hotellille, ja sieltä myöhemmin kävelylenkille Tampereen
keskustan ympäristöön. Sinä aikana kuultiin hieman historiaa kaupungista, ja sen jälkeen oli vapaata shoppailuaikaa. Moni varmasti teki löydöksiä Ratinan kauppakeskuksen kaupoista, joita ei Oulusta löydy. Illalla hotellilla osa kävi uimassa, ja osa ei meinannut saada mentyä nukkumaan, kun
käytävillä juoksenteli porukkaa jostain muusta koulusta.

Torstaina koitti lähtö takaisin Ouluun. Monelle ajatus omasta sängystä hotellin pölkkyjen jälkeen
taisikin olla hyvinkin houkuttava.

9C-luokan retki Tampereelle 23.5.25.5.2018
Pääsimme retkelle poikkeuksellisen lämpimässä kevätsäässä. Koskaan aiemmin ei toukokuussa ole
ollut kolmeatoista hellepäivää! Nyt tällainen ihme oli totta. Oulun rautatieasemalta lähdimme
ennen kuutta junalla Tampereelle, eikä matka vienytkään kuin neljä tuntia. Matkalaisia oli 16
poikaa ja 9 tyttöä, kaikki mukana. Perillä tutustuimme oppaan johdolla Laukon toriin,
kauppahalliin, Finnlaysonin ja Tampellan tehdasmiljöisiin sekä Tuomiokirkkoon, jonka arkkitehtuuri
ja maalaukset tekivät meihin kaikkiin vaikutuksen. Majoituimme Pyynikin kaupunginosassa hotelli
Rosendahliin, jossa saimme nauttia mukavuuksista kahden vuorokauden ajan. Hurvittelimme
Särkänniemessä torstaina. Perjantaina kiipesimme maailman korkeimmalle soraharjulle ja
katselimme eteemme avautuvia maisemia Pyynikin näkötornista ja Pispalasta. Kiitokset hyvin
käyttäytyneille oppilaille ja heitä paimentaneille valvojille Markulle ja Jarille!

Näkymä Näsinneulasta
Jari K

Minnan mussukoiden reissu Vuokattiin
MA 21.5
Maanantai-aamuna bussi starttasi koulun pihasta klo 8.22. Kuskinpaikalla istui kaikkien rakastama
M.A.K.E Matka-Make! Vuokattiin saavuttuamme pääsimme heti huoneisiimme ja syömään. Ruuan
jälkeen suurin osa kerääntyi terassille ottamaan aurinkoa, ja jotkut heittivät talviturkkinsa.
Seuraavaksi suuntasimme kohti seikkailupuistoa! Siellä vietimme parisen tuntia ratoja suorittaen.
Rohkeimmat uskalsivat jopa mennä paljon pelätyn seiskaradan (tai puolet siitä), joka oli koko
puiston vaikein rata. Illalla pelailimme vielä sisällä BallBounceria, KinBallia sekä kaupunkisotaa.
Raskaan päivän jälkeen kaikki olivatkin jo niin väsyneitä, että uni tuli todella nopsaan.
TI 22.5
Tiistai-aamu alkoi railakkaasti temppusirkuksen parissa. Kaikki olivat erittäin innoissaan erilaisista
sirkusvälineistä ja mukaansatempaavasta ohjelmasta!!:) Päivällä kävimme suorastaan kuumina
pelatessamme paintballia. Kaikki ottivat osumaa, mutta hauskaa oli! Sen jälkeen viileä uimareissu
teki todellakin terää! Illalla kävimme vielä heittelemässä vähän frisbeetä erilaisiin paikkoihin, kuten
lampeen ja puihin. Osa osui lopulta jopa koreihin! Viimeinen ilta sujui rattoisasti pizzapartyjen ja
jalkapallon parissa.
KE 23.5
Lopulta koittikin jo lähtöaamu. Aamulla sängystä nouseminen oli vaikeaa, mutta sieltäkin lopulta
ylös päästiin. Heti aamutuimaan menimmekin melomaan ja soutelemaan järvelle. Viimeinen
uimareissukin tehtiin. Lounaan jälkeen lähdimmekin kotia kohti. Viimehetken yhteiskuvien jälkeen
matka alkoi M.A.K.E Matka-Maken tarinatuokion saattelemana. Sitten saavuttiinkin jo Ouluun ja
joukko väsyneitä ysiluokkalaisia lähti kukin omaan sänkyynsä keräämään voimia seuraavaan
koulupäivään.
KIITOS KAIKILLE 9D-LUOKKLAISILLE SEKÄ MINNALLE JA PRINSESSA KUKKOSELLE<3333

Aada Rehnberg, Iina Kurkinen ja Sofia Pasma

9E:n luokkaretki Vuokattiin
Tiistai 22.5.2018
Luokkaretkipäivän aamuna osa luokastamme saapui koululle 10.15 mennäkseen Karjasillan Lidliin
tekemään tarvittavat ostokset reissua varten. Me loput tulimme paikalle yhdeltätoista syömään
kouluruokaa ja tekemään vielä muutamia viimehetken valmisteluja. Kahdeltatoista luokkaretkibussimme lähti sitten kohti Vuokattia. Bussissa kuuntelimme musiikkia luokallemme
ominaiseen tyyliin, eli nupit kaakossa ja laulamalla mukana. Matkalla meitä kohtasi ensimmäinen
vastoinkäyminen, kun valvojamme Minna Pessala ilmoitti Vuokatin Hesburgerin olevan suljettu
kaikkina luokkaretkemme päivinä. Perille saavuimme noin kello 15, minkä jälkeen kävimme nopeasti
viemässä tavaramme mökkeihin. Bussimme vei meidät syömään Amarilloon, josta sitten kävelimme
erittäin täysien vatsojen kera keilahallille. Keilatessa aika kului nopeasti, ja pian kävelimmekin jo
takaisin majoituspaikkaamme. Illalla monet kävivät uimassa, ja saunakin lämmitettiin monessa
mökissä.

Keskiviikko 23.5.2018
Keskiviikkona heräsimme turhan aikaisin, koska aamupalan piti olla syöty kymmeneen mennessä.
Hieman aikataulusta lipsuen aloitimme leiriolympialaiset noin kello 11. Urheilulle jäi kuitenkin hyvin
vähän aikaa, sillä päätimme lähteä pizzalle. Pizzeriassa meni noin kaksi tuntia, sillä palvelu oli
"hieman" hitaanpuoleista. Ruoan jälkeen suurin osa luokasta suuntasi kylpylään, loput kävivät
kaupassa ja uskaliaimmat jopa urheilemassa. Kylpylässä aika meni nopeasti allasbaarissa
istuskellessa. Kylpylän jälkeen menimme taas syömään. Ravintolassa oli erittäin hyvä palvelu ja
ruokakin oli hyvää. Ruokailun jälkeen kuuntelimme hetken Naisten poikien hittejä, minkä jälkeen
lähdimme kävelemään takaisin mökeillemme. Illalla pidimme leiriolympialaiset loppuun ja

paistoimme makkaroita ja vaahtokarkkeja nuotiolla. Olympialaisten voittajat palkittiin ja häviäjiä
rangaistiin soveliain menetelmin. Olympialaisten jälkeen hengailimme yhdessä ja lopulta
annoimme yön tulla.
Torstai 24.5.2018
Torstaiaamuna heräsimme väsyneinä ja vihaisina edellisyön valvomisesta johtuen. Aamupäivä meni
mökkejä siivoillessa ja aamupalaa sekä lounasta syödessä. Jotkut ehtivät jopa pelata brännbollenia.
Bussin tultua kävimme luokanvalvojamme Seijan kehotuksesta ostamassa kaikille jäätelöt ja
hakemassa Katinkultaan unohtuneen puhelimen. Bussimatka alkoi väsyneissä merkeissä, mutta
matkan edetessä tunnelma muuttui riehakkaaksi ja jopa hieman haikeaksi. Hyvän reissun jälkeen
saavuimme koululle noin kello 17 väsyneinä, mutta onnellisina.
Kiitokset luokkaretkestä 9E-luokalle, Minna Pessalalle ja Sari Merihaaralle!
Saaga Räihä ja Vilhelmiina Kauppila

9F Leirikoulu Virpiniemessä
Päivä 1.
Saavuimme Virpiniemeen kimppakyydeillä syötyämme koululla ja majoituimme mökkeihin.
Majoituttuamme menimme pelailemaan polttopalloa ja kaupunkisotaa leikkikentälle. Sitten koitti
päivän kohokohta, ruokailu. Nautiskelimme loistavat lihapullat ja perunamuusit. Sen jälkeen
kävimme uimarannalla ja osa uskalsi jopa pulahtaa! Loppuilta vietettiin jalkapallon ja muun vapaaajan tekemisten merkeissä.

Päivä 2.
Hyvin nukutun yön jälkeen heräsimme oikein pirteinä aamupalalle klo. 7.50. Sen jälkeen
matkamme jatkui bussilla Raksilan Huikiaan kiipeilypuistoon. Paluumatkalla kävimme kaupassa
ostamassa iltapalaa. Päästyämme ehjinä takaisin Virpinimeen syömään maittavia paholaisen
broileripihvejä. Pääsimme myös testailemaan seinäkiipeilyä. Illalla pelailimme jälleen jalkapalloa ja
teimme kaikkea muuta kivaa. Kun kerran golf-kentän liepeillä olimme, halukkaat pääsivät
tutustumaan golfin alkeisiin Maaritin osaavalla opastuksella. Illalla paistelimme makkaroita
nuotion äärellä. Rankan päivän jälkeen uni maistui makeasti.
Päivä 3.
Aamulla herätys soi 7.30 ja aamupala oli kahdeksalta. Oikein maukkaan luksusaamupalan jälkeen
lähdimme laskeutumaan köydellä mäkihyppytornista!! Se oli pelottavaa mutta huiman hauskaa!
Tämän jälkeen hieman siivoiltiin mökkejä ja käytiin syömässä ja siinä se sitten oli, lähdön hetki oli
koittanut. Kiitimme kaikkia hyvästä leiristä ja lähdimme kotia päin kimppakyydein.
Luokan puolesta Iida K & Viivi K

9G luokkaretki 2018
Maanantaiaamupäivänä 21.5.2018 lähdimme lentokoneella kohti Helsinkiä. Helsinki-Vantaan
lentoasemalta matkustimme junalla Hotel Arthuriin, jätimme tavaramme sinne ja lähdimme
nälkäisinä syömään aasialaiseen ravintolaan, joka sijaitsi lähellä hotelliamme. Syönnin jälkeen
lähdimme seikkailemaan Helsingin keskustaan ja kävimme mm. Helsingin tuomiokirkolla, torilla ja
Esplanadin puistossa. Loppuilta oli vapaa-aikaa, jolloin saimme vapaasti kulkea Helsingissä. Illalla
suunnittelimme seuraavan päivän ohjelman, minkä jälkeen menimme vähitellen nukkumaan.
Tiistaiaamu alkoi Timo Tapiaisen vapaaehtoisella aamulenkillä, johon osallistui lähes puolet
luokasta. Sen jälkeen söimme aamupalan ja lähdimme luonnontieteelliseen museoon. Museossa
vietimme pari tuntia, minkä jälkeen menimme pienemmissä porukoissa syömään itse
valitsemiimme ruokapaikkoihin. Syötyämme ruuan saimme hetken vapaa-aikaa, kunnes lähdimme
Linnanmäelle. Linnanmäellä sai olla korkeintaan viisi tuntia, jonka aikana ruokailu tapahtui
itsenäisesti. Kolme luokkalaistamme vierailivat Linnanmäen sijasta Kiasmassa sekä katsoivat
Mamma Mia! –musikaalin.
Keskiviikon aloitimme samaisella aamulenkillä, mutta väkeä osallistui tällä kertaa vähemmän.
Ohjelmassa oli aamupalan jälkeen Ateneum –taidemuseo ja Kansallismuseo, jossa oli nostalginen
Barbie-näyttely. Ruokailun jälkeen menimme käymään lautalla Suomenlinnassa. Siellä söimme
jäätelöt ja kiertelimme vapaasti. Illalla söimme meksikolaisessa Santa Fe –ravintolassa, minkä
jälkeen osa lähti seikkailemaan metrolla.
Torstaiaamulla aamulenkille osallistui yhtä paljon porukkaa kuin ensimmäisenä aamuna. Lenkillä
kiersimme Kaisaniemen puiston ja sen viereisen vesialueen. Syötyämme aamupalan menimme
Musiikkitalolle, jossa meille pidettiin esittelykierros. Saimme tutustua myös Sibelius-Akatemian
tiloihin. Tästä eteenpäin meillä oli vapaa-aikaa ruokailuun asti. Osa meni käymään Kiasmassa.
Söimme ruuan samassa rakennuksessa kuin ensimmäisenä päivänä mutta eri ravintoloissa. Sitten

haimme tavaramme hotellilta, menimme junalla lentokentälle ja lähdimme lentokoneella kohti
Oulua. Pääsimme kotiin seitsemän jälkeen illalla.

Minttu Jämsä ja Lauralotta Seebeck

STIPENDIT 2.6.2018
Kunkin päättöluokan parhaasta päättötodistuksesta 50 euron stipendi koulun
stipendirahastosta
9A

Ahola Iida

9C

Niemelä Fanni

9D

Akural Alina

9E

Nissinen Vilma

9F

Sekiguchi Matias

9G

Ylitalo Minttu

Koulun parhaasta päättötodistuksesta 50 euron stipendi koulun stipendirahastosta
Ylitalo Minttu 9G
Eniten kymppiluokalla peruskoulun keskiarvoaan korottaneelle 50 euron stipendi koulun
stipendirahastosta
Kinnunen Lauri 10 B
Koulun stipendirahastosta annetaan menestyksellisestä oppilaskuntatoiminnasta 30 euron
stipendi
Putkonen Sara 9F

Koulun stipendirahastosta annetaan menestyksellisestä tukioppilastoiminnasta 30 euron
stipendi
Tomety Ornela 9G
Kauppahuone Candelin -säätiön 150 € stipendit
Akural Alina 9D

Archer Gabriel 9F

Koulumusiikin tuki ry antaa 30 euron stipendin menestyksellisistä musiikkiopinnoista
Holappa Ilona 9D

Saarenkunnas Heta 9G

Kanniainen Klaus 9G

Sekiguchi Matias 9F

Liimatta Ilona 9G

Smolander Pekka 9F

Moilanen Oona 9D

Siekkinen Jonne 9F

Näveri Sulo 9G

Toppi Sara 9E

Pohjankartanon yläasteen kuoro antaa 50€:n stipendin seuraaville:
Alaruikka Inka-Sofia 9F

Mikkonen Anni 9F

Heikkilä Josefiina 9F

Paloranta Venla 9E

Hekkala Ruusa 9E

Portaankorva Ronja 9E

Jokitalo Elena-Amalia 9E

Puroila Seela 9E

Kauppila Vilhelmiina 9E

Rautio Edit 9E

Kyyriäinen Iida 9F

Räihä Saaga 9E

Pohjankartanon yläasteen kuoro antaa 30€:n stipendin seuraaville:
Alaollitervo Iida 9F

Junttila Salli 9A

Ijäs Vilhelmiina 9F

Kaleva Venla 9G

Musiikki-Kullas Oy antaa 20 euron lahjakortin musiikkiopinnoista
Soinilehto Kalle 9G
Lions Club Oulu antaa 200 euron stipendin matemaattisten aineiden menestyksellisistä
opinnoista
Ylitalo Minttu 9G
Oulun Kickboxing ry antaa 50 € stipendin menestyneelle koululaisurheilijalle
Knuutila Rasmus 9C
Oulun Kickboxing ry antaa 50 € stipendin esimerkilliselle koululiikkujalle
Heinonen Heta 9E

Oulun Rotaryklubi ry muistaa 100 euron stipendillä kymppiluokkalaista lisäluokkaopintojen
tavoitteellisesta hyödyntämisestä ja toivottaa menestystä jatko-opintoihin
Kärkkäinen Heidi 10B
Oulun Rakrem Oy antaa 50 euroa teknisen työn menestyksellisistä opinnoista
Karjalainen Joel 9C
VSU maisema-arkkitehdit Oy antaa 100 euroa 8.luokan oppilaalle erityisen oivaltavasta
kuvallisesta viestinnästä
Sitomaniemi Anna 8F
Kustannusosakeyhtiö Otava antaa kirjalahjat kirjallisuusdiplomin suorittaneille
Annunen Iina 9F

Ijäs Vilhelmiina 9F

Ilola Natalia 9G

Jääskeläinen Jenna 9C

Mikkonen Anni 9F
MAOL (matemaattisten aineiden opettajien liitto) antaa 20 euron stipendin mielenkiintoa
matemaattisia aineita kohtaan osoittaneelle, kiitettävästi matemaattisten aineiden opinnoista
suoriutuneelle oppilaalle
Liimatta Ilona 9G
Taloustaitokilpailun palkittavia ovat seuraavat:
Sekiguchi Matias 9F
Mikkonen Anni 9F
Liimatta Ilona 9G
SuperPark Oulu Oy lahjoittaa päiväliput tsempparioppilaille
Ilola Natalia 9G
Viheriävaara Vilho 9A

