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1.1

Oulun aikuislukio
Rehtori Panu Kela
Apulaisrehtori Päivikki Halla-aho
Apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso
Koulun perustamisvuosi:
Koulumuodon muutokset:
 Luokkajakoinen, keskikoulun ja
lukion käsittävä Lassinkallion
yhteiskoulun iltalinja 1965
 Luokaton iltalinja 1972
Koulun ylläpitäjä:

1.2

p. 044 703 9388
p. 044 703 9733
p. 044 703 9375
1965
 Lassinkallion lukion iltalinja 1974
 Kastellin lukion iltalinja yhdistettiin 1992
 Oulun iltalukio 1989
 Oulun aikuislukio 1994
Oulun kaupunki vuodesta 1974

Opiskelijatilastot 20.1.2016
Perusopetuksen opiskelijat
Varsinaiset
39
Aineopiskelijat
55
Yhteensä
94






Lukion opiskelijat
Varsinaiset
Aineopiskelijat
Yhteensä

378
977
1493

Aikuislukion koko opiskelijamäärä 20.1.2015 oli 1493.
Uusia opiskelijoita on kirjattu tänä lukuvuonna 859.
Lukuvuonna 2014–2015 aikuislukiossa on opiskellut yhteensä 1987 opiskelijaa.
Etälukiossa on opiskellut yhteensä 324 opiskelijaa ja vankilakoulussa 61 opiskelijaa.
Ylioppilastutkinnon suoritti syksyllä 2014 hyväksytysti 39 opiskelijaa ja keväällä 2015
136 opiskelijaa
.
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2

Oulun aikuislukio – 50-vuotinen taipale Tie tietoon ja taitoon

O

ulun aikuislukion 50. toimintavuosi oli ensimmäinen lukuvuosi uudessa Kastellin monitoimitalossa. Viime kesänä muutimme tavaramme ja toimintamme Merikosken koululta uusiin hienoihin tiloihin. Aikuislukion väki on tottunut monenlaisiin toimintaympäristöihin ja muutoksiin.

Tämä muutos oli hyvään suuntaan ja sen tuomat lisätehtävät jaksoi hyvin puurtaa. Hyvää kannatti odottaa
ja sen eteen kannatti nähdä vaivaa. Kastellin monitoimitalon yhteisö on jo nyt osoittanut olevansa enemmän kuin tekijöidensä summa. Yhteistyö Kastellin toimijoiden kesken tuottaa uutta oppimista ja lisäarvoa
toimintaan. Talon ovet ovat käyneet arkena ja pyhänä aamusta iltaan. Tästä on hyvä edetä tulevaan lukuvuoteen.

A
K

ikuislukion ruotsin lehtori Liisa Pekkala jää eläkkeelle. Liisa on ollut vahvasti vaikuttamassa eLukion kehittämiseen ja kouluttanut kollegoita verkko-opetuksen saloihin. Lukuisat opiskelijat muistavat Liisan ruotsin oppimisen tukikursseilta lukio-opintojen aikana ja viime vuosina oppimisen

tukeminen on jatkunut yliopiston valmentaville kursseille saakka.

iitän Oulun aikuislukion puolesta yhteistyökumppaneitamme tuloksekkaasta yhteistyöstä sekä
päättäjiä ja opetustoimen hallintoa toiminnan tukemisesta. Haluan osoittaa suuret kiitokset Oulun
aikuislukion koko henkilökunnalle sitoutumisesta työhön ja halusta kehittää toimintaa edelleen.

Tulevana syksynä juhlistamme Oulun aikuislukion 50-vuotista taivalta Oulussa. Juhlallisuudet huipentuvat
6.-7.11.2015 pidettäviin Iltakoulujen opettajien yhdistyksen järjestämiin koulutuspäiviin Oulussa.
Lämpimät onnittelut tänä keväänä valmistuneille!
Aurinkoista ja rentouttavaa kesää,

Panu Kela
rehtori
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Oulun IOY-päivät ja Oulun aikuislukion 50-vuotispäivät 6.11.2015 Oulussa

O



Olun aikuislukion on nuorten ja aikuisten oppilaitos, jossa voi suorittaa perusasteen tai lukion tai keskittyä vain yhden aineen, esimerkiksi jonkin kielen, opiskeluun. Lukuvuonna 2014–
2015 aikuislukiossa opiskeli kaikkiaan 1987 opiskelijaa.

Rehtori Panu Kela ottaa vastaan 50-vuotisonnittelut Paula
sivéniltä Rovaniemen aikuislukiosta.
Kuva ©Marja Elina Jaronen

O

ulun aikuislukio juhli 6.-7.11.2015
50-vuotispäiviään järjestämällä Iltakoulujen opettajien yhdistyksen
neuvottelupäivät. Neuvottelupäivien teemana
oli Aikuislukion identiteetti. Aikuislukioissa opiskelevien taustat voivat olla hyvin monenlaiset.
Opinnot ovat keskeytyneet ehkä montakin kertaa johtuen erilaisista sosiaalisista ja terveydellisistä syistä. Myös maahanmuuttajien määrän
lisääntyminen näkyy aikuislukioissa.





Iltakoulujen opettajien yhdistyksen osallistujat ovat Kastellin monitoimitalon aulassa IOY-päivien aloituskahveilla.
Aktiivisen keskustelun lomassa vaihdettiin kuulumisia
puolin ja toisin. Kuva ©Marja Elina Jaronen

Neuvottelupäivillä luennoivat Vesa Puuronen
rasismista, Päivi Kuuva Temperamentista sekä
Petteri Pietikäinen hulluuden historiasta. Mielenterveysongelmiin uudenlaista näkökulmaa toi
Jarmo Stoorin kirjoihin pohjautuva musiikkiesitys. Esiintyjien käsittelemät teemat koettiin tärkeiksi ja ajankohtaisiksi. Luennoitsijat saivat vastatakseen suuren määrän kysymyksiä ja keskustelu esimerkiksi temperamenttien näkymisestä
työyhteisöissä jatkui pitkään.

IOY-päivä aloitettiin alkutaukojumpalla Kastellin monitoimitalon auditoriossa. 1. rivissä oikealla edessä Oulun
aikuislukion rehtori Panu Kela jumppaa innokkaana mukana. Kuva ©Marja Elina Jaronen

5

P

erjantai-iltana 6.11.2015 juhlittiin 50-vuotiasta Oulun aikuislukiota hyvän ruuan ja
Rommakko -yhtyeen musiikin kera
ravintola Rauhalassa. Onnitteluja
saatiin useilta aikuislukioilta, Iltakoulujen opettajien yhdistykseltä ja Aikuislukioiden Rehtorien yhdistykseltä. Oulun kaupungin terveiset juhliin
toi lukiojohtaja Pekka Fredriksson.
Tapahtumaan osallistui aikuislukioväkeä niin Rovaniemeltä kuin
useilta Etelä-Suomen paikkakunniltakin. Neuvottelupäivät ovat aikuislukioiden opettajille

Rommakko-yhtye esiintymässä juhlavieraille
Kuva ©Marja Elina Jaronen
tärkeä mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja saada tukea
muilta samankaltaisessa ympäristössä toimivilta. Samalla
kaikkialta Suomesta tulleet opettajat saivat mahdollisuuden tutustua Oulun aikuislukion uusiin hienoihin
tiloihin arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisessa Kastellin monitoimitalossa.



Oulun aikuislukion 50-vuotisjuhlailtaa vietettiin Rauhalassa iloisissa tunnelmissa. Pöydässä aikuislukion opettajia: vasemalla
ruotsin, filosofia, elämänkatsomustiedon opettaja Sari Heikkilä, oikealla etualalta taaksepäin matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori Ritva Ylipahkala, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja erityisopettaja Erja Pietikäinen, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä opettaja Jaana Seppä, matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Mika Kauranen ja matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori Jukka Jylhä-Ollila. Kuva ©Marja Elina Jaronen

Oulun aikuislukion 50-vuotisjuhlatunnelmia
6.11.2015 Rauhalassa



Vasemmalla takana ruotsin lehtori Liisa Pekkala, apulaisrehtori Tarja Mäkipaaso, koulunkäynnin ohjaaja Raita Linnovaara,
äidinkielen ja kirjallisuuden sekä inarinsaamen opettaja Henna
Aikio ja ruotsin kielen lehtori Anne Kela.
Kuva ©Marja Elina Jaronen





Oulun aikuislukion opettaja Heikki Hallanoro laulaa
ja säestää pianolla 50-vuotisjuhlissa yleisölleen
Kuva ©Marja Elina Jaronen

Oulun aikuislukion 50-vuotisjuhlayleisöä nauttimassa musiikkiesityksestä tunnelmallisen Rauhalan miljöössä.
Kuva ©Marja Elina Jaronen

Laura Hallanoro
Oulun aikuislukio
biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja
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Opettajien kulttuurimatka Viron Haapsaluun 31.7. – 2.8.2015

4

O

ulun aikuislukiosta mukana matkalla olivat Päivikki Halla-aho,
Laura Hallanoro, Heikki Hallanoro ja Tiina Sauvola. Matkalle
osallistui aikuislukioiden opettajia Haapsalusta, Tallinnasta,
Jelgavasta ja Riikasta.



Matkan aikana oli mahdollisuus käydä kuuntelemassa Haapsalun
bluesfestivaalin Augusti Bluusin konsertteja.
Kuva ©Päivikki Halla-aho



Vasemmalta lukien Tiina Sauvola, Laura
Hallanoro ja Päivikki Halla-aho luontoretkellä
ja tutustumassa luontokouluun,
Silma Natural Education Centre.
Kuva ©Heikki Hallanoro

 Matkalle osallistuneet ryhmäkuvassa Haapsalun kaupungintalolla. Kuva ©Laura Hallanoro

Laura Hallanoro
Oulun aikuislukio
biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja
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Opiskelijat loihtivat Oulun aikuislukion 50-vuotisjuhlalehden Kakkuja ja Serpentiinejä Oulun aikuislukion 50-vuotisjuhlalehti

O

ulun aikuislukio täytti syksyllä 6.11.2015 50 vuotta.
Juhlavuosi otettiin teemaksi lukioon valmistavan koulutuksen mediakurssilla, johon osallistuivat myös perusasteen toisen vuoden opiskelijat. Opettajat Anne Kela ja
Henna Aikio ohjasivat opiskelijat kirjoittamaan uutisia syksyn
ajan tapahtumista mutta myös selvittämään koulun taustaa. Osa
opiskelijoista haastatteli koulusta jo valmistuneita opiskelijoita.
Lopuksi lehden nimestä vielä järjestettiin nimikilpailu, jonka
voittajaksi äänestettiin Kakkuja ja serpentiinejä. Tässä siis syksyn
kuulumisia aikuisten perusasteelta, lukioon valmistavasta koulutuksesta ja lukiostartilta.

Lehdessä on juttuja mm. seuraavista aiheista:
 Vuoden peruskouluopintojen jälkeen ammattiopistoon
 Yaasmin Mahamed Huseenin haastattelu
 Koulunkäynninohjaaja Raita

 Klikkaamalla etusivua pääset
lukemaan lehteä

 Lukio avaa ovia
 Retkipäivä Hailuotoon
Päivi lisää kuvat kun saat hennalta!
Ks. kotisivut kansio Z /50vlogo hae rehtorin sivulle

Henna Aikio
Oulun aikuislukio
aikuisten perusasteen, lukiostartin ja
lukioon valmistavan opinto-ohjaaja
opetusaineet suomi toisena kielenä ja inarinsaame
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5.1

Opetuslautakunnan kokoonpano /ok pj 28.4.2016

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

5.2

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

Tilaisuudet
Syksyn ylioppilasjuhla 4.12.2015
Ammattiin valmistuvien kevään ylioppilasjuhla 3.6.2016
Kevään ylioppilasjuhla 4.6.2016

5.3

Henkilökunta
Koulusihteerit
Jaakkonen Päivi, Lomu Pilvi, Sallinen Leena
Koulukäynnin ohjaaja
Linnovaara Raita
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5.4

Opettajat

Nimi

Opetusaineet

Aikio Henna

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, opinto-ohjaaja perusaste

Alexaki Maria

KM, tuntiopettaja

espanja

Annanolli Laura

FM, tuntiopettaja

englanti

Haapamäki Hanna

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Halla-aho Päivikki

FM, lehtori, apul.rehtori

historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto

Hallanoro Heikki

FM, tuntiopettaja

matematiikka, fysiikka

Hallanoro Laura

FM, tuntiopettaja

biologia, maantiede, terveystieto

Hattukangas Virpi

FM, tuntiopettaja

englanti

Hautajärvi Tarmo

FM, lehtori

matematiikka, fysiikka, kemia

Heikkilä Sari

FM, tuntiopettaja

filosofia, ruotsi

Heikkinen Pirjo

FM, lehtori

ruotsi, englanti

Hepomäki Seija

KM, TaM,tuntiopettaja

kuvataide

Jaronen Marja Elina

FM, KM, tuntiopettaja

psykologia, terveystieto, vs. opinto-ohjaus ilta ja etäopetus kevät 2016

Joki Sirpa

KM, opo, tuntiopettaja

psykologia, opinto-ohjaus perusaste ja iltaopetus syksy 2015

Junes Piia

FM, tuntiopettaja

matematiikka, fysiikka, kemia

Jylhä-Ollila Jukka

FM, lehtori

matematiikka, fysiikka, kemia

Jäntti Mirja

FM, tuntiopettaja

matematiikka, tietotekniikka

Kaketti Maarit

FM, tuntiopettaja

fysiikka

Karsikas Marita

FM, lehtori

äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Karvonen Ulrika

FM, tuntiopettaja

suomi toisena kielenä, virkavapaalla

Katekeetta Anu

FM, tuntiopettaja

saame

Kauranen Mika

FL, tuntiopettaja

matematiikka, fysiikka, kemia

Kela Anne

FM, lehtori

ruotsi, suomi toisena kielenä

Kela Panu

FM, rehtori

matematiikka

Keränen Heikki

FM, tuntiopettaja

yhteiskuntaoppi

Keskitalo Marjo

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Knihtilä Aila

KM,MO, tuntiopettaja

musiikki

Kuusikko Marita

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Kyösti Vuokko

FM, tuntiopettaja

ruotsi

Laakko Eveliina

KK, tuntiopettaja

espanja

Lantto Anni

KM, tuntiopettaja

psykologia, teveystieto

Lehtola Minna

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Lounatjoki Jonna

HuK, tuntiopettaja

englanti

Marttila Titta

FM, tuntiopettaja

yhteiskuntaoppi, historia, elämänkatsomustieto

Meissner Liisa

FM, lehtori

saksa, englanti

Mikkola Kari

FM, tuntiopettaja

fysiikka

Mäkipaaso Tarja

FL, lehtori, apul.rehtori

fysiikka, matematiikka, ammattilukion opinto-ohjaus

Nikula Anne

FM, tuntiopettaja

englanti, ruotsi, italia

Ojala Markku

LitM, tuntiopettaja

liikunta

Palokangas Jorma

FM, lehtori

matematiikka, kemia, fysiikka

Pekkala Liisa

FM, lehtori

ruotsi

Pelkonen Anitta

FM, lehtori

ranska, englanti

Pietikäinen Erja

FM, YTM, eo., lehtori

äidinkieli ja kirjallisuus, kirjasto, erityisopettaja

Piironen Anna-Kaisa

FM, tuntiopettaja

fysiikka, kemia, matematiikka

Pihkakoski Pirkko

FM, lehtori

englanti

Rahkonen Natalia

HuK, tuntiopettaja

englanti

Ranta Elina

FM, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Rehumäki Marjut

FM, lehtori

venäjä

Rinta-Paavola Jaakko

FM, tuntiopettaja

biologia, maantiede

Saukkonen Aili

FM, tuntiopettaja

venäjä
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Nimi

Opetusaineet

Sauvola Tiina

FM, tuntiopettaja

biologia, maantieto, terveystieto

Seppä Jaana

FM, tuntiopettaja

suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus

Säkkinen Kaisa-Leena

FM, tuntiopettaja

terveystieto, yhteiskuntaoppi, psykologia

Takahashi Erika

tuntiopettaja

japani

Timlin Tina

TaM, kuvataide

kuvataide

Teerikangas Matti

FM, tuntiopettaja

liikunta

Uusitupa Niina

TaM, tuntiopettaja

terveystieto

Vaaramo Miina

Huk, tuntiopettaja

äidinkieli ja kirjallisuus

Xi Yanhong

KTM, tuntiopettaja

kiina

Ylipahkala Ritva

FM, lehtori

matematiikka, fysiikka, kemia

5.5

Stipendit

Stipendit 4.12.2015:
Oulun aikuislukion 50-vuotisrahaston stipendit: Kaisu Häyrynen, Arttu Ahmala, Reeta Haaraniemi, Heikki Myllykangas, Joni Pätsi
Oulun aikuislukion opiskelijakunnan stipendi: Minna Mäenkoski
Kirjapalkinto: Kaisu Häyrynen, Ukko-Pekka Peura, Niko Ylinen
Kauppahuone Candelinin lahjoittama stipendi: Annika Karhumaa

Stipendit 4.6.2016:
Oulun aikuislukion stipendit: Teijo Jokikokko, Ali Osman, Annamari Paananen,
Andrea Peltokorpi, Riku Saastamoinen, Antti Toiv ari
Oulun aikuislukion opiskelijakunnan stipendi:
Youse Ghorbany f, Katariina Partala, Mustafa Sheikho,
Kauppahuone Candelinin lahjoittama stipendi: Tuomas Jurvakanen
Nordean stipendi: Vesa Karppinen, Inka Karvonen, Andrea Peltokorpi
Oulun seurakuntayhtymän lahjoittama stipendi:Pyry Houni, Mostafa Rahi mi
Yrittäjyysstipendi: Vesa Karppinen
Oulun rakennustekniikan säätiön stipendi: Ville Kumpulainen, Antti Koivupalo
Sverigekontakt i Finland rf:n lahjoittama kirjalahja: Antti Koivupalo
Editan kirjalahja: Laura Autio, Kalle-Matias Autio, Sonja Balsiene, Joonas Juntunen, Suvi
Kenttälä, JohannaLaakonen
Helsingin sanomain säätiön lehtilahja:
Riina Tauriainen
Otavan kirjalahja: Karoliina Karjalinen, Jasmin Te rvaskanto,
12

SanomaPron lahja:Siina Kähkönen, Miia Kortessalo
Oulun aikuislukion kirjalahja: Tuomas Jurvakainen,
Jani Tapio, Annamari Paananen
Pohjola Nordenin kirjalahja: Johanna Alanen
WSOY:n kirjalahja: Janika Schroderus
Kalevan lehtilahja: Anna-Sofia Kuusisto
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6
6.1

Perus- ja lukio-opetuksen tuntijako
Perusopetuksen tuntijako syksystä 2005 lähtien

I KAIKILLE YHTEISET AINEET
Pakolliset
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
A1-kieli
(1
B1-kieli
(2
Matematiikka
Uskonto tai elämänkatsomustieto

4
8
6
8
1

Valinnaiset
kurssit

Koulukohtaiset
kurssit

1
2
1
2

4
1
1

II VALINNAISET AINEET
Historia
Yhteiskuntaoppi
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantieto

3
2
3
4
3
3

1
2
1
1
1
1

III MUUT AINEET JA AIHEKOKONAISUUDET
B2-kieli
Tietotekniikka
Suomi toisena kielenä
Opinto-ohjaus
Terveystieto
Kuvaamataito
Musiikki
Liikunta

(3

2
4

1
1

5
29
11
1
1
1
1

Yhteensä vähintään 44 kurssia.
Valinnaisista aineista on opiskelijan otettava vähintään neljä. Opiskelija voi osallistua opintoohjaukseen.
1) A1-kieli on englanti
2) B1-kieli on ruotsi
3) B2-kieli on saksa, ranska, venäjä, espanja tai italia
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6.2

Lukio-opetuksen tuntijako syksystä 2005 lähtien
Pakolliset
kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus
Suomi äidinkielenä
Suomi toisena kielenä
Kielet
A1-kieli
B1-kieli
B2-kieli
B3-kieli
Japani
Kiina

(1
(2
(3
(4

Matematiikka
Lyhyt oppimäärä
Pitkä oppimäärä
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Filosofia
Luonnontieteelliset aineet
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantiede
Psykologia
Muita lukion tehtävään kuuluvia aineita
Musiikki
(6
Kuvataide
(6
Liikunta
(5
Terveystieto
(5
Tietotekniikka
Yrittäjyysopinnot
Opinto-ohjaus

Valinnaiset
kurssit

Koulukohtaiset
kurssit

5
5

4
4

6
5

3
3
10
10

6
10

2
3

3
3

1
3
1
1

4
3
3
3

1
2
1
1

1
1
2
1

7
4
3
3
5

1
3
1
1
2

2

1
6
6
2

2
2
1
1

5
3
7–8
9
3
3–6
4
3

Yhteensä vähintään 44 kurssia, alle 18-vuotiaana lukion aloittaneella vähintään 48.
Opiskelija voi osallistua opinto-ohjaukseen.
1) A1-kieli on englanti tai saksa
2) B1-kieli on ruotsi
3) B2-kieli on saksa, ranska, venäjä, espanja tai italia
4) B3-kieli on saksa, ranska, venäjä, espanja, italia tai kiina
5) Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneen opiskeluohjelmaan kuuluu yksi kurssi.
6) Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneen opiskeluohjelmaan kuuluu yksi kurssi molemmista tai
kaksi toisesta.
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Solidaarisuustekoja perusasteelta ja lukioon valmistavasta koulutuksesta

N

uorten akatemia tarjosi kouluille mahdollisuutta solidaarisuustarina-videotyöpajoihin. Oulun
aikuislukion perusasteen ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat kunnian olla Oulussa ensimmäinen ryhmä, jolle videotyöpaja toteutettiin maaliskuussa.

Myöhemmin maaliskuussa myös toisen vuoden
opiskelijat ja lukioon valmistavan sekä luvastartin
opiskelijat pääsivät pohtimaan solidaarisuusteemoja ja tekemään omat videotrailerinsa. Päivän aikana
Nuorten akatemian kouluttajat haastoivat opiskelijat miettimään, mitä solidaarisuus on ja suunnittelemaan ja toteuttamaan omat solidaarisuutta kuvaavat videotrailerinsa iPadeilla. Kaverin auttaminen, rehellisyys ja koulukiusaaminen nousivat tärkeinä teemoina opiskelijoiden huikeissa videoissa.

Katso trailerit alla olevista linkeistä!



Nuorten Akatemian solidaarisuuskouluttaja Tiia Hyvälä ohjaa
opiskelijoita trailerin käsikirjoittamisessa.

Oikea tie - tarina solidaarisuudesta
https://www.youtube.com/watch?v=Ara9EGqA6Xc&index=17&list=PLjv7JlvQreY3zrckUMjnv826rq6mW243W

Antaisitko anteeksi? - tarina solidaarisuudesta
https://www.youtube.com/watch?v=19INW8c5wBw&index=15&list=PLjv7JlvQreY3zrckUMjnv826rq6mW243
W

Auttaminen - tarina solidaarisuudesta
https://www.youtube.com/watch?v=c3pfXqHZ6fo&index=16&list=PLjv7JlvQreY3zrckUMjnv826rq6mW243W

Auta kaveria - tarina solidaarisuudesta
https://www.youtube.com/watch?v=rwDSzRserAg&list=PLjv7JlvQreY3zrckUMjnv826rq6mW243W&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=m6BDJJwePF4&list=PLjv7JlvQreY3zrckUMjnv826rq6mW243W&index=13

Älä varasta - tarina solidaarisuudesta
https://www.youtube.com/watch?v=LTfc7B8ECEM&list=PLjv7JlvQreY3zrckUMjnv826rq6mW243W&index=14

Koeviikko - tarina solidaarisuudesta
https://www.youtube.com/watch?v=rwDSzRserAg&list=PLjv7JlvQreY3zrckUMjnv826rq6mW243W&index=12

Henna Aikio
Oulun aikuislukio
aikuisten perusasteen, lukiostartin ja lukioon valmistavan opinto-ohjaaja
opetusaineet äidinkieli&kirjallisuus, suomi toisena kielenä, inarinsaame
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Elokuvia auditoriossa tiistaisin

S

yyslukukaudella Kastellin monitoimitalo auditoriossa näytetään
ilmaiseksi elokuvia. Elokuvat ovat
tiistaisin klo 16:15. yhteensä
kymmenen elokuvaa, esimerkiksi
suomalaisia, ruotsalaisia ja amerikkalaisia elokuvia. B ryhmä, luva ja lukiostartti
käyvät katsomassa kaksi elokuva joiden nimet
ovat Luokka ja Joutilaat.

Saad & Yaasmin
Oulun aikuislukio, aikuisten perusasteen päiväopetuksen opiskelijat

9

Eteenpäin –messuilla Ouluhallissa

O

ulun aikuislukion perusasteen opiskelijat menivät katsomaan erilaisia
ammatteja Ouluhalliin
Eteenpäin-messuille.
Messut olivat 9.10.2014.
Opiskelijat tutustuivat oppilaitosten
esittelypisteisiin. Messuilla oli esimerkiksi ammattikouluja ja Oulun lukioiden
esittely.

Yasmin Abdullahi. Abdi nuur
Oulun aikuislukio, aikuisten
perusasteen päiväopetuksen
opiskelijat
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Oppimista luokkahuoneen ulkopuolella

S

uomea voi oppia missä vain, ja siksipä aikuisten
perusasteen, lukioon valmistavan ja lukiostartin
opiskelijat viedään joka jaksossa koulun seinien
ulkopuolelle oppimaan. Elokuussa koko porukka vietti
ryhmäytymispäivän Kierikkikeskuksessa. Ensimmäisen
vuoden opiskelijat pääsivät tutustumaan heti syksyn alussa pääkirjastoon yhteiskuntaopin ja suomen kurssin yhteydessä. Historian ja suomen kursseilla puolestaan käytiin
Pohjois-Pohjanmaan museossa. Opinto-ohjauskurssilla
vierailtiin Eteenpäin-messuilla ja työnhakutapahtumissa.
Marraskuussa toisen vuoden opiskelijat viettivät viikon
työpaikoilla TET-viikollansa ja ennen yhteishakua pääsivät
vielä vierailemaan esim. OSAOlla, Palvelualan opistolla ja
Diakoniaopistolla.
 Retkipäivä Kierikkikeskukseen 19.8.2014

F

ysiikan, kemian ja matematiikan opiskelu onnistuu esimerkisi tiedekeskus Tietomaassa. Ensimmäisen vuoden opiskelijat
kävivät tammikuussa tutustumassa Tietomaan tarjontaan ja pitivät näkemästään. Toisen
vuoden opiskelijat sen sijaan menivät käräjäoikeuteen yhteiskuntaopin tunnilla seuraamaan yhden tapauksen oikeudenkäyntiä, jota
pystyttiin analysoimaan yhteiskuntaopin lisäksi
myös suomen ja elämänkatsomustiedon tunneilla.

E



Opiskelijat tutustumassa Tietomaahan

nsimmäistä kertaa aikuisten perusasteen historiassa
opiskelijat pääsivät tänä keväänä myös teatteriin.
Kirjallisuuden kurssilla oli luettavana Tuomas Kyrön
Mielensäpahoittaja ja Oulun kaupunginteatteri esitti sopivasti Kyrön kirjoihin perustavaa näytelmää Mielensäpahoittaja. Niinpä huhtikuussa toisen vuoden opiskelijat,
lukiostarttilaiset ja lukioon valmistavan opiskelijat sukelsivat Mielensäpahoittajan maailmaan Vinttikamarin katsomossa. Huolimatta nopeasti puhutusta monologista, joka
osittain oli murteella puhutta ja hanurimusiikin taustalleen peittämää, opiskelijat kehuivat kokemusta.
Monelle se oli ensimmäinen teatterikäynti - tai ainakin ensimmäinen teatterikäynti Suomessa.
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S

ekä opettajat että opiskelijat nauttivat mahdollisuuksista oppia ja
opettaa suomea ja muita oppiaineita koulun ulkopuolella. Kastellin monitoimitalossa oman luokan ulkopuolella on vierailtu mm. kirjaston avoimien ovien päivässä eläviä kirjoja haastattelemassa, kirjaston lukupäivänä Kastellin
alakoulun kolmosluokkalaisten kanssa
Topeliuksen satuja lukemassa sekä vaalipaneelissa yhdessä Kastellin lukiolaisten
kanssa.
 Opiskelijat tutustuivat kirjastoon

 Aikuisten perusasteen maahanmuuttajaopiskelijat vaalipaneelissa
Kastellin monitoimitalon auditoriossa

Henna Aikio
Oulun aikuislukio
aikuisten perusasteen, lukiostartin ja lukioon valmistavan opinto-ohjaaja
opetusaineet äidinkieli&kirjallisuus, suomi toisena kielenä, inarinsaame
044-703 9374
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Ainerajat ylittävä teemapäivä

P
M

erusasteen, lukioon valmistavan ja lukiostartin opiskelijat kokoontuivat joulukuisena perjantaina
Kastellin monitoimitalon kotitalousluokkaan kokoamaan ja koristelemaan piparkakkutaloja.
Teemapäivä aloitettiin katsauksella historiaan: minkälaisia olivat maustekauppareitit ja mikä
merkitys mausteilla oli eri kulttuureissa.
austeita tutkittiin myös
konkreettisesti. Eri mausteiden tuoksut laukaisivat
tunnemuistista monia muistoja äitien
laittamista ruuista. Luokassa kuuluikin
iloisia huudahduksia, kun opiskelijat
tunnistivat kotoisia tuoksuja. Opiskelijat saivat kirjoittaa suomalaisille joulusta tuttujen mausteiden
nimet omilla äidinkielilllään taululle.
säksi mausteiden nimet opittiin suomeksi ja englanniksi. Oli varsin mielenkiintoista huomata, miten samalla
mausteella oli eri kielissä ympäri maailman kovin samankuuloisia nimiä

S

Li-

 Leipominen on mukavaa puuhaa – välillä voi ottaa rennosti
”nyrkkeilymatsin” patakinttailla luokkakaverin kanssa
 Kaneli

euraavaksiaavaksi opiskelijat pohtivat pienissä ryhmissä kotimaidensa juhlaruokia. Monissa kulttuureissa riisi ja liha ovat
juhlan kuin juhlan aterian perusraaka-aineina, ja maustein korostetaan ruuan juhlavuutta. Opiskelijat saivat kuulla suomalaisesta
jouluruokaperinteestä ja pääsivät tutkimaan piparkakku- ja joulutorttureseptejä. Niitä hyödynnettiin
kulttuurinäkökulman lisäksi suomen käskymuodon opettelussa ja fysiikan mittayksiköiden harjoittelussa.
Koska aikaa ei ollut varsinaisten taikinoiden valmistamiseen, oli molempia ostettu valmistaikinoina.
Kun opiskelijat lopulta pääsivät paistamaan piparkakkutaloja ja joulutorttuja, osa kuvasi iPadeilla prosessin etenemistä. Ne, joille ei riittänyt kameran tai kaulimen varressa töitä, saivat fysiikan ja kemian opettajalta tehtäväksi kerätä seinätaulun siitä, mitä fysiikkaan ja kemiaan liittyviä ilmiöitä keittiössä tapahtui. Somaliasta, Syyriasta, Afganistanista, Irakista, Iranista, Eritreasta, Kongosta, Englannista, Thaimaasta
ja Vietnamista kotoisin olevista opiskelijoista harva juhlii joulua, mutta perjantainen aamupäivä kotitalousluokassa oli konkreettinen katsaus suomalaisiin jouluvalmisteluihin eli mitä parasta kulttuuriin tutustumista. Sen lisäksi teemapäivä toimi mukavana yhdessä olona luokkahuoneen ulkopuolella ja monen eri
oppiaineen oppituokiona.

Henna Aikio

Oulun aikuislukio, aikuisten perusasteen, lukiostartin ja lukioon valmistavan opinto-ohjaaja
opetusaineet äidinkieli&kirjallisuus, suomi toisena kielenä, inarinsaame
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Grundtvig projektin vieraat Oulussa

K

oulumme on ollut mukana kaksivuotisessa
Grundvig-projektissa Learning CulturesSharing Language Teaching Methods in a
Global Approach. Projekti on EU-rahoitteinen
CIMO:n hallinnoima kumppanuushanke. CIMO:n
tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan
kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. Grundtvig
- kumppanuushankkeet ovat aikuiskoulutuksen
hankkeita, joissa pyritään luomaan verkostoja ja
jakamaan hyviä aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistyk Opiskelijat esittelivät vieraille englanniksi infopisteissä koulutukseen liittyviä teemoja.
sen hyviä käytänteitä. Projektin avulla pyrimme kehittämään oppiainerajat ylittävää kielenopetustamme ja
saamaan uusia ideoita uutta 2016 opetussuunnitelmaamme varten .Hankkeessamme olemme italialaisen koordinaatio-organisaation johdolla tutustuneet italialaisten, espanjalaisten, kyproslaisten ja portugalilaisten kumppaniemme käyttämiin menetelmiin opettaa oman maansa kieltä erilaisille maahanmuuttajaryhmille. Helmikuussa hankekumppanimme saapuivat vuorostaan Oulun aikuislukion vieraaksi tutustumaan perusasteen ja lukioon valmistavan koulutuksen toimintaan, Ouluun ja koko suomalaiseen koulujärjestelmään.

O

piskelijamme saivat esitellä vieraille koulua, opetusmenetelmiä ja suomalaisen koulujärjestelmän vahvuuksia sekä uutta hienoa Kastellin monitoimitaloa ja sen palveluja. Lisäksi hiellä
oli mahdollisuus kuulla suomalaisten vähemmistökulttuurien, romanien ja saamelaisten kulttuurista , kielen ja kulttuurin asemasta koulutuksessa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Koulutusjärjestelmästä ja romanikulttuurista asiatuntijana oli Henna Huttu Oulun AVI:sta ja saamelaiskulttuurista
oma inarinsaamen opettajamme Henna Aikio. Teimme vierailun myös Byströmin talolle, jossa Päivi
Vatka kertoi oululaisille nuorille , erityisesti maahanmuuttajille suunnatuista tukipalveluista.

 Grundtvik –projektin yheistyökumppanit iloisena yhteiskuvassaan
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G

rundtvig-kumppanuuksissa kulttuurivaihto
on tärkeä osa, ja se onnistuu aina ruokakulttuuriin tutustumisella. Laskiaispullat, leipäjuusto, keittoruuat ja viikinkiravintolan herkut tulivat
tutuiksi, salmiakki- ja tervakarkkeja unohtamatta.
Välimeren alueelta tuleville vieraille todellista
eksotiikkaa edusti kuitenkin pilkkiminen ja potkukelkkailu Nallikarin edustalla, joihin tutustuimme paikallisten pilkkikonkareiden avustuksella.

P

rojektimme on loppusuoralla. Päätöskokous
pidetään kesäkuussa Roomassa ja tulokset ovat
valmiina 2015 heinäkuussa. Kumppaneihimme
ja projektin tuloksiin voi tutustua tarkemmin projektin
kotisivulla www.learningcultures.eu
 Pilkkiminen ja ”veden päällä” käveliminen aiheuttivat
ihastusta.

 Potkukelkkailua päästiin kokeilemaan Nallikarissa

Päivikki Halla-aho
Oulun aikuislukio
lehtori, aikuisten perusasteen apulaisrehtori
opetusaineet historia ja uskonto
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Ilmoitusasiat

Opiskelijat otetaan aikuislukioon molemmille kouluasteille
aikaisempien suoritusten perusteella.
Lukioon ottaminen perustuu lukiolakiin. Sen mukaan aikuislukion oppilaaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut lukion pääsyvaatimuksena olevaa perusopetuksen oppimäärää tai ei täytä määrättyjä pääsyvaatimuksia, jos hänellä
katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukioopinnoista suoriutumiseen.

Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen
 Uusien opiskelijoiden ilmoittautumisia otetaan vastaan kesä- ja elokuussa kanslian aukioloaikoina
ma–to klo 9.00–15.00 Kastellin monitoimitalolla. Päiväopetukseen tulijoiden on ilmoittauduttava
17.8.2015 mennessä. Etäopetukseen ensimmäiselle jaksolle tulevien viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.8.2015.
 Suomea toisena kielenä opiskelemaan ilmoittautuminen iltaopetukseen on to 13.8.2015
klo 17-19 Kastellin monitoimitalolla, Sairaalanrinne 5. Ilmoittautumisen yhteydessä pidetään kielitesti.

Ohjaustilaisuudet
 Ti 11.8. etäopiskelijoiden ohjaus klo 18 luokassa 42075
 To 13.8.2015 klo 14.00 Lukion päiväopiskelun ohjaus OSAO Kaukovaineion yksikön audiotriossa.
 To 13.8. iltaopiskelijoiden ohjaus klo 17 Kastellin monitoimitalon auditoriossa ja lisäksi opiskelijoita ohjataan klo 17–19.8.2015 klo 16-17 Kastellin monitoimitalolla luokassa 42075.

Opetus ja opiskelu alkaa
 Opetus alkaa lukion päiväopiskelussa ma 17.8.2015 kunkin työjärjestyksen mukaisilla tunneilla
Myllytullin, Kaukovainion ja Kontinkankaan yksiköissä sekä etä- ja iltaopetuksessa ma 17.8.2015
kunkin työjärjestyksen mukaisilla tunneilla Kastellin monitoimitalolla.

Kaikki opiskelijat
 saavat lukukauden alussa opiskelijaoppaan
 palauttavat läsnäoloilmoituksen
 sekä muut tarvittavat asiakirjat

Opinto-ohjaaja


Opinto-ohjaajien kanssa voi sopia ohjausaikoja alkaen 10.8.2015 puhelimitse ja sähköpostitse

i
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Ylioppilastutkinnon kokeet syksyllä 2016

Syksyn 2016 koepäivät
Kokelaiden on oltava paikalla klo 8.30

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 12.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
saksa
ranska
venäjä/espanja

ti 13.9.

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

ke 14.9.

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

Kirjalliset kokeet
pe 16.9.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

ma 19.9.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ke 21.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa (sähköinen koe), venäjä

pe 23.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ma 26.9.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

ke 28.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 30.9.

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

ma 3.10.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa (sähköinen koe), venäjä, italia, portugali,
latina, saame

ke 5.10.

saamen äidinkielen koe

Panu Kela
Rehtori
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Valokuvia Kastellin monitoimitalosta –
Oulun aikuislukion uusi toimipiste lukuvuonna 2014–2015

Oulun aikuislukio Tie Tietoon ja Taitoon
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