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YLEISTÄ
Lukuvuosi 2017 – 2018 on ollut antoisa ja tapahtumilla täytetty. Olemme saaneet nauttia
onnistumisista, yhdessä tekemisen ilosta, mukavasta opiskelusta ja monista muista koulutyöhön
liittyvistä asioista.
Lukuvuosi aloitettiin jälleen remontin keskellä. Keittiön muututtua edellislukuvuoden remontissa
valmistuskeittiöstä jakelukeittiöksi, kellarista vapautui tilaa. Vapautuneihin tiloihin remontoitiin
vuosia kaivatut henkilökunnan sosiaalitilat sekä varastotilaa mm. lukiolaisten soittimille.
Vuodenvaihteen jälkeen Pohjankartanon hallintotiloja alettiin purkaa remontin seuraavaan
vaiheeseen liittyen ja sen seurauksena koulumme hallinto ja opettajainhuone muuttivat väliaikaisiin
tiloihin. Remontin tämän vaiheen on arvioitu kestävän kevääseen 2019, jonka jälkeen remontti
etenee Pohjankartanon C-siipeen. Remontoitavaa siis riittää vielä useaksi lukuvuodeksi.
Lukuvuotemme moninaiset tapahtumat aloitettiin jälleen syyslukukauden alussa, kun uusia
”ykkösiä” ryhmäytettiin ja tutustutettiin toisiinsa yhteisen musiikkiesityksen muodossa. Syksyyn
mahtui monia muitakin hienoja musiikkitapahtumia, joista taiteellinen johtaja Johanna Kemppainen
on tehnyt kattavan koosteen seuraaville sivuille.
Syksyn ylioppilaskirjoitukset pidettiin syyskuussa. Uusina aineina digitaalisesti kirjoitettiin toinen
kotimainen kieli, uskonto, elämänkatsomustieto, terveystieto ja historia. Digitaaliset kokeet sujuivat
tälläkin kertaa hyvin eikä teknisiä ongelmia ollut käytännössä lainkaan. Tiiviin kirjoitusrupeaman
jälkeen opiskelu jatkui normaalisti. Arkea katkaisivat mukavasti mm. ylioppilas- ja itsenäisyysjuhla
sekä joulukonsertti.
Kevätlukukauteen mahtui monia hienoja ja elämyksellisiäkin tapahtumia. Penkkarit ja vanhojen
tanssit olivat oikein onnistuneita ja mieleenpainuvia. Kevään ylioppilaskirjoitukset sujuivat myös
mallikkaasti. Digitaalisesti kevään kirjoituksissa kirjoitettiin aiemmin jo digitaalisesti tehtyjen
aineiden lisäksi englanti, espanja, italia, portugalilatina ja biologia. Kaikki sujui jälleen tekniikan
osalta ilman suurempia ongelmia. Muista tapahtumista mainittakoon vielä tänä lukuvuonna
vuorossa ollut perinteinen koko koulun kulttuurimatka, joka suuntautui pääkaupunkiseudulle.
Uuden opetussuunnitelman ja digitalisoituvan ylioppilastutkinnon myötä lukuvuosi on ollut
opiskelijoilla, opettajilla ja koulun hallinnolla todella työntäyteinen. Paljon uutta on opeteltu,
opiskeltu, kokeiltu ja onnistuneesti toteutettu. Nyt lukuvuosi on saatu päätökseen ja on aika levähtää
ja kerätä voimia tulevaa lukuvuotta varten. Haluan esittää lämpimät kiitokset opiskelijoille,
opettajille, muulle henkilökunnalle ja kaikille yhteistyökumppaneille. Yhdessä olemme jälleen
tehneet kuluneesta lukuvuodesta onnistuneen.

Toivotan hyvää ja lämmintä kesää jokaiselle.
Jani Syrjälä, rehtori
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MADETOJAN MUSIIKKILUKION MUSIIKKITAPAHTUMAT 2017–2018
Lukuvuoteen sisältyi tuttuun tapaan runsaasti musiikkitapahtumia, jotka tuovat vaihtelua, luovat
yhteishenkeä ja tukevat koulumme omaleimaisuutta.
20.9.―24.9. Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Pietarissa
Madetojan musiikkilukion aktiivinen Venäjä-yhteistyö jatkui. Koulumme opiskelijat Niilo
Korsulainen (piano) ja Veeti Kainulainen (trumpetti) esiintyivät solisteina Pietarin nuorten
harmonikkaorkesterin yhteiskonsertissa kulttuurifoorumin aikana. Konsertti pidettiin lauantaina
23.9.2017 Pietarin akateemisen filharmonian Glinkalle nimetyssä Pienessä salissa.
Konsertin ohjelma koostui Pietarin nuorten harmonikkaorkesterin omasta ohjelmistosta ja
yhteisnumeroista. Konsertissa kuultiin myös Niilo Korsulaisen säveltämästä pianosonaatista ”Die
Ostersonate” No, 2 B-duuri Op. 11 osa II Lento Maestoso. Lisäksi opiskelijamme esittivät
pianotrumpettiduona Schubertin The Brook.
Madetojan musiikkilukiosta kulttuurifoorumiin osallistuivat rehtori Jani Syrjälä, venäjän ja
äidinkielen lehtori Marja Kynkäänniemi ja musiikin lehtori Anne Ålander.
29.9. Norsunkääntö
Perinteisen ykkösten esittelyn, valtakunnallisen musiikin kurssin aikana valmistetun kaikkien
ykkösvuosikurssilaisten esitys kietoutui tänä vuonna suomalaisen poliittissävytteisen pop- ja
rockyhtye Ultra Bran kappaleiden ympärille. Opiskelijat olivat pukeutuneet kumisaappaisiin ja pojat
keltaisiin sadetakkeihin ja tytöt tummiin pukuihin. Esityksen kappaleet kuultiin madislaisuuteen
sopivilla sanoituksilla: ”Savanni nukahtaa/ Madislaiset kajauttaa, Sinä lähdit pois/ Tulin Madikseen
toteuttaan mun omaa juttua, Kirjoituksia/ Mutta me ököt haluamme oppia tosi vaikeitakin juttuja,
Minä suojelen sinua kaikelta/ Madis suojelee sinua kaikelta mitä ökönä keksinkään pelätä.” Myös
vanhemmat ja Kuopion Lumit—lukion opettajat saivat nauttia nuorten yhteisosaamisesta, kun esitys
kuultiin sekä 1.11. järjestetyssä ykkösten vanhempainillassa että Kuopion opettajien vierailun
yhteydessä vielä uudelleen. Ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtorit Jaakko Jauhiainen,
Johanna Kemppainen ja Anne Ålander.
9.11. Klassisen musiikin konsertit
Klassisen musiikin juonnetut iltapäiväkonsertit järjestettiin perinteisesti Tulindbergin salissa klo
11.15 ja klo 13.15. Saimme kuulla viehättäviä klassisen musiikin helmiä sekä sooloina että
kamarimusiikkikokoonpanoilla esitettynä. Myös lukion sekakuoro, tyttökuoro, sinfoniaorkesteri ja
klassinen lauluyhtye esiintyivät tapahtumassa.
16.11. Musikaali Täällä Pohjankartanon alla
Täällä Pohjankartanon alla –musikaali oli tulos
kuuden oululaisen kulttuurialan koulutusta
antavan
oppilaitoksen
ainutlaatuisesta
synergisestä yhteistyöstä. Suomi 100 juhlavuosi innosti nuoret humoristiseen,
satiiriseen ja itseironiseen musikaalitulkintaan
suomalaisista ilmiöistä.
Kaksivuotinen produktio vaati kaikilta
osapuolilta suurta panostusta ja antoi samalla
opiskelijoille monenlaisia valmiuksia.
Musikaali sai erittäin positiivisen vastaanoton.
Produktion ohjaavina opettajina toimivat Johanna Kemppainen ja Anne Ålander. Musikaalin
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orkesterina oli ensimmäistä kertaa koulun oma big band OYJO johtajanaan Jaakko Jauhiainen, ja
musikaalin äänentoiston toteuttivat studiotekniikan opiskelijat Jaakko Pohjolan johdolla. Musikaalin
koreografiat tehtiin pääosin Annamari Kessin ohjauksessa.
Musikaali Täällä Pohjankartanon alla
29.―30.11. Vierailu Australiasta (Brighton Secondary School, South Australia)
Saimme Australiasta vieraita, joiden kanssa koulumme big band OYJO ja tyttökuoro työskentelivät
workshopeissa. Vierailun päätteeksi ryhmät järjestivät yhteiskonsertin Pohjankartanon juhlasalissa.
Ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtori Jaakko Jauhiainen ja tyttökuoron kuoronjohtaja Elina
Könönen.
1.12. Adventtipäivänavaus
Vietimme yhteisen adventtipäivän hartaushetken Pohjankartanon koulun kanssa. Sekakuoro lauloi
Hoosianna-hymnin musiikin lehtori Johanna Kemppaisen johdolla, ja yhdessä lauloimme
adventtivirren.
2.12. Valtakunnallinen Suomi 100 –juhla
Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi järjestettiin valtakunnallinen Suomi 100 –juhla
Ouluhallissa. Koulumme sekakuorosta ja tyttökuorosta koottu suurkuoro oli mukana juhlassa.
Tilaisuus oli ainutkertainen musiikin, tanssin, sirkuksen ja uuden teknologian matka suomalaiseen
luontoon, sukupolvien kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen.
Juhlaan oli paikan päälle kutsuttu toista tuhatta juhlavuoden rakentajaa eri puolilta Suomea kiitoksena
heidän panoksestaan juhlavuoden järjestelyissä. Kaikki suomalaiset pääsivät seuraamaan tilaisuutta
Ylen suorassa TV-lähetyksessä.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoliso, rouva Jenni Haukio kunnioittivat juhlaa
läsnäolollaan. Valtakunnallista Suomi 100 –juhlaa isännöivät pääministeri Juha Sipilä ja Oulun
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.
Ohjelman avasi juhlavuoden ainutlaatuinen tilausteos Yhdessä, joka oli Jaakko Kuusiston säveltämä
teos kymmenelle suomalaiselle orkesterille. Siinä maailman suurin sinfoniaorkesteri toi musiikillisen
tervehdyksensä satavuotiaalle Suomelle.
5.12. Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilasjuhla

6

Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilasjuhla järjestettiin Madetojan salissa. Pohjankartanon yläasteen ja
Madetojan musiikkilukion kuoroista koottu suurkuoro esitti Johanna Kemppaisen johdolla Suomen
laulun ja Oulu Sinfonian säestyksellä Finlandian. Samana päivänä juhlittiin myös syksyn ylioppilaita
sekä tanssittiin Suomen itsenäisyyden kunniaksi Madetojan musiikkilukion opiskelijakunnan
järjestämissä tanssiaisissa Pohjankartanon luentosalissa.
11.12. Joulukonsertti
Jo perinteeksi muodostunut joulukonsertti Oulun tuomiokirkossa järjestettiin yhteistyössä
Pohjankartanon yläasteen musiikkiluokkien kanssa. Jouluisissa tunnelmissa solistit, kuorot, orkesterija kamarimusiikkikokoonpanot esittivät perinteistä ja uutta joulun ajan musiikkia.
13.12. Lucia-kulkue
Järjestimme Hyvän Mielen Joulutervehdys –konserttikiertueen Lucian päivänä. Madetojan
musiikkilukion Lucia-neidot esiintyivät Oulussa Radisson Sassissa ja Oulun kaupungintalon
juhlasalissa. Tämän jälkeen Hyvän Mielen joulubussiin tulivat mukaan Leevin laulajat eli tiernapojat
ja säestäjä-abiturienttimme Jaakko Tyni. Suuntasimme Oulunsaloon, Oulunsalo-talon Varjakkasaliin, jossa yleisönä olivat Pitkäkankaan koulun 8. luokan oppilaat. Kiertue jatkui vielä Hailuotoon,
jossa esiinnyttiin vanhainkoti Saarenkartanossa ja Hailuodon kirkossa. Ohjaavana opettajana toimi
musiikin lehtori Johanna Kemppainen, ja kiertueella oli mukana laulunopettaja Mari Klemettilä.
Leevin laulajat
Koulumme tiernapojat Leevin laulajat keikkailivat tiiviisti joulun alla ja esiintyivät myös omalle
koululle Pohjankartanon aulassa 21.12.2017. Leevin laulajien ohjaajana toimi musiikin lehtori
Johanna Kemppainen.
18.12. Joululauluilta
Koulumme opiskelijakunta järjesti joululauluillan Pohjankartanon luentosalissa. Tämä Madetojan
musiikkilukion perinteikäs ja tunnelmallinen tapahtuma viritti niin opettajia kuin opiskelijoita
vanhempineen, sukulaisineen ja ystävineen joulutunnelmaan. Illassa kuultiin joulun ajan musiikkia
erilaisilla kokoonpanoilla, ja yhteislaulujen kautta yleisökin pääsi mukaan joulun tunnelmaan. Myös
Lucia-neidot ja tiernapojat esiintyivät tilaisuudessa.
21.12. Joulukirkko
Syyslukukausi päättyi Oulun tuomiokirkossa Oulun Lyseon ja Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun
kanssa vietettyyn yhteiseen, tunnelmallisen yölliseen joulukirkkoon ja aina niin vaikuttavaan
moniäänisesti laulettavaan virteen Maa on niin kaunis.
10.1. Kevyen musiikin maraton
Kevyen musiikin maraton järjestettiin Pohjankartanon juhlasalissa, jossa oli esillä lähes koko
Madetojan musiikkilukion populaarimusiikin skaala. Ohjaavana opettajana toimi musiikin lehtori
Mikko Alanne, ja äänentoistosta vastasi studiotekniikan opettaja Jaakko Pohjola.
22.1. Taiteiden ilta
Taiteiden illassa konsertit soivat Pohjankartanon juhlasalissa, luentosalissa ja aulassa. Illan aikana
kuultiin akustisia esityksiä luentosalissa ja aulassa esiintyi koulumme big band OYJO sekä erilaisia
kamarimusiikkikokoonpanoja tyylilajista toiseen.
Pohjankartanon juhlasalissa oli sävellystyöpajan Säväri I –konsertti ja bändiesityksiä.
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Sävellystyöpajan teemana oli tänä vuonna aistit. Abiturienttien Säväri I –konsertissa kuultiin
abiturienttien 13 upeaa sävellystä sovitettuna erilaisille kokoonpanoille. Sävellystyöpajaa ohjasivat
musiikin lehtorit Jaakko Jauhiainen ja Anne Ålander.
24.1. Abikamman paljastus
Koulumme abiturientit esittivät Pohjankartanon aulan lavalla abikampalaulut Pohjois-Karjala ja Nää
yöt ei anna armoo uusin tekstityksin, jotka kertoivat koulumme opettajista ja opiskelusta Madetojalla.
Aulan kolmanteen kerrokseen ”viritettiin” abikampateos paikoilleen.
14.2. Potkiaiset
Ykkösvuosikurssin opiskelijat tarjoilivat abiturienteille aluksi pientä syötävää ja mehua koulun
ruokalassa, minkä jälkeen kakkosvuosikurssin opiskelijat olivat valmistaneet lämminhenkisen
tilaisuuden abiturienteille Pohjankartanon juhlasaliin. Tilaisuuden päätteeksi jokainen abiturientti sai
kortin, joka sisälsi tikkarin, yliopistohaalariin kiinnitettävän Hard Rock School –merkin ja tekstin
”Sinä abiturientti, tuleva presidentti, kaunis kuin timantti, sydämessäs musiikki. Lukio on ollut melko
labyrintti, mutta kohta päässäs on valkolakki”. Lisäksi japanilainen vaihto-opiskelijamme Yuka
Miyake oli askarrellut kaikille abiturienteille kauniita origameja.
15.2. Penkkarit
Kolmosvuosikurssin opiskelijat olivat järjestäneet Pohjankartanon juhlasaliin Oscar-gaalan teemalla
abigaalan. Sitä ennen ryhmänohjaajat oli haettu kotoa jo aikaisin ajelulle ja erilaisiin tehtäviin teeman
mukaisesti. Pohjankartanon aulassa tanhuttiin jo perinteeksi muodostuneet abitanhut musiikin lehtori
Mikko Alanteen ohjaaman kansanmusiikkiorkesterin säestyksellä, minkä jälkeen abit kannettiin
kuorma-autoihin penkkarisamban tahdissa. Ykkös- ja kakkosvuosikurssin opiskelijat kannustivat
vielä perinteen mukaan Osuuspankin kulmalla abiturienttien kuorma-autoajelua, jonka jälkeen
siirryttiin Leevi Madetojan patsaalle laulamaan yhdessä sekakuorolaisten kanssa ”Katson virran
kalvohon”.
16.2. Vanhojenpäivä
Vanhojenpäivänä saimme ihastella koulumme vanhojen pukuloistoa ja upeaa tanssia Pohjankartanon
musiikkiluokkien soittajista kootun sinfoniaorkesterin tahdittamana. Kapellimestarina toimi musiikin
lehtori Jaakko Jauhiainen.
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24.2. Nuori Kulttuuri – Sounds
Koulumme performanssiryhmä Loopers osallistui Nuori Kulttuuri –säätiön järjestämään Oulun
seudun aluekatselmukseen, josta se valittiin edustamaan Oulua Mikkelissä järjestettävään
valtakunnalliseen Sounds-tapahtumaan. Alueraati kommentoi palautteessaan: ”Huikea esitys, kypsät
äänet, taitavat laulajat ja nykytanssi oli soljuvaa. Ei ole helppoa Luuperilla vetäminen. Teissä on
älytön potentiaali ja revontuliteema on hyvä.”
1.3. Lauluklubi 2018 – Funk You!
Lauluklubi
kuultiin
Pohjankartanon
juhlasalissa, jossa sukellettiin 1960-luvun
lopussa
syntyneen ja 1970-luvulla
kultakautensa eläneen afroamerikkalaisen
funk-musiikin saloihin. Lauluklubi 2018
koostui
kymmenestä
funk-tyylilajin
kappaleesta, jotka sisälsivät intensiivistä
groovea, rentoa tyyliä, tymäkkää laulantaa
ja sulavia liikkeitä. Näistä elementeistä
koostui Lauluklubi 2018 – Funk You!
Ohjaavina opettajina toimivat musiikin
lehtori Mikko Alanne ja pop-laulun opettaja Mari Sarkkinen. Konsertin äänentoiston toteuttivat
studiotekniikan opiskelijat studiotekniikan opettaja Jaakko Pohjolan johdolla.
18.4. Mad-Rock
Vuotuinen Mad-Rock-tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Teatteri Riossa, ja konsertissa
kuultiin musiikin tyylilajeja aina jazzista death-metalliin. Yleisö sai nauttia opiskelijoidemme
taitavista esityksistä, ja esiintymispaikkana Teatteri Rio toimi oikein hyvin. Ohjaavana opettajana
toimi musiikin lehtori Mikko Alanne.
22.4.―27.4. Opintomatka Kirovskiin
Madetojan musiikkilukion opiskelijaryhmä teki opintomatkan Kirovskiin eli Hiipinään Kuolan
niemimaalle Muurmanskin alueelle. Matkalle valittiin 16 opiskelijan ryhmä, ja projektin ohjaavina
opettajina toimivat musiikin lehtori Anne Ålander ja venäjän ja äidinkielen lehtori Marja
Kynkäänniemi.
Kirovskissa on meneillään laaja Pohjoisen aktiivinen nuoriso –hanke. Tähän hankkeeseen liittyi myös
Madetojan musiikkilukiolaisten vierailu, joka sai madetojalaisten ehdotuksen mukaan nimen Arctic
Youth Festival. Hankkeen kohderyhmänä olivat toimeliaat ja aktiiviset nuoret, jotka harrastavat mm.
laulamista, soittamista, bänditoimintaa, tanssimista tai näyttelemistä. Opintomatkan aikana
valmistettiin työpajatyöskentelyssä yhdessä 16―19-vuotiaiden paikallisten nuorten kanssa
poikkitaiteellinen performanssi, joka esitettiin viikon päätteeksi Kirovskin kulttuuripalatsissa.
Koulumme opiskelijat pitivät myös oman konsertin festivaaliviikon aikana. Hankkeen toteuttamisesta
neuvoteltiin Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa Pietarissa vuoden 2017 syyskuussa. Hanke
sai Cultura-säätiön Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastosta apurahan.

5.5. Valkoiset polut -lasten ja nuorten laulujuhlat
Sulasolin Oulun piiri järjesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen lapsille ja nuorille kolmannet
suurlaulujuhlat Ouluhallissa. Tapahtumassa mukana oli 1500 laulavaa lasta ja nuorta koulujen,
kerhojen, seurakuntien, eri yhteisöjen ja kansalaisopistojen kuoroista. Tapahtuman virallisena
suojelijana toimi kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Laulujuhlien virallinen nimi oli Valkoiset polut,
joka viittaa oululaisten viherkeitaaseen, Ainolan puistoon. Oulun Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja,
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kapellimestari-säveltäjä Jaakko Kuusisto sävelsi laulujuhlille Valkoiset polut –laulun, joka
kantaesitettiin juhlassa. Koulustamme mukana juhlilla oli sekakuoro johtajanaan musiikin lehtori
Johanna Kemppainen.
17.―19.5. Kulttuurimatka
Jo perinteeksi muodostunut joka toinen vuosi toteutettava, odotettu kulttuurimatka starttasi aikaisin
torstaiaamuna kohti pääkaupunkiseutua. Saimme nauttia huikeasta Radion sinfoniaorkesterin
konsertista Musiikkitalossa, missä kuultavana oli Sebastian Fagerlundin uusi orkesteriteos Water
Atlas. Teos oli Ylen, Amsterdamin Concertgebouw-konserttitalon ja BBC:n sinfoniaorkesterin
tilaussävellys. Sen yhtenä kimmokkeena toimi ajatus veden ikiaikaisesta kiertokulusta, haihtumisesta
ja sateesta, valtameristä ja virtauksista. Konsertissa esiintyi solistina pianonero Angela Hewitt, joka
soitti Manuel de Fallan konserton Öitä Espanjan puutarhoissa, sinfonisia impressioita pianolle ja
orkesterille. Väliajan jälkeen RSO esitti Claude Debussyn teoksen Jeux, ja konsertti päättyi upeaan
tulkintaan Maurice Ravelin teoksesta Bolero. Majoituspaikkana kulttuurimatkallamme toimi
Espoossa sijaitseva hotelli Korpilampi, joka osoittautui hyvin viehättäväksi kauniin luonnon keskellä
sijaitsevaksi paikaksi. Kulttuurimatkan ohjelmaan kuului tutustuminen Kansallismuseoon ja
opastettu kiertokävely Musiikkitalossa. Kulttuurimatkan lähtöpäivänä tutustuimme Tuusulanjärven
taitelijayhteisön kulttuurikohteista Sibeliuksen Ainolaan, Halosenniemeen ja Aleksis Kiven
kuolinmökkiin Tuusulanjärven rantatien varrella. Perinteen mukaan laulettiin Sibeliusten haudalla
Ainolassa Sydämeni laulu ja Finlandia-hymni sekä Aleksis Kiven kuolinmökillä Laulu oravasta.
Opiskelijakunnan hallituksen edustajat laskivat Sibeliusten haudalle kukkakimpun.
25.―27.5. Sounds – Mikkeli
Performanssiryhmä Loopers edusti kouluamme ja Oulua menestyksellisesti valtakunnallisessa
Sounds–tapahtumassa Mikkelissä. Ryhmä palkittiin 1000 euron stipendillä ja raadin palautteessa
todettiin: ”Todella taitavaa, koskettavaa, mykistävää! Esitys meni ihon alle. Te olette löytäneet jotain
aivan uutta; olette uuden äärellä. Äänet soivat upeasti yhteen ja tanssi täydensi hyvin rakennetun,
ehjän esityksen hienoksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi.”
31.5. Säväri II -konsertti
Pohjankartanon juhlasalissa järjestettiin Säväri II -konsertti teemalla aistit. Konsertissa kuultiin
koulumme ykkös- ja kakkosvuosikurssin opiskelijoiden upeita sävellyksiä sovitettuna erilaisille
kokoonpanoille.
Madetojan musiikkilukion kamarimusiikkiryhmät
Koulumme kamarimusiikkiryhmäläiset ovat lukuvuonna 2017―2018 esiintyneet ahkerasti koulun
omissa tilaisuuksissa ja koulun keikoilla. Kurssi huipentui kaikkien ryhmien konserttiin
Hiirosenkodissa 12.4., jossa madislaiset kävivät ilahdutttamassa vanhuksia kamarimusisoinnilla.
Kurssin ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtorit Jaakko Jauhiainen ja Anne Ålander.
Madetojan musiikkilukion salsaorkesteri La Sol
Madetojan musiikkilukion salsaorkesteri La Sol harjoitteli viikottain keskiviikkoisin ja kävi
esiintymässä muun muassa ravintola 45 Specialissa, Fiesta Cubana –festivaaleilla Seurahuoneella ja
Super Park Areenalla. Orkesterin ohjaajana toimi musiikin lehtori Mikko Alanne.
OYJO Oulu Youth Jazz Orchestra
OYJO eli Oulu Youth Jazz Orchestra on Madetojan musiikkilukion sekä Oulun konservatorion
yhteinen nuoriso- big band. Orkesteriin kuului 25 nuorta, jotka olivat iältään 13―19-vuotiaita.
Orkesterin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijoita eri rytmimusiikin tyyleihin ja big band –
soittoon sekä järjestää orkesterille esiintymisiä. OYJO koostaa lukukausittain uuden
konserttiohjelmiston. Syksyllä 2017 bändi toimi orkesterina musiikkilukion musikaalissa ”Täällä
Pohjankartanon alla”, ja keväällä 2018 soittajat harjoittelivat erityisesti improvisaatiota. Kevään
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konserteissa, muun muassa Voimalassa, ja kesällä Elojazz-festivaaleilla OYJOlta kuultiinkin rockin
ja jazzin fuusiokappaleita useiden soolojen kera. Orkesteria johtaa musiikin lehtori Jaakko
Jauhiainen.
Madetojan musiikkilukion sinfoniaorkesteri
Madetojan musiikkilukion sinfoniaorkesteri harjoitteli vuoden aikana torstaisin ja esiintyi syksyllä
lokakuussa klassisen musiikin iltapäiväkonsertissa Tulindbergin salissa ja joulukuussa perinteisessä
joulukonsertissa Oulun tuomiokirkossa. Orkesteri perehtyi keväällä 2018 videopelien ja TV-sarjojen
upeisiin ja melko synkkiinkin musiikillisiin tunnelmiin. Tulindbergin salin konsertissa toukokuussa
kuultiin vaskisoittajien upeita teemoja ja lyömäsoittajien ilotulitusta. Konsertin kappaleina kuultiin
muun muassa teemoja Bounty Hunterista, Halosta, House of Cardista ja Jurassic Parkista. Orkesteria
johtaa musiikin lehtori Jaakko Jauhiainen.
Madetojan musiikkilukion sekakuoro
Madetojan musiikkilukio tunnetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti erinomaisesti
menestyneistä kuoroistaan. Sekakuoro on toiminut lähes koulun perustamisesta lähtien. Kuoro
harjoittelee pääsääntöisesti kerran viikossa koulupäivän aikana. Ohjelmistona on ollut vuosittain
laajamuotoinen kirkkoteos sekä koulun perinteisten kulttuuritapahtumien ohjelmiston esittäminen.
Sekakuoro oli mukana muun muassa joulukuussa järjestetyssä valtakunnallisessa Suomi 100 juhlassa ja toukokuussa järjestetyssä Valkoiset polut –laulujuhlassa. Molemmat tapahtumat
järjestettiin Ouluhallissa. Kuoronjohtajana ja äänenmuodostajana toimi koulun taiteellinen johtaja,
musiikin lehtori Johanna Kemppainen.
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro perustettiin vuonna 1968 silloisen musiikkioppikoulun
kuoroksi. Kuoroa ovat johtaneet Markku Jounela (1968―2000), Kari Kaarna (2000―2013) ja Elina
Könönen (2013―). Kuoro koostuu Madetojan musiikkilukion opiskelijoista, jotka valitaan kuoroon
koelaulun perusteella. Kuoro toimii koulun edustuskuorona, konsertoi ja kilpailee kansainvälisesti.
Kuoron ohjelmisto on kautta aikojen ollut laaja ja monipuolinen, ja se sisältää muun muassa
perinteistä suomalaista kuoromusiikkia, haastavaa uutta musiikkia sekä joulumusiikkia. Kuoro on
tehnyt yhteistyötä myös Oulu Sinfonian kanssa. Kuoron äänenhuollosta ja laulunopetuksesta on
vastannut vuodesta 1998 laulupedagogi Mari Klemettilä. Suuri osa laulajista käy myös solistisen
laulun opetuksessa. Kuoro on saavuttanut kansainvälistä menestystä lukuisissa kilpailuissa. Viimeisin
on oman sarjan voitto ja kansainvälisen kuorojen tasoluokittelun kultadiplomi Malagan Canta en
Primavera -kilpailusta keväällä 2017. Yleisradion vuoden nuorisokuoroksi kuoro nimettiin vuonna
2004. Konsertti- ja kilpailumatkoja kuoro on tehnyt muun muassa Koreaan, Irlantiin, Tshekkiin,
Slovakiaan, Unkariin, Ranskaan, Tanskaan, Yhdysvaltoihin, Turkkiin, Ruotsiin ja Englantiin.
Näiden musiikkitapahtumien lisäksi Madetojan musiikkilukion opiskelijat ovat esiintyneet useiden
eri yritysten tilaisuuksissa pitkin lukuvuotta.
Johanna Kemppainen
taiteellinen johtaja
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TYTTÖKUORON VUOSIKERTOMUS 2017―2018
syksy 2017
18.8.
25.8.
29.8.
21.10.
9.11.
24.11.
5.12.
5.12.
5.12.
5.12.
11.12.
14.12.
18.12.
21.12.

Tyttökuoron pyrkijäiset
Tyttökuoron pyrkijäiset
Ensimmäiset harjoitukset
Suomi 100 -muistojen ilta Madetojan salissa,
esiintyminen yhteistyössä Oulun sotaveteraanikuoron kanssa.
Klassisen musiikin iltapäiväkonsertti Tulindbergin salissa
Aluehallintoviraston Suomi 100 -juhla
Esiintyminen Nokian itsenäisyysjuhlassa
Oulun kaupungin Ympäristötalon itsenäisyysjuhla
Kaksi esiintymistä kauppakeskus Valkeassa
Koulun itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla Madetojan salissa
Lukion ja yläasteen yhteinen joulukonsertti Oulun tuomiokirkossa
Oulu Sinfonian joulukonsertti Leif Segerstamin johdolla
Lukion joululauluilta
Lukion yökirkko Oulun tuomiokirkossa

kevät 2018
9.2.
17.4.
23.4.
28.4.
1.6.
2.6.
27.6.

Hääkeikka Oulun tuomiokirkossa
Kevätkonsertti Haukiputaan seurakuntatalolla
Harjoituspäivä Kempeleen lukiolla ja konsertti Kempeleen kirkossa
Madetojan musiikkilukion kuoron 50-vuotisjuhlakonsertti Pyhän Tuomaan kirkossa
Lukion kevätkirkko Karjasillan kirkossa
Tyttökuoro yo-juhlassa Madetojan salissa
Kansainvälinen IALC-järjestön kulttuuripäivien avajaiset kaupungintalolla
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FYKE -PROJEKTI
Lukuvuonna 2017-18 Madetojan musiikkilukiossa toteutettiin fysiikan ja kemian projekti eli ns.
FYKE -projekti, johon osallistui 14 toisen vuosikurssin fysiikan ja kemia opiskelijaa ja 2 opettajaa.
Projektiin kuului yhteistyö Teuvo Pakkalan alakoulun ja Pohjankartanon koulun kanssa. Lisäksi
kävimme opintokäynnillä Oulun yliopistolla FabLab –laboratoriossa. Projekti huipentui Lontoon
tiedeopintomatkaan 23. – 27.4.2018.
Lukion opiskelijat kävivät lukuvuoden aikana viitenä päivänä apuopettajina Teuvo Pakkalan koulun
järjestämässä esi- ja alkuopetuksen ryhmien yhteisprojektissa. Projektin teemana oli geometria ja
mittaaminen.
Lukiolaiset suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Pohjankartanon koulun 9 luokkalaisten (14
oppilasta) kanssa lukion opettajien ohjauksessa ns. fysiikka-kemia -maailman (FYKE-maailma)
kevään aikana neljänä teemapäivänä.
FYKE-maailmassa Teuvo Pakkalan alakoulun yhden viidennen ja yhden kuudennen luokan oppilaat
tutustuivat fysiikan ja kemian ilmiöihin kokeellisesti. Yhteistyössä alakoulun luokanopettajien
kanssa FYKE -maailman teemoiksi oli valittu sähkö ja magnetismi, kemia, mekaniikka ja lämpö
sekä ääni ja valo. Opiskelijat jaettiin neljään ryhmään teemoittain. Yhdessä ryhmässä oli 3-4
lukiolaista ja 3-4 yläkoululaista. Jokainen ryhmä suunnitteli teemaansa liittyen seitsemän työpistettä
lukion opettajien ohjauksessa.
Helmikuun FabLab vierailulla
tutustuttiin laboratorion
toimintaan. Opiskelijat
suunnittelivat
vektorigrafiikkaohjelmalla mm.
koruja ja avaimenperiä. Tuotteet
valmistettiin suunnitelmien
mukaisesti laserleikkuria
käyttäen.
Lontoon tiedeopintomatkalla
tutustumiskohteita olivat mm.
Lontoon Science museo,
Lontoon Royal Institution
Faraday-näyttely, Greenwichin
planetaario, Cambridge,
Cambridgen yliopiston Trinity
College sekä Whipple Museo.

Projektin vastuuopettajat
Asta Nokkoudenmäki-Huhta, kemian ja matematiikan lehtori
Irma Parkkila, matematiikan ja fysiikan lehtori
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TAITEELLISEN JOHTAJAN PUHE MADETOJAN MUSIIKKILUKION
YLIOPPILAILLE 2018
Ihanaa, ainutlaatuista juhlapäivää sinulle rakas Madetojan musiikkilukion uusi ylioppilas
vuosimallia 2018!
”Läps, läps ökön askelin sä kuljit kohti Madista ja Karjasillalla kohtasit uuden kaverin. Se sanoi
sulle näin: zzt, zzt; se sanoi sulle näin: zzt, zzt. Ja yhdessä te kuljitte Pohjista päin.”
Suloiset Madiksen ököt vuosimallia 2015; suussa kazoopillit, jaloissa keltaiset kumihanskat ja
päässä ekaluokan keltanokkalippikset.
Ja näin te ökösorsat souditte Ouluun, Madetojan kouluun laulaen villisorsasta: ”On syvään sun
kuvasi painunut ja sitä ikävöin.”
Todettava on, että jätätte syvän jäljen sieluuni! Vuosikurssi, joka laulaa upeasti, moniäänisesti
taidolla ja tarkkuudella. Veitte katseen eteen ja laitoitte suupielet ylöspäin, teitte vastoinkäymisistä
voimaa. Kestitte kyllä, periksi ette antaneet!
Minun piti nyt kuitenkin antaa periksi tälle hermopinnekädelle ja käsileikkaukseni vuoksi puhun
Teille nyt kirjeen kautta: Lukiovuodet ovat nyt tässä, hetkessä, sinun elämässä. Muistona
madetojalaisuus, joka on yhteen hiileen puhaltamista, leirinuotion sytyttämistä ja välittämistä. Sen
leirinuotion äärellä on lämmitellyt moni; niin opiskelijat kuin pedagogipolvi. Ja se yhteisöllisyyden
silta kantaa aina, kun 50 vuotta sitten perustetut, vanhat tukipilarit ovat vahvat. Niin pedagogit kuin
opiskelijat ovat vaihtuneet, metodit, menetelmät ja opetustilatkin muuttuneet. Ette Jounelan Murun
luokasta tiedä mitään Te uusi polvi, mutta tärkeintä onkin rakkaus, arjen alta löytyvä kaikille avoin
ovi.
Madetojan musiikkilukion opettajia yhdistää pedagoginen rakkaus Teihin opiskelijoihin.
Pedagoginen rakkaus, joka rakentaa kantavan elämän sillan koulumme opiskelijoille. Ne vahvat
tukipilarit, jonka turvin voitte lähteä täältä, tehdä omia rohkeita tekoja ja ratkaisuja.
Helmikuussa 2017 saattelitte silloiset abit lukion jälkeiselle taipaleelle seuraavilla ohjeilla:
”Opintiellä saa viettää vuosia monia – seikkailulla busseja, portaita, ovia. Matkan varrelta puuttuvat
soittimet suuret, mutta ilon tuovat varmasti ystävät uudet. Kulje rohkeasti omaa polkuasi, anna
sydämesi olla oppaasi ja musiikin näyttää perille tie, joka Madikselle sinut vie.”
Ja nyt vastaavasti saitte omissa potkiaisissanne kakkosvuosikurssilaisilta kortin, jossa todettiin:
”Sinä abiturientti, tuleva presidentti, kaunis kuin timantti, sydämessäs musiikki. Lukio on ollut
melko labyrintti, mutta kohta päässäs on valkolakki.”
Vielä helmikuussa abikampabiisissänne kipuilitte: ”YTL anna armoo, kun ilman sua ei oo mulla
lakkii eikä elämää!” Ja YTL antoi armoa: Sinulla on nyt päässäsi valkolakki ja elämä edessäsi!
Siis eläkää, nauttikaa ja riemuitkaa. Olkaa itsellenne armollisia ja noudattakaa Judy Garlandin
ohjetta: ”Ole aina mieluummin ensiluokkainen versio itsestäsi kuin toisen luokan versio jostakusta
muusta.”
Lopuksi abibiisiänne siteeraten: ”Pistä silmät kiinni, tää ei oo sointu viimeinen, voit kuulla jo
seuraavan.”
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Koko opettajakunnan puolesta tahdon lämpimästi onnitella Teitä kaikkia, puhaltaa energistä,
lämpöistä ja onnellista myötätuulta elämänne, tulevaisuutenne purjeisiin, arvon Madetojan uudet
ylioppilaat.
Johanna Kemppainen 30.5.2018
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OPISKELIJAKUNNAN TAPAHTUMAT 2017 – 2018
Syksy 2017
Hallituksen vaalipaneeli 17.10.2017 ja uusien puheenjohtajien äänestys 18.10.2017
Hallitus järjesti 17.10.2017 Pohjankartanon juhlasalissa vaalipaneelin, jossa testattiin
puheenjohtajaehdokkaiden kykyjä tähän tehtävään erilaisin visoin ja pelein. Äänestys tapahtui
18.10. välitunneilla aulassa ja hallituksen jäsenet vahtivat vuorotellen äänestysboxia. Uudet
puheenjohtajat julkistettiin samana päivänä heti ääntenlaskun jälkeen.
Klassisen musiikin konsertit 9.11.2017
Klassisen musiikin konsertti järjestettiin kahden osassa Tulindbergin salissa ja hallitus järjesti
konserttiin juontajat.
Musikaali 16.11.-19.11.2017
Opiskelijoiden pitkään harjoittelema Suomi 100 -musikaali Täällä Pohjankartanon alla esitettiin
16.11.-19.11. seitsemällä näytöksellä. Näytösten aikana opiskelijakunta järjesti narikan sekä osissa
näytöksistä myyjäiset.
Itsenäisyyspäivän tanssiaiset 5.12.2017
Hallitus järjesti jokavuotiset tanssiaiset opiskelijoille Pohjankartanon luentosalissa 5.12.2017.
Tapahtumaan kuului koristeiden ja pienen purtavan järjestely, sekä abibilebändin ja soittolistojen
hoitaminen.
Joululauluilta 18.12.2017
Joululauluilta järjestettiin Pohjankartanon luentosalissa ja hallitus järjesti tapahtumaan juontajat
sekä kahvituksen

Kevät 2018
Kevyen musiikin maraton 10.1.2018
Tapahtumassa opiskelijoiden bändit pääsivät esittämään valitsemiaan kappaleita koululle. Hallitus
järjesti tapahtumaan juontajat.
Taiteiden ilta ja sävärikonsertti I 22.1.2018
Taiteiden illassa nähtiin erilaisia musiikkiesityksiä koko illan ajan Pohjankartanon tiloissa. Ilta alkoi
sävellystyöpajan ensimmäisellä konsertilla, jonne hallitus järjesti juontajat.
Lauluklubi 1.3.2018
Opiskelijakunta järjesti jokavuotisen mahtavan spektaakkelin, lauluklubin, Pohjankartanon
juhlasalissa aiheella FUNK YOU!. Hallitus vastasi koko tapahtumasta yhdessä lauluklubista
vastaavien opettajien kanssa.
MadRock 18.4.2018
Tämä bänditapahtuma järjestettiin teatteri Riossa. Hallitus järjesti tapahtuman markkinoinnin,
narikan, juontajat, backstagen naposteltavat sekä auttoi roudauksessa. Lisäksi hallituksen oma bändi
esitti oman potpurinsa.
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Virkistyjäiset 4.5.2018
Vuoden päätteeksi hallitus virkistäytyi käymällä syömässä ja mökkeilemässä koko poppoolla.
Sävärikonsertti II 31.5.2018
Sävellystyöpajan toinen konsertti järjestettiin Pohjankartanon luentosalissa. Hallitus järjesti
tapahtumaan juontajat. Lisäksi sävärikonsertin jälkeen hallitus antoi vaihto-oppilaalle läksiäislahjan
vietäväksi koto-Japaniin.
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OPETTAJAT
Alanne Mikko, musiikkitieto, musiikinteoria ja säveltapailu, kansanmusiikki, laulu ja soitto,
bändityöskentely, lyömäsoittimet, sähköbasso, puh. 050 569 2870
Archer Nathan, lyömäsoittimet
Hildén Marja-Liisa, huilu
Hiltula Pasi, piano, vapaa säestys
Hissa Kai, äidinkieli ja kirjallisuus, puh. 050 367 2236
Jauhiainen Eero, vapaa säestys
Jauhiainen Jaakko, musiikkitieto, musiikinteoria ja säveltapailu, laulu, soitto, orkesteri, big band,
kamarimusiikki, sävellystyöpaja, puh. 044 703 9088
Järvitalo Virpi, liikunta ja terveystieto
Kangas Katri, kantele
Karén Virve, yksinlaulu, klassinen lauluyhtye
Kemppainen Johanna, musiikkitieto, musiikinteoria, laulu ja soitto, musiikkiteatteri, pop-laulu,
yhtyelaulu, yksinlaulu, puh. 044 703 9073
Kemppainen Laura, uskonto, psykologia, filosofia, puh. 050 367 3691
Kivelä Ari, kontrabasso
Kiviniemi Juha, sähkökitara
Klemettilä Mari, yksinlaulu, puh. 050 569 2864
Knihtilä Piia, piano
Kouri Maria, ruotsi (viransijainen)
Kuopusjärvi Anne, matematiikka, fysiikka, puh. 050 367 0998
Kynkäänniemi Marja, venäjä, äidinkieli ja kirjallisuus, puh. 050 367 2408
Könönen Elina, tyttökuoro
Lehtola Elisa, ruotsi (virkavapaalla)
Liikala Liisa, englanti ja ranska, puh. 050 367 3812
Lindberg Jouko, erityisopettaja
Lintulahti Seppo, poikien liikunta, puh. 044 703 9078
Mäkelä Juha, kitara
Mäkinen Tuula, opinto-ohjaus, puh. 044 703 9074
Nokkoudenmäki-Huhta Asta, matematiikka, kemia, puh. 044-703 9075
Parkkila Irma, matematiikka, fysiikka, puh. 050 367 3521
Pessala Minna, liikunta, terveystieto, puh. 044 703 9080
Piippo Riitta, urut
Pilto Tiina, saksa, puh. 040 550 1564
Pohjola Jaakko, bändityöskentely, studiotekniikka, puh 050 367 2331
Päivike Päivi, englanti ja ruotsi, puh. 050 367 2692
Sarkkinen Mari-Anneli, yhtyelaulu, pop-laulu, puh. 050 378 7922
Seebeck Sven, saksofoni
Seppänen Samuli, piano
Syrjälä Jani, rehtori, puh. 044 703 9861
Talvinen Pekka, historia ja yhteiskuntaoppi , puh. 050 367 2322
Valkama Kati, sello
Väre Anne, biologia ja maantiede, puh. 050 348 2680
Wester Peter, kuvataide
Zelenski Andrei, kitara
Zelenski Iida, viulu
Ålander Anne, musiikinteoria ja säveltapailu, musiikkitieto, laulu ja soitto, sävellystyöpaja, vapaa
säestys, kamarimusiikki, piano, musiikkiteatteri, puh. 050 367 2709
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Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi

MUU HENKILÖKUNTA
Terveydenhoitaja: Kaisa Sternberger (virkavapaalla), Mari Siljander (viransijainen)
Virastomestari: Satu Harjula
Koulusihteeri: Eeva Loukkola
Kiinteistönhoitajat: Raimo Kärsämä, Jarkko Hämeenniemi
Keittiö-/Siivoushenkilökunta:
Alue-esimies: Halonen Marita
Työnjohtajat: Maija Järvenpää (ateria), Tarja Mykkänen (puhtaus)
Palvelutyöntekijät: Marjo-Riitta Brusell, Anne Havana, Jukka Herranen, Mari Isoniemi,
Maarit Kaan, Raimo Karp, Kaisu Mäkelä, Liisa Petäjäkangas, Tiina Peurasaari,
Mikrotuki: Ville Viljanmaa

OPETUSRYHMIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT LUKUVUODEN ALUSSA
tyttöjä
poikia
yhteensä
1A……………………………………… 22
14
36
1B……………………………………… 28
8
36
1C……………………………………… 33
5
38
2A……………………………………… 27
12
39
2B……………………………………… 32
5
37
2C……………………………………… 24
14
38
3A……………………………………… 24
12
36
3B……………………………………… 28
9
37
3C……………………………………… 22
13
35
4A……………………………………… 10
5
15
__________________________________________________________________
Yhteensä

250

97
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OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017 - 2018
Äidinkieli ja kirjallisuus
Kurssit 1 – 7: Uudistettu Särmä-sarja, sähköinen oppikirja, sähköiset tehtäväkirjat
1 – 6 (Otava),
Kurssit 6, 8 – 9: Särmä-sarja, (Otava), ylioppilastekstejä 2017 (SKS, ÄOL)
Englanti
Kurssit 1 – 6: Insights (Otava)
Kurssit 7–8: Open Road (Otava)
Kurssi 13: Abienglanti (Otava)
Ruotsi
Kurssi 1 - 7: Precis (Sanoma Pro)
Kurssi 10 : Abi ruotsi (Otava)
Digikirjaa suositellaan kurssille RUB6
Saksa
B2-kieli:

Kurssit SAB2 4– 6: Panorama 4–6 (Otava)
Kurssit SAB2 7–8: ABIsaksa (Otava)

B3-kieli:

Kurssit SAB3 6–8: Panorama 4–6 (Otava)
Kurssit SAB3 9–10: ABIsaksa (Otava)

Ranska
B3-kieli:

Kurssit RAB3 1–3: Escalier 1 (SanomaPro)
Kurssit RAB3 4-6: Escalier 2
Kurssit RAB3 7-8: Escalier 3
Kurssit RAB3 9-10: Escalier 4

B2-kieli:

Kurssi RAB2 1: Escalier 2 (SanomaPro)
Kurssit RAB2 2-4: Escalier 2
Kurssi RAB2 5-6: Escalier 3
Kurssit RAB2 7-8: Escalier 4

Venäjä
B3-kieli:

Pora 1, 2 (Otava)
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Lyhyt matematiikka
MAY1: Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1 (Sanoma Pro)
MAB2: Tekijä 2 (Sanoma Pro)
MAB3: Huippu 3 (Otava)
MAB4: Tekijä 4 (Sanoma Pro)
MAB5: Tekijä 5 (Sanoma Pro)
wMAB6: Matemaattisia malleja II, Sigma 6 (2014 painos, Sanoma Pro)
wMAB7: Sigma 4
wMAB8: Matemaattisia malleja III, Sigma 8
Maol-taulukot (Otava)
Pitkä matematiikka
MAY1: Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1 (Sanoma Pro)
Pyramidi-kirjasarja (Sanoma Pro)
MAA2: Tekijä 2 (Sanoma Pro)
MAA3: Tekijä 3
MAA4: Tekijä 4
MAA5: Tekijä 5
MAA6: Tekijä 6
MAA7: Tekijä 7
MAA8: Tekijä 8
wMAA9: Trigonometriset funktiot ja lukujonot, Pyramidi 9 (2011 tai uudempi painos)
wMAA10: Integraalilaskenta, Pyramidi 10
MAA11: Tekijä 11
wMAA12: Lukion Calculus 7. Numeerisia ja algebraalisia menetelmiä. (Otava)
wMAA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Pyramidi 13
wMAA17: Yo-pitkä matematiikka (Sanoma Pro)
Maol-taulukot (Otava)
Biologia
BI1: Koralli BI1: Elämä ja evoluutio (Otava)
BI2: Koralli BI2: Ekologia ja ympäristö (Otava)
BI3: Korallie BI3: Solu ja perinnöllisyys (Otava)
wBI4: Lukion biologia: Ihmisen biologia (Otava) (1. painos)
BI5: Koralli BI5: Biologian sovellukset (Otava)
Maantiede
GE1:GEOS1: Maailma muutoksessa (Sanoma Pro)
GE2: GEOS2: Sininen planeetta (Sanoma Pro)
GE3: GEOS3: Yhteinen maailma (Sanoma Pro)
wGE4: Aluetutkimus (Sanoma Pro) (1. painos)
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Fysiikka
FY1: Fysiikka 1: Fysiikka luonnontieteenä (Sanoma Pro, 2016 painos)
FY2: Fysiikka 2: Lämpö (Sanoma Pro 2016)
FY3: Fysiikka 3: Sähkö
FY4: Fysiikka 4: Voima ja liike
FY5: Fysiikka 5: Jaksollinen liike ja aallot
FY6: Fysiikka 6: Sähkömagnetismi
wFY7: Sähkömagnetismi, Physica 7 (2014 painos)
wFY8: Aine ja säteily, Physica 8
wFY11: Kertauskurssi, YO Fysiikka (Sanoma Pro)
Maol-taulukot (Otava)
Kemia
Mooli-sarja (Otava)
KE1: Mooli 1, uusin painos
KE2: Mooli 2, uusin painos
KE3: Mooli 3
KE4: Mooli 4
wKE5: Mooli 5
wKE7: Abi kemia
Maol-taulukot (Otava)
Uskonto, evankelis-luterilainen
UE1: Verso 1, Uskonnon juurilla (Sanoma Pro)
UE2: Verso 2, Maailmanlaajuinen kristinusko (Sanoma Pro)
UE3: Verso 3, Maailman uskontoja (Sanoma Pro)
UE4: Verso 4, Uskonto Suomessa (Sanoma Pro)
UE5: Uusi Arkki 5 – 6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa (Edita)
wUE5: Uusi Arkki 5, Uskonto Suomessa (Edita)
Ortodoksinen uskonto
Kärkkäinen: Ortodoksisen kirkon historia
Viktor Railas: Raamattutieto, Uskonoppi, Ortodoksi kansalaisena
Elämänkatsomustieto
ET1: Hyvä elämä. Dialogi hyvästä elämästä. (Sanoma Pro)
ET2: Ihminen totuuden etsijänä. Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. (Sanoma Pro)
ET3: Hyvä yhteiskunta. Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä. (Sanoma Pro)
Filosofia
FI1: F-sana mieti uudestaan (Edukustannus)
FI2: Argumentti 2 Lukion filosofia, Etiikka (Sanoma Pro)
FI3: Argumentti 3, Yhteiskuntafilosofia (Sanoma Pro)
FI4: Argumentti 4, Tieto, tiede ja todellisuus (Sanoma Pro)
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Psykologia
PS1: Skeema 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (Edita)
PS2: Skeema 2. Kehittyvä ihminen
PS3: Skeema 3. Tiedoa käsittelevä ihminen
PS4: Skeema 4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
wPS5: Skeema 5. Persoonallisuus ja mielenterveys (vanha OPS)
Historia
HI1: Kaikkien aikojen historia 1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (Edita)(uusi OPS)
HI2: Kaikkien aikojen historia 2. Kansainväliset suhteet (Edita)
HI3: Kaikkien aikojen historia 3. Itsenäisen Suomen historia
HI4: Kaikkien aikojen historia 4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Edita)
HI5: Kaikkien aikojen historia 5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (Edita)
HI6: Kaikkien aikojen historia 6. Kulttuurien kohtaaminen (Edita)
Yhteiskuntaoppi
YH1: Forum. Yhteiskuntatieto (Otava)(uusi OPS)
YH2: Kanta 2. Taloustieto (Edita)
YH3 ja wYH4: Kanta 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Edita)
YH4 ja wYH3: Kanta 4. Kansalaisen lakitieto
Musiikki (valtakunnallinen kurssi, MU1)
VOX.Lukion musiikki 1 (Otava)
Teoria
TAA1 ja TAA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet
Säveltapailu
STA1 ja STA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet
Yleinen musiikinteoria ja säveltapailu
TAB1: Harala, Mäkinen: Klaavi. Musiikinteorian harjoitustehtäväkirjat 1/3, 2/3 ja 3/3
STB1: Harala, Mäkinen: Skaala. Rytmi- ja säveltapailuharjoituksia. Peruskurssit 1-3
Terveystieto
TE1: Terve! 1 Terveyden perusteet (Sanoma Pro) uusin painos, uusi OPS, painettu ja sähköinen
TE2: Terve! 2 Nuoret, terveys ja arkielämä (Sanoma Pro) uusi painos
TE3: Terve! 3 Terveyttä tutkimalla (Sanoma Pro) uusi painos
wTE4: Terve! 4 Abipaketti (Sanoma Pro)
Opinto-ohjaus
OP1 (1. vuosikurssi): Minä opiskelijana (Tabletkoulu)
OP2 (2. vuosikurssi): Jatko-opinnot ja työelämä (Tabletkoulu)
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TUNTIJAKO 1.8.2005 ALKAEN
oppiaine

pakolliset

Äidinkieli ja
kirjallisuus
A1 Englanti
A1 Saksa
B1 Ruotsi
B2 Sa/Ra/Ve
B3 Sa/Ra/Ve/It
Matematiikka, lyhyt
Matematiikka, pitkä
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Uskonto
Elämänkatsomustieto
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Musiikki
Musiikkitieto
Teoria ja säveltapailu,
laaja
yleinen
Laulu
Soitto
Kuvataide
Liikunta
Terveystieto
Oppilaanohjaus

6
6
6
5

6
10
2
2
1
1
3
3
1
1
4
2
1

valtakunnalliset
syventävät
3

koulukohtaiset

2
2
2
8
8
2
3
3
2
7
4
2
2
3
4
2
2

4

1

1
2
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1

7
6
2
1,5
1,5
2
2
1
1

3
3
2
1
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1

ILMOITUKSIA
Uusintakokeet järjestetään ke 15.8.2018.
Mikäli opiskelija aikoo erota koulusta ennen seuraavan lukuvuoden alkua, hänen on ilmoitettava
siitä heti keväällä koulutyön päättyessä.
Syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestetään Madetojan musiikkilukiossa. Kirjoituksiin on
ilmoittauduttava Wilman kautta viimeistään to 31.5.2018.

Kirjalliset kokeet
ma 17.9.
ke 19.9.
pe 21.9.
ma 24.9.
ti 25.9.
to 27.9.
pe 28.9.
ma 1.10.
ke 4.10.

äidinkieli, tekstitaidon koe
vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia,
portugali)
äidinkieli, esseekoe
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
äidinkieli, saame

Varsinaiset kokeet alkavat klo 9.00, joten kokeisiin osallistuvien on syytä tulla paikalle hyvissä
ajoin, viimeistään klo 8.15.
Seuraava lukuvuosi alkaa to 9.8.2018 klo 10.

Oulussa 2.6.2018

Jani Syrjälä, rehtori
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