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YLEISTÄ
Lukuvuosi 2021–2022 on saatu päätökseen ja on kesälomien aika. Lukuvuoteen on tänäkin
vuonna mahtunut opiskelua, ylioppilaskirjoituksia, juhlia, musiikkia, yhdessä tekemistä ja
monenlaista tapahtumaa, joista voit lukea mielenkiintoisia tarinoita enemmän tämän
vuosikertomuksen sivuilta. Kuvia ja videoita tapahtumistamme ja arjestamme löytyy myös
koulumme sosiaalisen median tileiltä.
Lukuvuosi oli lukiokoulutuksessa historiallinen monine muutoksineen ja uudistuksineen.
Opetushallitus julkaisi vuonna 2019 lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman perusteet.
Perusteiden pohjalta koulutuksenjärjestäjien ja koulujen tuli laatia opetussuunnitelma, joka
tuli ottaa käyttöön syksyllä 2021. Aikataulu oli tiukka, mutta vaiheistamalla suunnitelman
laadintaa saatiin se 1. vuoden opiskelijoiden osalta käyttöön otettavaksi.
Opetussuunnitelmaan liittyen Oulun lukioissa otettiin käyttöön uusi tuntikaavio, pidemmät
opetustuokiot taukoineen ja uusi päättöviikkomalli. Muutokset saivat kritiikkiä heti
lukuvuoden alussa ja korjaavia toimenpiteitä tehtiinkin pikavauhdilla päättöviikkomalliin.
Myös oppitunnin pituus herätti keskustelua ja jakoi mielipiteitä niin yksittäisten opiskelijoiden,
opettajien kuin koulujenkin välillä. Lopulta Oulussa kuitenkin päädyttiin palaamaan tulevaksi
lukuvuodeksi vanhaan malliin, 75 minuutin oppitunteihin.
Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla oppivelvollisuutta
jatketaan 18 ikävuoteen asti. Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain 30.12.2020
ja se tuli voimaan 1.8.2021. Lain mukaan oppivelvollisuusikä nostettiin 18 ikävuoteen, eli
oppivelvollisuus ja sen myötä maksuttomuus tuli koskemaan myös lukiokoulutusta. Tämän
seurauksena moni koulutuksenjärjestäjä, Oulu mukaan lukien, siirtyi käyttämään digitaalisia
oppimateriaaleja ja koulutuksenjärjestäjä hankki kaikille uusille opiskelijoille opiskelua varten
tietokoneet.
Tapahtumien osalta lukuvuotta voidaan kuvailla asteittaiseksi paluuksi kohti normaalia.
Pandemia alkoi pikkuhiljaa irrottaa otettaan ja kouluarkeen liittyvistä rajoitteista voitiin
lukuvuoden aikana asteittain luopua. Penkkarit voitiin jo pitää alkuperäisenä ajankohtana ja
penkkariajelujakin päästiin seuraamaan sankoin joukoin. Vanhojen tansseja siirrettiin hieman
myöhemmäksi keväälle toiveena saada lupa ottaa yleisöä paikalle ja onneksi sekin toive
toteutui. Maskeista voitiin luopua ja kevään konsertteihinkin pääsi yleisö paikalle.
Remontti on jatkunut vielä tänäkin lukuvuonna. Tällä kertaa vuorossa ovat olleet juhlasali
sekä sen läheisyyteen sijoittuvat uudet opiskeluhuollolle suunnitellut tilat. Nämä tilat saamme
käyttöön jo ensi syksynä, jonka jälkeen remonttivuodet ovat toivottavasti tulleet hetkeksi
aikaa päätökseensä.
Voidaan todeta, että mennyt lukuvuosi on ollut muutosten lukuvuosi. Muutokset ovat
näkyneet arjessamme monella tavalla, ja ne ovat vaatineet meiltä sopeutumista ja
joustavuutta. Kiitos siis koulumme opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle
kärsivällisyydestä, jaksamisesta ja tuesta toinen toisillemme. Toivotan teille kaikille ansaittua,
aurinkoista ja rentouttavaa kesää. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta.
Jani Syrjälä, rehtori
4

MADETOJAN MUSIIKKILUKION MUSIIKKITAPAHTUMAT 2021–2022
Lukuvuoteen sisältyi tuttuun tapaan runsaasti musiikkitapahtumia, jotka tuovat vaihtelua,
luovat yhteishenkeä ja tukevat koulumme omaleimaisuutta.
26.9. Vuoden Etta -palkinto
Oulu-seura nimesi vuoden 2021 Etaksi Madetojan musiikkilukion. Valinta julkistettiin
26.9.2021 Etta-juhlassa Oulun pääkirjastossa. Arvonimen perusteluissa nostettiin esille
Madetojan musiikkilukion lahjakkaiden opettajien ja opiskelijoiden ansiokas 40-vuotinen
kulttuurityö, joka on tuonut Oulun kaupunkia tutuksi taiteen vaativilla turuilla. Oulu-seuran
puheenjohtajan Mauno Heikkilän mukaan Madetojan musiikkilukiolla on merkittävä vaikutus
niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
27.9. Norsunkääntö
Perinteisen ykkösten esittelyn, valtakunnallisen musiikin kurssin aikana valmistetun kaikkien
ykkösvuosikurssilaisten esitys kietoutui tänä vuonna yhteisöllisyyden ja turvallisuuden
teeman ympärille. Opiskelijat olivat pukeutuneet ryhmittäin omiin asuihinsa: raitapaita,
vaaleanpunainen, sininen, keltainen. Esityksen kappaleet kuultiin madislaisuuteen sopivilla
sanoituksilla: Muista aina Madiksella hyvä fiilis onpi meillä (alkuper. Liikennelaulu), Muista
pestä käsiä se on niin tärkee asia (alkuper. Muista pestä kädet), Kuulin onnentoivotuksen,
kun pääsin parhaaseen kouluun … täällä kaikki mukaan otetaan (alkuper. Hyvin hiljaa),
Madislaiset tykkää esittää, taitaa meno mennä villiksi (alkuper. Muurahaiset). Myös
vanhemmat saivat nauttia nuorten yhteisosaamisesta, kun esitys kuultiin 3.11. järjestetyssä
ykkösten vanhempainillassa vielä uudelleen. Ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtorit
Mikko Alanne, Jaakko Jauhiainen, Johanna Kemppainen ja Anne Ålander.
30.9. Musikaali – Kauhujen kellari
Lukuvuoden musikaali toteutettiin huoneteatterina musiikkiluokassa ja se esitettiin
koronatilanteesta takia vain omalle koululle. Esityksiä oli kolme. Musikaali oli ryhmän itsensä
käsikirjoittama, sanoittama ja säveltämä. Musikaalin ohjaavina opettajina toimivat Anne
Ålander ja Johanna Kemppainen.
17.11. Klassisen musiikin konsertit
Klassisen musiikin juonnetut iltapäiväkonsertit järjestettiin perinteisesti Tulindbergin salissa
sekä striimattuna. Saimme kuulla viehättäviä klassisen musiikin helmiä sekä sooloina että
kamarimusiikkikokoonpanoilla
esitettynä.
Myös
lukion
sekakuoro,
tyttökuoro,
sinfoniaorkesteri ja klassinen lauluyhtye esiintyivät tapahtumassa. Konsertin vastuuopettajina
toimivat tuttuun tapaan musiikin lehtorit Jaakko Jauhiainen ja Anne Ålander ja laulunopettaja
Mari Klemettilä.
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26.11. Adventtipäivänavaus
Adventtihartaus toteutettiin pandemian vuoksi niin, että Pohjankartanon koulu osallistui
siihen kuuntelemalla tapahtumaa luokissa. Sekakuoro lauloi Hoosianna-hymnin neliäänisesti
musiikin lehtori Johanna Kemppaisen johdolla.
30.11. Joulukonsertti
Jo perinteeksi muodostunut joulukonsertti Oulun tuomiokirkossa järjestettiin yhteistyössä
Pohjankartanon yläkoulun musiikkiluokkien kanssa. Tällä kertaa konsertti striimattiin
virtuaalikirkon välityksellä pandemiatilanteen takia. Jouluisissa tunnelmissa solistit, kuorot,
orkesteri- ja kamarimusiikkikokoonpanot esittivät perinteistä ja uutta joulun ajan musiikkia.
3.12. Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilasjuhla
Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilasjuhla järjestettiin Tulindbergin salissa koronapandemian
vuoksi rajoitetusti ja turvaväleillä. Juhlaan osallistuivat ylioppilaat ja heidän läheisensä. Muille
juhla välitettiin striimattuna. Juhlassa esiintyivät Pohjankartanon yläkoulun ja Madetojan
musiikkilukion kuoroista koottu kuoro, joka esitti Johanna Kemppaisen johdolla Suomen
laulun ja Suomalaisen rukouksen. Samana päivänä tanssittiin Suomen itsenäisyyden
kunniaksi Madetojan musiikkilukion opiskelijakunnan järjestämissä tanssiaisissa
Pohjankartanon luentosalissa.
13.12. Lucia-kulkue
Koulumme Lucia-kulkue esiintyi Radisson SAS -hotellilla sekä jo aiemmin joulukonsertissa
Oulun tuomiokirkossa yhdessä Pohjankartanon koulun Lucioiden kanssa 30.11. Luciat
esiintyivät myös syyslukukauden päättävässä Joululauluillassa Pohjankartanon aulassa
21.12. Ohjaavana opettajana toimi musiikin lehtori Johanna Kemppainen.
Leevin laulajat
Koulumme tiernapojat Leevin laulajat keikkailivat tiiviisti joulun alla ja esiintyivät myös omalle
koululle Pohjankartanon aulassa 21.12. Leevin laulajat voitti Tiernakaupunki Oulu -säätiön
järjestämän kilpailun sarjassa mukaelmat. Leevin laulajien ohjaajana toimi musiikin lehtori
Johanna Kemppainen.
21.12. Syyslukukauden päätös Pohjankartanon aulassa
Koronarajoitukset estivät perinteisen lukioiden joulukirkon toteutuksen. Saimme kuitenkin
hieman joulukirkon tunnelmaa, kun katsoimme luokissa joulukirkkovideon. Video oli
toteutettu Oulun tuomikirkossa tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöiden, Madetojan
musiikkilukion, Lyseon lukion, Oulun Suomalalaisen Yhteiskoulun lukion ja Merikosken
lukion yhteistyönä. Monikamerakuvauksen toteutti ammattiopisto Luovi. Videoon sisältyi
joulukirkkoperinteemme keskeisimpiä osia, kuten ”Maa on niin kaunis”, moniäänisesti
tuomiokirkossa laulettuna.
Tätä ennen Pohjankartanon aulassa vietimme tunnelmallisen joululauluillan, jossa esiintyivät
koulumme tiernapojat eli Leevin Laulajat, lauluyhtyeet, kamariyhtyeet ja saimme kuulla myös
useita koskettavia sooloesityksiä. Joulupukki vieraili tilaisuudessa, ja illan päätti moniääninen
Lucia-kulkue.
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Vuoden madetojalainen 2021
10.1.2022 julkistettiin Vuoden madetojalainen 2022. Tämä nyt kuudetta kertaa jaettava
palkinto jaetaan vuosittain yhdelle Madetojan musiikkilukion entiselle tai nykyiselle
opiskelijalle tai kokoonpanolle, jossa madetojalaisuus on edustettuna. Palkinto myönnetään
henkilölle tai kokoonpanolle, joka on toiminnallaan ja omalla urallaan näyttänyt esimerkkiä
nuorille ja ennen kaikkea Madetojan musiikkilukion opiskelijoille.
Tämän vuoden palkinto annettiin Blind Channel -yhtyeelle, jonka jäsenistä viisi on kirjoittanut
ylioppilaaksi Madetojan musiikkilukiosta. Yhtyeen jäsenet ovat useissa yhteyksissä tuoneet
esille oululaiset ja madetojalaiset juurensa. Yhtye on hyvä esimerkki siitä, miten
päättäväisyydellä ja määrätietoisella työllä voi saavuttaa kansainvälistä menestystä
musiikissa.
22.1. Taiteiden päivä
Taiteiden päivä järjestettiin lauantaina 22.1.2022 Pohjankartanossa. Koko päivän ajan kuultiin
ja nähtiin upeita musiikki- ja tanssiesityksiä Pohjankartanon aulan lavalla, luentosalissa ja
musiikkiluokassa sekä klassisen että rytmimusiikin puolelta. Taiteiden päivään sisältyi myös
säväri I -konsertti. Päivän koordinoivina opettajina toimivat Anne Ålander ja Jaakko
Jauhiainen.
Sävellystyöpajan teemaksi opiskelijat päättivät nostalgian ja muistot. Abiturienttien Säväri I konsertisa 22.1.2022 Pohjankartanon aulan lavalla kuultiin seitsemän upeaa uutta sävellystä.
Sävellystyöpajan ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtorit Jaakko Jauhiainen ja Anne
Ålander, ja äänentoistosta vastasivat studiotekniikan opiskelijat Jaakko Pohjolan johdolla.
26.1. Kevyen musiikin maraton
Kevyen musiikin maraton järjestettiin Oulun seudun ammattiopistolla Kotkantiellä oman
juhlasalimme ollessa remontissa. Konsertissa kuultiin yhteensä 25 erilaista kokoonpanoa.
Musiikkityylit vaihtelivat elektronisen performanssin, jatsin, salsan, rockin, heavyn kautta
kansanmusiikkiin. Konsertti striimattiin yhteistyössä OSAO:n media-alan opiskelijoiden
kanssa. Ohjaavana opettajana toimi musiikin lehtori Mikko Alanne, ja äänentoistosta
vastasivat studiotekniikan opiskelijat Jaakko Pohjolan johdolla.
27.1. Abikamman paljastus
Koulumme abiturientit esittivät Pohjankartanon aulan lavalla abikampalaulut Kun kuuntelen
Tomppaa (Kun lähden mä täältä) ja Faija skitsoo (Opet skitsoo) uusin sanoituksin, jotka
kertoivat koulumme opettajista ja opiskelusta Madetojalla. Tapahtuman lopuksi esiteltiin
vuoden 2022 abikampateos.
9.2. Potkiaiset
Kakkosvuosikurssin opiskelijat olivat valmistaneet lämminhenkisen tilaisuuden abiturienteille
Pohjankartanon aulaan. Yhdessä kisailtiin ja leikittiin ja tilaisuuden päätteeksi yllätyksellisesti
abeille heitettiin vielä ämpäristä karamellit!
10.2. Penkkarit
Kakkosvuosikurssin opiskelijat tarjoilivat abiturienteille heti aamusta herkkuja liikuntasalissa
ja olivat valmistaneet jokaiselle abille muistamisen sisältäen kortin, tikkarin ja
yliopistohaalariin kiinnitettävän Hard Rock School -merkin.
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Kolmosvuosikurssin opiskelijat olivat järjestäneet Pohjankartanon aulaan Country and
Western -teemalla abigaalan. Sitä ennen ryhmänohjaajat oli haettu kotoa, nautittu yhdessä
aamupala ja puettu heidät teeman mukaisesti. Myös muille koulun opettajille oli välitetty
viestitoive, että kaikki opettajat pukeutuisivat teeman mukaisesti. Pohjankartanon aulassa
tanhuttiin jo perinteeksi muodostuneet abitanhut musiikin lehtori Mikko Alanteen ohjaaman
kansanmusiikkiorkesterin säestyksellä, minkä jälkeen abit siirtyivät kunniakujaa pitkin
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.
1.3. Lauluklubi 2022 – London Calling
Lauluklubi oli nimensä mukaisesti tänä vuonna brittimusiikin tunnelmissa ja konsertti
järjestettiin Oulun seudun ammattiopistolla Kotkantiellä. Illan teemana oli London Calling eli
brittiläistä musiikkia 1970-luvulta. Konsertissa oli yleisö, ja se striimattiin You Tubeen
yhteistyössä OSAO:n media-alan opiskelijoiden kanssa. Lauluklubin house bändin solisteina
esiintyi yhdeksän loistavaa laulajaa. Ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtori Mikko
Alanne ja pop-laulun opettaja Annette Sinclair. Konsertin äänentoiston toteuttivat
studiotekniikan opiskelijat studiotekniikan opettaja Jaakko Pohjolan johdolla.
Madetojan musiikkilukion abiturientti Andrea Martin voitti Pori Jazzin järjestämän
Sävelaskelkilpailun
Koulumme abiturientti Andrea Martin voitti sävellyksellään Lähellä laitaa Pori Jazzin
järjestämän Sävelaskel-kilpailun. Sävellys oli syntynyt viime kevään sävellystyöpajassa.
29.4. Vanhojenpäivä ja Madetojan pidot
Vanhojenpäivänä saimme ihastella koulumme vanhojen pukuloistoa ja upeaa tanssia
Pohjankartanon musiikkiluokkien soittajista kootun sinfoniaorkesterin tahdittamana.
Kapellimestarina toimi musiikin lehtori Jaakko Jauhiainen. Ykkösvuosikurssilaiset tarjosivat
vanhoille herkkuja, ja kakkoset leikittivät ykkösiä luokissa erilaisilla leikeillä, peleillä ja
kilpailuilla. Madetojan pitojen ohjelmakattaukseen kuului vielä THE ökövideon katsominen
yhdessä ennen iltapäivän Wanhojen 2022 tansseja.
7.5. Valtakunnallinen Nuori kulttuuri On Air -monitaidetapahtuma
Madetojan Paju Sisters esiintyi Oulun Nuori kulttuuri On Air -tapahtumassa Kasarmiklubilla
ja sen yhteydessä järjestetyssä virtuaalisella esiintymislavalla. Neljällä eri paikkakunnalla
toteutetut satelliittitapahtumien esiintyjät valittiin Digistagelta.
18.5. Mad Rock
Tämän vuoden konsertti järjestettiin Oulun seudun ammattiopistolla. Konsertissa kuultiin
yhteensä 30 erilaisen kokoonpanon esitystä. Musiikkityylit vaihtelivat rockin, heavyn, salsan,
iskelmän, popin ja kansanmusiikin kautta elektroniseen taiteeseen. Konsertissa oli sekä liveyleisö, ja se myös striimattiin You Tubeen yhteistyössä Livepaletti Oy:n kanssa. Ohjaavana
opettajana toimi musiikin lehtori Mikko Alanne.
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2.6. Säväri II -konsertti
Ykkösten ja kakkosten Sävellystyöpajan Säväri II -konsertti järjestettiin Pohjankartanon
aulassa, jossa kuultiin 14 upeaa uutta sävellystä teemaan Nostalgia ja muistot. Ohjaavina
opettajina toimivat Anne Ålander ja Jaakko Jauhiainen.
3.6. Kevätkirkko Karjasillan kirkossa
4.6. Kevään 2021 ylioppilasjuhla Madetojan salissa
Madetojan musiikkilukion kamarimusiikkiryhmät
Lukuvuonna 2021–2022 Madetojan musiikkilukion erilaisia kamarimusiikkiryhmiä
muodostettiin 12. Ryhmät esiintyivät Klassisen musiikin konserteissa Tulindbergin salissa
17.11.2021, Taiteiden päivässä 22.1.2022 ja Hiirosenkodilla 12.4.2022. Lisäksi eri ryhmät
ovat esiintyneet koulun tilaisuuksissa tarpeen mukaan, esimerkiksi joulu- ja kevätkirkoissa ja
lukuisilla tilauskeikoilla. Kamarimusiikkiryhmien ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtorit
Jaakko Jauhiainen ja Anne Ålander.
Madetojan musiikkilukion salsaorkesteri La Sol
Madetojan musiikkilukion salsaorkesteri La Sol harjoitteli viikoittain keskiviikkoisin ja sai tänä
vuonna jälleen paljon uusia salsaajia. Ohjelmisto koostui muun muassa vanhoista Eddie
Palmierin ja Don Fabianin klassikoista. Lukukauden aikana La Sol esiintyi Kevyen musiikin
maratonissa sekä Mad Rockissa. Orkesterin ohjaajana toimi musiikin lehtori Mikko Alanne.
Madetojan musiikkilukion kansanmusiikkiyhtye Kansanmussaajat
Koulun kansanmusiikkiyhtye jatkoi tutulla edellisvuotisella kokoonpanollaan. Ohjelmistossa
oli tänä vuonna paljon suomalaista tuotantoa, kuten Frigg, Petri Prauda ja Konsta Jylhä.
Lukuvuoden aikana Kansanmussaajat esiintyivät Kevyen musiikin maratonissa, Taiteiden
päivässä, Abi-tanhuissa ja Mad Rockissa. Yhtye teki myös muutaman koulun ulkopuolisen
esiintymisen. Yhtyeen 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 24 soittajaa sekä yksi laulaja,
iältään 14–20-vuotiaita. Orkesterin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijoita eri
rytmimusiikin tyyleihin ja big band -soittoon sekä järjestää orkesterille esiintymisiä. OYJO
harjoitteli viikoittain 90 minuuttia.
Syyskauden tärkein tapahtuma oli Oulu All Star Big Bandin järjestämä Big Band Kick Off koulutus, jossa ammattimuusikot kouluttivat OYJOn nuoria soittajia. Lisäksi OYJO sai
eteensä vierailevan kapellimestarin, Rasmus Soinin. Kapellimestarivierailu järjestettiin
yhteistyössä Suomen Big Band ry:n kanssa, jonka jäsen OYJO on. Koulutusviikonlopun
päätteeksi OYJO esiintyi tapahtuman loppukonsertissa Oulun musiikkikeskuksessa
Tulindbergin salissa.
Tammikuussa 2022 OYJO esiintyi swing-ohjelmistolla Madetojan musiikkilukion Taiteiden
päivässä Pohjankartanon aulassa. Helmikuussa OYJO esiintyi yhdessä Madetojan
musiikkilukion Sinfoniaorkesterin kanssa Kotkantien konserttisalissa Best of Bacharach viihdekonsertissa. Konsertissa oli sekä live-yleisö että se myös striimattiin YouTubeen.
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Suuren yhteisorkesterin laulusolisteina toimivat konservatorion ammattiopiskelijat.
Huhtikuussa OYJO osallistui Espoossa järjestettyyn Big Band Boost -tapahtumaan.
Tapahtuma järjestettiin April Jazz festivaalien yhteydessä ja OYJOa kouluttivat
kapellimestarit Ed Partyka (USA) ja Rasmus Soini sekä lukuisat UMOn ja Espoo Big Bandin
muusikot. Tapahtuman loppukonsertti järjestettiin April Jazzien konsertissa Sello-salissa.
Suunnitelmissa on myös esiintyä elokuussa Elojazz-festivaaleilla Oulussa. Orkesteria johtaa
musiikin lehtori Jaakko Jauhiainen.
Madetojan musiikkilukion sinfoniaorkesteri
Madetojan musiikkilukion sinfoniaorkesteri harjoitteli vuoden aikana keskiviikkoisin ja esiintyi
syksyllä 2021 Madetojan musiikkilukion Klassisen musiikin iltapäiväkonsertissa Tulindbergin
salissa ja joulukuussa Madetojan musiikkilukion ja Pohjankartanon koulun musiikkiluokkien
joulukonsertissa Oulun tuomiokirkossa. Konsertti striimattiin Virtuaalikirkon kautta.
Keväällä 2022 orkesteri koosti konserttiohjelmistoksi viihdekonserttimateriaalin Burt
Bacharachin musiikkia. Best of Bacharach -konsertti esitettiin yhdessä OYJOn sekä
konservatorion ammattiopiskelijoiden kanssa Kotkantien konserttisalissa helmikuussa.
Konsertissa oli sekä live-yleisö että se myös striimattiin YouTubeen. 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 koulun perinteisten kulttuuritapahtumien ohjelmiston esittäminen. Sekakuoro
esiintyi Madetojan musiikkilukion Klassisen musiikin iltapäiväkonsertisssa Tulindbergin
salissa, Adventtipäivänavauksessa Pohjankartanon aulassa, itsenäisyysjuhlassa Madetojan
salissa ja perinteisessä joulukonsertissa Oulun tuomiokirkossa. Kuoronjohtajana ja
äänenmuodostajana toimi koulun taiteellinen johtaja, musiikin lehtori Johanna Kemppainen.
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro perustettiin vuonna 1968 silloisen Oulun
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.
Ensimmäiset harjoitukset pidettiin 17.8. ja kuoro harjoitteli viikoittain tiistaisin klo 16.15–
18.30. Pyrkijäiset oli 27.8., jolloin kuoroon tuli uusia laulajia joka stemmaan.
Kuoro esiintyi seuraavissa koulun tilaisuuksissa: Klassisen musiikin iltapäivässä,
Tuomiokirkon joulukonsertissa, itsenäisyysjuhlassa, kevätkirkossa sekä Yo-juhlassa. Omia
tunnin mittaisia konsertteja kuorolla oli kolme: 12.4. Pyhän Tuomaan kirkossa, 6.5.
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Haukiputaan seurakuntakeskuksessa ja 26.5. Iin kirkossa. Lisäksi kuoro oli mukana Oulu
Sinfonian Pähkinänsärkijä-konsertissa 9.12. Madetojan salilla ja 11.12. Kajaanin
Kaukametsäsalissa. Vuoden aikana kuoro on harjoitellut ja esittänyt monipuolista ohjelmistoa
modernista, haastavasta musiikista perinteiseen naiskuoro-ohjelmistoon. Pähkinänsärkijäprojektissa Oulu Sinfonian kanssa oli myös hieno koreografia Milla Korjan suunnittelemana.
Näiden musiikkitapahtumien lisäksi Madetojan musiikkilukion opiskelijat ovat esiintyneet
useiden eri yritysten tilaisuuksissa pitkin lukuvuotta.
Johanna Kemppainen
taiteellinen johtaja
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OPISKELIJAKUNNAN TAPAHTUMAT 2021–2022
Elokuu
Elokuussa viime lukuvuodesta hallituksessa jatkavat organisoivat yleiskokousta sekä tekivät
hallituksen esittelyjä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Elokuussa myös pidettiin
lukuvuoden 2020-2021 kauan odotettu ja hyvin onnistunut Wanhojen päivä.
Syyskuu
Syyskuu lähti käyntiin opiskelijakunnan yleiskokouksella, jossa valittiin hallitukselle uusi
puheenjohtajisto: puheenjohtaja Lauri Paananen ja varapuheenjohtaja Netta Räihä.
Hallitukseen myös valittiin 4 uutta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa sekä 2 uutta toisen
vuosiluokan opiskelijaa. Syyskuussa saimme myös nähdä ensimmäisen vuosikurssin
oppilaiden esittämän Norsunkäännön.
Lokakuu
Lokakuuhun ajoittui koulun valokuvaus Madetojan salilla. Lisäksi lokakuussa organisoitiin
välituntidisko sekä liikennevalopäivä-pukeutumisteemapäivä. Totta kai pääsimme
nauttimaan myös ihanasta syyslomasta!
Marraskuu
Heti marraskuun alussa juhlistimme halloweenia teemaviikon elkein. Viikkona mm. Pidettiin
halloween-kahoot, pukeuduttiin pelkästään mustaan sekä tanssittiin halloweenvälituntidiskossa. Marraskuussa pidettiin kaksi Klassisen musiikin konserttia, joissa kaikki
opiskelijakunnasta pääsivät kuuntelemaan mahtavaa klassista musiikkia. Lisäksi myös
opiskelijoille ja opettajille jaettiin kolmannen periodin päättöviikolla tsemppimunkkeja. Kuun
lopussa alettiin kääntyä kohti joulua adventtipäivänavauksen sekä joulukonsertin myötä.
Joulukuu
Joulukuussa tapahtui paljon! Kuun alussa oli itsenäisyyspäivä- ja ylioppilasjuhla
Tulindbergin salissa. Juhlassa lakitettiin uudet ylioppilaat ja luettiin perinteinen Vapauden
viesti. Juhlan jälkeen opiskelijat pääsivät maistelemaan hallituksen tekemiä herkkuja ja
leivoksia, jonka jälkeen laitettiin tanssijalka vipattamaan luentosalissa. Tanssiaisissa kuultiin
uutta bilebändiä, joka piti poljennon vinhana! Joulu alkoi piakkoin häämöttää ja sen teema
näkyi koulun tapahtumissa. Koululla järjestettiin Lucia-päivänavaus, sekä joululauluilta.
Lisäksi pidimme hyvin onnistuneen tonttulakki- ja villasukkapäivän. Joulukuun
loppupuolella saimme kuulla hienon Tiernapoikien päivänavauksen sekä siirtyä joululoman
viettoon joulukirkon myötä.
Tammikuu
Uusi vuosi käynnisteltiin tapahtumien osalta käyntiin konserteilla: Tammikuussa musiikista
opiskelijat pääsivät nauttimaan Taiteiden päivässä sekä Kevyen musiikin maratonissa.
Tammikuussa myös abit paljastivat kauan odotetun Abikamman. Teemapäiviäkin pidettiin,
nimittäin Hyvää huomenta-päivä sekä wanhojen liikennevalopäivä.
Helmikuu
Helmikuu lähti käyntiin hallituksen järjestämällä talvikokouksella. Kokouksessa hallitukseen
valittiin kaksi uutta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. Pian sen jälkeen olikin
ystävänpäivä, jolloin ohjelmassa oli sydänten etsintää ympäri koulua, teemaan sopivaa
pukeutumista sekä ystävänpäiväseinä, johon oli mahdollista kirjoittaa mukavia asioita
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ystävästään. Helmikuussa myös abit pitivät penkkarit ja jäivät lukulomalle opiskelemaan yokirjoituksia varten.
Maaliskuu
Maaliskuussa pidettiin Lauluklubi teemalla 1970s British Pop & Rock. Konsertin
yleisömäärä oli suuri ja kaikilla oli hauskaa! Maaliskuussa myös pidimme hauskaa
talvilomalla ja ahersimme yo-kirjoituksissa. Maaliskuussa myös hallitus hankki
tsemppimunkit päättöviikkoa ja yo-kirjoituksia varten. Opiskelijat pääsivät myös pitämään
hauskaa välituntidiskossa. Teemapäivät osuivat maaliskuun lopulle, jolloin koulussa pidettiin
faija-pukeutumispäivä.
Huhtikuu
Huhtikuussa pääsimme kokemaan opiskelijoiden tekemän musikaalin sekä toisen
vuosikurssin opiskelijat pääsivät julistamaan itsensä koulun vanhimmiksi wanhojen päivänä.
Toukokuu
Toukokuussa isona tapahtumana oli Madrock, joka kesti yli 5 tuntia. Teemapäiviä
toukokuussa lisäksi oli parikin: pyjamapäivä sekä kaksospäivä. Hallitus kiittää opiskelijoita
aktiivisesta osallistumisesta teemapäiviin <3
Kesäkuu
Kesäkuussa pääsimme nauttimaan sävärikonsertista, joissa toisen vuosiluokan opiskelijat
esittivät omia kappaleitaan. Lisäksi lukuvuoden viimeisteli kevätkirkko ja kevät/ylioppilasjuhla, jossa pääsimme juhlistamaan uusia ylioppilaita sekä toivottamaan kaikille
hyvää kesää!
Lauri Paananen
opiskelijakunnan
hallituksen
puheenjohtaja
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OPETTAJAT
Alanne Mikko, musiikkitieto, musiikinteoria ja säveltapailu, kansanmusiikki, laulu ja soitto,
bändityöskentely, lyömäsoittimet, sähköbasso, puh. 050 569 2870
Heikkilä Annamaaria, klarinetti
Hildén Marja-Liisa, huilu
Hiltula Pasi, piano, vapaa säestys
Hissa Kai, äidinkieli ja kirjallisuus, puh. 050 367 2236
Jauhiainen Jaakko, musiikkitieto, musiikinteoria ja säveltapailu, laulu, soitto, orkesteri, big
band, kamarimusiikki, sävellystyöpaja, puh. 044 703 9088
Järvitalo Virpi, liikunta ja terveystieto
Karén Virve, yksinlaulu, klassinen lauluyhtye
Karvonen Juhani, biologia, maantieto, puh. 050 348 2680
Kemppainen Johanna, musiikkitieto, musiikinteoria, laulu ja soitto, musiikkiteatteri, poplaulu, yhtyelaulu, yksinlaulu, puh. 044 703 9073
Kemppainen Laura, uskonto, psykologia, filosofia, puh. 050 367 3691
Kemppainen Stiina, harmonikka
Kiviniemi Juha, sähkökitara
Klemettilä Mari, yksinlaulu, puh. 050 569 2864
Knihtilä Piia, piano
Konttila Jaakko, sähköbasso
Kouri Maria, äidinkieli, ruotsi, puh. 040 6196 188
Kuopusjärvi Anne, matematiikka, TVT, puh. 050 367 0998
Könönen Elina, tyttökuoro
Lehtola Elisa, ruotsi, puh. 050 367 2902, virkavapaalla 14.3.2022 alkaen
Liikala Liisa, englanti ja ranska, puh. 050 367 3812
Lindberg Jouko, erityisopettaja, puh. 050 382 7350
Lintulahti Seppo, poikien liikunta, puh. 044 703 9078
Multasuo Mikael, ruotsi, viransijainen 14.3.2022 alkaen
Mäkelä Juha, kitara
Mäkinen Tuula, opinto-ohjaus, puh. 044 703 9074
Nokkoudenmäki-Huhta Asta, matematiikka, kemia, puh. 044 703 9075
Nygård Taru, sello
Parkkila Irma, matematiikka, fysiikka, puh. 050 367 3521
Pessala Minna, liikunta, terveystieto, puh. 044 703 9080
Piippo Riitta, urut
Pohjola Jaakko, bändityöskentely, studiotekniikka, puh 050 367 2331
Päivike Päivi, englanti ja ruotsi, puh. 050 367 2692, eläkkeellä 1.10.2021 alkaen
Raappana Nina, englanti, ruotsi, puh. 050 378 7922
Rantala Riitta, matematiikka
Rekilä Samuli, piano, vapaa säestys
Seebeck Sven, saksofoni
Sinclair Annette, yhtyelaulu, pop-laulu
Syrjälä Jani, rehtori, puh. 044 703 9861
Talvinen Pekka, historia ja yhteiskuntaoppi, puh. 050 367 2322
Väänänen Janna, uskonto, psykologia, filosofia
Wester Peter, kuvataide, puh. 050 564 2102
Xhemajli Mikaela, viulu
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Zelenski Andrei, kitara
Ålander Anne, musiikinteoria ja säveltapailu, musiikkitieto, laulu ja soitto, sävellystyöpaja,
vapaa säestys, kamarimusiikki, piano, musiikkiteatteri, puh. 050 367 2709
Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi

MUU HENKILÖKUNTA
Terveydenhoitajat: Suvi Hyrkäs (lukio), Marjaana Ilmarinen (yläkoulu)
Psykiatriset sairaanhoitajat: Heli Karjalainen, Merja Lundbom, Hanne Temmes
Koulupsykologi: Sari Husa
Koulukuraattori: Riikka Lähdesmäki
Virastomestari: Satu Harjula (virkavapaalla kevät -22), Masi Junkkari, Ville Räisänen
Koulusihteeri: Eeva Loukkola
Kiinteistönhoitajat: Raimo Kärsämä, Jarkko Hämeenniemi
Keittiö-/Siivoushenkilökunta:
Puhtaus: Eija Isoaho, Susanna Karjalainen, Wandee Siripong
Monipalvelutyöntekijät: Saara Ahlgren, Anne Havana, Noora Huotari, Miia Karhu, Anitta
Kylmänen, Ari Pulkkinen, Jonna Särkelä
Ateriapalvelutyöntekijät: Anna Haastola (ateriapalveluvastaava), Hanna Mikkola
IT-tuki: Ville Viljanmaa

OPETUSRYHMIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT LUKUVUODEN AIKANA
tyttöjä
poikia
yhteensä
21A……………………………………. 24
9
33
21B……………………………………. 25
7
32
21C……………………………………. 25
6
31
21D……………………………………. 16
16
32
2A……………………………………… 20
14
34
2B……………………………………… 28
8
36
2C……………………………………… 24
12
36
3A……………………………………… 31
6
37
3B……………………………………… 24
12
36
3C……………………………………… 26
10
36
4A……………………………………… 14
10
24
__________________________________________________________________
Yhteensä

257

110

16

367

OPPIMATERIAALIT LUKUVUONNA 2021–2022
Äidinkieli ja kirjallisuus
Kurssit 1 – 3: Särmä, LOPS21, digikirjat
Kurssit 4–10: Särmä-sarja, digitaalinen oppikirja, digitaaliset tehtäväkirjat
Englanti
Kurssit 1 – 3: New Insights (Otava, LOPS21), digikirjat
Kurssit 4–7: Insights (Otava)
Kurssi 8: ei oppikirjaa
Kurssi 9: Abilities (Otava)
Ruotsi
Kurssit 1 – 3: Fokus (Otava, LOPS21), digikirjat
Kurssit 3-7: Precis (Sanoma Pro)
Kurssi 8 : Fokus Abi (Otava)
Lyhyt matematiikka
MAY1: Unioni (Sanoma Pro, LOPS21), digikirjat
MAB2: Binomi (Sanoma Pro, LOPS21)
MAB3: Binomi (Sanoma Pro, LOPS21)
MAB4: Tekijä 4 (Sanoma Pro)
MAB5: Tekijä 5 (Sanoma Pro)
MAB6: Tekijä 6 (Sanoma Pro)
MAB7: Tekijä 7 (Sanoma Pro)
MAB8: Tekijä 8 (Sanoma Pro)
MAB9: Yo-kertaus Tekijä lyhyt matematiikka
Maol-taulukot (Otava)
Pitkä matematiikka
MAY1: Unioni (Sanoma Pro, LOPS21), digikirjat
MAA2: Moodi (Sanoma Pro, LOPS21)
MAA3: Moodi (Sanoma Pro, LOPS21)
MAA4: Moodi (Sanoma Pro, LOPS21)
MAA5: Tekijä 5
MAA6: Tekijä 6
MAA7: Tekijä 7
MAA8: Tekijä 8
MAA9: Tekijä 9
MAA10: Tekijä 10
MAA11: Tekijä 11
MAA12: Tekijä 12
MAA13: Tekijä, Maol-taulukot (Otava)
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Biologia
BI1 – BI2: Bios (Sanoma Pro, LOPS21), digikirjat
BI3: Koralli BI3: Solu ja perinnöllisyys (Otava)
B14: Koralli B14: Ihmisen biologia (Otava)
BI5: Koralli BI5: Biologian sovellukset (Otava)
Maantiede
GE1:GEOS1: (Sanoma Pro, LOPS21), digikirjat
GE2: GEOS2: Sininen planeetta (Sanoma Pro)
GE3: GEOS3: Yhteinen maailma (Sanoma Pro)
GE4: GEOS4: Aluetutkimus (Sanoma Pro) (1. painos)
Fysiikka
FY1: Fysiikka 1: Fysiikka (Sanoma Pro, LOPS21), digikirjat
FY2: Fysiikka 2: Fysiikka (Sanoma Pro, LOPS21)
FY3: Fysiikka 3: Fysiikka (Sanoma Pro, LOPS21)
FY4: Fysiikka 4: Voima ja liike (Sanoma Pro, LOPS2016)
FY5: Fysiikka 5: Jaksollinen liike ja aallot
FY6: Fysiikka 6: Sähkömagnetismi
FY7: Fysiikka 7: Aine ja säteily
Maol-taulukot (Otava)
Kemia
Mooli-sarja (Otava)
KE1 – KE2: Mooli, (LOPS21), digikirjat
KE3: Mooli 3
KE4: Mooli 4
KE5: Mooli 5
KE6:Mooli kertaus
Maol-taulukot (Otava)
Uskonto, evankelis-luterilainen
UE1: Lumo (Otava, LOPS21), digikirjat
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)
UE6: Uusi Arkki 5 – 6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa (Edita)
Ortodoksinen uskonto
Kärkkäinen: Ortodoksisen kirkon historia
Viktor Railas: Raamattutieto, Uskonoppi, Ortodoksi kansalaisena
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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: Idea (Otava, LOPS21), digikirjat
FI2: Argumentti 2 Lukion filosofia, Etiikka (Sanoma Pro)
FI3: Argumentti 3, Yhteiskuntafilosofia (Sanoma Pro)
FI4: Argumentti 4, Tieto, tiede ja todellisuus (Sanoma Pro)
Psykologia
PS1 – PS2: Skeema (Edita, LOPS21), digikirjat
PS3: Skeema 3. Tiedoa käsittelevä ihminen
PS4: Skeema 4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS5: Skeema 5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
PS6: PS1–5 Psykologian kertauskirja (LOPS2016) (Studeo, sähköinen kirja)
Historia
HI1: Opus (Edita, LOPS21), digikirjat
HI2: Kaikkien aikojen historia 2. Kansainväliset suhteet (Edita)
HI3: Kaikkien aikojen historia 3. Itsenäisen Suomen historia (Edita)
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: Kanta (Edita, LOPS21), digikirjat
YH2: Kanta 2. Taloustieto (Edita)
YH3: Kanta 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Edita)
YH4: Kanta 4. Kansalaisen lakitieto (Edita)
Musiikki (valtakunnallinen opintojakso, MU1)
Studeo, MU1 Intro, kaikki soimaan (LOPS21)
Musiikin teoria
TAA1 ja TAA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet
Musiikin säveltapailu
STA1, STA2: Anssi Mattila: Harmonian ja muoto-opin perusteet
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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: Syke (Edita, LOPS21) digikirja
TE2: Terve! 2 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE3: Terve! 3 Terveyttä tutkimassa (Sanoma Pro) uusi painos
TE4: Terve! 4 Terveystiedon kertauskurssi (Tabletkoulu, digitaalinen oppimateriaali)
Opinto-ohjaus
OP1: Studeo, Minä opiskelijana, LOPS21
OP2 (2. vuosikurssi): Jatko-opinnot ja työelämä (Studeo)
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ILMOITUKSIA
Uusintakokeet järjestetään ke 17.8.2022.
Mikäli opiskelija aikoo erota koulusta ennen seuraavan lukuvuoden alkua, hänen on
ilmoitettava siitä heti keväällä koulutyön päättyessä.
Syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestetään Madetojan musiikkilukiossa seuraavasti:
ma 12.9.
ke 14.9.
pe 16.9.
ma 19.9.
ti 20.9.
to 22.9.
pe 23.9.
ma 26.9.
ke 30.9.

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

Varsinaiset kokeet alkavat klo 8.30, joten kokeisiin osallistuvien on syytä tulla paikalle
hyvissä ajoin, viimeistään klo 8.15.
Seuraava lukuvuosi alkaa ke 10.8.2022 klo 10.

Oulussa 4.6.2022

Jani Syrjälä, rehtori
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