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YLEISTÄ
Lukuvuosi 2018 – 2019 on ollut tapahtumarikas ja mielenkiintoinen. Olemme saaneet nauttia arjen
työstä, sen tuloksista, yhdessä tekemisen ilosta, mielenkiintoisesta opiskelusta ja monista muista
koulutyöhön liittyvistä asioista.
Tänä lukuvuonna remonttivuorossa olivat Pohjankartanon hallintotilat. Entisiä tiloja ei kuitenkaan
remontoitu pelkästään Pohjankartanon koulun ja Madetojan musiikkilukion käyttöön, vaan
remontin myötä entisiin hallintotiloihin remontoitiin tilat myös Oulun Konservatorion ja Ouluopiston hallinnoille. Myös opettajille saatiin viimein tämän remontin myötä asianmukaiset työtilat.
Lisäksi remontoitiin Karjasillan kirjasto, joka on nyt entistä paremmin talon käyttäjien
tavoitettavissa muuttuessaan ns. omatoimikirjastoksi, jossa voi siis asioida myös aukioloaikojen
ulkopuolella. Kirjaston yhteyteen saatiin myös alueeltamme puuttuneet nuorisotilat. Kaksi
seuraavaa lukuvuotta remontoidaan C-siipeemme uusia musiikin opetustiloja. Remontin ajaksi
lukion musiikinopetus siirtyy kokonaisuudessaan A-osaan, 2. ja 3. kerrokseen.
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. Digitaaliset kokeet sujuivat 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. Tänä lukuvuonna
kokeilimme järjestää vanhempain- ja taiteiden illan sijaan tammikuisena lauantaina taiteiden
päivän, jonka aluksi pidimme vanhemmille infotilaisuuden. Saamamme palautteen perusteella
tulemme jatkamaan samalla konseptilla tulevanakin lukuvuonna.
Penkkarit ja vanhojen tanssit olivat jälleen kerran oikein onnistuneita ja mieleenpainuvia. Kevään
ylioppilaskirjoitukset sujuivat myös mallikkaasti. Ylioppilastutkinto digitalisoitui
kokonaisuudessaan tänä keväänä, kun matematiikan digitaalinen koe otettiin käyttöön. Kaikki sujui
jälleen tekniikan osalta ilman suurempia ongelmia, niin matematiikan kokeessa kuin muissakin
kokeissa. Muista kevään tapahtumista mainittakoon tänä lukuvuonna vuorossa olleet
musiikkilukiopäivät, joita vietettiin tällä kertaa Espoossa, Tapiolan lukiolla, FYKE-projektilaisten
Helsingin matka sekä Pietarin harmonikkaorkesterin vierailu koulullamme.
Lukuvuosi on ollut opiskelijoilla, opettajilla ja koulun hallinnolla 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. Edessämme odottavat uudet haasteet, mm.
uuden opetussuunnitelman suunnittelutyö.
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 2018 – 2019
50-vuotias Madetojan musiikkilukio on Suomen pohjoisin musiikkilukio, jonka kaikki yli 300
opiskelijaa ovat musiikkilukiolaisia. Juhlavuotemme näkyi koulun tapahtumissa pitkin lukuvuotta, ja
saimme kokea tuttuun tapaan runsaasti musiikkitapahtumia, jotka tuovat vaihtelua, luovat
yhteishenkeä ja tukevat koulumme omaleimaisuutta.
1.10. Norsunkääntö
Perinteisen ykkösten esittelyn, valtakunnallisen musiikinkurssin yhteydessä valmistetun kaikkien
ykkösvuosikurssilaisten esitys siirsi aikakelloa taaksepäin 50 vuoden verran, syksyyn 1968 jolloin
koulumme aloitti toiminnan Oulun musiikkioppikouluna. Samaan aikaan veivät Jaakko Salon
Dannylle elokuvaan Noin seitsemän veljestä säveltämä Seitsemän kertaa seitsemän kuten myös
Käymme yhdessä ain’, Tapani Kansan ensimmäinen pitkäsoiton hitti. Esitys alkoi sävelmällä Oi
niitä aikoja! Mukaan yhteisesitykseen otettiin melodika: koulusoitin 50 vuoden takaa. Opiskelijat
olivat pukeutuneet hippiasuihin teeman mukaisesti, ja koko ikäryhmä yhdessä sanoitti valmiit
sävellykset uudelleen sekä suunnitteli koreografiat esitettäviin kappaleisiin. Näin yhteisöllisyys, joka
näille nuorille syntyy, kestää aikaa. Madetojalla opiskelijat saavat tukea siihen, että saa oikeasti olla
ja on oikeus olla aina oma itsensä.
Yhteisesityksen jälkeen jokainen 1. vuosikurssin luokka esitti itse suunnittelemansa luokkakohtaiset
persoonalliset esitykset.
Myös huoltajat saivat nauttia nuorten yhteisosaamisesta, kun esitys kuultiin 31.10. ykkösten
vanhempainillassa vielä uudelleen. Ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtorit Jaakko
Jauhiainen, Johanna Kemppainen ja Anne Ålander.

3.10. Madetojan musiikkilukion alumni Mikko Pohjola
Saimme nauttia Mikko Pohjolan konsertista Pohjankartanon juhlasalissa, ja mukana kokoonpanossa
oli myös Mikon veli, koulumme alumni sekä nykyinen musiikkiteknologian opettajamme Jaakko
Pohjola. Mikko esitteli konsertin jälkeen Looper-laitteen käyttöä musikaali- ja
musiikkiteknologiakurssilaisillemme.
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11.10. Madetojan musiikkilukion alumni Suvi Teräsniska
Opiskelijoillemme järjestyi mahdollisuus tutustua Suvi Teräsniskan luennolla siihen, mitä artistin työ
vaatii. Simo Aalto tutustutti heidät myös konserttikiertueen ääni- ja valotekniikkaan.
Päivän lopuksi saimme nauttia Suvi Teräsniskan upeasta konsertista Pohjankartanon juhlasalissa.
30.10.-2.11.2018 Kalevalan nuorten vastavierailu Ouluun
Pietarin Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa vuonna 2017 syyskuussa neuvotellun hankkeen
pohjalta Kalevalasta tuli neljän opiskelijan ja kahden opettajan ryhmä vastavierailulle Ouluun.
Vierailun aikana järjestettiin yhteisiä työpajoja, illanviettoja ja konsertteja koulussamme ja
Lääninhallituksen talossa. Madetojan musiikkilukion opiskelijaryhmä teki opintomatkan Kalevalaan
keväällä 2017. Projektin ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtori Anne Ålander ja venäjän ja
äidinkielen lehtori Marja Kynkäänniemi.
5.11. Madetojan musiikkilukion 50-vuotisjuhlat
Juhlapäivä aloitettiin Pohjankartanossa ohjelmallisena avoimen ovien päivänä. Aulassa esiintyivät
nykyiset Madetojan musiikkilukion opiskelijat erilaisin musiikkinumeroin, ja Pohjankartanon
juhlasalissa luennoitsijoina toimivat koulumme alumnit Lauri Järvilehto (filosofi, kirjailija, yrittäjä ja
muusikko) ja Hannaleena Ronkainen (Olympiakomitean urheilupsykologi). Laurin luennon aiheena
oli ”Oman elämäni tutkimusmatkalla” ja Hannaleenan ”Mieli valmiina onnistumaan”. Juhlasalissa
koettiin myös vaikuttava flamencoesitys Elina Robinsonin (tanssi), Anna Murtolan (laulu) ja Oula
Mommon (kitara) johdolla.
Pohjankartanon aulaan järjestetty valokuvanäyttely esitteli Madetojan musiikkilukion historiaa.
Illan upean juhlakonsertin Madetojan salissa juonsi alumni Hanna Kinnunen. Saimme nauttia sekä
nykyisten että alumnien hienoista musiikkiesityksistä sekä ihanista videotervehdyksistä. Illan
ohjelmistossa lähes jokainen lukiossamme opiskeltava musiikin laji oli edustettuna. Juhlan aikana
kuultiin niin lauluyhtyettä, orkesteria solistivieraineen kuin salsaorkesteriakin Madetojan salin
tunnelmallisissa tiloissa. Illan solisteina kuultiin mm. Suvi Teräsniskaa, lauluyhtye VoiceVenturea,
Helena Juntusta, Jarmo Ojalaa, Juho Lepistöä ja Aapo-Matti Puhakkaa.
Juhlakonsertissa julkistettiin ja palkittiin vuoden madetojalainen Helena Juntunen.
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15.11. 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.
28.11. Lastenmusikaali Untuvi ja Pohjolan äänet
Madetojan musiikkilukion lastenmusikaali 2018 Untuvi ja Pohjolan äänet koottiin Nordic Sounds –
sähköisen oppimateriaalin pohjalta. Kaikkien saatavilla oleva pedagoginen kokoelma koostuu
Pohjoismaiden kansanmusiikista, tansseista, lauluista, peleistä, loruista ja tuutulauluista. Materiaalin
pohjalta musikaaliryhmä työsti musiikillisen tarinan variksenpojasta nimeltä Untuvi. Tarinassa
hyödynnettiin jo olemassa olevaa pohjoismaista kansanperinnettä ja mukaan sävellettiin omiakin
uusia lauluja ja äänimaisemia. Musikaalissa kuullaan ja nähdään monenlaisia tuttuja ja
tuntemattomampiakin soittimia.
Seikkailu vie Untuvin näkemään Ruotsin kakkiaismaahisia, Tanskan metsän eläimiä, Norjan
vuorenpeikkoja, Islannin korppeja, Färsaarten keijuja ja Grönlannin lumimaisemissa revontulia, ja
kohtaapa Untuvi merellä myös pelottavan Näkin. Mutta oppiiko Untuvi koskaan lentämään?
Ryhmä koostui Madetojan musiikkilukion 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoista. Musikaalin ohjaavina
opettajina toimivat musiikin lehtorit Johanna Kemppainen ja Anne Ålander.
Musikaaliesityksiä oli yhteensä neljä. Kaksi ensimmäistä esitystä olivat koululla, toinen maksullinen
iltaesitys ja toinen Madetojan musiikkilukion opiskelijoille esitetty koulun näytös. Kaksi viimeistä
näytöstä vietiin Kiiminkijoen koululle. Yleisönä oli alakouluikäiset lapset eli juuri sopiva
kohdeyleisö. Jokainen musikaaliryhmäläisistä pystyi heittäytymään esitykseen helpommin ja
paremmin, sillä pikkulasten korvaamattomat reaktiot ja elämykset antoivat tsemppiä esitykseen.
30.11. Adventtipäivänavaus
Vietimme yhteisen adventtipäivän hartaushetken Pohjankartanon koulun kanssa. Sekakuoro lauloi
Hoosianna-hymnin musiikin lehtori Johanna Kemppaisen johdolla, ja yhdessä lauloimme
adventtivirren.
3.12. Joulukonsertti
Jo perinteeksi muodostunut joulukonsertti Oulun tuomiokirkossa järjestettiin yhteistyössä
Pohjankartanon koulun musiikkiluokkien kanssa. Jouluisissa tunnelmissa solistit, kuorot, orkesterija kamarimusiikkikokoonpanot esittivät perinteistä ja uutta joulun ajan musiikkia.
5.12. Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilasjuhla
Itsenäisyysjuhla ja syksyn ylioppilasjuhla järjestettiin Madetojan salissa. Pohjankartanon koulun ja
Madetojan musiikkilukion kuoroista koottu suurkuoro esitti Johanna Kemppaisen johdolla Suomen
laulun ja Oulu Sinfonian säestyksellä Finlandian. Samana päivänä juhlittiin myös syksyn ylioppilaita
ja tanssittiin Suomen itsenäisyyden kunniaksi Madetojan musiikkilukion opiskelijakunnan
järjestämissä tanssiaisissa Pohjankartanon luentosalissa.
13.12. Lucian päivä
Koulumme Lucia-kulkue vieraili oululaisissa yrityksissä ja Oulun kaupungintalolla. Lucia-projektin
ohjaajana toimi musiikin lehtori Johanna Kemppainen.
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13.12. Ludwig van Beethovenin 9. sinfonia Madetojan salissa
2. jakson aikana koelauluilla valittu koulumme projektikuoro harjoitteli sinfonian finaalin kuoroosuuden Johanna Kemppaisen ja Mari Klemettilän valmennuksessa. Kuoron korrepetiittorina eli
harjoituspianistina toimi Piia Knihtilä. Mukana oli laulajia myös Risto Laitisen johtamasta Tuiran
kamarikuorosta. Teoksen orkesterina toimi Oulu Sinfonia kapellimestarinaan Eivind Gullberg Jensen
ja solisteinaan Mari Eriksmoen, sopraano, Lilli Paasikivi, mezzosopraano, Steve Davislim, tenori, ja
Tuomas Pursio, basso. Sanomalehti Kalevan kritiikissä todettiin: ”Tunnelma muuttui ratkaisevasti,
kun Johanna Kemppaisen valmentama Madetojan musiikkilukion projektikuoro pääsi vauhtiin.
Pääasiassa nuorista äänistä muodostunut kuoro soi napakasti, kirkkaasti ja ennen kaikkea hurjaa
energiaa puhkuen.”
Leevin laulajat
Koulumme tiernapojat Leevin laulajat keikkailivat tiiviisti joulun alla ja esiintyivät myös omalle
koululle joululauluillassa 18.12.2018 ja Pohjankartanon aulassa 20.12.2018. 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, ja vieraaksemme saimme itse joulupukin.
20.12. 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.
9.1. Kevyen musiikin maraton
Vuosittain järjestettävä Kevyen musiikin maraton keräsi opiskelijat Pohjankartanon juhlasaliin
kuuntelemaan syksyn aikana bändityöskentelyssä opittuja kappaleita. Puolelta päivin alkanut
konsertti oli historiansa pisimpiä. Konsertissa kuultiin musiikkia salsasta bossa novan kautta todella
raskaaseen hevimusiikkiin. Saimme kunniavieraita Kuopion taidelukio Lumitista. Tapahtuma antoi
jälleen hyvän läpileikkauksen koulumme opiskelijoiden moninaisesta musiikkiosaamisesta.
19.1. Taiteiden päivä
Taiteiden
päivää
vietettiin
Pohjankartanossa lauantaina, ja
näin saimmekin tapahtumaamme
paljon yleisöä. Konsertit soivat
Pohjankartanon
juhlasalissa,
luentosalissa,
aulassa
ja
musiikkiluokassa.
Taiteiden päivän konserteissa
luentosalissa kuultiin akustisia
esityksiä 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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Sävellystyöpajassa teemana oli Madetojan musiikkilukion 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säveltäjä
Madetoja ja hänen teoksensa. Lauantaina 19.1.2019 Säväri I -konsertissa kuultiin 17 abiturienttien
sävellystä Madetojan elämän ja tuotannon innoittamana. Näistä kaksi sävellystä esitettiin
myöhemmin keväällä Espoossa valtakunnallisilla musiikkilukiopäivillä, joiden teemana oli Oma
ääni, ja yksi sävellys valtakunnallisessa Säveltämisen perusteet -seminaarissa Oulun yliopistossa.
23.1. Abikamman paljastus
Koulumme abiturientit esittivät Pohjankartanon aulan lavalla abikampalaulut Sirpa (Tuula) ja
Mamma Mia (Madetojan abielämää) uusin tekstityksin, jotka kertoivat koulumme opettajista ja
opiskelusta Madetojalla. Tapahtuman lopuksi esiteltiin vuoden 2019 abikampateos.
6.2. Norsunkaato
2. vuosikurssin opiskelijamme aloittivat uuden perinteen eli ykkösvuosikurssilaisille suunnatun
Norsunkaato-iltapäivän. Näin haluttiin muuttaa perinteinen ”ökötyspäivä” yhteisöllisemmäksi
tapahtumaksi. Kakkoset olivat pukeutuneet kissoiksi ja ykköset hiiriksi. Tapahtuma alkoi yhteisellä
ohjeistuksella juhlasalissa, josta siirryttiin työryhmiin. Ohjelmassa oli ”suohon laulantaa” ja
ponileikkiä, ja iltapäivä päättyi ykkösten keskenään valmistamaan Norsunkaato-esitykseen,
palkintojen jakoon ja ökövideoon juhlasalissa.
13.2. 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 ja humoristiset elämänohjeet tulevaan: ”Älä tee tänään sitä, minkä voit
jättää huomennakin tekemättä.” ”Voisit tehdä mitä tahansa etkä kumminkaan tee yhtään mitään. Voi
miten hauskaa on tehdä ihan mitä haluaa.” ”Unohda huumori, elämä on vakava asia.” Tsemppiä ja
kaikkea hyvää tulevaan! Lisäksi jokainen sai Hard Rock School Madetoja –haalarimerkin.
14.2. Penkkarit
Kolmannen vuosikurssin opiskelijat olivat järjestäneet Pohjankartanon juhlasaliin millenniumteemalla abigaalan. Sitä ennen ryhmänohjaajat oli haettu kotoa jo aikaisin ajelulle ja erilaisiin
tehtäviin teeman mukaisesti.
Pohjankartanon aulassa tanhuttiin jo perinteeksi muodostuneet abitanhut kansanmusiikkiorkesterin
säestyksellä, minkä jälkeen abit kannettiin kuorma-autoihin penkkarisamban tahdissa. Ykkös- ja
kakkosvuosikurssin opiskelijat kannustivat vielä perinteen mukaan Osuuspankin kulmalla
abiturienttien kuorma-autoajelua, minkä jälkeen siirryttiin Leevi Madetojan patsaalle laulamaan
yhdessä sekakuorolaisten kanssa ”Katson virran kalvohon”.
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15.2. Vanhojenpäivä
Vanhojenpäivänä saimme ihastella koulumme vanhojen pukuloistoa ja upeaa tanssia Pohjankartanon
musiikkiluokkien soittajista kootun sinfoniaorkesterin tahdittamana. Kapellimestarina toimi musiikin
lehtori Jaakko Jauhiainen.

23.2. Nuori Kulttuuri – Teatris
Koulumme musikaaliryhmä osallistui Nuori Kulttuuri –säätiön järjestämään Oulun seudun
aluekatselmukseen lastenmusikaalilla Untuvi ja Pohjolan äänet. Ryhmä valittiin valtakunnalliseen
toukokuussa Jyväskylässä järjestettävään TEATRIS-tapahtumaan.
28.2. Lauluklubi 2019 – Made To Jazz #madetojajazz
Pohjankartanon juhlasalin lava muuntautui Blue Note jazzklubiksi, jonka myötä yleisö pääsi osalliseksi synkopoiduista
rytmeistä, improvisaatiosta, eksentrisestä harmoniasta ja upeista
laulumelodioista. Kymmenen kappaleen kokonaisuus muodostui
monipuolisesti jazzin eri tyylisuuntauksista, bluesista dixielandiin
sekä jazzstandardeista uuteen suomalaiseen jazziin.

4.–7.4. Esiintymismatka Kalevalaan
Madetojan musiikkilukion opiskelijaryhmä teki esiintymismatkan Veikko Pälliselle nimetylle
kansanmusiikkifestivaalille Kalevalaan. Matkalle valittiin 16 opiskelijan ryhmä, ja projektin
ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtori Anne Ålander ja venäjän ja äidinkielen lehtori Marja
Kynkäänniemi. Esiintymismatkan aikana osallistuttiin työpajatyöskentelyyn ja illanviettoihin
yhdessä 16–19-vuotiaiden paikallisten nuorten kanssa. Matkan aikana tutustuttiin myös Kalevalan
kulttuurikohteisiin.
Hankkeen
toteuttamisesta
neuvoteltiin
Suomalais-venäläisessä
kulttuurifoorumissa Savonlinnassa vuoden 2018 syyskuussa.
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10.4. Yhteisvastuu-konsertti Karjasillan kirkossa
Hyvän mielen Yhteisvastuukonsertti järjestettiin yhteistyössä Madetojan musiikkilukion,
Pohjankartanon koulun ja Karjasillan seurakunnan kanssa. Konsertissa esiintyivät Pohjankartanon
koulun 8. luokkien sinfoniaorkesteri, Madetojan musiikkilukion sekakuoro, Madetojan
musiikkilukion kamarimusiikkiyhtye, Pohjankartanon koulun kuoro, urkusoolollaan Madetojan
musiikkilukion opiskelija Saila Pentti, Madetojan musiikkilukion tyttökuoro, Madetojan
musiikkilukion sinfoniaorkesteri solisteinaan Iisa Vallirinne ja Vili Saarela. Esitysten johdosta ja
valmennuksesta vastasivat Jaakko Jauhiainen, Johanna Kemppainen, Elina Könönen, Leena
Pääkkönen, Riitta Piippo, Maarit Tohmola ja Anne Ålander.
15.―16.4. Musiikkilukiopäivät – Espoo
Tapiolan lukio järjesti valtakunnalliset musiikkilukiopäivät. Kahden päivän ajaksi Espoon Tapiolaan
kokoontui yhteensä lähes 500 opiskelijaa sekä 50 opettajaa ja rehtoria teemalla ”Minun ääneni”.
Musiikkilukiopäivät ovat erinomainen mahdollisuus saada nuorten lukiolaisten musiikillinen ääni
suuren yleisön tietouteen. Päivien aikana saimme kuulla laajan läpileikkauksen suomalaisten
musiikkilukioiden taitavien opiskelijoiden esityksistä. Saimme niin itse musiikille kuin myös
musiikkikasvatukselle positiivista kaikua julkisessa keskustelussa. Musiikkilukiopäivät antoivat
loistavan mahdollisuuden oppia toisiltamme uusia asioita, jakaa näkemyksiä ja vaikutteita sekä
luonnollisesti samalla myös kannustaa toisiamme tässä upeassa harrastuksessa eteenpäin. Mukana
päivillä olivat Hatanpään lukio Tampereelta, Kajaanin lukio, Kaustisen musiikkilukio, Kuopion
taidelukio Lumit, Madetojan musiikkilukio Oulusta, Puolalanmäen lukio Turusta, Savonlinnan
Taidelukio, Schildtin lukio Jyväskylästä, Sibelius-lukio Helsingistä, Tapiolan lukio Espoosta, Tölö
Gymnasium Helsingistä ja Vaskivuoren lukio Vantaalta.
25.4. Mad-Rock 2019
Mad-Rock 2019 järjestettiin poikkeuksellisesti Pohjankartanon
juhlasalissa. Opiskelijakunnan hallituksen avustuksella salin lava
muokattiin leijuvine kankaineen konsertin tunnelmaan sopivaksi.
Musiikillinen anti oli jälleen kerran todella monipuolista. Musiikkia
kuultiin duokokoonpanosta isoon bilebändiin. Esiintyjiä oli yhteensä
16 kokoonpanoa.
1.5.–3.5. Pietarin harmonikkaorkesterin vierailu ja yhteiskonsertti Madetojan
musiikkilukiossa
Koulussamme vieraili yli 30 muusikosta koostuva Pietarin harmonikkaorkesteri The Youth
Accordion Orchestra kapellimestarinaan Vladimir Iljenkov. Vierailu sisälsi yhteisiä harjoituksia ja
tutustumista Pohjankartanon ja Madetoja salin tiloihin ja toimintaan. Torstaina 2.5. järjestettiin
harmonikkaorkesterin ja koulumme
opiskelijoiden
yhteiskonsertti.
Perjantaina
3.5.
oli
myös
koululaiskonsertti. Vierailu toteutettiin
yhteistyössä Oulu-opiston kanssa.
Hankkeen toteuttamisesta neuvoteltiin
Suomalais-venäläisessä
kulttuurifoorumissa
Savonlinnassa
vuoden 2018 syyskuussa, ja hankkeen
koordinoivina opettajina toimivat
musiikin lehtori Anne Ålander ja
venäjän ja äidinkielen lehtori Marja
Kynkäänniemi.
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24.―26.5. Teatris – Jyväskylä
Madetojan musiikkilukion musikaaliryhmä edusti kouluamme ja Oulua menestyksellisesti
valtakunnallisessa Teatris–tapahtumassa Jyväskylässä. Lastenmusikaali Untuvi ja Pohjolan äänet
palkittiin päätösgaalan suurimmalla stipendillä seuraavin kommentein: ”Dramaturgisesti nerokas
kokonaisuus täynnä riemua ja yllätyksiä, älyn ja ilon leikkiä. Ammattitasolle yltävää
monilahjakkuutta. Ryhmän vetäjien pedagoginen herkkyys on mahdollistanut sen, että nuorten
kädenjälki näkyy musiikkiteatterin kaikilla osa-alueilla. Raati odottaa sydän syrjällään Untuvin
matkaa Eurooppaan.”
29.5. Säväri II –konsertti
Pohjankartanon juhlasalissa järjestettiin Säväri II -konsertti teemalla säveltäjä Leevi Madetoja ja
hänen teoksensa Madetojan musiikkilukion 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Konsertissa kuultiin 1.
ja 2. vuosikurssien opiskelijoiden yhdeksän uutta sävellystä. Madetojan musiikkilukion opiskelijat
ovat taitavia ja monipuolisia musiikintekijöitä tyylilajista toiseen. Kurssin opettajina toimivat
musiikin lehtorit Jaakko Jauhiainen ja Anne Ålander.
Madetojan musiikkilukion kamarimusiikkiryhmät
Koulumme kamarimusiikkikurssilaiset ovat lukuvuonna 2018-2019 esiintyneet ahkerasti koulun
omissa tilaisuuksissa ja koulun keikoilla. Kurssilaiset esiintyivät hyväntekeväisyyskonsertissa
Karjasillan kirkossa 10.4., ja kurssi huipentui 11.4. kaikkien ryhmien yhteiseen konserttiin
Hiirosenkodissa, jossa madislaiset kävivät ilahduttamassa Keinutuolikonsertillaan vanhuksia.
Kurssin ohjaavina opettajina toimivat musiikin lehtorit Jaakko Jauhiainen ja Anne Ålander.
Madetojan musiikkilukion salsaorkesteri La Sol
Madetojan musiikkilukion salsaorkesteri La Sol harjoitteli viikoittain keskiviikkoisin ja kävi
esiintymässä muun muassa Fiesta Cubana –festivaaleilla ravintola Bassossa, Ostari Festari –
festivaaleilla Höyhtyällä, salsaillassa yhteistyössä Oulun konservatorion kanssa ravintola Ihkussa,
Madetojan musiikkilukion 50-vuotisjuhlakonsertissa Madetojan salissa yhdessä Aapo-Matti Puhakan
kanssa ja Lumit Rockissa Kuopiossa. 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 iältään 13–19-vuotiaita. Orkesterin
tarkoituksena on perehdyttää opiskelijoita eri rytmimusiikin tyyleihin ja big band –soittoon sekä
järjestää orkesterille esiintymisiä. Syksyllä OYJO osallistui nuoriso- big band -koulutukseen
Pohjankartanossa, jossa kouluttajana toimi Norbotten Big band Luulajasta, ja toinen nuoriso- big
band oli Arctic Youth Jazz Orchestra Ruotsista. Lisäksi OYJO esiintyi syksyllä 2018 Madetojan
musiikkilukion 50-vuotisjuhlassa Madetojan salissa yhdessä Suvi Teräsniskan kanssa. Keväällä 2019
OYJO esiintyi Taiteiden päivässä Pohjankartanon aulassa, Oulun Urheilugaalassa, Valtakunnallisilla
puhallinpäivillä sekä kesällä Elojazz- ja Sounds of Oulu -tapahtumissa. Orkesteria johtaa musiikin
lehtori Jaakko Jauhiainen.
Madetojan musiikkilukion sinfoniaorkesteri
Madetojan musiikkilukion sinfoniaorkesteri harjoitteli vuoden aikana torstaisin ja esiintyi syksyllä
2018 klassisen musiikin iltapäiväkonsertissa Tulindbergin salissa, Madetojan musiikkilukion 50vuotisjuhlassa Madetojan salissa yhdessä Helena Juntusen kanssa sekä joulukuussa perinteisessä
joulukonsertissa Oulun tuomiokirkossa. Keväällä 2019 orkesteri harjoitteli ohjelmistoa ”Kevyttä
klassista” -konserttiin sekä esiintyi Yhteisvastuu-konsertissa Karjasillan kirkossa yhdessä
laulusolistien kanssa. Orkesteria johtaa musiikin lehtori Jaakko Jauhiainen.
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Madetojan musiikkilukion sekakuoro
Madetojan musiikkilukion 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 esiintyi syksyllä 2018 Madetojan musiikkilukion 50-vuotisjuhlassa Madetojan salissa,
klassisen musiikin iltapäiväkonsertissa Tulindbergin salissa sekä joulukuussa perinteisessä
joulukonsertissa Oulun tuomiokirkossa. Keväällä 2019 sekakuoro esiintyi Yhteisvastuu-konsertissa
Karjasillan kirkossa ja Säväri II –konsertissa Pohjankartanon juhlasalissa esittäen opiskelija Ella
Jämsän sävellyksen Voi pientä uinuvaa sekakuorolle ja solistille. 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.
Näiden musiikkitapahtumien lisäksi Madetojan musiikkilukion opiskelijat ovat esiintyneet useiden
eri yritysten tilaisuuksissa pitkin lukuvuotta.
Johanna Kemppainen
taiteellinen johtaja
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TYTTÖKUORON VUOSIKERTOMUS 2018 - 2019
syksy 2018
13.8. ja 31.8.
5.9.
13.10.
20.10.
5.11.
15.11.
24.11.
3.12.
5.12.
13.12.
17.12.
18.12.
21.12.

Tyttökuoron pyrkijäiset. Pyrkijöitä oli 27 ja otettiin 19.
Ensimmäiset harjoitukset
Pienryhmän esiintyminen hääjuhlassa
Esiintyminen Sugrifest- juhlassa Aleksin kulmassa
Esiintyminen Madetojan musiikkilukion 50-vuotisjuhlakonsertissa
Klassisen musiikin iltapäiväkonsertti Tulindbergin salissa
Esiintyminen keskiaikamarkkinoilla Oulunsalossa
Lukion ja Pohjankartanon koulun musiikkiluokkien joulukonsertti
Itsenäisyys- ja yo-juhla Madetojan salissa
Beethovenin 9. sinfonia yhteistyössä Oulu Sinfonian kanssa
Kuoron oma joulukonsertti Pyhän Andreaan kirkossa
Koulun joululauluilta Pohjankartanon luentosalissa
Lukion yökirkko Oulun tuomiokirkossa

kevät 2019
19.1.
3.2.
10.2.
10.4.
15.-16.4.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.

Esiintyminen Lukion Taiteiden päivässä
Esiintyminen Keskustapuolueen vaalistartissa Pohjankartanossa
Avustaminen jumalanpalveluksessa Kempeleen kirkossa
Yhteisvastuukonsertti Karjasillan kirkossa
Musiikkilukiopäivät Espoossa
Piika Pikkarainen –kevätkonsertti Kempeleen kirkossa
Piika Pikkarainen –kevätkonsertti Hailuodon kirkossa
Lukion kevätkirkko Karjasillan kirkossa
Ylioppilasjuhla Madetojan salissa
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OPISKELIJAKUNNAN TAPAHTUMAT 2018 – 2019
Elokuu
23.8 Pidimme yhdistyksen perustamiskokouksen, jossa Madetojan musiikkilukion opiskelijakunnan
hallitus rekisteröitiin yhdistykseksi.
Syyskuu
20.9 Järjestimme koko opiskelijakunnalle syyskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
suljetulla lippuäänestyksellä Lauri Liimatainen ja varapuheenjohtajaksi Adele Nikula. Kuulimme
myös uusien ykkös- ja kakkosluokkalaisten ehdokkaiden “vaalipuheita”, joiden kautta saimme
joukkoomme yhdeksän uutta jäsentä.
Aloimme pitää tiistaisin ruokailun yhteydessä välituntidiskoja. Positiivisen palautteen ja kovan
suosion vuoksi jatkamme ehdottomasti niiden järjestämistä myös ensi vuonna.
Lokakuu
Kuusi hallituksen jäsentä matkustivat viikonlopuksi Tampereelle Suomen lukiolaisten liiton Water opiskelijakuntafestivaalille. Festivaaleilla työskenneltiin erilaisissa workshopeissa, joiden aiheet
vaihtelivat itsensä kehittämisen, opiskelijakunnan hallituksen kehittämisen ja koulun yleisen
ilmapiirin parantamisen välillä. Reissusta jäi käteen paljon vinkkejä tulevaan hallituskauteen.
Puheenjohtaja Lauri Liimatainen ja sihteeri Atte Antikka kävivät Oulun lukioiden rehtorikokouksessa
esittelemässä hallituksemme toimintaa ja vastaamassa yleisesti rehtoreiden kysymyksiin
toimintaamme liittyen.
Teimme hallitukselle Drive-kansion, jossa pöytäkirjat ja muut tarvittavat asiakirjat ovat kaikkien
nähtävillä. Tämän tarkoituksena oli mm. tehdä toiminnastamme läpinäkyvämpää ja antaa hallituksen
ulkopuolisille yhdistyksen jäsenille enemmän vaikutusmahdollisuuksia.
Marraskuu
Järjestimme luokkienvälisen sählykisan, johon saimme mukaan myös opettajia ja koulun muuta
henkilökuntaa.
Joulukuu
5.12 Järjestimme perinteisesti itsenäisyyspäivän tanssiaiset sekä ruokailun.
18.12 Kahvitimme joululauluiltaa.
Tammikuu
Perustimme KeKe-jaoksen eli kestävän kehityksen jaoksen, jonka tehtävä on varmistaa, että
koulullamme huomioidaan ilmastokriisiin liittyvät kestävän kehityksen tarpeet. Jaos kokoontuu
tietyin väliajoin ideoimaan uusia tapoja, joilla saisimme koulustamme mahdollisimman
ympäristöystävällisen.
Helmikuu
Järjestimme talvikokouksen, jossa valitsimme hallitukseen yhden (1) jäsenen lisää. Uudeksi jäseneksi
valittiin vaaleilla Ruusa Hekkala.
22.2 Madetojan opiskelijakunnan hallitus auttoi perinteisen Lauluklubin valmisteluissa.
Huolehdimme mm. lavan rakentamisesta ja sen koristelusta, soittimien roudaamisesta,
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markkinoinnista ja lipunmyynnistä. Jazzahtava tunnelma todella oli käsin kosketeltava. Haluamme
vielä kiittää kaikkia paikalle tulleita katsojia, esiintyjiä ja tapahtuman järjestämisessä mukana olleita
henkilöitä!
Maaliskuu
Suunnittelimme tulevia tapahtumia, kuten Madrockia.
KeKe-jaos kokoontui useita kertoja.
Huhtikuu
Järjestimme Madrock-tapahtuman koulumme juhlasalissa. Railakas meno välittyi varmasti kaikille
läsnäolijoille! Olemme kuitenkin pahoillamme tapahtuman epäonnistuneesta markkinoinnista.
Lupaamme pyrkiä ensi vuonna parempaan.
SLL Visio
Puheenjohtaja Lauri Liimatainen sai Suomen lukiolaisten liiton kautta kutsun kahdelle
opiskelijallemme lukiolaisten ratkaisuseminaariin. Teimme ilmoittautumislomakkeen, jonka
osallistujaehdokkaat täyttivät itsenäisesti. Valitsimme tapahtumaan 2 edustajaa arpomalla.
Tarjosimme neljännen (4.) jakson koeviikon jälkeen kaikille koulumme opiskelijoillemme munkit.
30.4. Järjestimme vappuaaton kunniaksi erityisen karaoke-välituntidiskon. Päivän aikana oli myös
käynnissä pukukisa, jonka voittaja sai munkkipussin ja simapullon.
Toukokuu
15.5. Vietimme KeKe-päivää, jonka tavoite oli levittää tietoisuutta kestävän kehityksen tarpeesta
koko koulullemme. Kahviossa kuultiin muutamia esiintyjiä, ja aulan isossa televisiossa näkyi
aiheeseen liittyviä kuvia. Näiden lisäksi ruokalassa ja hallituksen somessa oli vinkkejä kestävään
elämäntapaan.
20.5. Järjestimme kirjakirpputorin, jonka idea oli yksinkertaisesti antaa kaikille mahdollisuus ostaa
ja myydä käytettyjä koulukirjoja yhdessä paikassa hallituksen jäsenten valvovien silmien alla.
Loistava idea on peräisin KeKe-jaokseltamme: vähennetään kulutusta, säästetään rahaa ja
kierrätetään omaisuutta, jota emme enää itse tarvitse. Aiomme ehdottomasti jatkaa tätä formaattia
myös tulevina lukuvuosina, ehkä jopa jaksoittain!
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OPETTAJAT
Alanne Mikko, musiikkitieto, musiikinteoria ja säveltapailu, kansanmusiikki, laulu ja soitto,
bändityöskentely, lyömäsoittimet, sähköbasso, puh. 050 569 2870
Elomaa Oskari, sello
Heberg Kristian, kuoronjohto
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
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
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 4.4.2019 asti)
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
Pietilä Jukka, harmonikka
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
Raatikainen Anne-Maria, viulu
Rekilä Samuli, piano, vapaa säestys
Sarkkinen Mari-Anneli, yhtyelaulu, pop-laulu, puh. 050 378 7922
Seebeck Sven, saksofoni
Syrjälä Jani, rehtori, puh. 044 703 9861
Talvinen Pekka, historia ja yhteiskuntaoppi , puh. 050 367 2322
Väre Anne, biologia ja maantiede, puh. 050 348 2680
Väänänen Janna, uskonto, psykologia
Wester Peter, kuvataide
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
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MUU HENKILÖKUNTA
Terveydenhoitaja: Mari Siljander (syyslukukauden), Anniina Lampela (kevätlukukauden),
Laura Taskila
Virastomestari: Satu Harjula
Koulusihteeri: Eeva Loukkola
Kiinteistönhoitajat: Raimo Kärsämä, Jarkko Hämeenniemi
Keittiö-/Siivoushenkilökunta:
Alue-esimies: Halonen Marita, Kaverinen Inka
Työnjohtajat: Poikela Riikka 31.12.2018 asti (puhtaus), Järvenpää Maija (ateria)
Kyyriäinen Tuula 1.1.2019 alkaen (ateria/puhtaus)
Palvelutyöntekijät: Marjo-Riitta Brusell, Anne Havana, Jukka Herranen, Mari Isoniemi,
Maarit Kaan, Kaisu Mäkelä, Nurro Johanna, Tiina Peurasaari, Virkki Anne
IT-tuki: Ville Viljanmaa

OPETUSRYHMIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT LUKUVUODEN ALUSSA
tyttöjä
poikia
yhteensä
1A……………………………………… 26
11
37
1B……………………………………… 27
11
38
1C……………………………………… 23
15
38
2A……………………………………… 21
13
34
2B……………………………………… 28
7
35
2C……………………………………… 31
5
36
3A……………………………………… 25
12
37
3B……………………………………… 30
5
35
3C……………………………………… 25
14
39
4A……………………………………… 8
9
17
__________________________________________________________________
Yhteensä

244

102
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346

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2018 - 2019
Äidinkieli ja kirjallisuus
Kurssit 1–10: Uudistettu Särmä-sarja, sähköinen oppikirja, sähköiset tehtäväkirjat
1–10 (Otava),
Englanti
Kurssit 1–8: Insights (Otava)
Kurssi 13: Abienglanti (Otava)
Ruotsi
Kurssi 1-7: Precis (Sanoma Pro)
Kurssi 8 : YO kertaus Ruotsi, digikirja (Sanoma Pro)
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:

Ponjatno 1, 2, 3 (Finn Lectura)

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)
MAB6: Tekijä 6 (Sanoma Pro)
MAB7: Tekijä 7 (Sanoma Pro)
MAB8: Tekijä 8 (Sanoma Pro)
Maol-taulukot (Otava)
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Pitkä matematiikka
MAY1: Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1 (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
MAA9: Tekijä 9
MAA10: Tekijä 10
MAA11: Tekijä 11
MAA12: Tekijä 12
MAA13: Tekijä 13
Maol-taulukot (Otava)
Biologia
BI1: Koralli BI1: Elämä ja evoluutio (Otava)
BI2: Koralli BI2: Ekologia ja ympäristö (Otava)
BI3: Koralli BI3: Solu ja perinnöllisyys (Otava)
B14: Koralli B14: Ihmisen biologia (Otava)
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)
GE4: GEOS4: Aluetutkimus (Sanoma Pro) (1. painos)
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
FY7: Fysiikka 7: Aine ja säteily
Maol-taulukot (Otava)
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Kemia
Mooli-sarja (Otava)
KE1: Mooli 1, uusin painos
KE2: Mooli 2, uusin painos
KE3: Mooli 3
KE4: Mooli 4
KE5: Mooli 5
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)
UE6: Uusi Arkki 5 – 6, Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa (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)
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
PS5: Skeema 5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
PS6: PS1–5 Psykologian kertauskirja (LOPS2016) (Tabletkoulu, sähköinen kirja)
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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: Kanta 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Edita)
YH4: 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 tutkimassa (Sanoma Pro) uusi painos
TE4: Terve! 4 Terveystiedon kertauskurssi (Tabletkoulu, digitaalinen oppimateriaali)
Opinto-ohjaus
OP1 (1. vuosikurssi): Minä opiskelijana (Tabletkoulu)
OP2 (2. vuosikurssi): Jatko-opinnot ja työelämä (Tabletkoulu)
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TUNTIJAKO
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
Teemaopinnot

6
6
6
5

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

valtakunnalliset
syventävät
3

koulukohtaiset

2
2
2
8
8
2
3
3
3
7
4
4
4
2
4
3
1

2

2

2
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
7
4
2
1,5
1,5

2
2
1
2

2
3
2
2
3
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1

ILMOITUKSIA
Uusintakokeet järjestetään ke 14.8.2019.
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 31.5.2019.

Kirjalliset kokeet
ma 16.9.
ke 18.9.
pe 20.9.
ma 23.9.
ti 24.9.
to 26.9.
pe 27.9.
ti 1.10.
to 3.10.

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

Varsinaiset kokeet alkavat klo 8.30, joten kokeisiin osallistuvien on syytä tulla paikalle hyvissä
ajoin, viimeistään klo 8.15.
Seuraava lukuvuosi alkaa to 8.8.2019 klo 10.

Oulussa 1.6.2019

Jani Syrjälä, rehtori

24

25

