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OULUNSALON LUKIO
VUOSIKERTOMUS
LUKUVUOSI 2016-17

Rehtorin tervehdys
Lukuvuoden päättyessä olen kerännyt yhteen menneitä tapahtumia. Joka vuosi kuvia ja
juttuja katsellessa ja lukiessa tulee mieleen sama ihmetys. Näinkö paljon on ehtinyt
tapahtua? Tapahtumien, vieraiden ja juhlien väliin on mahtunut paljon arkista
aherrusta, joka ei kuvissa varsinaisesti näy, mutta tuntuu aina näin työvuoden
päättyessä sekä opiskelijoiden, opettajien että rehtorinkin harteilla.
Mennyt lukuvuosi on ollut täynnä monen uuden asian oppimista tai vakiinnuttamista.
Edellisenä lukuvuonna aloitettu opetussuunnitelmien uudistaminen jatkui edelleen,
vaikka suunnitelma otettiinkin käyttöön syksyllä uusien opiskelijoiden tullessa taloon.
LOPS2016 vaatii vieläkin jonkinlaista hiomista, mutta jo nyt sen vaikutukset näkyvät
esimerkiksi arvioinnissa muutoksena kohti oppimisen jatkuvaa arviointia.
Digitaaliset ylioppilaskirjoitukset etenevät omalla aikataulullaan, ja ensi lukuvuonna
otetaan tässä uudistuksessa iso harppaus, kun digikokeiden kirjoittajamäärät
kasvavat. Ensimmäiset kokemukset digikokeista ovat kuitenkin olleet pääasiassa
myönteisiä.
Yrittäjyyskasvatus on vakiinnuttanut asemansa osana koulun toimintaa, ja tänä
lukuvuonna NY-yritys Mokkatavara edusti lukiota valtakunnallisessa NY-tapahtumassa
Helsingissä. Kiitokset koko yrittäjäporukalle ja heidän vetäjilleen innokkaasta työstä
lukuvuoden aikana tapahtumissa ja messuilla!
Oulunsalon lukion opiskelijamäärä on hieman kasvanut viime vuosina. Tämä tuo
haasteita etenkin ryhmäkokojen kasvaessa. Luokat alkavat käydä ahtaiksi, ja tämän
vuoksi tilojen varustelua ja käyttöä on jouduttu miettimään uudelleen.
Itsenäisyyden juhlavuosi on näkynyt koulussa jo kevään aikana, muun muassa Kirjojen
Suomi –teemalla ja itsenäisyyden puun istutuksessa kesäkuun alussa. Myös
veteraanipäivän juhla 27.4. oli osa tätä ketjua. Juhlavuotta tullaan jatkamaan syksyllä,
ja oikein onkin, että satavuotiasta isänmaata juhlitaan pitkin vuotta.
Lukuvuoden päättyessä haluan kiittää lämpimästi opettajia ja koko henkilökuntaa.
Kaikille yhteistyökumppaneillemme myös suuret kiitokset.
Toivotan koko koulun väelle hyvää ja LÄMMINTÄ kesää!
Lv2017-18 alkaa to 10.8. klo 9.00 Varjakka-salissa.
Tuula Tervonen, rehtori
************************************************************************
Vuosikirjan kuvat on pääasiassa ottanut Pirjo Piiroinen.
Kaikista vuosikertomuksen virheitä ja puutteista vastaa rehtori Tuula Tervonen.

VARJAKKA-SALISSA TAPAHTUU

Oulunsalon lukion kunnallisvaalipaneelissa 28.3. Varjakka-salissa paikalla olivat Atte Syväniemi (Kokoomus),
Juha Pätsi (Kristillisdemokraatit), Henri Muotka (Suomen Keskusta), Vaili Jämsä-Uusitalo, (Perussuomalaiset),
Olli-Pekka Wallin (Piraattipuolue), Jarmo Tauriainen (Vihreä liitto), Miina-Anniina Heiskanen
(Sosiaalidemokraatit) ja Tommi Kallioniemi (Vasemmistoliitto). Opiskelijakunnan edustajina Petriina Kiiskinen,
Jenny Leppänen ja Mark Härö pääsivät tenttaamaan ehdokkaita. Kuvat Pirjo Piiroinen

Oulun sinfonian konsertti Varjakka-salissa 31.8.

Opiskelijakunnan lukuvuosi
Syksy 2016 alkoi opiskelijakunnan hallituksen osalta mukavasti. Järjestimme lokakuun
tienoilla jokavuotisen koulukuvauksen edellisvuoden hallituslaisten kesken. Kokoonpanoon
kuuluivat Viivi Mäkinen, Petriina Kiiskinen, Joonas Pekkala, Mark Härö, Anniina
Ruotsalainen, Josefina Säkkinen, Niko Kemppainen, Joonas Paananen sekä Roope
Niiranen.
Syksyllä pidimme perinteisen yleiskokouksen 18.10.2016 koko koululle. Siellä esittelimme
opiskelijakunnan hallituksen kertaalleen, tiedotimme ykkösten lähestyvistä vaaleista,
kyselimme opiskelijoilta ideoita ja ehdotuksia hallituksen toteutettavaksi sekä tuttuun
tapaan näytimme hallituksen tulot ja menot viime vuodelta.
Marraskuun aikoihin järjestimme vaalit uusia hallituslaisia varten ja joukkomme kasvoi
neljällä innokkaalla opiskelijalla. Mukaamme liittyi Jenny Leppänen, Lyydia Laukkanen,
Juuso Säkkinen sekä Veera Soukka.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Viivi Mäkisen tilalle Petriina Kiiskinen ja
varapuheenjohtajaksi Lyydia Laukkanen ja sihteeriksi Josefiina Säkkisen tilalle Jenny
Leppänen. Veera Soukka valittiin Roope Niirasen tilalle postivastaavaksi. Niko
Kemppaisen ja Joonas Paanasen tilalle kuulutusvastaaviksi saatiin Juuso Säkkinen sekä
Joonas Pekkala. Lisäksi Joonas Pekkala valittiin hallituksen ensimmäiseksi somevastaavaksi eli hän vastaa hallituksen sosiaalisen median ylläpidosta. Mark Härö jatkoi
rahastonhoitajana ja Anniina Ruotsalainen jatkoi vuosikertomuksen kirjoittajana
Marraskuussa kokoonnuimme Haukiputaan ja Kiimingin lukioiden opiskelijakuntien
hallituksien kanssa. Viime kevään taistelu reunalukioiden lakkauttamista vastaan oli
tuottanut tulosta ja halusimme kokoontua yhdessä tutustumaan toisiimme ja viettämään
kivaa päivää yhdessä. Vielä ennen joulua järjestimme salibandyturnauksen Oulunsalon
palloiluhallilla. Pelaamisen lisäksi palloiluhallille järjestettiin muuta toimintaa ja evästä
opiskelijoille. Lisäksi pidimme diskon ala-asteelaisille Oulunsalon nuorisotalolla sekä
hankimme perinteisesti sata hautakynttilää yökirkkoa varten. Paikalle saapuneet opiskelijat
ja opettajat saivat viedä kynttilöitä läheistensä haudoille ennen yökirkon alkua. Joulun
jälkeen hallitus jatkoi uudella kokoonpanolla ilman abeja.
Toimimme syksyllä jo hyvin aktiivisesti, mutta keväällä yritimme kehittää vielä entisestään
toimintaamme. Jo maaliskuussa meille ehdotettiin vaalipaneelin järjestämistä lähestyvien
kuntavaalien alla. Otimme haasteen vastaan ja saimme koulullemme ehdokkaita jopa
kahdeksasta puolueesta. Vaalipaneelin jälkeen pidimme nuorisovaalit, joissa saivat
äänestää kaikki lukiomme alaikäiset opiskelija.
Kevään mahtavin hallituksen aikaansaannos oli ehdottomasti Yeesi-hankkeeseen
pääseminen. Hankkeen tarkoituksena on luoda rauhallinen tila koululle, jossa opiskelijat
voivat rentoutua rankkojen koulupäivien yhteydessä. Osallistuimme kilpailuun kuvaamalla
videon kertoen opiskelijoiden tarpeesta saada piste koulullemme ja koulumme oli yksi
onnekaista voittajista! Vielä kevään lopulla pidimme vappuhulinan lukiolla ja saimme
opettajatkin laulamaan karaokea koulun edessä.
Viimeiselle koulupäivälle järjestämme vielä mukavaa tekemistä opiskelijoille.

Oulunsalon lukion NY-leiri 7.4.2017
Oulunsalon lukion ensimmäinen NY-leiri järjestettiin Oulun keskustassa sijaitsevan Vanhan
Paloaseman ullakolla 7. huhtikuuta YES-lukiot työelämään hankkeen kautta. Linja-auto haki
oppilaat lukion pihalta perjantaiaamuna kello 8:30 ja matka kohti keskustaa alkoi. Leirille osallistui
kaiken kaikkiaan 12 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa ja yrittäjyyskurssin opettaja Pirjo
Piiroinen, opinto-ohjaaja Eila Palojärvi, hankkeessa mukana ollut Heikki Keränen sekä kahdeksan
tuutoria toiselta vuosikurssilta, jotka olivat pääasiassa leirin järjestäneet.
Linja-auto jätti leiriläiset kauppakeskus Valkean läheisyyteen, josta käveltiin parin korttelin päähän
Vanhalle Paloasemalle. Perille päästyään tuutorit ja ohjaajat vilkaisivat tilat läpi ohjelman
suunnittelua varten. Lyhyen asettumisen jälkeen tuutorit esittäytyivät leiriläisille ja kertoivat
lyhyesti tulevan päivän aikataulusta.

Varsinainen ohjelma aloitettiin erilaisilla tutustumisleikeillä, joiden tarkoitus oli ryhmäyttää
opiskelijoita keskenään. Leikkien ollessa käynnissä muut tuutorit laittoivat rastejaan valmiiksi
seuraavaa ohjelmanumeroa varten.
Ryhmäytymisen jälkeen aloitettiin rastit. Rasteja järjestettiin kahteen otteeseen leiripäivän aikana,
joka tarkoitti että kahdeksan tuutoria oli jaettu neljään pariin ja jokaisen parin oli tullut suunnitella
kaksi rastia, toinen aamu- ja toinen iltapäivälle. Yhden rastin arvioitu kesto oli noin 30 minuuttia ja
kolmen hengen ryhmiin jaetut leiriläiset kävivät vuorotellen jokaisen niistä läpi.
Rasteihin kuului mm. uusi käyttötarkoitus, jossa leiriläiset keksivät arkisille esineille uuden
käyttötarkoituksen, muotinäytös, jossa jätesäkeistä koottiin ekologinen asukokonaisuus budjetilla,
musavisa, jossa leiriläisiltä kysyttiin erinäisiä musiikkiin liittyviä kysymyksiä, joihin he vastasivat
oman tietämyksensä mukaan sekä rasti, jolla perustettiin omat yritysideat ja niille tehtiin hienoja

liikemerkkejä ja logoja. Ensimmäiset rastit kestivät kokonaisuudessaan kaksi tuntia, jonka jälkeen
oli ruokailun aika. Aterian jälkeen porukka palasi yläkertaan kuuntelemaan päivän vierailijoita,
Luovan Laboratorion Marttaa ja Samia sekä heidän kokemustaan yrittäjyydestä ja menestyksestä.

Yrittäjyystarinan kuultuaan leiriläiset jatkoivat touhuilua rastien parissa vielä toiset kaksi tuntia klo.
15:00 saakka, jonka jälkeen oli tauon paikka. Sekä tuutoreille, ohjaajille että leiriläisille oli varattu
tunti vapaa-aikaa, jonka saattoi käyttää esimerkiksi omakustanteiseen ruokailuun tai kaupungilla
kiertelyyn.
Tunnin kuluttua kaikki palasivat takaisin Vanhalle Paloasemalle ja leiripäivän viimeiset
ohjelmanumerot polkaistiin käyntiin. Loppuohjelmassa puittiin rasteilta kertyneet ideat ja käytiin
läpi esimerkiksi uuden käyttötarkoituksen saaneiden esineiden myyntipuheet sekä järjestettiin
Oulu Fashion Week 2017- muotitapahtuma, jossa eksoottisen ekologiset asukokonaisuudet
esiteltiin. Lopuksi muotinäytöksen, parhaan käyttötarkoituksen myyntipuheen, parhaan
yritysidean ja parhaan yritysjulisteen sekä musavisan voittajat palkittiin pienin palkinnoin.
Päivän ohjelman päätyttyä tuutorit ja opettajat keräsivät rastit pois ja laittoivat tilat kuntoon
lähtöä varten. Linja-auto haki uupuneet mutta onnistuneen päivän jälkeen tyytyväiset leiriläiset,
tuutorit ja opettajat keskustasta noin kello 17:45, ja yhtä uutta kokemusta rikkaampana kaikki
palasivat takaisin lukiolle.

NY-leirin tunnelmia

Jutun kirjoitti Siiri Kanniainen.

KeKe toimii ja vaikuttaa
Kestävän kehityksen tavoitteena maailmanlaajuisesti on ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen
sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon
kestokykyyn. Tällainen toimintatapa näkyy myös lukiomme arjessa. Lukuvuoden aikana olemme
muistuttaneet tietoiskuin mm. puhtaan veden tärkeydestä ja energian säästämisestä. Jotta
muovijätettä ei tulisi niin runsaasti, niin vanhoista
sanomalehdistä on biologian luokassa
välituntisin taiteltu biojätepusseja.

Ruokailusta
syntyvään
biojätemäärään on
kiinnitetty huomiota,
ja syyskuussa
järjestimme syö
lautanen tyhjäksi –teemaviikon. Tällöin oli
myös valtakunnallinen kilpailu siitä, mikä
koulu pystyy vähentämään eniten
ruokailusta tulevaa opiskelijakohtaista
biojätettä.

Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräys toteutettiin 15.9.2016, kiitokset kaikille lahjoittajille.
Oulunsalon lukiolla on kummilapsi Malawissa. Hänen tukemiseksi keräämme tyhjiä pulloja
käytäviltä ja luokista.

Syksyn ja alkutalven pimeään aikaan järjestimme auditoriossa
kaamoksen selätys –tapahtuman, jossa oli
Kahoot-kilpailu kaamoksesta höystettynä
pienillä liikunnallisilla kisaamisilla.
Palkintoina oli hedelmiä ja suklaata. Lopuksi
lauloimme yhdessä kaksi joululaulua koulun
bändin ja kuoron avustuksella. Earth hourtapahtuma on aina maaliskuun lopussa
lauantai-iltana, joten sen viettäminen on jäänyt kaikille ns.
kotitehtäväksi. Valot pois -someviestit kiersivät luokkakaverilta toiselle.
Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä
kysymyksenä on tukea hyvinvointia, kiinnittää huomiota hyviin
käytöstapoihin ja olla mukana juhlien toteuttamisessa. Edellisenä
lukuvuonna ulkomailla vaihto-opiskelijoina olleet kertoivat tarinoita ja
kokemuksia maailmalta kuvien kera. Jäsenemme ovat huolehtineet
aulan vihreydestä kastelemalla kukkia. Lakkiaispäivän aattona olimme

-

istuttamassa Tulevaisuuden kuusta 100-vuotiaalle Suomelle. Muistammehan, että puut ja metsät
ovat hiilinieluja, jotka keräävät ilmassa olevaa hiilidioksidia, mikä osaltaan hillitsee
ilmastonmuutosta.
Yhdessä opiskelijakunnan ja tutoreiden kanssa KeKe-ryhmä otti kantaa lukiomme uudistettuihin
järjestyssääntöihin. Lukion toiminnassa noudatetaan seuraavia järjestyssääntöjä:
- Tupakointi ja nuuskan käyttö koulun alueella ovat kiellettyjä (myös koulun piha-alueilla).
- Päihteiden tuominen koulun alueelle tai päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä.
- Polkupyörät, mopot ja autot on pidettävä niille varatuilla paikoilla.
- Luokkaan mennessäsi jätä ulkovaatteet ja -jalkineet naulakolle. Älä jätä laukkua, takkia tai
jalkineita ala-aulaan penkeille tai lattialle.
- Syötyäsi vie astiat niille varatulle paikalle ja puhdista pöytäsi. Ota ruokaa vain sen verran, kuin
jaksat syödä.
- Huolehdi siitä, että palautat kirjastossa käyttämäsi materiaalin takaisin paikoilleen.
- Matkapuhelimen on oltava oppitunnilla suljettuna, ellei sitä käytetä oppitunnin tehtäviin. Koulun
juhlien aikana matkapuhelin on oltava äänettömänä.
- Jos rehtori luotettavan selvityksen perusteella toteaa opiskelijan syyllistyneen vilppiin tai vilpin
yritykseen kokeessa, katsotaan kyseinen koe mitätöidyksi. Rangaistuksena rehtori antaa
opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Vilpistä kiinni jäänyt opiskelija saa osallistua yhden kerran
uusintakuulusteluun suorittaakseen kyseisen kurssin. Jos vilppi toistuu, kurinpitorangaistuksena
voidaan käyttää opiskelijan oppilaitoksesta erottamista määräajaksi, enintään vuodeksi.
Matkapuhelimen pitäminen ylioppilaskirjoituskokeiden tilassa tulkitaan vilpin yritykseksi.
- Oppitunnille ja kaikkiin koetilaisuuksiin on saavuttava ajoissa.
- Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
luokkahuoneesta, oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta tai muusta tilasta, jossa opetusta
annetaan.

Keke-ryhmä: Sami Rautio, Charlotta Soukka, Maria Pasma, Antti Raasakka, Arto Hekkanen,
Emma Heinola, Josefiina Säkkinen, Marja Keisu, Tomi Hintsala, Viivi Mäkinen, Satu Mäkinen,
Veera Soukka, Eetu Meriläinen

Urapolkujapäivä talvilomaa odotellessa

Tästä alkaa tulla talossamme jo perinne. Talvilomaa odotellessa vietimme Urapolkuja-päivää. Aamupäivällä
oman uratarinansa lukiolaisille jakoivat tällä kertaa puheterapeutti Lea Partanen, Mikko Sipilä (Rätinki Oy), Harri
Pesola (CubiCasa), Nina Grönholm (Alpakka Media) sekä DI Rauli Kaksonen. Iltapäivällä koko koululle luennoi
vielä yrittäjä Kari Kivistö. Samassa tilaisuudessa myös koulumme yrittäjyyskurssilaiset pääsivät esittelemään
yrityksiään muulle lukion väelle. Suurkiitokset onnistuneesta päivästä niin vierailijoille, opiskelijoille kuin
tapahtuman järjestelyihin osallistuneille opettajillekin! Kuvat: Pirjo Piiroinen

Kuvataidediplomin näyttelyn avajaiset

Kuvataidediplomin näyttelyn avajaisissa tekijät ja heidän ohjaajansa, kuvataiteen opettaja Pirjo
Piiroinen (oik.). Diplomin suorittivat tänä lukuvuonna (oikealta) Eppu Ervasti, Sini Korhonen,
Marika Palola, Sara Niemikorpi ja Lauriina Hanhela. Kuvasta puuttuu Josefiina Säkkinen.

LUKION OPISKELIJAKYSELY 2017
Oulunsalon lukion opiskelijoille tehtiin tammikuussa 2017 kysely koulun toiminnasta.
Vastausprosentti oli 68,2 prosenttia eli 167 opiskelijaa vastasi kyselyyn. Kysely toteutettiin EduZEFpalautejärjestelmällä. Kysymykset olivat pääosin samoja kuin aikaisemmissa vastaavissa
opiskelijakyselyissä, jotta tuloksia voidaan verrata keskenään. Vastaavat kyselyt on toteutettu
opiskelijoille vuoden välein.
Kysymykset: Taustatiedot
1. Olen nyt : 1. vuosikurssilla – 54 vastausta; 2. vuosikurssilla – 65 vastausta; 3.-4.
vuosikurssilla 48 vastausta.
A. Arvioi lukiomme toimintaa kouluarvosanoin (4-10) – vastausten keskiarvo – suluissa
vuosien 2016, 2015 ja 2014 vastaava luku
1. Opetuksen laatu – 8,26 (8,53 / 8,15 / 8,18)
2. Opetusmenetelmien monipuolisuus – 7,74 (7,97 / 7,59 / 7,76)
3. Opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu - 8,56 (8,71 / 8,25 / 8,29)
4. Työrauha – 7,89 (8,07 / 7,81 / 7,99)
5. Koulun tilat – 8,21 (8,24 / 7,59 / 8,19)
6. Kouluruokailu – 8,90 (8,77 / 8,67 / 8,91)
7. Ryhmäkoot pakollisissa aineissa – 7,64 (7,57 / 7,70 / 7,65)
8. Kurssitarjottimen toimivuus – 7,93 (8,14 / 7,96 / 7,98)
9. Mille kursseille olisit valmis tulemaan lv2017-18? Voit valita useita.
MeHackit-ohjelmointikurssi – 19 vastausta
Kansainvälisyyskurssi – 63 vastausta
Tietokoneen ajokorttikurssi näyttökokeena (maksullinen) – 4 vastausta
Elokuvakurssi – 73 vastausta
CERN-fysiikan kurssi, yhteinen Oulun lukioiden kanssa (omakustanteinen matka) – 17.

C. Arvioi koulumme ns. tukitoimintoja kouluarvosanalla 4-10
1. Kouluterveyspalvelut (terveydenhoitaja) – 7,42 (7,86 / 7,29 / (6,99)
2. Psykologin palvelut 7,67 (7,61 / 7,37 / 7,24)
3. Kuraattorin palvelut 7,65 (7,66 / 7,34 / – )
4 . Erityisopettajan palvelut – 7,56 (7,78 / 7,45 /7,35)
5. Psyykkarin palvelut 7,71 (7,66 / 7,38 / – )
6. Jos sinulla on pedagogisen tuen suunnitelma, saatko mielestäsi riittävästi niitä
tukitoimia, joita sinulle suositellaan ko suunnitelmassa. Kyllä – 75,7 % - Ei – 24,3%
7. Jos et ole saanut mielestäsi riittävästi tukitoimia, kerro, millaista tukea toivoisit saavasi.
Vapaapalaute: Tukiopetusta ja apua tunneilla enemmän sekä helpompia tehtäviä.
Kaipaan rauhallista koeympäristöä. Terveydenhoitajan, psyykkarin ja muiden läsnäolo
koululla liian vähäistä (vastaanotot vain kerran viikossa).
8. Opiskelujen ohjaus (aineenopettajat, rehtori, opinto-ohjaaja) – 8,53 (8,74 / 8,33 / 8,40)
9. Mitä asioita kaipaat enemmän opiskelujen ohjauksen osalta? – vapaapalaute
Yhteenveto palautteesta kysymykseen opintojen ohjauksesta (27 vastausta): mainitaan
esimerkiksi lisää tietoa ja keskustelua jatko-opinnoista, enemmän tietoa valinnaisaineista sekä
henkilökohtaista suunnittelua. Tietoa eri ammateista ja siitä, mitä kursseja tai aineita kannattaa
valita eri ammatteja varten.

D. Opiskelijoihin kohdistuvia asioita
1. Viihtymiseni Oulunsalon lukiossa – 8,50 (8,74 / 8,49 / 8,51)
2. Opiskelumotivaationi – 7,41 (7,85 / 7,33 / 7,51 )
3. Jos olet poissa koulusta, mistä syystä poissaolosi johtuvat? Vapaapalaute
4. Läksyjentekoon käytetty aika keskimäärin päivässä: ei yhtään – 11,9 %; 1-15 min –
20,6 %; 15-30 min – 19,4 %; 30-60 min – 30,6 %; 60-90 min – 10,0 %; 90-120 min –
2,5 %;yli 2 h – 5 %
5. Läksyjen määrä suhteessa jaksamiseen: aivan liikaa läksyjä 32,9 %, sopivasti 65,2 % ja
liian vähän 1,9 %.
6. Kiusaaminen lukiossa: Koen, että minua on kiusattu lukiossa – 3 kyllä-vastausta (1,9
% vastaajista)

7. Lukioaikana sinuun kohdistunut kiusaaminen tai häirintä, kuvaus – vapaapalaute
8. Mikäli olet havainnut jotakin toista opiskelijaa kiusatun tai häirityn, kuvaa se lyhyesti.
– vapaapalaute
9. Kenelle olet kertonut sinuun kohdistuneesta kiusaamisesta tai häirinnästä? –
kaverille 2, vanhemmille 1, opettajalle tai opinto-ohjaajalle 2, jollekin muulle
lukiossa 0 , jollekin muulle (esimerkiksi terveydenhoitajalle) 0 ja ei kenellekään 4.
10. Jos et ole kertonut kiusaamisesta, niin miksi ei? - vapaapalaute

Yhteenveto vapaapalautteista poissaoloihin, kysymys 3 poissaoloista, 92 vastausta: Suurin osa
ilmoitti olleensa väsynyt tai nukkuneensa pommiin. Syyksi mainittiin lisäksi laiskuus,
jaksamattomuus, harrastukset, motivaation puute, ahdistus tai kiinnostuksen puute. Myös
esimerkiksi tärkeä meno tai lintsaus mainittiin vastauksissa.
Yhteenveto vapaapalautteista kysymyksiin 7.-10. (15 kommenttia, joista vain osa asiallisia):
Kiusaaminen tai häirintä joko itseen tai muihin oli ollut esimeriksi sitä, että on jätetty huomiotta
ja ulos porukasta sekä asiaton tuijottaminen.

E. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan perustuslain kuudennessa pykälässä kaikkien kansalaisten tasaarvoista kohtelua, kaikkien yhdenvertaisuutta lain edessä ja sitä, ettei ketään saa ilman
hyväksyttävää syytä asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvo
tarkoittaa, että kaikilla tulee olla samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet. Tasa-arvoon
kuuluu myös syrjimättömyys etnisen taustan, kielen, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden tai
sukupuolisen suuntautumisen perusteella.
1. Lukion tavat ja käytännöt ovat yhdenvertaisia kaikille opiskelijoille riippumatta esimerkiksi
sukupuolesta, seksuaali-identiteetistä, katsomuksellisesta taustasta tai muusta
vastaavasta. Täysin samaa mieltä 78,7 %, jokseenkin samaa mieltä 15,5 %, jokseenkin eri
mieltä 3,2 % ja täysin eri mieltä 2,6 %.
2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat opiskelijoiden keskinäisessä toiminnassa. Täysin
samaa mieltä 53,8 %, jokseenkin samaa mieltä 37,3 %, jokseenkin eri mieltä 8,2 % ja
täysin eri mieltä 0,6 %.
3. Jos vastasit edelliseen täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä, kerro, millaisissa tilanteissa
sitä ilmenee. – Vastauksia 6. Ryhmätöissä. Opettajat suosivat joitain opiskelijoita.
Kaikissa tilanteissa.

F. Kehittämisajatuksia
1. Millaisissa opiskelijoiden (esim. opiskelijakunta, tutorit, KeKe-ryhmä,
yrittäjyyskurssilaiset) järjestämissä tapahtumissa olisit valmis olemaan mukana
toteuttamassa niitä? – vapaapalautteita 36. Muun muassa tutor-toiminta,
liikuntapäivä ja turnaukset, tempaukset, pelipäivät, taidetapahtuma jne.
Opiskelijan suora kommentti: ”Tavoitteeni on tulla ylioppilaaksi ja olen lukiossa sitä
varten, en hyvän yhteishengen takia.”

2. Millaisia ideoita sinulla olisi Suomi100-juhlavuodelle? vapaapalautteita 43.
Toiveita tuli laidasta laitaan, ja jopa ns. humoristisia ehdotuksia. Vakavammin
otettavia olivat muun muassa juhlaviikko tai juhlaesitys, Suomen tulevaisuutta ja
menneisyyttä koskeva tapahtuma sekä musiikkiesityksiä, kuten koulun bändien
konsertti. Myös vapaapäivää ehdotettiin useissa palautteissa.
Opiskelijoiden suoria kommentteja:
”Onko meillä pakko olla jotain?”
”Ei liikaa sitä asiaa, koska siitä puhutaan joka paikassa.”

3. Risuja ja ruusuja – vapaapalaute
Risut ja ruusut (50 vastausta): Risuja koulu sai kylmistä luokista ja erityisesti kylmästä
ruokalasta. Ruokailusta tuli moitteita, jotka välitetään eteenpäin. Kiitosta lukio sai muun
muassa hyvästä ilmapiiristä ja opetuksesta, mutta myös parannettavia asioita mainittiin.
Opiskelijoiden kommentteja:
”Enemmän voisi huomioida tunnilla hiljaisia ja ujoja opiskelijoita, sillä monesti huomion saavat
äänekkäät.”
”Pulpetteja täytyy nostaa, koska opiskelu on täyttä kärsimystä selälle kun pitää kyyryssä
kirjoittaa ja opiskella.”
”Kouluun on yleensä mukava tulla.”
”Mukava pieni koulu.”
”Hyviä opettajia ja koulussa on hyvä ilmapiiri.”

Kuvia ja tunnelmia lukuvuoden varrelta

Amerikkalaiset Fulbright-opettajat kävivät
piristämässä päiväämme helmikuussa.

Tietokirjailija Ilkka Enkenberg vieraili
ykkösten kirjallisuuskurssilla kertomassa
työstään.

Penkkaripäivän tunnelmia. Pyörällä pääsee!

Joulukirkossa lauloi lukion kuoro.
Veteraanijuhlaa vietettiin 27.4. Kuoro pääsi
esiintymään myös juhlavieraaksi kutsutuille
veteraaneille ja sotaorvoille.

Hartaita säveliä joulukirkossa. Viulistina
Tilda Ronkainen.

Veteraanijuhlan lippu ja sinivalkoiset värit.
Syyslukukauden päättyessä säbäturnaus
Palloiluhallilla. Kuvassa opettajien joukkue.

Potkiaiset ja vanhat – juhlaa ja riemua

OPISKELIJAT LV2016-17
RYHMÄ 14 A
ryhmänohjaaja
Arto Hekkanen

RYHMÄ 14B
ryhmänohjaaja
Anna-Maria Niva

RYHMÄ 14C
ryhmänohjaaja
Arvi Mäläskä

Annola Emmi
Annola Oskari
Hanhela Lauriina
Hiltunen Henri
Huhtala Jyri
Karppinen Meeri
Kemppainen Niko
Kleemola Iivo
Koivusaari Olli
Korhonen Sini
Määttä Heidi
Niemikorpi Sara
Nivala Juho
Paananen Joonas
Palola Marika
Raasakka Antti
Rautiainen Jere
Sarkkinen Anastasia
Timonen Emilia
Tuomikoski Oliver
Vanhala Taija
Väisänen Hanna
Wikstedt Anni
Yrjölä Alvar

Aaltomaa Sini-Tuulia
Anttila Eino
Heinola Emma
Helin Katri
Jarva Tatu
Juntunen Arttu
Kokemäki Juho
Korkiakoski Ella
Lehtola Lyydia
Leiviskä Vili-Petteri
Marin Laura
Mätäsaho Veera
Niiranen Roope
Polet Jaakko
Rautio Sami
Ravaska Jere
Sarkkinen Joni
Syrjälä Juuso
Valtanen Niklas
Veijonaho Viljami
Vesterinen Maria
Virkkala Sonja

Annunen Joonas
Candelin Iiro
Ervasti Eppu
Eteläinen Jenni
Hanhisalo Arttu
Heikkilä Tomi
Isola Risto
Kaakinen Jaakko
Kiljander Joni
Lampela Janne
Laurén Petteri
Manninen Heidi
Mäkinen Viivi
Nissilä Juhana
Orosz Rasmus
Piispanen Ilari
Pohjola Linnea
Pura Veera
Soukka Joonas
Säkkinen Josefiina
Uusimäki Bertta
Vähämaa Joni

RYHMÄ 15A
ryhmänohjaaja
Johanna Korkatti

RYHMÄ 15B
ryhmänohjaaja
Satu Mäkinen

RYHMÄ 15C
ryhmänohjaaja
Minna Mäkelä

Alatossava Matias
Anttila Miika
Hintsala Joni
Holappa Ella
Härö Mark
Isopahkala Veera
Juntunen Oskari
Kaakinen Jonne
Kangas Tuomas
Laakso Miika
Leppäjärvi Julia
Leskelä Eetu
Meriläinen Eetu
Mikkonen Eetu
Pekkala Joonas
Pellikka Julia
Pinola Venla
Pussinen Leevi
Rahko Hanna
Raipalo Teija
Ridell Vili
Riikola Ella
Ronkainen Tilda
Saarikettu Miika
Saloranta Samu
Sauvola Joonas
Soukka Charlotta
Soukka Veera
Tolvanen Nicholas
Tölli Lassi
Viitasalo Emilia
Virpi Carolina

Ainassaari Anna
Annamaa Jouni
Haarala Maaria
Halmetoja Tommi
Hiukka Markus
Hujanen Jami
Jokitulppo Juhani
Keisu Maria
Kiiskinen Petriina
Korpela Laura
Koskela Waltter
Koskelo Pihla
Lindroos Joel
Marttila Arttu
Mäntyniemi Ida
Mätäsaho Venla
Orosz Rene
Partala Timi
Parviainen Anna
Piirainen Noora
Räihä Sini
Takkinen Aapo
Vuorma Elina
Vuoti Vilma
Vähäsöyrinki Alisa
Väisänen Oona

Juntunen Sara
Kanniainen Siiri
Karhumaa Riitta-Maria
Klaavo Roosa
Kojo Laura
Korkiakoski Miisa
Kurkela Sofia
Latvala Aaron
Lääkkö Niklas
Mikkola Matias
Muraja Matias
Niinikoski Joonas
Nissilä Matias
Nurkkala Janine
Nurkkala Maria
Pasma Maria
Pesonen Noora
Pitkänen Olli
Puttonen Otto
Rautiainen Joonas
Ruotsalainen Anniina
Santaniemi Miia
Takkinen Tuukka
Uitto Pinja
Vallineva Aleksi
Vatanen Veera
Virpi Elena

RYHMÄ 16A
ryhmänohjaaja
Juha Käkilehto

RYHMÄ 16B
ryhmänohjaaja
Pirjo Piiroinen

RYHMÄ 16C
ryhmänohjaaja
Eila Palojärvi

Alakiuttu Oona
Anttila Samu
Back Jesse
Harmainen Valtteri
Heikkinen Lassi
Hiltunen Perttu
Hölttä Essi
Ilola Jalmari
Juurikka Jenni-Maria
Kajava Juhana
Karadeniz Nergis
Kemppainen Samuel
Kokkonen Joona
Lahtinen Pihla
Leinonen Kiia
Leppänen Jenny
Mikkola Antti
Niemikorpi Iikka
Pellikka Juho
Rankinen Jami
Räinä Joonas
Räisänen Suvi
Sassali Lauri
Siekkinen Sonja
Sorsa Jenna
Soukka Kreetta
Toppila Sulo
Valtanen Matias
Veteläinen Daniel

Heinonen Antti-Matias
Kajanus Vili
Karhumaa Katriina
Kariniemi Jere
Kiiski Julia
Koskela Juha
Laakso Emilia
Laine Kalle
Laukkanen Lyydia
Lepistö Joona
Leuanniemi Olga
Marin Mikael
Mätäsaho Eerika
Oinonen Matias
Ojala Iida
Parpala Tuomas
Polet Mikael
Ronkainen Kusti
Sarajärvi Essi
Soukka Katriina
Syrjälä Santeri
Säkkinen Niklas
Terho Eetu
Tuomaranta Petteri
Turkki Salla
Ukkola Samuli
Vänttilä Aleksi

Helin Salla
Helttula Jessica
Henriksson Tommi
Herranen Katariina
Herukka Aino
Härö Liinamari
Isopahkala Olli
Jokelainen Henrik
Kanniainen Edith
Karppinen Ilmari
Kiljander Anni
Koskela Toivo
Koskelo Sofia
Kurkela Emilia
Kurvinen Miika
Lilja Eetu
Mäntyvaara Eero
Nauska Niko
Nurkkala Aleksi
Pasma Patrik
Raasakka Olli
Ruotsalainen Tiia
Räisänen Nea
Syrjälä Miika
Säkkinen Juuso
Sääskilahti Joel
Takkinen Touko

OULUNSALON LUKION
YLIOPPILAAT 2016-17

Aaltomaa Sini-Tuulia
Annola Emmi
Annola Oskari
Anttila Eino
Ervasti Eppu
Eteläinen Jenni
Hanhela Lauriina
Hanhisalo Arttu
Heinola Emma
Helin Katri
Hiltunen Henri
Huhtala Jyri
Isola Risto
Kaakinen Jaakko
Karppinen Meeri
Kemppainen Niko
Kiljander Joni
Kleemola Iivo
Koivusaari Olli
Kokemäki Juho

Korhonen Sini

Säkkinen Josefiina

Korkiakoski Ella

Timonen Emilia

Laurén Petteri

Tuomikoski Oliver

Lehtola Lyydia

Uusimäki Bertta

Marin Laura

Valtanen Niklas

Mäkinen Viivi

Veijonaho Viljami

Määttä Heidi

Vesterinen Maria

Niemikorpi Sara

Vähämaa Joni

Niiranen Roope

Väisänen Hanna

Nivala Juho

Yrjölä Alvar

Paananen Joonas
Palola Marika

SYKSYN 2016

Pohjola Linnea

YLIOPPILAAT

Polet Jaakko

Ansamaa Noora

Pura Veera

Fält Tomi

Raasakka Antti
Rautiainen Jere
Rautio Sami
Ravaska Jere
Sarkkinen Joni
Syrjälä Juuso

OULUNSALON LUKION STIPENDIT KEVÄÄLLÄ 2017
Candelinin stipendit (2x300 €): Henri Hiltunen ja Viivi Mäkinen
LC-Oulunsalo Ladyt stipendi lahjakkaalle tytölle (2 x 100 €): Sini Korhonen ja Meeri Karppinen
NORDEA-PANKKI 2 stipendiä (2 x 100 €) – Talousosaaja ja Tsemppaaja -stipendit:
Iivo Kleemola ja Oskari Annola
Oulun seurakuntayhtymän stipendi (100 €): Laura Marin
Oulun rakennustekniikansäätiön stipendit (100 €): Antti Raasakka
Proventia Groupin stipendi matemaattisissa aineissa menestyneelle opiskelijalle (200 €):
Olli Koivusaari
Ervastin kyläyhdistyksen stipendi (100 €): Eppu Ervasti
Opettajakunnan stipendit: Emmi Annola ja Sami Rautio
Taideyhdistys Ultramarin ry: Sara Niemikorpi
Taide- ja kehysliike Jokelan stipendi: Lauriina Hanhela ja Josefiina Säkkinen
Sverigekontakt i Finland rf lahjakirja: Lyydia Lehtola
Pohjola-Nordenin ruotsin kirja ruotsin kielen opinnoissa menestyneille: Laura Mattila
Kalevan lehtistipendi 3kk: Henri Hiltunen
Oppilaskunnan stipendit: Roope Niiranen, Niko Kemppainen, Joonas Paananen, Viivi Mäkinen ja
Josefiina Säkkinen
Saksan suurlähetystön kirjastipendi: Henri Hiltunen
Kemia-lehden vuosikerta: Olli Koivusaari
Suomalaisen kirjakaupan kirjastipendi: 1) äidinkieli – Sini Korhonen, 2) matematiikka – Antti
Raasakka ja 3) englanti – Alvar Yrjölä
Englannin kirjastipendit: Jere Ravaska
Historian stipendikirjat: Jere Rautiainen ja Iivo Kleemola
Psykan opettajien kirjastipendi: Emmi Annola
Kunniakirja Talous-guru, valtakunnallinen talouskilpailu: Joonas Paananen
Uusiouutiset-lehtistipendi – Emma Heinola
Oulunsalon historia –kirjat – Linnea Pohjola, Emilia Timonen, Maria Vesterinen, Bertta Uusimäki
Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry, Luonto-lehti: Antti Raasakka
Jaicom Oy Oulunsalosta on lahjoittanut kaikille Oulunsalon lukion ylioppilaille itsenäisyyden
juhlavuoden äänitteen.
MUUT (1. ja 2. vuoden opiskelijat)
Kemia-lehtistipendi: Charlotta Soukka
Pohjola-Nordenin stipendi ruotsin kielen intensiivikurssille kesällä 2017: Pihla Koskelo
Stipendikesätyöpaikka Arizona Chemicalin Oulun tehtaalla tunnustuksena ahkeruudesta
matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa: Laura Kojo

Itsenäisyyden kuusi istutettiin koulun pihamaalle 2.6.2017.

Syksyn lakkiaiset 2.12.2016

Emilia Timonen sai vuoden 2016 Ahtisaaripalkinnon eli sovittelijan palkinnon syksyn
lakkiaisissa.

Lukion lauluryhmä esitti kaunista musiikkia.

Veteraanien viesti nuorille sukupolville
vaihtui juhlassa.

Lakit, kukat ja kynttilät tekevät juhlan.

NY-finaali Helsingissä
Aamulla 19.4.2017 Oulunsalon lukion yrittäjyyskurssilaiset lähtivät lentokoneella kohti Helsingissä
järjestettyä NY-finaalia. Finaaliin oli päässyt yksi lukiomme yrityksistä, Mokkatavara NY, joita muut
kurssilaiset lähtivät kannustamaan. Matkan aikana muut kurssilaiset seurasivat sivusta kuinka
messutapahtuma ja yrittäjyysfinaali toimivat.
Oppilaat kävivät messuilla haastattelemassa yrityksiä ja tutustumassa moniin eri liikeideoihin. Tämän
ohella he kiertelivät myös kauppoja ja kävivät kiertelemässä ja kuvailemassa Helsinkiä. Molempina
päivinä ruoan oppilaille tarjosi Kampin ensimmäisessä kerroksessa toimiva ravintola Memphis, jossa he
söivät hyvää ruokaa toistensa yrittelijäässä seurassa.
Ensimmäisen päivän loppupuolella muutama muu kurssin opiskelijoista kävi Mokkatavara NY:n
jäsenten kanssa kiertelemässä keskustaa ja nauttimassa öisestä Helsingistä. Hyvin nukutun hotelliyön
jälkeen siirryttiin takaisin seuraamaan messutapahtumaa. Päivä kokonaisuudessaan kulki melko
samoissa merkeissä kuin edellinenkin.
Reissun kruunasi torstai-iltapäivänä järjestetty NY-gaala, jossa voittajat julkistettiin ja finaali saatiin
päätökseen. Gaalan jälkeen kurssilaiset suuntasivat lentokentälle ja palasivat Oulunsaloon yhtä uutta
kokemusta rikkaampana. Reissu oli sekä oppilaiden että mukana olleiden opettajien mukaan
onnistunut ja kurssilaiset kertoivat saaneensa sieltä paljon vinkkejä sekä yrittäjyyttä että tulevaisuutta
varten.

Kuvassa yritykset Dimensie NY, Cosmoluna NY, Mokkatavara NY, Putipuhdas NY, Kuutio NY sekä
neuvonantajina olleet aikaisemman vuoden tytöt Silvera NY:stä. Mukana myös kurssin pidetty opettaja
Pirjo Piiroinen.

Jutun kirjoitti Siiri Kanniainen.

