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Rehtorin terveiset
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion 118. lukuvuosi
on ollut poikkeuksellinen ja moninainen. Merta käytetään
usein elämän vertauskuvana. Elämän merellä voi olla tyyntä. Välillä tuuli nostattaa korkeat aallot ja merellä myrskyää,
välillä taas myötätuuli puhaltaa ja kiidättää elämän merellä
matkaajaa vauhdikkaasti eteenpäin. Kulunutta lukuvuotta
voisi kuvailla näillä kaikilla kuvilla.
Lukuvuoden alussa olimme iloisia, kun pystyimme palaamaan kesälomien jälkeen kouluun ja lähiopetukseen. Elimme uutta arkea rajoituksineen, turvaväleineen ja tarkkoine
hygieniaohjeistuksineen. Syksyn ylioppilaskirjoitukset varmistettiin sillä, että kirjoituksiin osallistujat siirtyivät hyvissä
ajoin ennen kirjoituksia etäopetukseen. Muutoin pystyimme syyslukukauden työskentelemään lähiopetuksessa aina
joulukuun ja 3. jakson alkuun asti. Joulun alla vaihdoimme
etäopetukseen, kun koronaepidemia oli siirtynyt Oulussa
kiihtymisvaiheeseen.
Tammikuun loppupuolella abit pääsivät takaisin lähiopetukseen, mutta muut työskentelivät etänä 4. jakson alkuun
asti. Kevään ylioppilaskirjoitukset hajautettiin, mutta pystyttiin järjestämään eivätkä koronauhkakuvat toteutuneet. Viimeisen jakson alkaessa huhtikuussa oli jo vahva usko siihen,
että pystymme työskentelemään lukuvuoden loppuun lähiopetuksessa. Koronaepidemian tuoma epävarmuus alkoi
pikku hiljaa väistyä ja maskien käytöstä oli tullut arkipäivää.

Lukuvuoden lopussa on myös jäähyväisten aika. Tänä keväänä ranskan, saksan ja elämänkatsomustiedon opettajamme Jari Papunen jää eläkkeelle. Hän ollut monessa
mukana ja hänen työnsä rauhankasvatuksen edelläkävijänä on pohjana sille, että OSYK on tänä päivänä aktiivinen
Unesco-koulu. Toivotan koko kouluyhteisön puolesta onnellisia ja iloisia eläkevuosia.

Samaan aikaan korona-arjen pyörityksen kanssa näkökulma oli myös tulevaisuudessa. Talven aikana työstettiin
uutta opetussuunnitelmaa, joka astuu voimaan 1.8.2021.
Suunniteltiin laaja-alaisia opintokokonaisuuksia, oppiaineiden välistä yhteistyötä ja keskusteltiin syksyllä käyttöön
otettavasta tuntikaaviosta. Opetussuunnitelmatyön rinnalla on valmistauduttu 2. asteelle laajenevan oppivelvollisuuden tuomiin haasteisiin ja maksuttomaan opetukseen.

Lopuksi
Kiitos luovat, innostavat ja osallistavat opettajat!
Kiitos luovat, motivoituneet ja lannistumattomat nuoret!
Lempeitä kesätuulia, lämpöistä aurinkoa ja rentouttavia,
tyyniä kesäpäiviä kaikille!

Vauhti kuluneen lukuvuoden merellä on ollut hurja, mutta
OSYKin jugendlaiva on nyt ylväästi rantautumassa kesäsatamaan. Tämä on mahdollista, kun koko miehistö ja matkaajat ovat tänäkin lukuvuonna muodostaneet vahvan
yhteisön, jossa on hyvä olla ja työskennellä. Yhdessä tekemisessä, jakamisessa ja oppimisessa on OSYKin voima ja
sen hengen salaisuus.

Riitta-Mari Punkki-Heikkinen

Korona-ajan epävarmuus on korostanut yhteisön ja yhteisöllisyyden merkitystä: kuinka tärkeä oli etäaikana yhteinen
joulukalenterimme. Lähiopetukseen paluun jälkeen yhteisöllisyyttä ovat vahvistaneet niin pizzaillat, taiteen kokeminen yhdessä kuin osallistuminen ympäristötyöryhmän ja
liikkuvan opiskelun tutoreiden tempauksiin. Mutta keskitalven etäjakson jälkeen tuntui erityiseltä ja arvokkaalta jo se,
että aamulla pystyi tulemaan kouluun, tervehtimään käytävällä kulkijoita sekä keskustelemaan ja kohtaamaan livenä.
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Lukuvuoden 2020–2021 tapahtumakalenteri
12.8. 		
19.8. 		
27.8. 		
3.–5.9.		
9.–10.9. 		
19.–25.10.
9.–13.11.
16.–20.11.
20.11.–4.12.
1.12.–19.12.
1.–19.12.
7.–2.2.		
13.1.		
12.2.		
2.–31.3.		
4.3. 		
8.–14.3.		
13.4.		
15.4.		
3.-5.5.		
18.-21.5.		
25.-26.5.		
3.6.		
4.6. 		
5.6.		

Lukuvuoden aloitus
Maunon päivän päivänavaus
Itämeri-päivä
Vaelluskurssilaiset Hossassa
Koulukuvaus
Syysloma
Unesco-viikko
Teatterin lukiodiplomiesitykset
Villasukkahaaste
Etäopetusjakso
OSYKin toiminnallinen joulukalenteri
Etäopetusjakso
Ysiluokkalaisten huoltajien etävanhempainilta
Pyramiditeatterin fyysisen ilmaisun kurssin katselmus
Kuvataiteen lukiodiplominäyttely Rosendal-galleriassa
Hyvinvointipäivä
Talviloma
Virtuaalipenkkarit
Nanny Lilius -päivänavaus
Ympäristötaiteen leiri koululla
Pyramiditeatterin kevään suuri näytelmä Dorian Grayn muotokuva
Toivon Agenda -tapahtuma
Pyramiditeatterin fyysisen ilmaisun kurssin katselmus
Opiskelijakunnan hallituksen yleiskokous ja teemapäivä
Lukuvuoden päätös ja ylioppilasjuhlat

Liikkuva opiskelu osa OSYKin arkea
OSYK on mukana Liikkuva opiskelu -hankkeessa,
ja lukiossamme on myös liikuntatuutoreita,
jotka liikuttavat lukiolaisia ja keksivät tekemistä
välitunneille. Opettajat ovat saaneet koulutusta
liittyen oppituntien tauottamiseen, ja
monella oppitunnilla tehdään taukojumppia
oppimisen lomassa. Liikkuva opiskelu -hanke
on mahdollistanut koululle mm. seisomapöytiä,
liikuntavälineitä ja muita hyvinvointia lisääviä
asioita, kuten säkkituoleja. Osallistuitko
liikuntatuutoreiden haasteisiin tai kevään
hyvinvointibingoon?
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Henkilökunta
Opettajat
Nimi
Ala-Opas Tiina
Annunen Sari
Forstén Ari
Heikkilä Hanna
Helistén-Mikkola Soile
Hollsten Nina
Huuki Jarmo
Hälinen Mervi
Järviluoma Pekka
Kautto Krista
Kela Mervi
Keski-Filppula Jukka
Kesälahti Pekka
Kiuru Leena
Koivunen Timo
Koldits Anna-Leena
Korpela Tuukka
Korpierkki Minna
Laakkonen Maria
Littow Sakarias
Loukkola Timo
Lähteenkorva Silja
Mattila Marjo
Moran Matthew
Mällinen Päivi
Oikarinen Iiro
Papunen Jari

Oppiaine
KU
UE, PS
HI, YH, OPO
RU
LI, TE
EN
FY, MA
EN, VE
PS, UE
PS, OPO
OPO
FI, UE
MA, FY, KE
RU
apul. reht., GE, BI
MU
MA, KE
ÄI
KU, ÄI
MA
LI, TE
ÄI
erityisopetus
EN, ESL
ÄI
HI, YH
SA, RA, ET
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Partanen Eveliina
Perttunen Vesa
Pilto Tiina
Punkki-Heikkinen Riitta-Mari
Pylkkö Maarit
Romppainen Joel
Ruohomäki Ilona
Tauriainen Tommi
Vallineva Sari
Vesimäki Timo
Vimpari Ville
Väisänen Tarja

EN,ESP
MA, TVT
RU, SA
rehtori
MA, KE, FY
EN, ESL
DRA, ÄI
MA, TVT
MA, FY, KE
BI, GE
HI, YH
LI,TE

Muu henkilökunta
Anttila Birgitta
Tuovinen Saija
Pihkala Antti
Laurila Ilpo
Linna Johanna
Tarkiainen Maija
Virén Heidi
Soronen Tinja
Hekkala Pekka
Vuorio Tiina
Hietala Eija
Häikiö Tuula
Kaan Maarit
Lehto Katri

koulusihteeri
koulusihteeri
virastomestari
kiinteistönhoitaja
terveydenhoitaja
lukiokuraattori
lukiopsykologi
ateriapalvelut
ateriapalvelut
ateriapalvelut
puhtauspalvelut
puhtauspalvelut
puhtauspalvelut
puhtauspalvelut

Opiskelijakunta
Opiskelijakunnan hallitus 2020–2021
Puheenjohtaja
Onni Kuivala
1. varapuheenjohtaja
Alli Ollikainen
2. varapuheenjohtaja
Ella-Irina Siliämaa
YhdenvertaisuusTilda Immonen
vastaavat
Mia Matinlauri
Taloudenhoitaja
Janette Husso
Sihteeri
Kaisa Alaraappana
Varasihteeri
Ella-Irina Siliämaa
Yritysyhteistyövastaavat
Malla Ryynänen
Piltsu Lehtonen
Tilavastaavat
Olivia Järvinen
Inka Mätäsaho
Tilda Immonen
SLL-vastaavat
Johannes Heikkinen
Mette Ronkainen
Vanhempaintoimikunta ja Mia Matinlauri
hyvinvointiryhmävastaavat Mette Ronkainen
Opettamisen
Johannes Heikkinen
kehittämisvastaava
UNESCO-vastaava
Petra Ojala

Tuutorit 2020–2021
20A
Aada Kela 19B
Xixi Sarkkinen 19E
Malla Ryynänen 19E
Ella Saarimaa 19E
20B
Riina Keskitalo 19B
Miia Käkelä 19C
Loviisa Poutiainen 19D
Joona Pengerkoski 19D
20C
Sini Annala 19A
Johannes Heikkinen 19A
Nea Korhonen 19B
Eetu Lassila 19C
20D
Vilma Antila 19A
Oiva Latvalehto 19C
Marika Lehtimäki 19C
Lumi Leskelä 19C
20E
Pihla Pakkanen 19D
Enni Sorvisto 19F
Inka Teppo 19F
Venla Väisänen 19F
20F
Kaisa Alaraappana 19A
Milla Hanhisuanto 19A
Sinna Kallio 19B
Emmi Lukkari 19C

Vanhempaintoimikunta 2020–2021
Aalto Sirpa
Fält Jaana
Hietala Unna
Hillervo-Ojala Marja
Koivunen Timo (opettajakunnan edustaja)
Korkiakangas Eveliina
Koskela Jarmo
Kosonen Katri
Kujala Henna (rahastonhoitaja)
Käyrä Mervi
Lehtola Reeta
Lehtonen Hanna Leena
Matinlauri Mia (opiskelijakunnan edustaja)
Moilanen Maria
Niinivaara Sanna
Peltola Riitta
Piirainen Anna-Leena
Pyhäluoto Riikka
Raivio Johanna
Ronkainen Mette (opiskelijakunnan edustaja)
Rousu Leena
Ryynänen Irina
Suopajärvi Heli
Tervonen Harriet (puheenjohtaja)
Ulvi Merja
Våg Minna
Ylinampa Sari

Oulun yhteislyseon Seniorit ry
Hyvärinen Marjatta
Paloma Marja-Kaarina
Haukkamaa Kristiina
Huhtelin Paula		
Koskela Pirjo		
Luoma Kirsi		
Mäkelä Sirkka		
Pekkala Mervi		
Tervaskanto Juha
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hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
jäsensihteeri
sihteeri
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen, tiedottaja
hallituksen jäsen, rahastonhoitaja

Uuden lukuvuoden erilainen alku
Jos viime kevät oli koronapandemian takia poikkeuksellinen etäopetuksineen ja etäpäätösjuhlineen, niin tässäkin
syksyssä on ollut monta uutta asiaa. Olemme joutuneet
miettimään, miten saamme koulumme arjen mahdollisimman turvalliseksi 600 opiskelijan opinahjossa. Käsien pesu,
käsidesit, turvavälit, ruokailuvuorojen uusi porrastaminen,
kotipäivät pienenkin nuhan takia ja koronatestit ovat olleet
arkipäivää.

lia valkolakkiaan kahdessa eri juhlassa: ensin viime kevään
etäjuhlassa kotona pienemmällä porukalla ja nyt elokuussa
vielä toisen kerran, teatterin lavalla.
Tähän syksyyn on mahtunut myös abiturienttien siirtyminen 31.8.2020 etäopetukseen, millä pyritään turvaamaan
se, että kaikki pääsevät osallistumaan 14.9.2020 alkaviin
syksyn ylioppilaskokeisiin. Abiturientit opiskelevat kotona
Teamsin välityksellä, ja ykköset ja kakkoset ovat tuttuun tapaan lähiopetuksessa. Tämä syksy vaatii meiltä kaikilta joustavuutta, turvallisuusohjeiden noudattamista ja toivosta
kiinni pitämistä, mutta OSYKin vahvan yhteisöllisyyden ja
hyvän asenteen ansiosta pystymme tähän.

Alkusyksyyn on mahtunut myös ylioppilasjuhlapäivä, sillä viime kevään ylioppilaat pääsivät juhlimaan kahdessa
erässä lukion päättymistä ja valkolakkiaan elokuun lopussa,
lauantaina 29.8.2020 Oulun teatterin suurella näyttämöllä.
Juhlissa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman hyvin turvallisuusohjeet niin näyttämöllä kuin yleisössä. Jokainen ylioppilas sai kutsua yhden läheisen juhlaan ja muut läheiset
pääsivät seuraaman juhlaa livelähetyksen välityksellä kotisohvilta.

Pyramentti uutisoi ja raportoi tuttuun tapaan lukuvuoden
tapahtumista. Olemme saaneet tänäkin syksynä monta
uutta tekijää toimituksen riveihin, joiden käsissä lehti syntyy.

Vaikka vietimmekin juhlaa poikkeuksellisin järjestelyin, onnistuimme luomaan päivästä juhlavan ja kuten rehtori Riitta-Mari Punkki-Heikkinen puheessaan muistutti, toivosta
on hyvä pitää kiinni kaikkina aikoina. Ylioppilaat Saara Korhonen ja Maija Leppävuori muistelivat puheissaan lukiovuosiensa huippukohtia, erikoista viime kevättä ja iloitsivat
siitä, että heillä on kaikesta huolimatta mahdollisuus juh-

Tervetuloa seuraamaan lukiomme ja lukiolaisten arkea
verkkolehden sivuilta www.osyk.fi/pyramentti!
Teksti ja kuva Minna Korpierkki
Pyramentin ohjaava opettava

OSYK osa Unesco-kouluverkostoa
Tiesitkö, että lukiomme kuuluu maailmanlaajuiseen Unescokoulujen (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network)
verkostoon ja toimii aktiivisena tekijänä Unesco-koulujen
pohjoisessa Polaris-verkostossa? Unesco-kouluverkoston
koulut edistävät toiminnallaan kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta
koulutusta. Kouluverkoston toiminnassa korostuvat maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastomuutoksen hillitseminen ja ympäristön sekä
kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden suojeleminen.

Lukiossamme Unesco-koulujen tavoitteet näkyvät mm.
koulun arvoissa ja toimintakulttuurissa, oppiaineissa, työryhmissä, opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa ja kansainvälisyysprojekteissa. Unesco-kouluverkoston tavoitteet
näkyvät jokapäiväisessä arjessamme vahvasti ja kannustamme toiminnallamme nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kestävien elämäntapojen vaalimiseen.
Teksti koulun Unesco-työryhmä
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Pyramiditeatterin terveiset

Lukiomme Pyramiditeatterin tämän syksyn ja viime kevään
teatterin tekeminen on poikennut aiemmasta. Korona on
vaikuttanut teatterin tekemiseen niin isoilla näyttämöillä kuin koulumme kursseilla. Draamaopettajamme Ilona
Ruohomäki suhtautuu kuitenkin toiveikkaasti teatterin tekemiseen poikkeusaikana.

la katsomaan. Vaikka se on kurjaa, niin se kuitenkin antaa
mahdollisuuden etsiä uusia tapoja ja oppia uutta.
Miten kurssit toteutetaan?
Ihan normaaliin tapaan, totta kai pidetään hyvästä käsihygieniasta huolta ja vältetään sellaisia harjoitteita, joissa ollaan ihokontaktissa. Teatteri on kuitenkin fyysistä tekemistä,
niin täytyy vähän miettiä, miten tehdään. Mutta samoilla
säännöillä kuin muukin opetus. Tullaan terveenä kouluun
ja pidetään hygieniasta huolta. Fyysistä teatteria on, mutta
tehdään sellaisia koreografioita ja esityksiä, missä vältetään
ihokontaktia vastanäyttelijään.

Miten Pyramiditeatterilla menee?
Menee hyvin, vaikka nyt eletään sellaista aikaa, että kaikella
teatteritoiminnalla on haastavaa, niin kuin tiedetään. Mutta osykilaisia kiinnostaa draaman ja teatterin tekeminen ja
kursseilla on paljon väkeä, mikä on mukavaa.
Miten korona on vaikuttanut teatterin tekemiseen?
Korona vaikuttaa esimerkiksi niin, että Pyramidin jokakeväinen iso produktio peruuntui viime keväältä, ja se oli harmillista. Silloin ajateltiin vielä, että se voisi siirtyä syksylle, mutta
syksyllä tehtiin päätös, että esitystä ei pidetä koronan takia.
Samat koronarajoitukset myös pitävät, eli ei voida pitää esityksiä, mihin tulisi katsomo täyteen ihmisiä kuten ennen.
Meillä on ollut positiivinen haaste, että meillä olisi enemmän katsojia kuin voidaan ottaa. Nyt esitykset joudutaan
pitämään rajoitetuin yleisöin, eli harmillisen vähän ihmisiä
näkee esitykset.

Miten olet itse kokenut tämän kaiken?
Ikävin puoli on ollut se, että monilta on peruuntunut esitykset. Ei pelkästään Pyramiditeatterista, vaan meillä on monia
nuoria, jotka tekevät teatteria myös koulun ulkopuolella, ja
on myös paljon tanssijoita. Monilta esitykset ja kilpailut ovat
peruuntuneet tai siirtyneet ja on ollut hirveän iso pettymys,
kun ensin tehdään yhdessä iso työ ja siitä seuraava palkinto jää saamatta. Ja jatkuva epävarmuus siitä, toteutuvatko
esitykset vai eivät, on läsnä. Pettymys on ollut tosi kurjaa
nähdä, ja se on ollut kaikkein ikävintä. Mutta samalla on
huomattu, että se on lisännyt teatterilaisten yhteishenkeä,
kun on nähty se, miten tämä on koskettanut meitä kaikkia
ja asia on tuntunut yhteiseltä. Hyvin huomaa luovien alojen
erilaiset luovat ratkaisut tehdä teatteria ja taidetta. Teatterit
ja koulut myös ottavat tämän tosi vakavasti ja ollaan tosi
tarkkoja siitä, että teatteriin on turvallista tulla.

Miten esitykset järjestetään?
Noudatetaan niitä sääntöjä, jotka ovat silloin voimassa.
Tarkkaan kuunnellaan ohjeistuksia. Jos säännöt eivät kovasti muutu, niin pienimuotoisia esityksiä voi olla, eli pieni
yleisö saa tulla. Mutta jos rajoitukset tarkentuvat niin, ettei
yleisöä saa tulla, mietitään erilaisia striimaus-vaihtoehtoja, tallenteita tai videoita. Olisi ihanaa, jos teatteritoiminta
kuitenkin pysyisi käynnissä, vaikka paikalle ei saisikaan tul8

Mitä Pyramiditeatterilta on tulossa?
No Seitsemän veljestä! Teos täyttää 150 vuotta tänä vuonna,
ja sitä juhlimme koulussa monin eri tavoin. Pyramiditeatterin 3. kurssi, jolla tehdään monologiesityksiä, on tarttunut
tähän. Totta kai vanhasta teoksesta pudistellaan vähän pölyjä pois ja teemme uudenlaiseen, omanlaisen version siitä.
Nyt näyttää siltä, että saatetaan jopa saada musiikki oppiaineena tähän mukaan, että yhteistyöteos kuoron kanssa olisi ehkä tulossa. Esitys tehdään niissä raameissa, jotka
tämä erityinen aika asettaa ja toivotaan, että me saadaan
se myös pitää. Nyt seurataan tarkasti ohjeita, miten käy. Voi
olla, että joudutaan matkalla keksimään erilaisia luovia ratkaisuja, mutta esitys on kuitenkin joka tapauksessa tulossa!

Mitä opiskelijat ovat mieltä tästä tilanteesta?
Totta kai se, että kevään produktio peruuntui ensin keväältä
ja sitten syksyltä, oli sille ryhmälle kova paikka, ymmärrettävästi. Mutta me kaikki ymmärrämme tilanteen ja mistä se
johtuu ja että kukaan ei voi sille mitään. Tosi hienosti opiskelijat ovat siis kaiken ottaneet, kaikkia sääntöjä ja rajauksia
noudatetaan ja niihin suhtaudutaan hyvin.
Mitkä fiilikset opettajana?
Suhtaudun positiivisesti ja valoisasti asioihin ja uskon, että
tästä kyllä selvitään. Jos ajatellaan, kuinka yllättäen tämä
kaikki viime keväänä tuli ja me selvittiin siitä ja miten hyvä
tilanne jo kesällä oli, niin nyt, kun on varauduttu ja tiedetään, mikä tähän pandemiaan tepsii, niin suhtaudun valoisasti.

Lopputerveisiä?
Sellainen Mauno Koiviston sanoma lausahdus sopii tähän
tilanteeseen: ”Sen sijaan että pelätään pahinta, niin voidaan
ajatella parhaan mahdollisen vaihtoehdon toteutuvan.”

Miltä tulevaisuus näyttää?
Valoisalta. Tiedän, että tästä vaikeampi ja kovempi paikka
on varmasti vasta edessä, mutta me olemme valmistautuneet siihen ja tiedämme, että sellainen tulee. Nyt olemme
varautuneempia ja olemme oppineet uusia taitoja ja tiedetään, mitä siellä ehkä odottaa. Me selvitään kyllä siitä yhdessä, opettajat ja opiskelijat. Viime keväänäkin opiskelijat
tsemppasivat tosi paljon ja oli hyvä yhteishenki, niin uskon,
että sama toistuu nyt ja kohta koittaa valoisampi hetki.

Teksti Ella Jänkälä
Kuva draamaryhmä

Jo kolmas oma sukkamalli
OSYKia ei turhaan sanota villasukkakouluksi, sillä tänä talvena neulottiin jo kolmannen kerran koulun oma villasukka. Knit along
-haasteen mukaisesti tälläkin kertaa kuvio paljastui vähitellen kahden viikon aikana. Tämänvuotisen sukan ovat suunnitelleet
opettajat Eveliina Partanen ja Sari Vallineva, ja sukkatyöryhmään on kuulunut myös opettaja Leena Kiuru.
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Syksyn ylioppilaan puhe 4.12.2020 etäylioppilasjuhlassa
Arvoisa juhlaväki, ylioppilaat, vanhemmat, opettajat, rehtori, kanssaopiskelijat, kuka ikinä tätä lähetystä sattuukaan
katsomaan.
Me teimme sen! Näinkin poikkeuksellisena aikana vastaleivotut ylioppilaat painavat valkolakin päähänsä ja ovat valmiita lentämään kaikkiin neljään tuuleen, tosin pandemian
sallimissa rajoissa eli ehkä makuuhuoneesta olohuoneeseen.
Viime aikoina, ja oikeastaan muinakin aikoina, minun on
ollut vaikea uskoa siihen tarunhohtoiseen loistavaan tulevaisuuteen. Kun maailmassa on niin paljon niin suuria
ongelmia, kun itse tuntee kaikesta kasvamisesta huolimatta edelleen olevansa niin pieni, kun yksikään kaikkivoipa
taivasheppu ei vaikuta huolehtivan, ettei kenelläkään olisi liikaa kantaakseen. Elämä ei ole reilua, ja joka kerta sen
tajuaminen sattuu, vaikkei kukaan ole oikeastaan muuta
luvannutkaan.
Elämä ei ole reilua, mutta onneksi ihmiset voivat olla. Ja
te rakkaat ylioppilaat, te olette reiluja. Minä uskon ja luotan siihen, sillä olenhan minä saanut todistaa sitä kolmen
ja puolen vuoden ajan. Minä olen saanut todistaa, kuinka
reiluja te olette, kuinka taitavia, kuinka herkkiä ja vahvoja, ja
hauskoja ja fiksuja te olette. Kuinka jokaisessa ilmastolakossa tai rasismin vastaisessa mielenosoitusessa näkyy tuttuja
kasvoja. Kuinka tämän koulun käytävillä on niin helppo hymyillä ja vastata toisen hymyyn.

Opettajien lisäksi haluaisin kiittää myös koulun muuta henkilökuntaa siitä arvokkaasta työstä, joka pitää tämän paikan
pystyssä ja pyörimässä. Kiitos huolenpidosta ja siitä, että jos
minä olen tarvinnut apua, minä olen myös saanut sitä.

Täällä minä olen saanut huomata, etten minä ole pelkojeni
ja huolieni kanssa yksin. Että kaikille kasvaminen on jollain
tavalla kipuilua. Enkä minä olisi vuoden 2017 elokuussa
osannut toivoa parempaa kipuiluseuraa kuin te.

Nyt rakkaat ylioppilaat, on aika heittää hetkeksi narikkaan
huoli huomisesta. Nyt on aika syödä kakkua ja skoolata elämälle. Toivottavasti läheisistä tärkeimmät ovat läsnä joko
fyysisesti tai etänä. Toivottavasti kaikesta huolimatta tämä
ilta on täynnä säteilevää riemua ja naurua ja vähän liian
pitkäksi venähtäneitä keskusteluja seurasta parhaimmassa.
Minä en voi muuta kuin toivoa, kuin että täältä OSYKista
mukaan tarttunut valo kantaa meidät kaikki pimeimmänkin kaamoksen läpi.

Kiitos siitä. Kiitos seurasta ja kaikesta rakkaudesta ja yhteisöllisyydestä.
Vaan eihän me täällä keskenämme ole sekoilleet. Kiitos
kuuluu myös opettajille. Ilman teitä ja teidän loistavaa opetusta ei myöskään olisi meitä uusia isänmaan toivoja. Kiitos
siitä, kuinka jaksavia, ymmärtäviä ja kannustavia te olette
näinä vuosina olleet.

Siispä. Nostakaamme malja teille, uudet ylioppilaat, teille ja
elämälle!
Elina Lakkala

OSYKin joulukalenteri
Etäjakson aikana toiminnallinen, yhteinen joulukalenteri piti osykilaiset yhdessä, aktivoi meitä ja viritti meidät joulun
tunnelmaan. Toiminnallinen joulukalenteri huomioi Unesco-koulun kestävän kehityksen arvot ja liikkuvan koulun
tavoitteet.
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Unesco-viikolla esillä tärkeitä teemoja

Vuoden kagaali -tunnustus Oivalle

Unesco-kouluverkostoon kuuluva koulumme vietti
Unesco-teemaviikkoa 9.-13.11.2020. Viikkon mahtui jokaiselle päivälle ohjelmaa Unescon teemojen mukaisesti.
Maanantaina aloitimme Unesco-aiheiselle päivänavauksella, jonka pitivät opiskelijamme Saga Bruun ja Petra Ojala.
Koulun ympäristötyöryhmä järjesti koulun ala-aulaan korjaustyöpajan, joka kannusti korjaamaan ja tuunaamaan
vanhoja vaatteita ja reppuja ja pidentämään näin niiden
elinkaarta.

Koulumme historian voimanainen ja Mauno Rosendalin
aisapari Nanny Lilius on saanut viime vuosina päivänavauksen, jossa nykyisille lukiolaisille valotetaan Liliuksen elämää ja uraa. Päivänavauksen yhteydessä jaetaan myös Vuoden kagaali -tunnustus tasa-arvon edistämisestä. Aiemmin
tunnustukset ovat saaneet opettaja Leena Kiuru ja koulun
ympäristötyöryhmä ja Oulun teatterin taiteellinen johtaja
Alma Lehmuskallio.

Tiistaina viikko jatkui koko koululle suunnatulla Mikko
Pyhtilän Teams-luennolla, jossa keskiössä olivat ilmastonmuutos ja kehitysyhteistyö. Tiistaina ympäristötyöryhmä
piti ala-aulassa pienimuotoisen vaatekirppiksen, joka toimi
periaatteella Tuo vaate, ota vaate.

Tänä vuonna tunnustus jaettiin toisen vuoden opiskelijalle,
Oiva Latvalehdolle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt tasa-arvoa. Lämpimät onnittelumme Oivalle!

Keskiviikkona kierrätimme ympäristötyöryhmän rohkaisemina oppikirjojamme ala-aulan ilmoitustaululla, jossa
kauppa käy vieläkin hyvin uuden jakson kynnyksellä.

Mikäli päivänavaus jäi näkemättä, se on nähtävillä koulun
YouTube-kanavalla. Päivänavauksessa opettajat Jukka Keski-Filppula ja Ilona Ruohomäki avaavat Liliuksen merkittävää elämää dialogin avulla.

Torstaipäivänä suoritimme taksvärkkikeräyksen, jonka tuotto ohjataan SOS-lapsikylälle.

Teksti Pyramentin toimitus
Kuva Minna Korpierkki

Perjantaina ympäristötyöryhmä piti juhlasalissa vegaanisen
kahvilan, jossa tarjolla oli glögin lisäksi monia vegaanisia
herkkuja. Kahvilan tuotto ohjataan hyväntekeväisyyteen. Lisäksi kuulimme tärkeää asiaa verenluovutuksessa Suomen
Punaisen Ristin veri-infossa Teamsin välityksellä. Lisäksi Kastellin lukio, Oulun normaalikoulun lukio ja Merikosken lukio
ovat haastaneet kaikki Oulun lukiot verenluovutukseen.
Abiturienttimme Aino Ainassaari ja Vilma Matero ovatkin
jo perustaneet OSYKille oman veriryhmän, ja täysi-ikäisiä
osykilaisia kannustetaan luovuttamaan verta.
Teemaviikon ohjelmasta vastasivat koulun Unesco-työryhmä ja ympäristötyöryhmä.

Omat maskit
OSYK tuli näyttävästi takaisin lähiopetukseen helmikuun alussa,
sillä opiskelijankunnan hallitus jakoi kaikille lukiolaisille kaksi
koulun omaa kangasmaskia, mustan ja valkoisen. Maskin logon on
suunnitellut Anna Klemetti.

Teksti ja kuva Unesco-työryhmäläiset
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OSYKin ympäristötyöryhmä toimii ja luo toivoa
Opettajien Leena Kiurun ja Minna Korpierkin ohjaama ympäristötyöryhmä eli OSYKin keke on ollut tänäkin vuonna
aktiivinen. Ryhmän toiminnan kulmakivinä ovat toiminta ja toivo, ja kekeläiset eivät pelkää kääriä hihojaan ja tarttua
toimeen.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuivat Siisti biitsi
-hankkeeseen alkusyksystä lauantaityöpäivänään. Valtakunnallisen hankkeen tarkoituksena on siivota rantoja ja
raportoida kerätyt roskat.

Tänäkin lukuvuonna järjestettiin roskajuoksutapahtuma, jonka juuret ovat
Ruotsissa. Tapahtuma yhdistää juoksemisen ja roskien keräämisen. Osykilaiset juoksivat tai kävelivät hyppytunneilla, ruokavälitunnilla tai välitunnilla
roskien perässä lokakuussa. Kekeläiset punnitsivat roskat ja parhaat kerääjät
palkittiin.

Kekeläisillä oli iso rooli koulumme Unesco-viikon suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaatekirppis, korjauspaja ja vegaanikahvila rytmittivät mukavasti
viikkoa marraskuussa.
Koko lukuvuoden kestävä Kesytä vaatekaappisi -hanke on kannustanut
osykilaisia kaivelemaan vaatteita kaapistaan hiukan syvemmältä ja välttämään uusien vaatteiden hankkimista.
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Huhtikuisessa Kevyttä keväthuoltoa -pyöräpajassa pestiin, rasvattiin, pumpattiin pyöriä matematiikan opettajien Sakarias Littowin, Tuukka Partasen
ja Tommi Tauriaisen avustamina. Kekeläiset keräsivät kaapeistaan pyöräpajaan tykötarpeita. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hyppäisi
bussin tai auton sijasta pyörän selkään.

Kekeläiset ovat edustaneet kevätlukukaudella eri foorumeissa ja kertoneet
toiminnastaan. Saga Bruun ja Kanerva Murtovaara osallistuivat Kuntaliiton valtakunnalliseen webinaariin Kestävän tulevaisuuden taidot - kunta
oppimisen ytimessä. Saga Bruun ja Vilma Vanhala olivat Oulun yliopiston
Kestävyysstudion haastattelussa kertomassa paikallistason ilmastotoiminnasta, ja toukokuun Toivon Agenda -tapahtumassa kekeläisistä Saga
Bruun, Peppiina Pyörret ja Vilma Vanhala pääsivät haastattelemaan emeritusprofessori Esko Valtaojaa. OSYKin keke näyttää moneen suuntaan
esimerkkiä toiminnallaan.

Kekeläiset tempaisivat toukokuussa Toivon Agenda -tapahtuman aikana ja istuttivat monivuotisia yrttejä ja kukkia koulun pihan istutuslaatikoihin. Laatikoissa on muun muassa ruohosipulia, oreganoa, lipstikkaa ja valkosipulia. Kunhan
Leena Kiurun kasvattamat taimet ovat juurtuneet ja päässeet kasvuun, yrtit
ovat kaikkien maisteltavissa ja kukat kaikkien ihailtavina.
Lisäksi kekeläiset kierrättävät ala-aulan pullot ja tölkit, ja niistä saadut rahat
lahjoitetaan hyvään tarkoitukseen, esim. Itämeren suojeluun.

Kekeläiset ovat tehneet myös uuden aluevaltauksen podcastien parissa. Kevätlukukauden aikana kekeläiset ovat paneutuneet ympäristökysymyksiin viidessä jaksossa, jotka ovat kuunneltavissa koulun
SoundCloud-tilillä. Nosta luurit korvillesi ja kuuntele!
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Paikka, jonne tullaan, jossa viihdytään ja josta jatketaan matkaa
”Pyramidikoulu veti minua puoleensa kuin magneetti”, sanoo viimeisiä viikkoja lukiossamme opettava saksan, ranskan, ruotsin, filosofian ja elämänkatsomustiedon lehtori
Jari Papunen. Vuodesta 1983 lukiossamme vaikuttanut Papunen on ehtinyt moneen niin työurallaan kuin vapaa-ajallaan. Jopa niin moneen asiaan, että häntä on luonnehdittu
uomo universaleksi, yleisneroksi.
Kemissä syntyneen Papusen tutkinto on hengästyttävä laaja: alun perin saksan kieltä Oulun yliopistoon opiskelemaan
lähtenyt Papunen on suorittanut opinnot saksasta, ranskasta, ruotsista, filosofiasta, elämänkatsomustiedosta, sosiologiasta, aate- ja oppihistoriasta ja hänellä on myös kääntäjän pätevyys ranskan ja saksan kieleen. Työkokemusta on
kertynyt Oulun yliopiston kielikeskuksesta, käännöstoiminnasta ja tulkkauksesta ja lähes 40 vuotta on hurahtanut
Maunonkadulla. Siinä sivussa on ollut monenlaista yhdistystoimintaa, luottamustehtäviä ja perhe-elämää. Papunen
on yksi niistä opettajista, jotka ovat luoneet omalla toiminnallaan koulumme arvopohjaa ja synnyttäneet Maunonkadulla Unesco-koulun toimintapoja jo paljon aiemmin kuin
lukiostamme tuli virallisesti Unesco-koulu. Keskeisinä kulmakivinä ovat olleet rauhankasvatus, joulukuiset et-symposiumit, lukuisat vierailijat, aktiivinen osallistuminen ja opiskelijoiden osallistaminen.
Monikulttuurisessa Papusen perheessä ranskalainen lääkärivaimo ja neljä lasta ovat liikkuneet sujuvasti kahden maan
välillä, sillä perheen toinen koti on Itä-Rankassa. Sittemmin
lapset ovat aikuistuneet ja perhe on kasvanut yhdellä lapsenlapsella. Papunen kertoo tavanneensa vaimonsa Saksassa vuonna 1976 ollessaan stipendiaattina Frankfurtissa,
jossa tuleva vaimokin oli opiskelemassa. Aluksi yhteinen
kieli oli saksa, mutta myöhemmin molemmat ovat opetelleet toistensa äidinkielet, ja vaimo Laure on vaikuttanut Oulussa pitkään erikoislääkärinä.

punen luonnehtii kansalliseksi häpeäksi ja hän toivoo, että
korjausliike tehdään pian.
Kun eläkepäivät koittavat ja pandemia sallii jälleen matkustamisen, Papunen aikoo viettää pitempiä aikoja Ranskassa
etenkin syksyisin. Hän luonnehtii harrastuksiaan humanistis-filosofisiksi. Ranskan, Saksan ja Iltalian kulttuurintutkimukselle jää nyt enemmän aikaa ja erityisen lähellä sydäntä on Italia, sen kieli ja kulttuuri. Papusen ohjenuorana on
ollut aina latinan lause Mens sana in corpore sano eli terve
sielu terveessä ruumiissa. Papunen onkin tuttu näky lenkkipoluilla, hiihtoladuilla sekä Suomen marjametsissä että
Ranskassa hedelmätarhoilla.

Vuosiin ja vuosikymmeniin Maunonkadulla mahtuu monta oppituntia ja kohtaamista nuorten ja aikuisten kanssa.
Papusen mukaan lukiomme on täynnä mielenkiintoisia ihmisiä, ja työyhteisöä hän kuvailee rikastavaksi, jossa monen
alan asiantuntijat tekevät yhteistyötä kilpailematta keskenään. Jotkut opiskelijat ovat jääneet sattumien kautta elämään ja ystäviksi - kaksi on päätynyt jopa vävyksi asti.

Uuden ajanjakson kynnyksellä Papunen palaa Diderotin sanoihin: ”En kuulu kenellekään ja kuulun kaikille. Olitte täällä ennen kuin astuitte sisään ja jäätte tänne sittenkin, kun
olette poistuneet.”

Opetustyössä perusasiat ovat pysyneet samanlaisina, vaikka opetussuunnitelmat ovat vaihtuneet. Lyhyiden kielten
tilanne ja tulevaisuus huolestuttavat myös Papusta, joka
näkee, että tilanne on kehittynyt nykyiselleen 20–30 vuoden aikana, ja viimeisenä iskuna kielten kohtalolle on ollut
matematiikan osaamisen korostaminen todistusvalinnoissa. Papusen ansiota on se, että lukiossamme voi suorittaa
Saksan liittotasavallan hyväksymän kielidiplomin, Deutsches Sprachdiplom, joka oikeuttaa pääsyn saksankielisten
maiden yliopistoihin ja korkeakouluihin. Muiden kuin pakollisina opiskeltavien kielten tämänhetkistä tilannetta Pa-

Uusia seikkailuja maailmalle, Suomen metsiin, kieliin ja kulttuureihin, monsieur Papunen!
Teksti ja kuva Minna Korpierkki
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Toiveikkaita ajatuksia ympäristökriisin voittamiseksi
– Toiveikkaita ajatuksia ympäristökriisin voittamiseksi
Jari Papusen 38. ja samalla viimeinen kevät OSYKissa. Eräänlainen testamentti.

Olen ET-opettajana nähnyt nopean kehityksen nuorten
ajattelussa ja tiedostamisessa. He saattavat vaikuttaa passiivisilta, mutta kun kriittinen massa saavutetaan, alkaa tapahtua. Meidän vanhempien on oltava valppaina ja valmiina,
jollemme halua jatkaa kehityksen tulppana olemista.

Dalai Lama ja Greta Thunberg esiintyivät yhdessä tiedemiesten kanssa ympäristökriisiä koskevassa paneelissa
9.1.2021, joka on nähtävissä Mind and Life Instituten kotisivustolla. Paneelin johdantotekstissä on linkki ”Climate
Emergency: Feedbacks Loops”, viiteen n. 10 minuutin dokumenttiin ”metsät”, ”ikirouta”, ”ilmakehä”, ”albedo” (heijastevaikutus), jotka on hyvä katsoa ennen n. tunnin kestävää
paneelia.

Sekulaarihumanistina olen kiinnostunut myös henkisyydestä ja uskonnoista. Suomalainen protestanttinen, mutta
vahvasti jo sekularisoitunut yhteiskunta tarjoaa hyvät edellytykset yksilön kasvulle ja elämälle, niin että esimerkiksi tämänkaltaiset kirjoitelmat ovat mahdollisia.
Minua inspiroivat filosofi, spiritualistinen ateisti, A. Comte-Sponville ja entinen munkki, Stephen Batchelor, joka
edustaa sekulaaribuddhalaisuutta. Siinä ei haikailla tuonpuoleiseen vaan keskitytään elämään tässä ja nyt. Voin
yhtyä siihen Dalai Laman sutkaukseen, että meidän on itse
ratkaistava luomamme ongelmat eikä odottaa, että Jeesus
tekisi sen puolestamme!

Dalai Laman (85 v.) isännöimän paneelin ”tähtönen” on
Greta Thunberg (18 v.), ruotsalainen lukiolainen, joka aloitti
maailmanlaajuisen liikkeen eli ns. perjantaimielenosoitukset, joihin on osallistunut jo miljoonia nuoria ja nuorenmielisiä. Dalai Lama osoittaa hänelle kunnioituksensa ja kiitollisuutensa, sillä Gretan sukupolven on ratkaistava meidän
luomamme hirvittävät ympäristöongelmat. Ja tämän suhteen Dalai Lama on erittäin toiveikas!

”Infinite Potential. The Life & Ideas of David Bohm” -tiedefilmi sai ensi-illan 2020 loppupuolella. Filmissä kerrotaan
paljon aikaansa edellä olleen kvanttifyysikon havainnoista
kaiken yhteydestä (interconnectedness). Sen pohjalta on jo
järjestetty puolenkymmentä tiedepaneelia, joissa eturivin
fyysikot ja henkiset johtajat löytävät yhteisymmärryksen.
Paneelit ovat Youtubessa, mutta itse filmi ei ole (enää) ilmaiseksi nähtävissä. Sen voi ostaa tai vuokrata.

Suomalainen Solar Foods on tekemässä vallankumousta
ruoantuotannossa: sähkön avulla ilmaista ruokaa! Ei enää
välttämättä eläimiä ihmisen tarvitseman energian välikappaleina. Ei enää tarvitse raivata metsiä eläinten rehupelloiksi ja voidaan uudelleen metsittää peltoja hiilinieluiksi. Kuulostaa mahdottomalta, mutta taatusti hämmästyy asiaan
perehdyttyään. Solar Foodsin tuottama hiilidioksidista sähkönenergian avulla syntetisoitu mikrobimassa, soleiini, jota
voidaan hyödyntää ravintoproteiinina, on erittäin lupaava
ratkaisu, josta tulemme lähitulevaisuudessa kuulemaan lisää.

Elämä on kokonaisuus: kaikki liittyy kaikkeen. Kuulostaa lattealta, mutta David Bohm pistää ajattelemaan - olipa meillä
sitten uskonnollista tunnetta tai ei. Tässä voi olla avain uuteen paradigmaan ympäristökriisin voittamiseksi.
Teksti Jari Papunen

Kun sukupolvi sitten aloin kasvissyöjäksi, jouduin tuon tuostakin perustelemaan päätöstäni. Ystävät ja kylänmiehet varoittelivat kasvinsyönnin vaaroista ja sen voimaa heikentävistä vaikutuksista. Jos vaikka olinkin lukiossamme pioneeri
tässä asiassa, niin ilolla voin todeta, että tänään on koulussamme kohta yhtä paljon kasvissyöjiä kuin ns. sekasyöjiäkin. Eihän kasvissyönti tietenkään vielä ympäristökriisiä
ratkaise, mutta lihansyönnin jättäminen saattaa olla merkki
muuttuneista ajattelutavoista. Vähän samaan tapaan kuin
vielä kaksi sukupolvea sitten, jolloin vastustettiin kiivaasti
luonnonsuojelualueiden perustamista. Tänään niiden vastustaminen on hiipunut ja niiden arvo ymmärretään.

Etävanhempainillat tutuiksi
Tänä lukuvuonna moni tapahtuma on pidetty etänä, ja tammikuinen tutustumisvanhempainilta
yhdeksäsluokkalaisten huoltajille pidettiin Teamsin välityksellä draamasaliin rakennetussa OSYKstudiossa. Illassa kuultiin niin rehtorin, opiskelijoiden kuin opinto-ohjaajien ajatuksia lukiokäytänteistä ja
koulustamme, ja kotoa esitettiin aktiivisesti kysymyksiä lukio-opintoihin liittyen.
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Tunnelmia etäpenkkareista
Poikkeuksellinen vuosi siirsi ensin penkkarit ja vanhojen päivän huhtikuun loppuun ja lopulta penkkarit muotoutuivat
etäjuhliksi ja tanssit siirrettiin elokuulle. Toimelias penkkaritoimikunta järjesti hauskan tuokion, jossa kuultiin penkkarilauluja, esiteltiin penkkaritaulut, visailtiin ja jaettiin palkintoja. Hienoa abit!
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Pyramiditeatterin kevään näytelmä Dorian Grayn muotokuva
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Palasia kuvataiteen lukiodiplominäyttelystä
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Taide luo toivoa!
OSYK on mukana myös tämänvuotisessa Toivon Agenda -tapahtumassa monin tavoin. OSYK muun muassa innostaa
kaikki mukaan taidekuvahaasteeseen. OSYKin draamaopiskelijat ja opettajat tarjoavat muutamia esimerkkiteoksia, josta
he ovat tehneet kuvia. Lähde mukaan haasteeseen!
Ota yksin tai kaveriporukassa kuva, jossa esitätte oman versionne kuuluisasta taideteoksesta. Merkitse kuvan yhteyteen
#toivonagenda2030 #luetaan #lukuiloaliikkeellä ja tägää mukaan @osykinsta ja @sivistyksensupervoimia. Voit myös lähettää kuvan koulun tilille.

Grant Wood: American Gothic
Jan Vermeer: Turbaanipäinen tyttö

Henry Fuseli: Painajainen

Frida Kahlo, mukaelma taitelijan omakuvista

Hugo Simberg: Haavoittunut enkeli

Vincent van Gogh, Omakuva
Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti
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Vuoden opettaja Timo Koivunen viihtyy Maunonkadulla
joukko ei ole vuosittain suuri, parhaimmillaan samalla yliopiston vuosikurssilla on aloittanut neljä osykilaista.
Vähältä piti, ettei Koivunen olisi päätynyt lainkaan opettamalleen alalle, sillä Seinäjoelta Oulun yliopistoon opiskelemaan tullut nuorukainen aloitti aluksi rakentamistekniikan
opinnot, joissa vierähti kaksi vuotta. Lukiossa matemaattisesti orientoitunut Koivunen kertoo, että yliopistossa hän
havahtui siihen, ettei haluakaan viettää aikaansa yhtälöiden, kaavojen ja lujuuslaskelmien kanssa. Lyhyt ja intensiivinen valmistautuminen maantieteen pääsykokeisiin toi
opiskelupaikan ja maantieteen laitoksella Koivunen tiesi
olevansa omalla maaperällään luonnonmaantieteen parissa. Koivusesta ei pitänyt tulla opettajaa, mutta koska opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen katsottiin
järkeväksi, pyrki Koivunenkin opintoihin ja opetusharjoittelussa hän kertoo kokeneensa jonkinlaisen valaistumisen
siitä, että oma ala oli löytynyt. Vuorovaikutus opiskelijoiden
kanssa avasi silmät alan mielekkyydestä. Valmistumisensa
jälkeen Koivunen työskenteli lyhyen jakson yliopiston verkko-opetusprojektissa, kunnes Toppilan lukiosta avautui työpaikka ja sillä tiellä hän on yhä. Toppilan lukio yhdistettiin
myöhemmin Kuusiluodon lukion kanssa nykyiseksi Oulun
Suomalaisen Yhteiskoulun lukioksi. Hän kiittelee tuuriaan
työllistymisen suhteen, sillä moni kurssikaveri on saanut etsiä vakituista paikkaa useamman vuoden ajan.

Maantieteen ja biologian lehtori, apulaisrehtorimme Timo
Koivunen valittiin tänä keväänä vuoden opettajaksi. Suomen Tiedeseura jakaa vuosittain kolme palkintoa ansioituneille opettajille, ja tänä vuonna Koivunen oli yksi palkituista. Tärkeänä valintakriteerinä on, että palkittava opettaja on
innostanut opiskelijoitaan jatkamaan opettamansa aineen
opiskelua yliopistossa. Tämä on pantu merkille Oulun yliopiston maantieteen laitoksella, joka vetää vuosittain puoleensa lukiostamme valmistuneita opiskelijoita.

Koivunen luonnehtii itseään pedantiksi opettajaksi, joka
suunnittelee tarkasti, miten asiat tehdään oppitunneilla.
Hän kertoo olevansa sekä tiukka että erittäin rento. ”Oma
innostus maantieteen ilmiöitä kohtaan toivottavasti välittyy myös nuorille”, Koivunen sanoo. Hän kertoo panostavansa myös siihen, miten asioita voidaan oppia ja miten
yhdessä oppimisesta saadaan enemmän irti.
Vuoden opettajan palo omaa opetettavaa ainetta kohtaan
ei ole sammunut 20 opetusvuoden aikana. Maantiede,
maailma ja sen ilmiöt kiinnostavat yhä, ja vuorovaikutus
opiskelijoiden kanssa pitää työn lukuvuodesta toiseen mielenkiintoisena. Koivunen kuvaa lukiotamme erityislaatuiseksi, unelmien työpaikaksi. ”Kerrattain italialaiset kollegat
kommentoivat kouluamme opettajan taivaaksi”, Koivunen
muistelee. Opettajien ja opiskelijoiden välinen lämminhenkinen yhteiselo ja suvaitsevaisuus nousevat esille Koivusen
kuvaillessa kouluamme. ”On mahtava olla osa tätä yhteisöä”, hän lisää.

”Maantieteen syventävien kurssien opiskelijajoukko lukiossa voisi olla paljon isompikin, sillä siellä vasta päästään
alan mielenkiintoisimpiin osiin”, Koivunen sanoo ja pohtii
samalla sitä, mikä maantieteessä tieteenä nuoria kiehtoo.
Hän kuvailee, että maantiede ei ole kovin tarkkarajainen
tieteenalana ja tarjoaa monia näkökulmia tarkastella maailmaa, kuten globaalit ympäristökysymykset, kehitysmaiden tilanne, ilmastoasiat, luonnonvarat, aluepolitiikka ja
geoinformatiikka. ”Maantiede pyrkii ymmärtämään ilmiöitä
kokonaisvaltaisesti, ja tutkinto mahdollistaa monenlaiset
urat niin tutkimus-, asiantuntija- kuin suunnittelutehtävissä”, Koivunen luonnehtii. Vaikka maantieteen yo-kokelaiden

Teksti ja kuva Minna Korpierkki

Koulumme mainosvideo
Tänä lukuvuonna avoimet ovet yseille korvattiin lukioiden esittelyvideoilla. OSYKista tehtiin reilun
viiden minuutin mittainen kurkistus lukiomme arkeen, millainen meidän OSYKimme on. Video on
nähtävillä koulumme YouTube-kanavalla. Kurkista ja ihastu!
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Kaksi sisarusta ja 13 laudaturia
Neljä vuotta, sama lukio, kaksoset ja 13 laudaturia sekä kaksi
eximiaa – Elina Luukkosella ja Kaarina Luukkosella ei ole
takanaan ihan tavallinen lukiotaival. Laanilan yläkoulusta
neljä vuotta sitten Maunonkadulle astelleet kaksoset eivät
omien sanojensa mukaan vielä silloin uskaltaneet haaveilla näin komeista ylioppilastutkintotuloksista, vaikka lähes
kympin keskiarvoilla lukioon tulleet siskokset aikoivat opiskella tunnollisesti ja saada hyviä kurssiarvosanoja.

Uusille lukiolaisille Elina ja Kaarina haluavat painottaa sitä,
että kaikkiin oppiaineisiin ei tarvitse panostaa täysillä ja
että kurssiarvosanoissa ja yo-kokeissa kannattaa muistaa
armollisuus itseään kohtaan. ”Jokaisen kannattaisi muistaa
luottaa omiin taitoihinsa ja ajatella, ettei ole onnistumisen
pakkoa, sillä yo-kokeita voi palata uusimaan”, Elina muistuttaa. Koronapandemia toi omat haasteensa yo-kokeiden
suorittamiseen, ja se tuntui myös Luukkosen sisarusten
elämässä. Varsinkin viimekeväinen kokeiden tiukentunut
aikataulu aiheutti jännitystä.
Uusille lukiolaisille he haluavat muistuttaa myös, että
omasta jaksamisesta on hyvä
pitää huolta ja lukion alussa
ei tarvitse vielä tietää, minne alalle aikoo pyrkiä lukion
jälkeen. Elina kannustaa tekemään töitä pitkäjänteisesti
koko lukion ajan, jolloin arviointiviikoilla ja lukulomilla
asioiden kertaaminen riittää.

Kaarina kertoo heidän miettineen lukiovalintaa OSYKin
ja Oulun Lyseon lukion välillä, ja lopulta kaunis lukiorakennus, laaja kurssitarjotin ja
tutustumispäivän tunnelma
toivat molemmat Maunonkadulle. Molemmat luonnehtivat olevansa introvertteja
ja tunnustavat, että lukioaika
on mennyt pääosin opiskellessa, toisinaan jopa hiukan
liikaa ja Kaarina kertookin,
että lukion alussa hän olisi voinut olla aktiivisemmin
mukana
ryhmäytymässä
muiden kanssa. ”Opiskelujen
ohella on kuitenkin mukavia muistoja oppitunneilta,
Tukholma-kurssilta ja filosofian diplomikurssilta”, Kaarina
muistelee.

Kaarina muistuttaa myös, ettei lukioaika ole välttämättä
elämän parasta aikaa ja että
lukion aikana voi muuttaa
opintosuunnitelmiaan,
jos
kiinnostuksen kohteet muuttuvat matkan aikana. Hän
neuvoo tulevia lukiolaisia
etenemään päivän kerrallaan.
Elina kannustaa asettamaan
omat tavoitteet ja sanoo, ettei omia tuloksia kannata verrata muiden tuloksiin. ”Kaiken
ei tarvitse onnistua täydellisesti”, hän lisää.

Elinan todistuksessa komeilee
seitsemän laudaturia äidinkielen, pitkän matematiikan,
englannin, ruotsin, biologian,
kemian ja fysiikan kokeista.
Kaarina kirjoitti puolestaan
laudaturit äidinkielestä, pitkästä matematiikasta, englannista, ruotsista, ranskasta ja filosofiasta ja eximiat kemian ja
historian kokeista.

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat vasta suunnitelmia, ja
molemmat aikovat pitää välivuoden ja etsiä töitä. Välivuoden jälkeen Elina on suuntamassa näillä näkymin lääketieteen tai luonnontieteiden pariin ja Kaarina haluaisi yhdistää opinnoissaan matematiikan ja filosofian opiskelun joko
Suomessa tai ulkomailla. Ennen sitä, 5.6.2021, juhlitaan valkolakkeja ja ylioppilastodistuksia perheen kesken ja myöhemmin kesällä isommin.

Motivaatio opiskeluun ja halu tehdä töitä oppimiseen eteen
yhdistävät sisaruksia. Lukiossa tunne siitä, että opiskelu on
tärkeää, voimistui. Molemmat korostavat oikean opiskelutekniikan löytymistä. Kaarina kertoo tehneensä reaaliaineista itselleen muistiinpanoja, ja esimerkiksi matematiikassa
ja kemiassa säännöllinen tehtävien tekeminen toivat hyviä
oppimistuloksia. Elina kertoo lukeneensa paljon ja kun tulosta alkoi tulla, se ruokki itseään. Kaarina sanoo myös, että
omien kiinnostuksen kohteiden löytyminen on ollut yksi
lukion parhaita puolia.

Lämpimät onnittelut Elina ja Kaarina ja muut Maunonkadun tämän kevään valkolakit!
Teksti ja kuva Minna Korpierkki
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Syksyn 2020 ylioppilaat
Alaniemi Rosa
Angeria Oula
Annunen Kain
Eklund Olivia
Estabrook Kristian
Fält Sonja
Hynninen Jutta
Hyttinen Elsa
Immonen Viivi
Kajula Viivi

Kenttämaa Linnea
Kropsu Pinja
Laakkonen Ada
Lakkala Elina
Lapinkoski Iida-Maria
Lehtola Jonna
Nauska Alina
Peltovuori Anita
Pietikäinen Petra
Puhakka Tarmo

Rovamo Pinja
Räihä Senni
Saukkonen Johanna
Siimes Katarina
Tikkanen Saana
Vanhanen Milla

Kiviniemi Atte
Klemetti Iida-Maria
Koivisto Sara Sofia
Koivukangas Jutta
Koivurova Aino
Kostama Emma
Kuivala Onni
Kurtti Liisa
Lapola Leevi
Leinonen Fanny
Lepistö Veera
Leskelä Inka
Lindeman Juulia
Luukkonen Elina
Luukkonen Kaarina
Lyytikäinen Terhi
Lämsä Viivi
Marin Linnea
Marttila Milla
Matero Vilma
Mäkelä Anni
Mällinen Petra
Männistö Maisa
Määttä Ninni
Nevalainen Jia
Nikula Robert
Nissinen Lilja
Oikarinen Aino
Oinas Anni
Ollikainen Alli
Onnela Essi
Pesonen Pinja
Peteri Stina
Pirkola Henna
Pirnes Kaisa
Pirttimaa Nea
Poikkimäki Kirsikka
Polojärvi Anniina
Posti Riko
Puhakka Marika
Puhakka Teija
Pöykiö Sanni
Rantakangas Nea

Rantala Reetta
Rantanen Anna
Rautio Inka
Rautio Marianna
Reunanen Veeti
Räihä Saaga
Saarikivi Sani
Saukkoriipi Sara
Seebeck Lauris
Seluska Ida
Siniluoto Emmi
Sipola Suvi
Smal Emilia
Suorsa Emma
Söderman Sanni
Taimisto Saana
Takaeilola Kiia
Tauriainen Sanni
Tekoniemi Anni
Tervo Suvi
Tietäväinen Vilma
Toivonen Senni
Tolonen Jenny
Tuomaala Oona
Tuominen Elsi
Turunen Meeri
Turunen Sonja
Törmäkangas Adeliina
Törmänen Iida
Ukonmaanaho Aada
Uusitalo Veera
Vuorenhuhta Kia
Vähäkuopus Sanni
Vähäsarja Venni
Väisänen Aleksi
Vääräniemi Lotta

Kevään 2021 ylioppilaat
Aho Olivia
Ainassaari Aino
Alatalo Aada
Alatalo Juuso
Alavesa Henna-Riikka
Alitalo Heidi
Annunen Iina
Apila Markus
Auranen Ida
Eteläinen Saara
Hamari Eetu
Harvio Ellinoora
Hautala Henna
Hautaniemi Nea
Heikkilä Anna
Heikkilä Laura
Hemmi Siiri
Hepolammi Anna
Hietala Helena
Hiltula Jasper
Huotari Lotta
Huovinen Henna
Huovinen Niko
Huttu Linda
Hämäläinen Hilla
Inget Ronja
Isomäki Iida
Jokelainen Reetta
Jänkälä Ella
Jääskeläinen Jenna
Kalajanniska Nella
Kalaoja Sanni
Kankaala Alexandra
Kansanaho Roosa
Karjalainen Annika
Karppinen Samuli
Karvonen Fanni
Kaukko Jatta
Kauppila Milla
Kauppila Vilhelmiina
Keskinen Otso
Ketola Ella
Kiviahde Heta
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Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion stipendit ja kirjapalkinnot keväällä 2021
Mauno Rosendalin rahaston stipendit
Luukkonen Elina 			
250 € (erinomainen menestyminen yo-kokeissa)
Luukkonen Kaarina 			
250 € (erinomainen menestyminen yo-kokeissa)
Ida Corellin rahaston stipendit
Kauppila Vilhelmiina 		
Luukkonen Kaarina 			
Seluska Ida 			
Marttila Milla 			
Hietala Helena 			
Takaeilola Kiia 			

100 € (menestyminen useassa kielessä)
100 € (menestyminen useassa kielessä)
100 € (menestyminen useassa kielessä)
100 € (monipuolinen kielten opiskelu)
100 € (menestyminen kielten opinnoissa)
100 € (menestyminen kielten opinnoissa)

Kaarlo Metsävainion rahaston stipendit
Oksa Angelika 			
100 € (menestyminen biologian opinnoissa)
Törmäkangas Adeliina 		
100 € (menestyminen biologian opinnoissa)
Hiltula Jasper 			
100 € (menestyminen maantieteen opinnoissa)
Raili Malin rahaston stipendit
Tietäväinen Vilma 			
Uusitalo Veera 			
Hiltula Jasper 			

100 € (menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
100 € (menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
100 € (menestyminen lyhyen matematiikan opinnoissa)

Eine Honkavaaran rahaston stipendit
Luukkonen Kaarina 			
Ollikainen Alli 			
Hiltula Jasper 			
Huotari Lotta 			

100 € (menestyminen filosofian opinnoissa)
100 € (menestyminen psykologian opinnoissa)
50 € (menestyminen uskonnon opinnoissa)
50 € (menestyminen uskonnon opinnoissa)

Maanpuolustus- ja rauhanturvarahaston stipendit
Uusitalo Veera 			
100 € (menestyminen yhteiskuntaopin ja psykologian opinnoissa)
Marjatta Matinollin muistorahaston stipendit
Ainasaari Aino 			
50 € (menestyminen musiikin opinnoissa)
Räihä Saaga 			
50 € (menestyminen musiikin opinnoissa)
Salli Auerman rahaston stipendit
Alatalo Aada 			
Eteläinen Saara 			

50 € (menestyminen liikunnan opinnoissa)
50 € (menestyminen liikunnan opinnoissa)

Oulun Yhteislyseon Seniorit ry:n stipendit
Huovinen Niko 			
100 € (menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden ja draaman opinnoissa)
Oksa Angelika 			
100 € (menestyminen matemaattisten aineiden yo-kokeessa)
Alavesa Henna-Riikka 		
100 € (menestyminen kuvataiteen opinnoissa)
Nikula Robert 			
100 € (menestyminen musiikin opinnoissa)
Hamari Eetu 			
100 € (menestyminen draaman opinnoissa)
Vuoden 1962 ylioppilaiden stipendi
Törmänen Iida 			

100 € (menestyminen draaman opinnoissa)

Vanhempaintoimikunnan stipendi
Törmäkangas Adeliina 		

100 € (opinnoissa menestyneelle ja yhteistyökykyiselle opiskelijalle)

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön stipendi
Luukkonen Elina 			
1000 € (erinomainen menestyminen pitkän matematiikan yo-kokeessa)
Kauppahuone Candelinin säätiön stipendi
Kuivala Onni 			
300 € (ahkeruus, toiminta yhteisten tavoitteiden hyväksi, myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luominen)
Matero Vilma 			
300 € (ahkeruus, toiminta yhteisten tavoitteiden hyväksi, myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luominen)
Ollikainen Alli 			
300 € (ahkeruus, toiminta yhteisten tavoitteiden hyväksi, myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luominen)
Uusitalo Veera 			
300 € (ahkeruus, toiminta yhteisten tavoitteiden hyväksi, myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luominen)
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opiskelustipendi
Kuivala Onni
Oulun evankelis-luterilaisen seurakunnan stipendi
Karjalainen Annika 			
50 € (menestyminen uskonnon opinnoissa)
Launonen Inka 			
50 € (menestyminen uskonnon opinnoissa)
Turunen Meeri 			
50 € (menestyminen uskonnon opinnoissa)
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Suomi-Venäjä-seuran Oulun osasto
Polojärvi Anniina 			
Väisänen Aleksi 			

50 € (ansioituneille, innostuneille venäjän kielen opiskelijoille ja kirjoittaneille)
50 € (ansioituneille, innostuneille venäjän kielen opiskelijoille ja kirjoittaneille)

Nordean Taloustaituri-stipendi
Huotari Lotta 			
Räihä Saaga 			

50 € (menestyminen yhteiskuntaopin opinnoissa)
50 € (menestyminen yhteiskuntaopin opinnoissa)

Oulun rakennustekniikan säätiön stipendi
Luukkonen Elina 			
100 € (menestyminen fysiikan ja matematiikan opinnoissa)
Lidlin lahjakortti
Seluska Ida 			

50 € (menestyminen saksan kielen opinnoissa)

Opiskelijakunnan stipendit reilulle kaverille
Hamari Eetu			
20 €
Ollikainen Alli			
20 €
Pengerkoski Joona 19D 		
20 €
Teppo Inka 19F 			
20 €
Kähkönen Antti 20C 		
20 €
Saikkonen Syksy 20E 		
20 €
Maahanmuuttajaneuvoston stipendi
Leinonen Kia 20C			
20 € (opiskelumyönteinen, sosiaalinen ja aktiivinen opiskelija)
Kalevan sanomalehtistipendi
Tuomaala Oona			

(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)

Long Play -verkkojulkaisu
Ollikainen Alli 			

(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)

Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen
Anttonen Henna 19A		
Bruun Saga 19A			
Huovinen Niko			
Oksa Angelika 			
Parkkinen Ari 19D			
Puttonen Vilma 20C			

(lehtistipendi kemiasta kiinnostuneelle ja luonnontieteissä lahjakkaalle lukiolaiselle)
(lehtistipendi kemiasta kiinnostuneelle ja luonnontieteissä lahjakkaalle lukiolaiselle)
(lehtistipendi kemiasta kiinnostuneelle ja luonnontieteissä lahjakkaalle lukiolaiselle)
(lehtistipendi kemiasta kiinnostuneelle ja luonnontieteissä lahjakkaalle lukiolaiselle)
(lehtistipendi kemiasta kiinnostuneelle ja luonnontieteissä lahjakkaalle lukiolaiselle)
(lehtistipendi kemiasta kiinnostuneelle ja luonnontieteissä lahjakkaalle lukiolaiselle)

Otavan kirjapalkinnot
Heikkilä Anna 			
Kostama Emma 			
Lämsä Viivi 			
Karvonen Fanni			
Sipola Suvi			

(menestyminen maantieteen opinnoissa)
(menestyminen maantieteen opinnoissa)
(menestyminen maantieteen opinnoissa)
(menestyminen psykologian opinnoissa)
(menestyminen psykologian opinnoissa)

Oulun seudun uskonnonopettajien kerhon kirjapalkinto
Turunen Meeri
Oulun seudun psykologianopettajat ry:n kirjapalkinto
Seluska Ida
Oulun Suomalaisen Kirjakaupan kirjapalkinnot
Vähäsarja Venni 			
(menestyminen filosofian opinnoissa)
Hietala Helena 			
(menestyminen biologian opinnoissa)
Luukkonen Elina 			
(menestyminen biologian opinnoissa)
Seluska Ida			
(toimitustyöskentely verkkolehti Pyramentissa)
Kauppila Vilhelmiina		
(menestyminen historian opinnoissa)
Karjalainen Annika			
(menestyminen historian ja yhteiskuntaopin opinnoissa)
Matero Vilma			
(menestyminen historian ja yhteiskuntaopin opinnoissa)
Tuomaala Oona			
(menestyminen historian ja yhteiskuntaopin opinnoissa)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastipendi kirjallisuusdiplomin suorittaneille
Hautala Henna
Huttu Linda
Lepistö Veera
Seebeck Lauris
Seluska Ida
Siniluoto Emmi
Tuomaala Oona
Uusitalo Veera
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Äidinkielen opettajain liiton kirjapalkinnot
Alavesa Henna 			
(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
Hamari Eetu 			
(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
Hietala Helena 			
(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
Huttu Linda 			
(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
Matero Vilma 			
(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
Luukkonen Elina 			
(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
Luukkonen Kaarina 			
(menestyminen äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa)
Oulun Historiaseuran kirjapalkinnot
Laura Heikkilä 			
Linda Huttu 			

(menestyminen historian opinnoissa)
(menestyminen historian opinnoissa)

Pohjola-Nordenin kirjapalkinto
Oikarinen Matleena 		

(menestyminen ruotsin kielen opinnoissa)

Espanjan suurlähetystön kirjapalkinto
Kauppila Vilhelmiina		
(menestyminen espanjan kielen opinnoissa)
Uusiouutiset yhteistyökumppaneineen
Bruun Saga 19A 			
(lehtistipendi toiminnasta ympäristön hyväksi)
Kunniakirja Oikeusguru-kilpailussa menestyminen
Heikkinen Johannes 19A
Föreningen Sverigekontakt i Finland ry:n kirjapalkinto
Liimatta Karoliina 19C 		
(menestyminen ruotsin kielen opinnoissa)
Tuomela Iiris 19F			
(menestyminen ruotsin kielen opinnoissa)
Stipendilista on päivittynyt vuosikertomuksen painamisen jälkeen, joten kaikki stipendit ja palkinnot eivät välttämättä ole tässä listassa.

Lämpimät onnittelut kaikille ylioppilaille ja stipendien ja palkintojen saajille!

Nanny Liliuksen -rahaston stipendit
Huotari Iina		
Kaverinen Reetta		
Keltamäki Sonja		
Koirikivi Aino-Sofia		
Korkee Veera		
Käräjäoja Heidi		
Maalismaa Jenni		
Mattila Anna		
Nieminen Saga		
Perämäki Lassi		
Piltonen Jonne		
Piltonen Toni		
Salminen Johanna		
Toppari Inkeri		
Aho Ida			
Aho Sami			
Airaksinen Aino		
Alahuhta Eemeli		
Beslic Maria		
Bwalya Anssi		
Hankonen Milla		
Hautala Jenna 		
Heikkinen Silja		
Herva Tuuli		
Huhtala Veera		
Huttunen Henna		
Inkeröinen Oula		
Kangas-Korhonen Sara
Kastikainen Iita		
Kinnula Henrietta		

1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €

Kinnula Klaus		
Koirikivi Antti-Juhani
Korkala Roope		
Kortetjärvi Anni		
Kuha Tuomas		
Käkelä Satu		
Lehtiniemi Elmeri		
Lehtiniemi Kirsikka		
Lehtola Jarkko		
Lintulampi Anssi		
Lukka Senja 		
Lähdesmäki Sara		
Länkinen Hanna		
Mattila Aino		
Mäenpää Jenni		
Niskakangas Anne		
Niskanen Kalle		
Oikarinen Johanna		
Oikarinen Joonas		
Oikarinen Juulia		
Palo Siirimaria		
Paukkunen Maikki		
Paukkunen Rami		
Pekkala Hannakaisa		
Pennanen Matti 		
Pesonen Lasse		
Pihlajaviita Ulla		
Pirkola Noora		
Pätsi Susanna		
Pöykkö Aino		

700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €

25

Rasinkangas Markus
Rautio Anna		
Rauvala Saana		
Remes Elina		
Rousti Laura		
Rytkönen Jasmiina		
Räisänen Ilkka		
Salmela Nico		
Salmi Anna		
Salmi Mikko		
Satomaa Valtteri
Sipponen Ville		
Tervala Emma 		
Törmänen Teijo		
Valtavaara Aino		
Valtavaara Juho		
Vuorijärvi Tia		
Väinämö Veikka		
Xiong Anlan-Elias		

700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €

Syksyn 2021 ylioppilaskoepäivät
ma 13.9.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

ke 15.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 17.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

ma 20.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 21.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 23.9.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

pe 24.9.

äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

ma 27.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

ke 29.9.

saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

OSYK somessa
OSYK näkyy ja kuuluu vahvasti sosiaalisessa mediassa. Seuraa Instagramista @osykinsta,
@osykhallitus, @osykinkeke, @osykinkuvis, @osyksukka, @osykuoro ja @osyktutorit. Koululla on
myös tili Facebookissa. Lisäksi koulullamme on YouTube-kanava ja podcast-tili SoundCloudissa.
Lisäksi verkkolehti Pyramentti on tuttuun tapaan uutisoinut tänäkin lukuvuonna koulumme
ihmisistä, tapahtumista ja ilmiöistä. Lue ja tutustu lehteen osoitteessa www.osyk.fi/pyramentti.
Tervetuloa mukaan lukiomme arkeen!
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