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Etukannen työ: Jonna Lahden,14J, kuvataiteen diplomityö Äitimaa

REHTORIN KATSAUS
Juha Sainio

Lukuvuodelle 2016 - 2017 asetetut keskeiset tavoitteet toteutuivat.
Lukuvuoden alussa lukion opiskelijamäärä oli 341. Lukion aloitti 97 uutta opiskelijaa.
Ylioppilaskirjoitusten tulokset vastasivat odotuksia ja olivat suunnilleen valtakunnan keskitasoa.
Lukuvuonna 2016 - 2017 102 opiskelijaa suoritti ylioppilastutkinnon. Näistä 10 sai ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen syksyllä 2016.
Lukion kansainvälinen toiminta oli lukuvuoden aikana kiitettävän vilkasta. Lukuvuoden aikana
toteutettiin useita ESN-vaihtoja ja Nokian lukio järjesti yhteistyössä Ylöjärven, Kangasalan ja Pälkäneen lukioiden kanssa Nordic Winter Activities ESN -leirin. Aloitettiin yhteistyö kiinalaisen lukion kanssa toteuttamalla opiskelijavaihto Qingdaoon.
Ensimmäinen kaksoistutkintoryhmä (30 opiskelijaa) aloitti lukio-opinnot. Tampereen kesäyliopiston kanssa jatkettiin yhteistyötä: syksyn ylioppilaskokelaat suorittivat reaaliaineiden kertauskursseja kesäyliopistossa. Aktiivista seudullista toisen asteen yhteistyötä on jatkettu.
Urheiluluokkatoiminta on vakiinnuttanut asemansa Nokian lukiossa. Lukuvuonna 2016 -2017 urheiluluokilla opiskeli noin 50 urheilijaa. Ohjatut aamuharjoitukset järjestettiin jalkapallossa, jääurheilussa, koripallossa ja salibandyssä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Opiskeluympäristön sähköistämistä on jatkettu. Sähköisen ylioppilastutkinnon Abitti-järjestelmää
on testattu kurssikokeissa ja ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet sujuivat ongelmitta.
Oppilaskunnan ja tutoreiden toiminta on ollut aktiivista. Tapahtumat ja teemapäivät ovat tuoneet
vaihtelua koulutyöhön. Kiitokset tästä opiskelijakunnalle ja tutoreille sekä heidän ohjaajilleen.
Parhaat kiitokset koulun henkilökunnalle erinomaisesti tehdystä työstä.
Kiitokset stipendien lahjoittajille ja kaikille, jotka ovat tukeneet koulutyötä ja osallistuneet lukion
kehittämiseen.

Nokialla kesäkuun 3. päivänä 2017
Juha Sainio

HENKILOKUNTA
SAINIO JUHA, FM, rehtori
KORVANEN HANNELE, FM, apulaisrehtori
ISORANTA KIRSI, FM, vararehtori
ANSIO TUIJA, koulusihteeri

KANGASNIEMI PÄIVI, ruokapalveluesimies
HEIKKILÄ TAIJA, ruokapalvelutyöntekijä
JUHOLA SUSANNA, ruokapalvelutyöntekijä
LEHTINEN TUIJA, ruokapalvelutyöntekijä
RIEKKOLA MIRJA, kokki
MÄKINEN JUHA, kiinteistönhoitaja
HONKANEN EIJA, laitoshuoltaja
MYLLYMAA KIRSI, laitoshuoltaja
ÅGREN RIITTA, laitoshuoltaja
OJALA SANNA, terveydenhoitaja
PATAMAA PIHLA, lääkäri
LYYTIKÄINEN KRISTIINA, hammaslääkäri
LÄMSÄ JAANA, hammaslääkäri
TIIHONEN TUULI, hammaslääkäri
RODRIQUEZ TABERNERO CARLOS, hammaslääkäri
LEHTINEN SALLA-MARIA, kuraattori
PIKKU-PYHÄLTÖ SANNA, koulupsykologi

HENKILOKUNTA
Opettajat
ALHO JUSSI, FM, tuntiopettaja
tietotekniikka
ATTILA URSULA, FM, lukion lehtori
englanti
ERIKSSON-ROSSI PIIA, FM, perusasteen
ja lukion yhteinen lehtori
musiikki
HÄMÄLÄINEN LEILA, FM, lukion lehtori
matematiikka
ISORANTA KIRSI, FM, lukion lehtori
äidinkieli ja kirjallisuus, teatteri-ilmaisu,
vararehtori
JALO PAULA, FM, lukion lehtori
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, teatteriilmaisu, kirjastonhoitaja
JOKINEN ANU, KM, lukion lehtori
opinto-ohjaus, psykologia, erityisopetus
JUVALA SAIJA, FM, Eveliina Kaitaisen sijainen lukuvuoden 2016-2017
englanti, venäjä
JÄRVINEN LEENA, FM, lukion lehtori,
virkavapaalla 6.4.2017 saakka
biologia, maantiede, terveystieto
KAITAINEN EVELIINA, FM, lukion lehtori ,
virkavapaalla lukuvuoden 2016-2017
englanti, venäjä
KORVANEN HANNELE, FM, lukion lehtori,
matematiikka, apulaisrehtori
LAAKSO HARRI, LitM, perusasteen ja lukion
yhteinen lehtori
liikunta
LEINONEN KAISA, FM, lukion lehtori
biologia, maantiede, tietotekniikka

LINJAMAA SUVI, FM , perusasteen ja lukion
yhteinen tuntiopettaja
yhteiskuntaoppi
NIEMINEN ARTO, FM, lukion lehtori
fysiikka, matematiikka
NÄRHI VELI-JUKKA, YTL, lukion lehtori
historia, yhteiskuntaoppi
PALIN NOORA, FM, Leena Järvisen sijainen
6.4.2017 saakka
biologia, maantiede, terveystieto
PARKKINEN JUKKA, FM, lukion lehtori
matematiikka, fysiikka
PESSI SATU, FM, lukion lehtori
ruotsi, espanja, kansainvälisyyskasvatus
PIHLAVIRTA SAMI, KM, lukion lehtori
opinto-ohjaus

PIRTTILAHTI NINA, LitM, lukion lehtori
liikunta, terveystieto
RÖPPÄNEN SEPPO, FM, lukion lehtori
ruotsi
SALONEN KEIJO, FM, lukion lehtori
fysiikka, kemia, matematiikka
TEIRI LIISA, FM, lukion lehtori
englanti
TIAINEN LEENA, FM, lukion lehtori
ruotsi, saksa
VESAMAA HELI, TaM, perusasteen ja lukion
yhteinen lehtori
kuvataide
VUORI MARJO, FM, lukion lehtori
uskonto, psykologia, filosofia
VUORINEN EIJA, FM, lukion lehtori
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, teatteri-ilmaisu

OPISKELIJAT
16A Liisa Teiri
Alkhrsany Noor, Auvinen Katri, Eskola Maija, Hautsalo Aapo, Hietala Lauri, Houni Sabriina, Huhta Roosa, Jalkanen Konsta, Karhu Aaro, Lahtinen Severi, Laihorinne, Serafia, LaineEssi, Passinmäki Lauri, Pihlajaniemi Sami, Pihlavirta Liida, Pitkänen Viivi, Puurunen Jade, Pääkkönen Laura, Raiskio,Niko, Vesterback Milja, Viitanen Jonatan, Virkki Anu, Vänni Ville, WeltzienWerner

16B Ursula Attila
Huthnance-Arai Kiahni, Järvisalo Anna, Koivunen Sissi, Koivuniemi Pauli, Koponen Oskari, Kuhalampi
Topias, Lahdenranta Roope, Lannetta Laura, Lannetta Luukas, Lehto Roni, Lehtonen Helmiina, Mustalahti Martta, Mölsä Aaro-Matti, Nieminen Oona, Pasanen Milla-Mari, Riikonen, Viivi, Saarinen, Annu, Salo
Laura, Sirén Sini-Juulia, Soltin Janina, Tamminen Ante, Toivanen Annika

16C Marjo Vuori
Autio Antti-Eemil, Autio Nea, Estovirta Tomas, Haavisto Venla, Hautamäki Lotta, Hirvinen, Emilia, Ikonen Sonja, Krannila Jami, Lamminpohja Valtteri, Lamminsivu Niko, Lehtonen Tiiu, Lepistö Milla, Leponiemi Janne, Rajamäki Milla, Rönkkö Eemeli, Salonen Aleksi, SantalaTuomas, Siiranen Matilda, Sulonen Jonna, Tenho Anniina, Toivola Susanna, Tynkkynen Lauri, Vasell Kati, Viitasalo Konsta, Vilppola
Jimi, Yli-Lankoski Tuomas, Yli-Pekkala Ella

16D Anu Jokinen
Erola Alona, Hirvikoski Niko, Hyytiäinen Janina, Juutinen Janina, Karttinen Tuuli, Kettunen Jere, Kiiskinen
Eemil, Korpi Maaret, Korpihalla Janne, Kortevaara Nelli, Kosonen Ella, Lappalainen Elli, Luoto Joona,
Mettälä Alissa, Ojala Nella, Oksanen Tiiu, Orbinski Jutta, Pokkinen Ada, Tuuva Iida, Tynkkynen Sonja,
Ukonaho Enni, Vierinen Enni, Virtanen Riina, Väätäinen Viivi, Äyräs Henna

16K Janne Peltonen
And Emilia, Hakanpää Niklas, Hasunoja Olavi, Hautakoski Leevi, Huuska Heidi, Ikonen Emma, Jokela
Susanna, Jokinen Severi, Kivistö Joni, Koskinen Silja, Laine Jemina, Lehtonen Topi, Leponiemi Tiia,
Leppälä Mikko, Manninen Jami, Marikko Tuomas, Mäkelä Otto, Otonkorpi Annika, Pyykkönen Aada,
Raiskio Susanna, Rajasalo Kristo, Saarinen Salla, Salo Melina, Salo.Sani, Salonen Minttu, Siuvo Emma

15A Jukka Parkkinen
Aaltonen Juhani, Aatola Ilmari, Ahvonen Kalle, Ala-Heikkilä Antti, Havunen Onni, Hyttinen Suvi, Jalonen
Pyry, Jokinen Ilari, Kannisto Milla, Karell Jalmari, Karetie Karri, Karjalainen Oskari, Lehtikangas Ville,
Loppinen Emma, Loppinen Ville, Majaranta Jesse, Martikainen Tuisku, Parikainen Vilma, Parkkali Juuso, Parkkonen Lauri, Partanen Tommi, Pelkonen Nelle, Rantala Mikko, Salonen Milla, Sten Teemu,
Ylimäki Oskari

15B Paula Jalo
Arosarka Tiia, Granlund Annika, Hakkarainen Miikka, Hamdi Lotta, Kekki Kaisa, Ketola Venla, Koivisto
Mirva, Koivu Roosa, Koivula Elli, Laine Wilina, Mattila Sissi, Meriö Milla, Miller Kaisa, Niemelä Tuuli,
Noukka Jani, Okka Lassi, Peuraus Anssi, Pietilä Jesse, Riihioja Sara, Sten Laura, Sulonen Sini, Talvitie
Kaisa, Teikari Emilia, Valtamo Sakari, Vappula Annika, Välimäki Matias

OPISKELIJAT
15C Kirsi Isoranta
Alminoja Emmi, Elovirta Samu, Hasa Nana, Jokisalo Jessica, Järvinen Eetu, Kaasalainen Henna, Karvanen Elina, Kiviaho Milla, Kivioja Josefiina, Kukkasniemi Katariina, Kurki Matias, Kuusinen Karoliina, Lahtinen Kirsi, Leikko Elsi, Liimatainen Ella, Luoto Mona, Maijanen Santeri, Mäkisalo Oskari, Mäki-Tuuri Erica,
Stenberg Emilia, Tammi Tommi, Teikari Pinja, Toivonen Samuel, Toveri Tara, Tähkänen Elli

15D Eija Vuorinen
Haveri Nino, Jaakkola Jesse, Järventausta Jere, Laaja Noora, Lehtinen Jenniina, Lehtinen Saana, Lehtonen Viveka, Leino Joona, Lähteenmäki Viivi, Mustalahti Viljo, Mäkelä Anniina, Mäkelä Pauliina, Nurisalo
Amanda, Palomäki Antti-Mikael, Peltonen Isabella, Pukkila Eino, Puputti Petra, Pyykkönen Jooa, Raski
Ida, Salminen Emmi, Selkee Taika, Ukkonen Anna, Vilkko Vera, Viren Senni, Välimäki Sofia, Wahlström
Vesa, Winqvist Joonatan

14A Leena Tiainen
Arkko Veeti, Ilola Arttu, Isokallio Kiia, Jokinen Vilma, Joutsimäki Joona, Järvisalo Eino, Kartesalo Clara,
Kuukkanen Aino,Laine Eemil, Leppänen Joona, Lindroos Oskari, Louhimo Jaakko, Malmi Julia, Matikainen Sami, Maunula Matilda, Mäkinen Erika, Mäntylä Hanna, Nenonen Jussi, Pelto Valtteri, Porkka Paavo, Poso Maria

14B Satu Pessi
Haapanen Miika, Koiranen Junnu, Korhonen Julia, Laukkanen Vilma, Lehtimäki Severi, Mäki Elviira, Nieminen Jesse, Nikkilä Eetu, Pajunen Kiia, Rekola Joona, Saarenmaa Patrik, Saarinen Emma, Salo Sinna,
Takala Siru, Tapanainen Aino, Tuomisto Marjaana, Tuomisto Simo, Töyrylä Tuomas, Vallinen Noora, Viitala Jiri, Viitala Nina, Vikman Vilma, Voipio Pihla, Yli-Olli Veera

14C Juha Sainio
Braks Matias, Huurne Lotta, Karhu Elli, Laihia Veera, Lehtonen Ella, Leponiemi Anniina, Mäkelä Patrik,
Mäkelä Waltteri, Nieminen Joakim, Oksanen Joona, Pere Salla

14D Kaisa Leinonen
Aalto Janika, Ammeskangas Anssi, Autio Minttu, Hakala Markus, Heinola Tatu, HeinonenEmilia, Helenius
Erika, Hieta Siiri, Jussila Riikka, Jyräkoski Essi, Kallio Matias, Karola Milja,Kivistö Elli, Kortelahti Jonna,
Kuittinen Wilma, Kurkinen Siri, Laitinen Kaisa, Lehtinen Jenny, Lehtonen Heta, Lehtonen Tiina, Mikkola
Miikka, Murtonen Iida, Pakarinen Riku, Saarijärvi Iina,

14E Keijo Salonen
Halla Santeri, Lehto Katariina,, Niemi Juuli, Nieminen Vesa, Palosaari Laura, Pelttari Jenni, Saarinen Jarno, Shenwari Sele, Strand Roni, Taivaljärvi Heidi, Talvitie Tytti, Tuominen Lina, Vahteri Juulia, Väinölä
Juho, Välimäki Laura

14J Sami Pihlavirta
Alajääskö Ada, Haavisto Elias, Haavisto Olli, Ikonen Joona, Ilva Annika, Juurinen Vilma, Kukkonen Teemu, Lahti Jonna, Lehtisaari Antti, Pasto Edwin, Rekola Tuomo, Rintala Onni, Taipale Iida, Tevalin Kasimir, Toiva Sara, Vilppola Juuli, Virtanen Jenna, Äärinen Jessika, Äärinen Samuli

13A Sami Pihlavirta
Günther Miika, Hakanpää Matias, Jalkanen Emmi, Jokinen Veera, Juurinen Verneri, Kivinen Antti, Lehtinen Ilari, PenkkimäkiTuomas

ELOKUU
Lukukauden avaus

Satakunnan lennoston edustajat esittelivät lukiolaisille ilmavoimien tarjoamia uramahdollisuuksia.

Uudet kaksoistutkintolaiset osallistuivat lukion liikuntapäivään 24.8.2016.
Opiskelijat ovat Tredun Kankaantaankadun toimipisteestä, jossa he opiskelevat sosiaali- ja terveysalaa, tekniikan ja liikenteen alaa tai matkailu-,
ravitsemis- ja talousalaa.
Kuvan on ottanut Tredun kaksoistutkintolaisten ryhmänohjaaja Janne
Peltonen.
Liikuntapäivänä järjestetyn pukukilpailun voitto meni kaksoistutkintolaisille.

ELOKUU
Lukukauden avaus ja liikuntapäivä

Perinteinen norsupalloturnaus pelattiin ensimmäistä
kertaa pareittain.

Päivän lajikirjoon kuului
muun muassa zumba.

SYYSKUU
Aamulehden viestikarnevaaleilla
6.9. Nokian lukiota edustivat Vilma Juurinen, Veera Laihia, Venla Haavisto, Lotta Hautamäki,
Maija Eskola ja Ella Yli-Pekkala.

Ympäristöteknologian, teatteri-ilmaisun sekä äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilaiset ylittivät ainerajoja 15.9. Hervannan metsässä seuraamalla Teatteri
Metsäläisten näytelmää Siivekkäitä siipeilijöitä. Näytelmä on osa LuontoLiiton Lähimetsät haltuun! -kampanjaa, ja siinä yhdistyvät saumattomasti historia, luonnontieteet, aluesuunnittelu ja kokemustieto.

SYYSKUU
Music camp
Sointuja ja säveliä Hollannissa
Opiskelijat kertovat Vietland Collegen
musiikkileirikokemuksistaan. Leiri pidettiin
19. – 24.9. Hollannin Leidenissa, jonka
Vlietland College on osa ESN-verkostoa.
Olin Hollannin Leidenissä Vlietland Collegessa järjestetyllä musiikkileirillä laulajana. Teimme yhteistyötä hollantilaisen
sekä turkkilaisen koulun kanssa. Opetimme Sofia Välimäen kanssa turkkilaisen
tytön ja hollantilaisen pojan laulamaan
Eppu Normaalin Pimeyden tangon. Vastapainoksi he opettivat meille oman
maansa kappaleita. Esitimme kaikki yhdessä eri maiden kappaleita perjantain
iltakonsertissa.
Oli hauskaa viettää viikko ihmisten kanssa, jotka tulevat eri kulttuureista. Vaikka kaikki eivät
ilmaisseet itseään kovinkaan hyvin englanniksi, yhdisti musiikki meitä kaikkia. Erityisesti Hollannissa minua kiehtoi sen boheemius ja ekologisuus. Leiri toi uusia kavereita ja paransi kielitaitoani. ESN- verkosto on hieno asia, sillä minusta ei olisi lähtemään vuodeksi pois kotimaasta, mutta musiikkileiri tarjosi minulle mahdollisuuden lähteä viikoksi vaihtoon. Matka oli ikimuistoinen!
Tuuli Niemelä 15B
Music Camp oli yksi elämäni parhaista viikoista. Musiikillinen yhteistyö sujui loistavasti, ja soitimme yhdessä varsinaisen harjoitusajan ulkopuolellakin. Opin soittamaan hollantilaisia kappaleita pianolla sekä turkkilaisia biisejä bassolla ja haitarilla. Opetin hollantilaista pianistia Brancoa soittamaan haitarilla, mikä sujuikin loistavasti, vaikka hän ei ollut aikaisemmin koskenutkaan kyseiseen soittimeen.
Pidin hollantilaisesta elämänmenosta. Puhuin vieraita kieliä leiriviikon aikana enemmän kuin
koskaan aikaisemmin elämässäni. Sain uutta motivaatiota opiskeluun ja uusia ystäviä aivan
toiselta puolen Eurooppaa. Haluaisinkin lähteä vaihtoon toisenkin kerran lukioaikanani.
Matias Välimäki 15B

Mukana Hollannissa olivat myös Nino Haveri, Oskari Mäkisalo, Jooa Pyykkönen
ja Sofia Välimäki sekä musiikin opettajamme Piia Eriksson-Rossi.

SYYSKUU
Matoseurantaprojekti

Ensimmäisessä jaksossa pidetyn biologian Flora ja fauna -kurssin opiskelijat osallistuivat Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksen matoseurantatiimin toteuttamaan matoseurantaprojektiin.
Projektin tarkoituksena on kerätä tietoa kastematojen eli -lierojen levinneisyydestä Suomessa
sekä ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista lieroihin kansalaistieteen keinoin.
Ennen tutkimuksen aloittamista tutustuimme lieroihin ja erilaisiin tapoihin etsiä niitä, minkä jälkeen kävimme Maatialan harjulla ja koulun lähimaastossa tutkimassa lieroja. Kerätyt tiedot lisättiin älypuhelimeen ladattavaan paikkatietoa hyödyntävään sovellukseen, josta tiedot sijainnista
ja lierohavainnoista välittyivät Helsingin yliopiston tutkijoille. Tutkimme muun muassa lierojen
pituutta, sukupuolta ja väriä, joiden avulla saimme selville, mihin ekologiseen ryhmään kukin liero kuului.
Oli motivoivaa päästä maastoon toteuttamaan ihan oikeaa yliopiston havainnoivaa tutkimusta.
Mobiilisovelluksen käyttäminen havainnollisti paikkatiedon hyödyntämistä tutkimustyössä. Projektin aikana opimme monipuolista tietoa lieroista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan vaikutuksista muuhun ympäristöön, kuten kasvien kasvuun. Se sai myös pohtimaan ilmastonmuutoksen
moninaisia vaikutuksia luontoon ja ihmiseen.

Kuvassa kuoppaa lieroille
kaivavat Kaisa Laitinen, Tytti Talvitie ja Essi Jyräkoski.

Emilia Stenberg 15C

LOKAKUU
Liikenneturvallisuuspäivä

Liikenneturvallisuuspäivänä 13.10. oppilaat pääsivät kokeilemaan turvavöiden tehoa onnettomuustilanteessa.

Pyörätuoliin moottoripyöräonnettomuudessa joutunut Matti Marjamäki
puhui opiskelijoille auditoriossa.

LOKAKUU
Tiimityöskentelyä lukio-opiskeluun
Nokian lukiossa on tänä syksynä kokeiltu uuden opetussuunnitelman mukaisia menetelmiä.
Ensimmäisen luokan opiskelijat osallistuivat tavallisesta jaksosta poikkeavaan tiimijaksoon,
missä opiskeltiin psykologiaa, terveystietoa, äidinkieltä ja englantia. Oppilaat jaettiin 5 - 6
hengen tiimeihin. Oppilaiden ei tarvitse istua luokassa vaan tehtäviä voi tehdä myös käytävillä, kuvaamataidon luokassa ja kirjastossa.
–Tämä on erilaista. Tiimijaksoa voi verrata työelämään, jossa ei voi valita työkavereitaan.
Jaksossa tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii toimimaan erilasten ihmisten kanssa. Tästä on
apua jatko-opintoja varten, kommentoi tiimijakson opettaja äidinkielen ja historian lehtori Eija Vuorinen. Tiimijaksoon kuuluu viikkotehtäviä, joita ovat olleet muun muassa videon ja
pelin tekeminen sekä niin sanotut terveysmessut.
Uuden viikon alussa saadaan uudet tehtävät, jotka pitää tehdä viikon kuluessa. Tiimi itse
päättää, milloin tehtävät tehdään, joten opiskelu on hyvin omatoimista ja itsenäistä. Vaihtelua opiskeluun ovat tuoneet vierailijat sekä jakson teemoja käsitelleiden Inside out –eloku–
van ja Valkoinen vuori -dokumentin katseleminen.
Tiimijaksosta oli sekä myönteisiä että epäileviä odotuksia. Tiimijakson aikana monet ovat
kokeneet, että tehtäviä on ollut liikaa.Jaksoa on pidetty stressaavana, mutta myös positiivisena asiana. Noor Alkhrsanyn mielestä tiimijakso on ollut kivaa, mutta hän ei koe oppivansa
tässä jaksossa paremmin kuin normaalissa. –On vaikeaa oppia asiat itse. Olisi kiva, jos
opettaja selittäisi ja kirjoitettaisiin muistiinpanoja. Tiimissä työskentely on kuitenkin mukavaa, koska voimme miettiä asioita yhdessä. Myös Milja Vesterback pitää tiimityöskentelystä.
–On helpompaa oppia asioita tiimissä kuin yksin.
Koulujen digiloikka on näkynyt tiimijaksossa. Kaikki tehtävät tehdään kannettavalla tietokoneella, ja oppikirjat ovat sähköisiä. Milja Vesterbackin mielestä tietokoneiden käyttö on ollut
hankalaa. Myös monella muulla on ollut ongelmia sekä koneiden että ohjelmien kanssa.
Toisaalta ne ovat tuoneet opiskeluun
uutta aineistoa videoiden, artikkelien ja
erilaisten tehtävien muodossa.
Tiimijakson oppiaineista ei tule kurssin
lopussa koetta, mutta jakson lomassa
on testejä. Arvosteluun sisältyvät myös
tehtävät ja aktiivisuus tiimissä. Oppilaat
itsekin tekevät vertaisarviointeja toisista
tiimeistä sekä arvioivat oman toimintansa.
Martta Mustalahti 16B, lukion lehtikerho
Julkaistu Nokian Uutisissa
18.11.2016

Jami Krannila ja Alona Erola kertoivat tiimijakson
terveysmessuilla unen merkityksestä.

LOKAKUU
Yöllistä opiskelua lukiolla
Tiimijakso aloitettiin käymällä koulua yöllä. Nokian lukiossa vietettiin 24h-leiriä, jonka ohjelmassa oli tietokoneohjelmiin tutustumista, ryhmäytymistä ja ensiavun opiskelua.
Yökoulun pohjaideana oli hyvä yhdessäolo, mutta tärkeintä oli ryhmässä työskentely ja omaan
tiimiin tutustuminen.
Uuden opetussuunnitelman mukaan pyrittiin oppimaan ryhmässä ja tulemaan toisten kanssa
toimeen.
Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat jaettiin tiimeihin. Ohjelma koostui pääosin ryhmäytymisestä sekä leikeistä ja rasteista, joissa
opiskeltiin vaikkapa tietokoneilla työskentelyä ja elvyttämistä.
Myöhäisillalla opiskelijat osallistuivat vielä
tutorien vetämille ryhmäytysrasteille. Niissä toteutettiin erilaisia leikkimielisiä joukkuekilpailuja, kuten ryhmäkaraokea, liikunnallisia viestejä sekä aivonystyröitä
vaativia tehtäviä.
Aamulla tiimit saivat suunnitella koulussa
myytävää terveellistä välipalaa, joka esiteltiin Leijonan luolassa arvovaltaiselle
raadille, johon kuului muun muassa lukion Tiimijaksossa koulua käytiin myös yöllä.
rehtori Juha Sainio. Leiri päättyi parhaiten
suoriutuneiden tiimien palkitsemiseen.
Nokian lukion äidinkielen lehtori ja vararehtori Kirsi Isoranta osallistui yökouluun valvojana.
-Mielestäni rastit olivat monipuolisia ja toisen vuoden opiskelijatutorit innostavia vetäjiä. Myös
ykköset tuntuivat pitävän tehtävien monipuolisuudesta, hän kuvailee.
Yöpyminen tapahtui 4.kerroksen luokissa, joissa yöpyi myös tutoreita ja opettajia. Tytöt ja pojat nukkuivat eri luokissa. Hiljaisuus laskeutui, ainakin jossain kohtaa yötä, jokaiseen luokkaan.
-Yöllä päästiin kyllä uneen, mutta hieman lyhyeksi yö jäi. Aamulla oli outoa herätä valmiiksi
työpaikalla, Isoranta toteaa.

-Kokonaisuutena 24h-leiri oli mielestäni reipas ja monipuolinen erilainen startti tiimijaksoon,
jossa opiskelu myös on totutusta poikkeavaa. Tiimiytyminen pääsi hyvään alkuun, ja ryhmien
toisilleen tuntemattomat opiskelijat tutustuivat toisiinsa mukavalla tavalla, summaa Kirsi Isoranta.
Ante Tamminen 16B, lukion lehtikerho

Julkaistu Nokian Uutisissa 18.11.2016

MARRASKUU

Opiskelijakunnan yleiskokouksessa etsittiin uusia innokkaita toimijoita hallituksen jäseniksi.
Kuvataiteen kurssin satoa:
sisäinen ja ulkoinen maailma .

Iida Tuuva

Alona Erola

JOULUKUU
Ylioppilas– ja itsenäisyysjuhla

Ylioppilaiden lakituksen jälkeen Ella Kiviharju
( viides vasemmalta ) piti ylioppilaiden puheen.

Syksyn 2016 ylioppilaat:
Hakanen Lauri

Lassila Marianne

Havimäki Vesa

Lehmussaari Ronny

Hyväri Ella

Salomaa Valtteri

Jokinen Antti

Suojanen Santtu

Kiviharju Ella

Veikkola Julius

JOULUKUU

Joulujuhlassa saatiin nauttia opiskelijoiden musiikkiesitysten lisäksi heidän
itse kirjoittamiaan talvisia runoja. Yläkuvassa vasemmalta Roni Lehto, Nino
Haveri, Pauli Koivuniemi, Maija Eskola, Janne Korpihalla (rummut), Matias
Välimäki ja Ante Tamminen.
Alakuvassa Nino Haveri, Jooa Pyykkönen, Sofia Välimäki ja Matias Välimäki.

TAMMIKUU
Lukioesittelyilta 24.1.
Puheenvuoro: Miksi valitsin Nokian lukion ja mitä minulle jäi lukioajasta käteen?
Olin 15-vuotiaana tyypillinen teini-ikäinen siinä mielessä, että rakastin nukkumista yli kaiken.
Tamperelaisiin lukioihin hakeminen tyssäsi hyvin pitkälti kauhukuviin aamuista, jolloin joutuisin
repimään itseni sängystä ylös kuuden aikoihin ja raahautumaan bussiin – busseista pidin vielä
vähemmän kuin aamuista. Nokian lukiolle pystyin liikkumaan kolmen kilometrin matkan jalan tai
pyörällä. Kuntokin pysyi hyvänä, sillä minulla oli tapana lähteä kotoa aina hieman liian myöhään,
jolloin askelta sai pidentää ehtiäkseen ajoissa.

Yläkoulussa olin kiinnostunut erityisesti kuvataiteesta ja käsitöistä, ja pohdinkin esimerkiksi
Tammerkosken kuvataidelukioon tai ilmaisutaidon lukio TYK:iin hakemista. Nokian lukion opintoopasta selailtuani tulin kuitenkin todenneeksi, että tarjolla oli hyvinkin laaja kattaus kursseja, joihin sisältyi sekä kuvataidetta että teatteri-ilmaisua. Totesin, että ne riittäisivät minulle varsin hyvin. Loppujen lopuksi innostuin lukiossa entistä enemmän kielistä, ja neljän eri kielen kurssit pitivät tehokkaasti työllistettynä. Muuta valinnaista en oikeastaan ehtinyt tekemäänkään.
Nyt, pari vuotta lukiotaipaleeni päättymisen jälkeen, olen edelleen erittäin tyytyväinen 15vuotiaana tekemääni päätökseen. Pääsin keväällä 2016 Tampereen yliopistoon opiskelemaan
psykologiaa osittain hyvien yo-tulosteni siivittämänä. Käteeni jäi hyvien papereiden lisäksi rakkaita ystäviä ja upeita muistoja, joihin vanhojen tanssien ja penkkareiden lisäksi lukeutuu esimerkiksi ikimuistoinen reissu Italian Sarnicoon ESN:n kautta.
Kuitenkin kaikista tärkein asia, jonka kanssa Nokian lukiosta lähdin, oli hyvä mielenterveyteni.
Olen aina ollut koulunkäynnin suhteen erittäin tunnollinen ja lähes perfektionistinen, ja voisin kuvitella, että niin kutsutuissa kovatasoisissa lukioissa olisin ollut todella herkästi burnoutin partaalla suorituspaineiden keskellä. Nokialla opiskeluilmapiiri on rennompi, enkä kokenut ulkopuolelta
paineita menestymisestä.
Lukiovalinnan edessä oleville ja varsinkin Nokian lukion ja
tamperelaisten lukioiden välillä pohdiskeleville ysiluokkalaisille haluaisin sanoa, että kovin kauas ei kannata ainakaan paremman opintomenestyksen toivossa lähteä. Kaikilla lukioilla
on toki omat maineensa, mutta yksittäisen opiskelijan menestys riippuu kaikista eniten siitä, mitä hän itse menestyksensä
eteen tekee. Nokian lukio on laadukas peruslukio, ja loistavine opettajineen se tarjosi ainakin minulle riittävät eväät jatkoopintoihin.

Ronja Raitanen
Ylioppilas Nokian lukiosta vuodelta 2015

TAMMIKUU
ESN-vaihto Budapestiin

Matkustimme Budapestiin joulukuun alussa viikoksi tutustumaan unkarilaisiin ihmisiin ja kulttuuriin. Asuimme vaihdon
ajan eri perheissä, mutta kävimme samaa koulua. Koulu
(Babits Mihály Gimnázium) oli suomalaiseen makuun vähän
vanhanaikainen, mutta siellä oli myös monipuolinen tarjonta
erilaisia oppiaineita (esimerkiksi japanin kieli). Myös koulupäivät poikkesivat suomalaisista koulupäivistä rakenteeltaan
ja pituudeltaan (45 minuutin mittaiset oppitunnit).

Kouluelämän lisäksi pääsimme vierailemaan Budapestin
keskeisillä nähtävyyksillä ja tutustumaan paikalliseen menoon ja meininkiin. Koska vaihtomme ajoittui kuumimman
joulusesongin aikaan, pääsimme kokemaan kuuluisat Budapestin joulutorit ja niiden tunnelman.

Tammikuussa saimme unkarilaiset tytöt vieraaksemme ja
pääsimme esittelemään heille Suomea ja elämäämme täällä. On hienoa, että koulumme tarjoaa tällaisen mahdollisuuden päästä tutustumaan maailmaan ja sen tarjoamiin elämyksiin.

Vilma Jokinen 14A ja Laura Palosaari 14E

Vilma Jokinen ja Laura Palosaari (toinen ja kolmas
vasemmalta) budapestiläisten opiskelijoiden kanssa.

TAMMIKUU
Luuri käteen ja luontoon oppimaan

Tekniikka uudistaa luontopolkua ja antaa opiskelijoille uusia kokemuksia
Nokian lukion syventävän maantieteen kurssin opiskelijat loivat yhteistyössä Nokian kaupungin
kanssa mobiililuontopolun Maatialanharjulle. Projekti toteutettiin osana geomediakurssia.
– Nokialla on useita vanhentuneita luontopolkuja, ja ajatuksena oli päivittää niitä, kaupungin
ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä toteaa.
Kurssin opiskelijat pääsivät tutustumaan muun muassa ArcGIS-paikkatietojärjestelmän käyttöön. – Maantiede on kiinnostava aihe, ja se liittyy kaikkeen, kurssin opiskelija Matilda Maunula
toteaa.
Mobiililuontopolkua pääsee ihailemaan kaupungin verkkosivujen kautta osoitteesta http://
arcg.is/2gUrAzP. Kartan pisteissä on oppilaiden tekemiä videoita sekä pieniä tehtäviä.
Harjuun päästiin tutustumaan myös maastossa. – Oli mukavaa, kun ei ollut niin paljoa luokkaopiskelua, opiskelija Tytti Talvitie kertoo.
– Meillä syntyi ajatus monipuolisesta projektista, ja saimme ehdotuksen opettajasta, Antti Mäkelä kertoo. – Olimme tietysti heti innoissamme mukana, opettaja Kaisa Leinonen toteaa.

Kuvassa maantieteen kurssin
opiskelijat Tytti Talvitie ja Matilda Maunula, opettaja Kaisa
Leinonen sekä ympäristösuojelusuunnittelija Antti Mäkelä
tutustuvat Maatialanharjun
mobiililuontopolun käyttöön
älypuhelimella.
Roni Lehto 16B, lukion lehtikerho
Kirjoitus on julkaistu pidempänä versiona Nokian Uutisissa 27.1.2017.

TAMMIKUU
Raakkuprojekti

Kolmannessa jaksossa ympäristöekologian ja kuvataiteen kurssit osallistuivat Kolmen helmen
joet -hankkeeseen. Hanke keskittyy uhanalaisen raakun eli jokihelmisimpukan suojeluun. Hankkeen toteutuksesta on vastuussa Hämeenkyrön kunta sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungit. Raakun suojelutoimia tehdään kolmella raakun asuttamalla joella, joita ovat Pinsiön Matalusjoki,
Ruonanjoki ja Turkimusoja. Projektissa mukana oleminen oli lukion opiskelijoille hieno mahdollisuus ja kokemus.
Meille aloitusluennon raakusta piti Ulla Helimo, projektin hankekoordinaattori. Pääsimme myös
vierailemaan Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksessä. Siellä saimme kuulla heidän toiminnastaan ja lisää raakun suojelusta. Kurssin ajan teimme ympäristöekologian kurssilla pienryhmissä postereita raakun ekologiasta ja historiasta, uhista ja suojelusta. Kuvataiteen kurssilaiset
työstivät raakkuaiheita kuvataiteen keinoin. Myös postereihin liitettiin kuvataiteen opiskelijoiden
töitä. Posterit ja kuvataiteen työt ovat Seitsemisen luontokeskuksen näyttelyssä touko- ja kesäkuun ajan. Näyttely siirtyy loppukesäksi Ylöjärvelle ja saapuu Nokialle syksyllä.

Kuvassa ympäristöekologian kurssin Nokian lukion opiskelijoiden töitä
Seitsemisen luontokeskuksen näyttelyssä.

Tiia Arosarka ja Sara Riihioja 15B

HELMIKUU
Nordic Winter Sports

Nokian lukio oli jo viime vuonna järjestämässä ESN-talvileiriä onnistuneesti, joten päätin tällä
kerralla lähteä itsekin mukaan. Kaiken kaikkiaan meitä nokialaisia oli leirillä kuusi opiskelijaa ja
yksi opettaja. Vieraiksemme saimme ryhmän hollantilaisia opettajansa kanssa. Leirin aikana tutustuimme moniin talviurheilulajeihin, joista mieleenpainuvin monelle taisi olla avantouinti, jota en
itsekään ollut koskaan aikaisemmin kokeillut. Viikon aikana järjestimme yhteistä ohjelmaa Ylöjärven, Kangasalan ja Pälkäneen lukiolaisten kanssa, joilla oli kylässä niin ranskalaisia, hollantilaisia kuin unkarilaisiakin.
Ennen leiriä Hollanti oli minulle maana melko
vieras, sillä en ole koskaan käynyt siellä enkä
tuntenut ketään, joka olisi kotoisin Alankomaista. Tästä syystä oli mielenkiintoista päästapaamaan hollantilaisia ja kuulemaan heidän
elämästään. Viikko vaihto-oppilaan kanssa
sujui perheessäni oikein hyvin.

tä

Vaikka englannin kieli vähän välillä takkusikin,
oli mukava huomata, että myös muut perheeni
jäsenet pyrkivät huomioimaan hollantilaisen
vieraamme lndyn ja kyselemään tämän kuulumisia. Erityisen iloinen perheeni oli siitä, että
Kuvassa Emmi Alminoja, Liida Pihlalndy maistoi jokaista ruokaa, jota hänelle tarjosimme. lndy näytti tykkäävän niin pinaattikei- virta, Anna Ukkonen sekä hollantilaisia opiskelijoita.
tosta, hapankorpuista kuin nokialaisesta kuumasta koirastakin. Suurin suosikki taisi hänelle
kuitenkin olla leipäjuusto.
Leirillä käyttökielenä oli englanti, jonka puhuminen muuttui jo viikossa paljon luontevammaksi.
Oli helpottavaa huomata, että virheistä huolimatta tulee ymmärretyksi, kun uskaltaa avata
suunsa. Hollannin kieltä pääsin viikon aikana kuulemaan enemmän kuin tarpeeksi, sillä isoin osa
ulkomaalaisista oli kotoisin Alankomaista. Hollannissa on melko paljon samoja sanoja kuin englannissa, saksassa ja ruotsissa. Välillä saattoikin ymmärtää jonkun yksittäisen lauseen ruotsin
pohjalta, mikä oli hieman huvittavaa puolin ja toisin.

Mielestäni on hienoa, että suunnitteilla on vastavierailu Hollantiin. Yhteydenpitomme vieraiden
kanssa jatkuu kauemmin kuin vain leirin ajan. Odotan, että saan omin silmin nähdä asiat, joista ,
joista hollantilaiset meille Suomessa ollessaan kertoivat.
Liida Pihlavirta 16A

HELMIKUU
Penkkarit

Penkkareita juhlittiin perinteisin menoin.

HELMIKUU
Wanhat 2017

Vanhojen tanssien pukuloistoa ja vauhdikasta menoa.

Tanssitoimikunta palkitsi ohjaajansa, lukion liikunnan opettaja Nina
Pirttilahden.

MAALISKUU
Thaimaassa kummilasta tapaamassa

Nokian lukion kummipoika Tanachai asuu Thaimaan vuoristossa pienessä Musekeen kylässä
orpokodissa. Matkustin tapaamaan kummilastamme Nokian lukion edustajana saadaksemme
nähdä työmme tuloksia käytännössä. Matkani sponsoroi Rotaryt ry.
Matkustaminen oli raskasta, mutta itse matka oli sen arvoinen. Matka kesti 9 päivää ja niistä
päivistä noin 50 tuntia istuin autossa, lentokoneessa tai jossain muussa kulkuvälineessä.
Musekeen kylä, josta matkaa vähän tunnetumpaan kaupunkiin Chiangmaihin oli autolla viisi
tuntia, oli lämmin ja aurinkoinen. Toki kerran piti sataa, koska suomalainen tuo sateen aina mukanaan. Orpokodissa kaikki toivottivat minut lämpimästi tervetulleeksi. Orpokodin tytöt olivat
alkuun todella ujoja, varsinkin kun vain muutama osasi englantia. Tanachain ja Samuunin
(Tanachain veljen) kanssa ei ollut yhteistä kieltä, mutta ilmeiden ja eleiden kautta kommunikointi onnistui ja jalkapalloakin pystyimme pelaamaan vaivatta.
Vierailu oli aivan liian lyhyt, ja hartaaksi toiveeksi jäi, että vielä jonain päivänä palaisin vapaaehtoisena tuohon orpokotiin. Matka oli todella opettavainen ja ikimuistoinen.
Lotta Huurne 14C

Lotta Huurneen iloinen tapaaminen Tanachain (vas.), hänen veljensä Samuunin
ja orpokodin perustajan Teten kanssa.

HUHTIKUU
ESN-vaihdossa Italiassa

Lähdin 7.4. viikon pituiseen vaihtoon Italian Sarnicoon. Lähteminen yksin Suomesta ulkomaille ei
ollut vaikeaa, sillä Jessica, tyttö jonka luona asuin,
oli ollut meillä jo tammikuussa viikon.
Jessica perheineen asui Palazzollo sull’Oglio nimisellä paikkakunnalla, joka oli hyvin viihtyisä ja
asukasmäärältään Nokian kokoinen. Kaupungissa
oli monia hienoja nähtävyyksiä sekä vanhoja kirkkoja ja torneja. Viikon aikana kävin myös Gardajärvellä sekä Bergamossa perheen kanssa. Kaupungissa kiertelyn sekä nähtävyyksien katselun teki
myös täydelliseksi erittäin lämmin sää, koko viikon
keskilämpötila oli noin 25 ˚C.
Koulukulttuuri Italiassa oli täysin erilainen kuin
Gardajärven linna
meillä Suomessa. Lukiota käydään viisi vuotta.
Päivät kestävät usein aamukahdeksasta kahteen.
Tuntien välissä ei ole välitunteja, vaan seuraavalle oppitunnille siirrytään suoraan. Keskellä päivää, noin klo 10.50, on kymmenen minuutin pituinen ruokatauko, jolloin nautitaan esimerkiksi
kahvia ja suolakeksi. Tunneilla keskitytään täysin erilailla kuin Suomessa, eli luokassa oli joskus
todella kova meteli.
Kaiken kaikkiaan viikkoni Italiassa Jessican kanssa oli
täydellinen. Meistä tuli jo Suomessa todella hyvät ystävät, ja Italiassa hauskanpito jatkui. Olemme suunnitelleetkin, että hän tulisi kesällä taas Suomeen. Suosittelen
siis kaikille halukkaille ESN-vaihtoa. Tutustut vain viikossa todella hyvin toisen maan kulttuuriin ja kaikkeen siihen liittyvään sekä parhaassa mahdollisessa tapauksessa saat elämän pituisia ystäviä, kuten minä sain!
Tiiu Lehtonen, 16C

ESN-vaihto on tehnyt Tiiusta ( vas.) ja Jessicasta läheisiä ystäviä.

HUHTIKUU
Nihao

18 opiskelijaa Nokian ja Oriveden lukioista sekä kaksi opettajaa kävivät viikon opintomatkalla
Kiinassa. Tutustuimme Pekingiin sekä Kiinan itärannikon kaupunkiin Qingdaoon, jonne on Pekingistä noin 6 tunnin junamatka.
Qingdaossa majoituimme isäntäperheiden luo, missä saimme kosketuksen kiinalaiseen arkeen.
Oman perheeni vanhemmat puhuivat vain kiinaa, mutta yrittivät siitä huolimatta kommunikoida ja
olivat kiinnostuneita Suomesta.
Uskomukset ja tavat ovat vahvasti läsnä Kiinan kulttuurissa. Valkoinen tai tumma lahjapaperi sekä numero 4 symboloivat kuolemaa, joten niitä tulee välttää. 8 on onnennumero. Kerrostaloissa
neljättä kerrosta ei ole välttämättä merkitty lainkaan ja kahdeksas kerros saattaa olla kaksikin
kertaa.
-Isäntäperheeni isä kantaa aina koruja mukanaan. Heillä on kiinalaisia symboleja talossaankin ja
autossa. Taikausko näkyy vahvasti ,esimerkiksi kaikki mitä otat ja annat – tee se kahdella kädellä, kertoo matkalla mukana ollut Matias Välimäki.
-Sisällä kävellään sisätossuilla, sillä jalkapohjia ei saa näyttää muille. Minulle sanottiin, ettei ole
hyvä syödä hedelmiä puoli tuntia ruoan jälkeen. Järkeviä syitä tapoihin ei kerrota, ja he ihmettelevät, kun kerron, että Suomessa emme tee jotain niin kuin he tekevät, Matias lisää.
Serafia Laihorinne kertoo käyneensä Aasiassa jo useamman kerran.
-Päällimmäiseksi mieleeni jäi ruokailutavat. Puikoilla syöminen isoista yhteisistä astioista, erilaiset ruuat ja kuuman veden juominen ruoan kanssa, Serafia kertoo.

Ravintolassa ruoka tarjottiin pyöreään pöytään. Ruokaa kannattaa jättää. Tyhjä lautanen tarkoittaa, että et saanut tarpeeksi. Puikkoja ei saa laittaa pystyyn riisi- tai nuudelikulhoon, koska se
viestii uhrilahjojen antamista vainajille.
Meikkaaminen, korujen käyttäminen ja seurustelu ovat kouluissa kiellettyjä. Sääntöjä ei kuitenkaan aina noudatettu, ja tiukka nettisensuurikin kierrettiin huoletta.
-Kiinalaiset uskovat ja luottavat maan johtajiin eikä heitä kyseenalaisteta. Mao Zedongia palvottiin lähes jumalaisena. Kiina on vieläkin melko sisäänpäin kääntynyt maa. He eivät vertaa itseään muihin valtioihin vaan omaan historiaansa. Moni nuori on kiinnostunut Euroopasta, ja koulussa kyseltiin, millaista Euroopassa on., Matias Välimäki toteaa.
Martta Mustalahti 16B, lukion lehtikerho

Nokian lukion ryhmä
vieraili Kiinan muurilla
rehtori Juha Sainion
johdolla.

TOUKOKUU
Samaa draamaa
Lukion opetussuunnitelma ja äidinkielen opettajat pitävät kiinni teatterista. Lukiolaiset valitsivat
mieleisensä kolmesta eri näytelmästä.
Prinsessa Ruusunen esitettiin Nokian Työväen Teatterissa. Se oli suunnattu lapsille, mutta toteutettu siten, että vanhemmatkin katsojat viihtyisivät.
¨Odotin itse esitykseltä hieman enemmän, mutta kokonaisuudesta huomasi, että näytelmä oli
suunnattu lapsille¨, kertoo Iida Tuuva. Hän on käynyt ennen Prinsessa Ruusunen -näytelmää pari kertaa Tampereella teatterissa. Anniina Tenhon mielestä näytelmä oli jopa hieman parempi
kuin hän oli odottanut. ¨Kävin ensimmäistä kertaa Nokian Työväen Teatterissa ja yllätyin positiivisesti."
Tampereen Työväen Teatterin Spring Awakening - esityksessä käsiteltiin monia nuorille tuttuja
ongelmia, kuten seurustelua ja koulun luomia paineita. Jutta Orbinski oli käynyt vain pari kertaa
aiemmin teatterissa ennen koulun teatterikäyntejä. ¨Valitsin kyseisen näytelmän, sillä opiskelijalippu oli edullinen ja esityksen sisältö kuulosti mielenkiintoiselta¨. Jutan mielestä näytelmä oli hyvä ajankohtaisten aiheiden ja rohkean ilmaisutavan vuoksi. Myös Joona Luoto valitsi edullisimman näytelmän. ¨Kävin joskus pienempänä isovanhempien kanssa teatterissa. Spring Awakening -näytelmä oli hieman outo, mutta kuitenkin hyvä¨, myöntää Luoto.
Tampereen Teatterin farssia ¨Näytelmä joka menee pieleen¨ kävi katsomassa Helmiina Lehtonen. Näytelmä oli kyllä hauska, mutta loppua kohden meni jotenkin ihan yli mun oman huumorintajun¨, kertoi Lehtonen mainiten, että valitsi kyseisen näytelmän, koska kaveritkin aikoivat mennä sinne.
Nokian Lukiossa on myös tarjolla teatteri-ilmaisun kursseja, joiden aikana oppilaat pääsevät itse
lavalle ja myös lavasteisiin toteuttamaan erilaisia näytelmiä ja projekteja.
Keväällä lukioon tutustumassa käyneet kahdeksasluokkalaisetkin pääsivät nauttimaan lukiolaisten esiintymistaidoista. Niin lukio-opiskelun perustoimintatavat kuin teemapäivät ja muut erikoisuudet esiteltiin draaman keinoin. Teatteriesitykseen oli liitetty mukaan myös videoita ja dia- ja
musiikkiesitys. Käsikirjoituksen olivat tehneet teatteri-ilmaisun opettaja Kirsi Isoranta ja opintoohjaaja Sami Pihlavirta.
Teatteri-ilmaisun opiskelijat kertovat, että teatterikurssin myötä oppii paljon uusia taitoja. ¨Itse olen
oppinut improvisointia, josta on paljon hyötyä esimerkiksi, jos haluaa näyttelijäksi. Kurssilta saa myös
hyvää esimakua alasta. Lukiossa voi suorittaa
myös teatteridiplomin, mistä voi olla hyötyä tulevaisuudessa¨, totesi mukana ollut Alona Erola.
Nokian lukion lehtikerholainen ja myös itse teatteri
-ilmaisun kursseja valinnut Jonna Sulonen 16C
Julkaistu Nokian Uutisissa 15.5.2017

Sini Sulonen, Alona Erola ja Jonna Sulonen esittelevät lukiotamme draaman
keinoin.

TOUKOKUU
Opiskelijakunnan vuosi
Syksyllä 2016 opiskelijakunnan hallitus jatkoi
toimintaansa siitä mihin keväällä oli jääty. Heti
lukuvuoden alussa hallitus sai toivottaa uudet
lukiolaiset tervetulleiksi lukukauden avajaisina
järjestetyssä ryhmäytys- ja liikuntapäivässä.
Samalla hallitus kertoi toiminnastaan etenkin
uusille ykkösille.
Syksyllä myös hallituksen ohjaava opettaja
vaihtui. Leinosen Kaisan tilalle saimme VeliJukka Närhen.
Marraskuussa hallitus järjesti kaikille lukion
opiskelijoille tarkoitetut juhlat. Juhlat pidettiin
Kuusistossa ja paikalle saapui moni lukion
opiskelija. Hallituksen järjestämillä juhlilla pyritään parantamaan koulun viihtyvyyttä ja yhteishenkeä.
Taksvärkkipäivä on ollut perinteen mukaan hallituksen järjestämä. Hallitus on myös saanut
päättää, mihin kohteisiin kerätyt varat lahjoitetaan. Tällä kertaa puolet lahjoituksesta lähetettiin kummilapsemme Tanachain perhekodille ja
puolet WWF:lle Itämeren suojeluun. Taksvärkki tuotti jälleen todella hyvin ja rahat menivät hyvään tarkoitukseen, vaikkakin vain alle puolet taksvärkkiin osallistuneista maksoi oman osansa eräpäivään mennessä. Hallitus sai myös Nokian Rotareilta avustuksen, jonka avulla pystyimme lähettämään Tanachain luo vierailevan opiskelijan lukiostamme.
Hallitus järjesti syksyn aikana yhden kahvituksen ja jatkoi opiskelijoiden oman kirjakirppiksen
pyörittämistä. Perinteen mukaan hallitus järjesti myös yhdistetyssä itsenäisyyspäivän ja syksyn ylioppilaiden valmistujaisjuhlassa lippukulkueen ja veteraanien viestin luovuttamisen.
Hallituksen kannalta syksyn suurin tapahtuma lienee ollut opiskelijakunnan yleiskokous, jota
valmisteltiinkin jo hyvissä ajoin. Yleiskokous uudisti esimerkiksi opiskelijakunnan säännöt
ajanmukaisiksi Suomen lukiolaisten liiton mallisääntöjen mukaisesti. Ensimmäistä kertaa myös
tilinpäätöksen huolelliseen valmisteluun kiinnitettiin huomiota.
Vuodenvaihteessa valittiin uusi hallitus kaudelle 2017. Uuden puheenjohtajan valinta tapahtui
ilman vaaleja, sillä tehtävään oli vain yksi halukas. Uuteen hallitukseen valittiin kaikki hakeneet. Kauden ensimmäisessä kokouksessa hallitus jakoi keskenään uudistetut vastuualueet ja
hyväksyi sekä johtosäännön että talousjohtosäännön. Uusi hallitus perehdytettiin toimiinsa Jano-koulutuksella sekä vanhojen hallituslaisten avustuksella.

TOUKOKUU
Digitutorien vuosi
Kuntavaalikevään innoittamana hallitus järjesti lukiollamme varjovaalit ennen varsinaista vaalipäivää. Äänestämässä kävi 41 lukion opiskelijaa. Tapahtuman tarkoituksena oli selventää lukiolaisille kuntavaalien tarkoitusta ja itse äänestystilannetta. Vaaleihin liittyen hallitus osallistui yhdessä
Nokian nuorisovaltuuston kanssa kuntavaalipaneeliin lukiollamme sekä oli mukana järjestämässä
nuorisovaltuuston kanssa Vaikuttajapaneelia lukiollamme.
Jo perinteeksi muodostunut jatko-opintopäivä järjestettiin viidennen jakson alussa, ja paikalla olikin monen eri alan opiskelijoita kertomassa opiskeluistaan. Päivä oli todella suosittu ja hallitus
haluaakin jatkossa kehittää tapahtumaa yhä parempaan suuntaan.
Pääsiäisenä järjestettiin munajahti. Viihtyvyyden parantamiseksi hallitus haluaa järjestää tällaisia
matalan kynnyksen tapahtumia tai teemapäiviä. Kevään odotetuin tapahtuma oli toukokuussa pidetyt opiskelijoiden juhlat. Hallituksen kirjakirpputorin tietokanta päivitettiin sähköiseen muotoon,
mikä helpottaakin opiskelijoita, sillä he näkevät helposti, mitä kirjoja kirppiksellä on kulloinkin
myynnissä. Hallitus kiittää kuluneesta lukuvuodesta ja toivottaa uusille ylioppilaille onnea ja menestystä tulevaisuudessa!
Matias Välimäki, opiskelijakunnan puheenjohtaja
Digitutorien vuosi
Opiskelu sähköistyy kovaa vauhtia. Lukiossamme käynnistettiin tänä lukuvuonna digitutortoiminta. Vuoden aikana me digitutorit olemme saaneet paljon koulutusta sekä olemme auttaneet ja
ohjanneet koulumme oppilaita ja opettajia erilaisissa tietokoneongelmissa. Eniten meitä tarvittiin
uusien ykkösten aloittaessa opiskelun omien kannettavien tietokoneidensa kanssa. Olimme mukana opastamassa ykkösiä heidän ensimmäisenä koulupäivänään. Tiimijaksolla pidimme rastipistettä, jossa valmennettiin ykkösiä tiimijakson tehtäviä ja oppimisalustojen käyttöä varten. Päivystämme keskiviikkoisin atk-luokassa ja pyrimme olemaan avuksi sekä selvittämään viikon aikana ilmestyneitä kysymyksiä tai ongelmia. Päivystyksen ja oppitunneilla tapahtuvan tutoroinnin
lisäksi olemme opiskelijoiden tavoitettavissa verkossa. Emme itsekään osaa asioita aina täydellisesti, mutta digitutorina olo on opettanut paljon ja tuonut myös uutta näkökulmaa tutortoimintaan.
Toivomme, että olemme pystyneet olemaan avuksi sekä helpottaneet muiden oppilaiden koulunkäyntiä. Suosittelemme digitutortoimintaa kaikille tietotekniikasta kiinnostuneille.
Saana ja Noora
Digitutorit 2016 – 2017: Saana Lehtinen 15D, Noora Laaja 15D, Eino Pukkila 15D,
Joona Leino 15D, Jere Järventausta 15D

TOUKOKUU
Liikuntatutorien vuosi
Liikuntatutorit aloittivat toimintansa lukuvuonna 2016 - 2017. Toimintamme aloittamiseksi keräännyimme viikoittain suunnittelemaan tulevia tapahtumia. Liikuntatutoreiden tehtäviin kuuluu lukiolaisten
kannustaminen liikkumiseen ja ryhmähengen kehittäminen. Tänä lukuvuonna
on mukana ollut 10 liikuntatutoria abeista
toisen vuoden opiskelijoihin.
Lukuvuoden alussa 2016 syksyllä järjestimme opiskelijoille liikuntapäivän, jonka
Digi– ja liikuntatutorit yhteiskuvassa.
aloitti koko koulun norsupalloturnaus. Norsupalloa vaikeuttaaksemme se pelattiin
pareittain teippaamalla kädet yhteen. Norsupalloturnaukseen parhaiten pukeutunut luokka palkittiin. Ennen norsupalloturnausta tanssitimme kaikkia lukion opiskelijoita Antti Tuiskun biisin
"Keinutaan" tahtiin, johon olimme itse suunnitelleet koreografian. Liikuntapäivänä sai valita kaksi vapaaehtoista lajia kokeiltavakseen. Halukkat saivat koota oman sählyjoukkueen ja osallistua
turnaukseen. Liikuntatutorit huolehtivat liikuntakeskuksen liikuntapäivän jäljiltä hyvään kuntoon.
Liikuntatutorit osallistuivat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 24 tunnin tiimijaksoleirille. Olimme vetämässä iltarasteja, joissa tehtävänä oli esimerkiksi erilaisia minuuttipelejä, kuten kolikon
etsintä sukkahousuista. Osa meistä yöpyi myös koulussa ykkösten kanssa. Koulumme ykkösille
olimme myös mukana järjestämässä tutoreiden kanssa Amazing race -rataa, jossa ympäri Nokiaa oli erilaisia rasteja. Liikuntatutoreita oli esimerkiksi uimahallin rastilla, jossa kilpailijat sukelsivat oman ryhmän värisen pienen vesieläimen ja uivat sen kanssa päästä päähän. Otimme aikaa ja kirjasimme ylös ryhmiä ja heidän sijoituksiaan rasteillamme.
Koulumme välituntiviihtyvyyttä lisätäksemme laitoimme kaksi pingispöytää vapaaseen käyttöön
koulumme ala-aulaan. Ne ovatkin olleet odotettua enemmän käytössä, joten palloja on täytynyt
myös hankkia lisää. Tehtäviimme kuuluu välineiden kunnon seuraaminen ja valvominen, ettei
niitä tahallaan rikota. Keväällä 2017 järjestimme luokkien välisen koripallon heittokisan ykkösille
ja kakkosille. Opiskelijat toivoivat myös koripalloturnausta, joten pienimuotoinen ruokavälitunnin
kestävä turnaus järjestettiin halukkaille.
Olemme olleet myös kahvittamassa yhdessä vanhempainillassa.
Laura Sten 15B

TOUKOKUU
Tutorien vuosi

Tutorit tarttuivat toimeen jo ensimmäisenä koulupäivänä, kun esittelimme lukiota uusille opiskelijoille. Ensimmäisenä palautuspäivänä tutorit järjestivät luokille ryhmäytystä sekä vuoden aikana kävivät heidän rotoillaan leikittämässä ja kyselemässä kuulumisia muun muassa koulunkäynnin sujumisesta.
Tiimijakson yhteydessä tutorit järjestivät
monia tapahtumia ykkösille. Tutorit olivat
mukana 24H-leirillä erilaisilla rasteilla,
joissa pyrittiin ryhmäyttämään tiimejä. Oli
fyysistä kuntoa sekä älyä vaativia rasteja. Osa meistä myös yöpyi koululla yhdessä ykkösten kanssa, mikä oli unohtumaton kokemus. Halloweenina tutorit
järjestivät pelkokertoimen, jossa ykkösille syötettiin erikoisia ruokia silmien ollessa sidottuina.

Tutorit Halloween-tunnelmissa.

Marraskuussa tutorit järjestivät yhdessä
tiimiopettajien kanssa ykkösille Amazing
race -kilpailun, jossa ykköset omissa tiimijaksoryhmissään kiersivät rasteilla ympäri Nokian
keskustaa. Tehtäviä oli laidasta laitaan, joten ryhmäläisten erilaiset kyvyt pääsivät hyvin käyttöön. Tehtävänä oli mm. opetella ja esittää pätkä Hamlet-näytelmää, ratkaista äidinkielen tehtävä ja uimahallilla yhden tiimiläisen piti uida altaan toiseen päähän ja sukeltaa oman tiimin värinen lelueläin altaan pohjasta.
Keväällä alettiin valmistautua uusiin opiskelijoihin, jotka mahdollisesti hakisivat Nokluun. Tutorit
olivat mukana lukioesittelyillassa kahviossa sekä esittelemässä paikkoja. Kävimme myös Nokianvirrassa ja Emäkoskella pitämässä lyhyitä esittelyitä ysiluokkalaisille ja kertomassa omia kokemuksiamme Noklusta.
Vuoden aikana tutorit pystyttivät kehupuun koulun seinälle, jonne sai nimettömänä tai nimellä
jättää kehuja opiskelutovereilleen tai opettajille. Uudet syksyllä aloittavat innokkaat tutorit kouluttautuivat tehtäviinsä palautuspäivänä 12.4. Toukokuussa mennään vielä ryhmittäin retkille
erilaisiin paikkoihin mm. Megazoneen. Sen jälkeen kouluvuosi onkin pulkassa ja päästään ansaitulle kesälomalle. Syksyllä meitä odottaa uusi lukuvuosi ja uudet ykköset.
Kirsi Lahtinen 15C

YLIOPPILAAT 2017
Matikainen Sami

Saarenmaa Patrik

Amneskangas Anssi Kivinen Antti

Maunula Matilda

Saarijärvi Iina

Arkko Veeti

Kiviniemi Katri

Mikkola Miikka

Saarinen Emma

Autio Minttu

Kivistö Elli

Murtonen Iida

Salo Sinna

Braks Matias

Koiranen Junnu

Mäkelä Patrik

Shenwari Sele

Haapanen Mika

Korhonen Julia

Mäkelä Waltteri

Strand Roni

Hakala Markus

Kortelahti Jonna Mäki Elviira

Hakanpää Matias

Kuittinen Wilma

Mäkinen Erika

Taivaljärvi Heidi

Halla Santeri

Kurkinen Siri

Mäntylä Hanna

Takala Siru

Heinola Tatu

Kuukkanen Aino Nenonen Jussi

Talvitie Tytti

Heinonen Emilia

Laihia Veera

Niemi Juuli

Tapanainen Aino

Helenius Erika

Laine Eemil

Nieminen Jesse

Tuominen Lina

Hieta Siiri

Laitinen Kaisa

Nieminen Vesa

Tuomisto Marjaana

Huurne Lotta

Laukkanen Vilma Nikkilä Eetu

Tuomisto Simo

Ilola Arttu

Lehtimäki Severi Oksanen Joona

Töyrylä Tuomas

Isokallio Kiia

Lehtinen Ilari

Pajunen Kiia

Vahteri Juulia

Jalkanen Emmi

Lehtinen Jenny

Pakarinen Riku

Vallinen Noora

Jokinen Veera

Lehto Katariina

Palosaari Laura

Viitala Jiri

Jokinen Vilma

Lehtonen Ella

Pelto Valtteri

Viitala Nina

Joutsimäki Joona

Lehtonen Heta

Pelttari Jenni

Vikman Vilma

Jussila Riikka

Lehtonen Tiina

Penkkimäki Tuomas Voipio Pihla

Jyräkoski Essi
Järvisalo Eino

Leponiemi Annii- Pere Salla
na
Porkka Paavo

Kallio Matias

Leppänen Joona Poso Maria

Karhu Elli

Lindroos Oskari

Karola Milja

Louhimo Jaakko Rekola Tuomo

Aalto Janika

Kartesalo Clara

Malmi Julia

Rekola Joona

Taavila Alisa

Väinölä Juho
Välimäki Laura

STIPENDIT
Nokian kaupungin talousarviosta: tunnustus erinomaisesta opintomenestyksestä
1.vuoden opiskelijat (50 €)
Roosa Huhta, Janina Hyytiäinen, Maaret Korpi, Severi Lahtinen, Martta Mustalahti, Sami Pihlajaniemi, Liida Pihlavirta ja Kati Vasell
2. vuoden opiskelijat (80 €)
Ilmari Aatola, Antti Ala-Heikkilä, Emmi Alminoja, Tiia Arosarka, Milla Meriö, Sara Riihioja ja Emilia Stenberg
3./4. vuoden opiskelijat (100 €)
Vilma Jokinen, Veera Laihia, Tiina Lehtonen, Elviira Mäki, Onni Rintala Siru Takala, Marjaana
Tuomisto ja Noora Vallinen
Nokian kaupungin koulutuslautakunta (75 €): hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa
Veera Jokinen, Veera Laihia, Siru Takala ja Pihla Voipio
Nokian kaupunki (100 €): paras syksyn 2016 ylioppilastulos
Ella Kiviharju (jaettu syksyn 2016 ylioppilasjuhlassa)
Nokian lukion stipendirahasto (80 €): hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa
Sinna Salo
Rehtori Simo Niinimäen stipendirahasto (” Kukka” -stipendi 250 €): positiivinen, esimerkillinen
ja hyvin opinnoissa menestynyt opiskelija
Riku Pakarinen
Rehtori Aallon stipendirahasto (50€): pitkän matematiikan kevään 2017 yo-tutkinnon paras
suoritus
Vilma Jokinen
Lukiolaisten liitto (2000€): yhteiskunnallisesti aktiivinen lukiolainen
Matias Välimäki ( pääministeri Juha Sipilä luovuttanut stipendin 31.5.)
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö (1000€): pikän matematiikan ylioppilaskirjoituksissa 57-60 pistettä kirjoittanut ylioppilas
Jesse Nieminen (täydet 60 pistettä)
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nokian yhdistys ry (Unto Saha -stipendi 250 €):
opiskelijan sosiaalisesti avoin, yhteisvastuuta, inhimillisyyttä ja suvaitsevaisuutta kantava toiminta opiskelun aikana
Hanna Mäntylä

STIPENDIT
Patria (200 €): erinomainen opintomenestys ylioppilaskirjoituksissa sekä lukio -opinnoissa
ja opiskelijan osoittama poikkeuksellinen motivaatio sekä lahjakkuus pitkässä matematiikassa ja
fysiikassa
Kiia Pajunen (matematiikka) ja Jaakko Louhimo (fysiikka)
’
Tampereen teknillisen yliopiston Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto (200 €):
pitkän matematiikan laudaturin saanut ylioppilas
Jesse Nieminen
Nokian Soroptimistiklubi (150€): lukion päättävä, myönteinen, sosiaalisesti vastuuntuntoinen, aikaansaava ja eteenpäinpyrkivä tyttö
Siiri Hieta
Nokian Uutiset (100 €): paras ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tulos
Marjaana Tuomisto
Agco Power (100 €): matematiikassa ja fysiikassa menestynyt opiskelija
Vilma Jokinen
Nokian kaupungin vapaa-aikalautakunta (kulttuuristipendi 100 €): ansioitunut kuvataiteessa
Jonna Lahti
Nupula säätiö (80 €): opinnoissaan hyvin menestynyt ja esimerkillinen nokialainen ylioppilas
Jussi Nenonen
Leppäkosken Sähkö (70€): matemaattisesti ansioitunut ylioppilas
Oskari Lindroos
Aito Säästöpankki (50€):
Tatu Heinola ja Veera Jokinen (kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin) sekä Siri Kurkinen ( yhteishengen rakentaminen ja aktiivinen tutortoiminta)
LC Nokia Siuro (50 €):
Arttu Ilola, Eino Järvisalo, Heta Lehtonen, Jaakko Louhimo, Eetu Nikkilä, Tuomas Penkkimäki
ja Heidi Taivaljärvi
Nokian Venäjä-Seura ry (50 €): menestys lyhyen venäjän ylioppilaskokeessa
Tiina Lehtonen

STIPENDIT
Nokian yrittäjät ry (50 €): yrittäjähenkinen opiskelija
Anniina Leponiemi
Pirkanmaan Teknologiateollisuus ry:n hallitus (50 €): hyvä opintomenestys matematiikan
ja fysiikan opinnoissa, ensisijaisesti lukion ensimmäisen vuoden opiskelija
Liida Pihlavirta
Nokian Uutiset (lehtikerhostipendi)
Siiri Hieta, Roni Lehto, Martta Mustalahti, Jonna Sulonen, Sini Sulonen ja Matias Välimäki
Purso Oy (kesätyöpaikka): matemaattisesti lahjakas opiskelija
Vilma Jokinen ja Noora Vallinen
Matemaattisten aineiden liitto MAOL ry (Pro Mathematica –mitali): tunnustus erityisen harrastuksen osoittamisesta ja menestymisestä matematiikan opinnoissa
Jesse Nieminen ( valittu Suomen kuusihenkiseen joukkueeseen kansainvälisiin matematiikkaolympialaisiin Rio de Janeiroon)
Sverige Kontakt i Finland rf (kirjapalkinto): menestys ruotsin kielen opinnoissa
Julia Korhonen
Pohjola-Norden (kirjapalkinto): menestys ruotsin kielen opinnoissa
Siru Takala
Saksan liittotasavallan suurlähetystö (kirjapalkinto): menestys saksan kielen opinnoissa
Vilma Jokinen
Long Play-lehti (lehden vuosikerta): tiedonhaluinen ja utelias opiskelija
Minttu Autio ja Veera Jokinen
Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen (lehden vuosikerta): menestys kemian opinnoissa
Oskari Lindroos, Emilia Stenberg, Sara Riihioja, Tiia Arosarka, Katariina Kukkasniemi ja Samuel
Toivonen
Uusiouutiset-lehti yhteistyökumppaneineen ( lehden vuosikerta)
Tuuli Niemelä
Nokian lukio (pöytäkello): lajinsa mestari
Henna Kaasalainen (voimanoston Euroopan mestaruus ja kaksi Suomen mestaruutta)
Jesse Nieminen (valtakunnallisen matematiikkakilpailun avoimen sarjan voitto)
Palkittu 2.6 järjestetyssä tilaisuudessa
Kiitokset kaikille stipendien ja palkintojen lahjoittajille!

LUKUVUODEN TAPAHTUMIA
Tapahtumakalenteri lukuvuonna 2016-2017

11.8-3.6
15-16.8
15.8-12.9
23.8
24.8
1.9
6.9
8.9
8.9
13.9
13.9
13.9
19-24.9
7.10
5-6.10
5-8.10
13.10
3-16.10
25.10
27.10
31.10
2.11
4.11
30.11
5.12
7.12
15.12
22.12
16.1
16-20.1
17.1
8.2
13-17.2
25.4.
6.5
19.5.

Saksalainen vaihto-opiskelija Nina Penning Nokian lukiossa
Opiskelijoiden ja lukion henkilökunnan valokuvaus
Saksalainen vaihto-opiskelija Jule Frobel Nokian lukiossa
Flora ja Fauna -kurssi (BI6) retkellä Ruutanajärven luonnonsuojelualueella Nokian
Luonto ry:n Kaija Hellen opastuksella
Ryhmäytys-, lukuvuoden avaus- ja liikuntapäivä
Maantieteen soveltava kurssi Tehdassaaressa opastetulla kierroksella tutustumassa Nokian
teollisuuden historiaan
Flora ja Fauna -kurssi (BI6) vieraili Pitkäniemen puistossa Pitkäniemen puutarhurin opastuksella.
Flora ja Fauna -kurssi (BI6) kävi Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä Antti Mäkelän johdolla.
Maantieteen soveltava kurssi vieraili Nokian kaupungin teknisen keskuksen kaavoitusosastolla.
Music Camp -leirin konsertti auditoriossa ennen matkaa
Flora ja Fauna -kurssilaiset (BI6) Pitkäniemen lintutornilla Kaija Hellen opastuksella
Ykkösten vanhempainilta
Music Camp Hollannin Leidenissa
Maantiteen GE2-ryhmä tutustui taidetalolla Afrikantähti -näyttelyyn.
Pro Akatemian järjestämä Vision Junior -kilpailu Tampereella. Kaksi joukkuetta; A) Juhani
Aaltonen, Ilmari Aatola, Onni Havunen, Lotta Huurne ja B) Matias Kurki, Karoliina Kuusinen, Laura Välimäki, Matias Välimäki (Saarioisen toimeksiannosta)
ESN 10th Annual Conference (Budapest)
Liikenneturvallisuusiltapäivä
Lukion valtakunnallinen datatähti -kilpailu Internetissä
Vanhempainilta kakkoset ja abit
PS6 -kurssi kävi katsomassa näytelmän Ulkomaalainen Tampereen Teatterissa
Lukion valtakunnallinen matematiikkakilpailu
Lukion valtakunnallinen fysiikkakilpailu
Lukion valtakunnallinen kemiakilpailu
Päivätyökeräys ja Studiamessut
Itsenäisyys- ja yo-juhla
Maantieteen GE2-ryhmät osallistuivat Tekstiiliteollisuuden eettisyys -työpajaan
Terveys ja tutkimus (TE3) -kurssilaiset kävivät kirjastossa oppimassa tiedonhakua Päivi Karin
Johdolla.
Syyslukukauden päätös tammikuu Maantieteen GE1-kurssit vierailivat Molok-yrityksessä Nokialla aiheena kestävä kehitys ja globalisaatio.
Biologian laborointikurssi (BI9) vieraili Nokian vesilaitoksella.
ESN-vieraita (kaksi Budapestistä, yksi Sarnicosta) Nokialla
Ympäristöekologian kurssi (BI3) vieraili Kokemäenjoen vesien suojeluyhdistyksessä, järjestäjänä Kolmen Helmen Joet -hanke.
4. jakson alusta uusi vaihto-opiskelija Kiahni Huthnance-Arai Australiasta
ESN Nordic Winter Camp Nokia (+ Ylöjärvi, Kangasala, Pälkäne)
Biologian kansallinen kilpailu
Seitsemisen luontokeskukseen avataan jokihelmisimpukka-aiheinen näyttely, jota mukana
toteuttamassa ovat olleet Nokian lukion ympäristöekologian (BI3) ja kuvataiteen kurssit
yhteistyössä Kolmen Helmen Joet -hankkeen kanssa.
HI4-kurssi vieraili Nokian Taidetalolla Kasvun aika –näyttelyssä.

ILMOITUSASIAT
Lukuvuoden 2016-2017 viimeinen uusintakoe pidetään 7.6.2017 klo 9:00 alkaen.

Kanslia on suljettu 25.6. - 21.7.2017

Uusi lukuvuosi alkaa 10.8.2017


ensimmäisen vuoden opiskelijoilla klo 10:00



muilla klo 11:00

Opinto-ohjaaja on paikalla 15.6. - 16.6.2017 klo 9-15.

SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Kuullunymmärtämiskokeet
Ma 11.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, venäjä, espanja)
Ti 12.9

vieras kieli, lyhyt oppimäärä (espanja, englanti, venäjä, italia)

Kirjalliset kokeet (alkamisaika klo 9.00)
Pe 15.9. äidinkieli, tekstitaidon koe
Ma 18.9. psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe),
historia (sähköinen koe), fysiikka, biologia
Ke 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, saksa (sähköinen koe ),
ranska (sähköinen koe ), venäjä, espanja
Pe 22.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
(sähköinen koe)

Ma 25.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
Ke 27.9. äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä -koe
Pe 29.9.

uskonto (sähköinen koe), elämänkatsomustieto (sähköinen koe), yhteiskuntaoppi
(sähköinen koe), kemia,
maantiede (sähköinen koe), terveystieto (sähköinen koe

Ma 2.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä ( englanti, ranska (sähköinen koe),
espanja, saksa (sähköinen koe), venäjä, italia, portugali, latina, saame
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