NOKIAN LUKIO
VUOSIKERTOMUS 2017—2018

Etukannen työ: Milla Rajamäki 16C

REHTORIN KATSAUS
Lukuvuodelle 2017 - 2018 asetetut keskeiset tavoitteet toteutuivat.
Lukuvuoden alussa lukion opiskelijamäärä oli 328. Lukion aloitti 104 uutta opiskelijaa.
Ylioppilaskirjoitusten tulokset vastasivat odotuksia ja olivat suunnilleen valtakunnan keskitasoa.
Lukuvuonna 2017 - 2018 106 opiskelijaa suoritti ylioppilastutkinnon. Näistä 13 sai ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen syksyllä 2017.
Lukion kansainvälinen toiminta oli lukuvuoden aikana kiitettävän vilkasta. Lukuvuoden aikana
toteutettiin useita ESN-vaihtoja ja Nokian lukio järjesti syksyllä ESN Music Camp-leirin. Jatkettiin
yhteistyötä kiinalaisen Qingdao No 1. Middle School koulun kanssa: ryhmä kiinalaisia opiskelijoita ja opettajia vieraili Nokian lukiossa elokuussa ja toteutettiin opiskelijavaihto Qingdaoon yhteistyössä Tampereen yhteiskoulun lukion kanssa.
Keskeisten yhteistyökumppanien kanssa on jatkettu hyvin toiminutta yhteistyötä. Kaksoistutkintoa on nyt toteutettu Tampereen ammattiopiton kanssa kaksi lukuvuotta, Tampereen kesäyliopiston kertauskursseille on osallistunut Nokian lukion opiskelijoita ja aktiivinen seudullinen toisen
asteen yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia.

Urheiluluokkatoiminta on vakiinnuttanut asemansa Nokian lukiossa. Lukuvuonna 2017 -2018 urheiluluokilla opiskeli noin 50 urheilijaa. Ohjatut aamuharjoitukset järjestettiin jalkapallossa, jääurheilussa, koripallossa ja salibandyssä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Lukuvuoden aikana on tehty päätös uuden lukiokiinteistön rakentamisesta ja suunnittelutyö, johon myös opiskelijoiden edustajat osallistuvat, on käynnistetty. Uuden lukion on määrä valmistua
v. 2021.
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. Erityisesti haluan kiittää
eläkkeelle jäävää Leila Hämäläistä 36 vuoden ansiokkaasta työstä Nokian lukiossa.
Kiitokset stipendien lahjoittajille ja kaikille, jotka ovat tukeneet koulutyötä ja osallistuneet lukion
kehittämiseen.
Nokialla kesäkuun 2. päivänä 2018
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
RUUSKA JUHA-PEKKA, tekninen tuki
HONKANEN EIJA, laitoshuoltaja
MYLLYMAA KIRSI, laitoshuoltaja
ÅGREN RIITTA, laitoshuoltaja
OJALA SANNA, terveydenhoitaja
LEHTINEN SALLA-MARIA, kuraattori
PIKKU-PYHÄLTÖ SANNA, koulupsykologi

HENKILOKUNTA
Opettajat
ALHO JUSSI, FM, tuntiopettaja
tietotekniikka

NIEMINEN ARTO, FM, lukion lehtori
fysiikka, matematiikka

ATTILA URSULA, FM, lukion lehtori
englanti

NÄRHI VELI-JUKKA, YTL, lukion lehtori 12.10.2017
saakka
historia, yhteiskuntaoppi

ERIKSSON-ROSSI PIIA, FM, perusasteen ja
lukion yhteinen lehtori
musiikki
HEIKKILÄ JAANA, FM, Sami Pihlavirran sijainen
lukuvuoden 2017-2018
opinto-ohjaus, psykologia
HÄMÄLÄINEN LEILA, FM, lukion lehtori
matematiikka

PARKKINEN JUKKA, FM, lukion lehtori
matematiikka, fysiikka
PELTONEN JANNE, FM, kaksoistutkinto
äidinkieli
PESSI SATU, FM, lukion lehtori
ruotsi, espanja, kansainvälisyyskasvatus

ISORANTA KIRSI, FM, lukion lehtori
äidinkieli ja kirjallisuus, teatteri-ilmaisu

PIHLAVIRTA SAMI, KM, lukion lehtori
virkavapaalla lukuvuoden 2017-18
opinto-ohjaus

JALO PAULA, FM, lukion lehtori
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, teatteri-ilmaisu,

PIRTTILAHTI NINA, LitM, lukion lehtori
liikunta, terveystieto

JOKINEN ANU, KM, lukion lehtori
opinto-ohjaus, psykologia, erityisopetus

RÖPPÄNEN SEPPO, FM, lukion lehtori
ruotsi

JUVALA SAIJA, FM, Eveliina Kaitaisen sijainen
5.2.2018 saakka
englanti, venäjä

SALONEN KEIJO, FM, lukion lehtori
fysiikka, kemia, matematiikka

JÄRVINEN LEENA, FM, lukion lehtori,
biologia, maantiede, terveystieto

SIIPPAINEN TANJA, FM, Kaisa Leinosen sijainen
4.9.2017- 5.2.2018
biologia, maantiede

KAITAINEN EVELIINA, FM, lukion lehtori ,
virkavapaalla 5.2.2018 saakka
englanti, venäjä

TEIRI LIISA, FM, lukion lehtori
englanti

KELLBERG ANNI, FM, tuntiopettaja
matematiikka
KORVANEN HANNELE, FM, lukion lehtori
matematiikka, apulaisrehtori
LAAKSO HARRI, LitM, perusasteen ja lukion
yhteinen lehtori
liikunta
LEINONEN KAISA, FM, lukion lehtori
virkavapaalla 4.9.2017 - 5.2.2018
biologia, maantiede, tietotekniikka
LINJAMAA-KORPPI SUVI, FM , perusasteen ja
lukion yhteinen tuntiopettaja
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto

TIAINEN LEENA, FM, lukion lehtori
ruotsi, saksa
Tokkari Taina, FM, 6.10.2017 - 2.6.2018
historia, yhteiskuntaoppi
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
17A Leena Järvinen
Ahonen Emma, Ahonen Saga, Asell Milla, Grönroos Sini, Hakkarainen Kaisa, Hilden Kaisa, Hyytiäinen Niko, Isoranta
Tuomas, Kortesmaa Senni, Koskinen Silja, Laakso Anna, Lähde Sini, Metso Helmi, Morici Sara, Mäkinen Karoliina,
Mäkipää Rasmus, Nenonen Maiju, Nuottajärvi Elias, Paalanen Vilma, Parikainen Aliisa, Pasto Werla, Rastas Esa,
Rissanen Siiri, Ritvanen Viljami, Roslöf Miikka, Saarinen Arttu, Särkijärvi Sofia, Talja Roosa, Tammi Joona, Tapanainen Iines, Toveri Totte, Tyven Camilla, Välimäki Ville

17B Keijo Salonen
Ella Lotta, Järvinen Essi, Kahrama Essi, Kallio Joonas, Kallioniemi Kosti, Kekki Kiia, Kivimäki Linda, Kukkonen Kalle, Lehtinen Rosa, Leppänen Joona, Leppänen Minea, Liimatainen Eevi, Liimatainen Lauri, Mannonen Merituuli,
Matikainen Anni, Mäkinen Neea, Niemi Jatta, Nieminen Jere, Niininen Nea, Niiranen Essi, Penttilä Aino, Rajala
Konsta, Salmela Nanna, Salo Janina, Tolonen Toomas, Vajavaara Markus

17C Juha Sainio
Ahonen Antti, Arpula Katariina, Björkqvist Joonatan, Haaranen Essi, Halonen Viljami, Hiitelä Roni, Hokkanen Jani,
Hänninen Ella, Hänninen Joonatan, Ilomäki Olli, Karilainen Veeti, Karilainen Ville, Koivula Väinö, Lehtinen Kalle, Mutoni Cindy, Ojala Lena, Ovasdka Kiia, Pöyhtäri Aaro, Samela Iida-Liisa, Talvitie Jutta, Toivola Eero, Verho Janne, Virtanen Arttu, Vänttinen Wihtori

17D Satu Pessi
Haapasalo Lenni, Helminen Elias, Kinnunen Juulia, Kuusisto Joel, Laubach Elena, Lehtonen Sanni, Luoto Sara,
Matilainen Onni-Joonatan, Moilanen Tuomas, Nellessen Lisbeth, Niiranen Olli, Nurmi Nooa, Palonen Daniil, Palonen Taru-Anna, Pihlava Anssi, Rautee Charlotta, Saarinen Riku, Sainio Jussi, Sorri Vilma, Tuomisto Atte, Turunen
Helmi, Vuorenoja Ville, Vänttinen Hilja, Ylivakeri Juho, Äärinen Annika

17K Janne Peltonen
Ahonen Samuel, Freudenthal Elias, Guseff Jade-Julia, Haapanen Justus, Helassalo Antti, Kangasniemi Veeti, Kilpi
Lassi, Kinnunen Anette, Koskinen Senni, Lauri Tessa, Leppäniemi Julia, Mattila Joona, Mikkola Anni, Määttä Veeti,
Parkkali Jesse, Pukuri Kalle, Raippalinna Juho, Rautee Rsmus, Siuvo Matias, Soltin Juho, Teräluoto Mira, Vallinen
Panu, Välim,äki Teemu

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 AaroMatti, 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, Santala Tuomas, Siiranen Matilda, Sulonen Jonna, Tenho Anniina, Toivola
Susanna, Tynkkynen Lauri, Vasell Kati, Viitasalo Konsta, Vilppola Jimi, Yli-Lankoski Tuomas, Yli-Pekkala Ella

OPISKELIJAT
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

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 Jaana Heikkilä
Haavisto Elias, Lahti Jonna, Rintala Onni, Saarinen Jarno, Taipale Iida, Virtanen Jenna, Äärinen Jessika

KESAKUU
ESN SEA SPORTS, Gignac, Ranska 5.6.-11.6.2017
Vietimme viikon kesäkuussa 2017 European School Networkin vesiurheiluleirillä Ranskassa liikunnanopettajamme Nina Pirttilahden kanssa. Tutustuimme erilaisiin vesiurheilulajeihin ryhmässä, johon kuului nuoria Turkista, Italiasta, Saksasta, Alankomaista ja tietenkin Ranskasta. Saimme kokeilla mm. laitesukellusta, purjelautailua, kajakointia ja purjehdusta. Purjelautailu ja laitesukellus olivat meille aivan uusia juttuja ja opimme niistä paljon uutta.
Vapaa-aikaa vietimme ranskalaisten isäntäperheidemme kanssa tutustuen paikalliseen kulttuuriin ja arkeen, joka osoittautuikin yllättävän erilaiseksi kuin suomalainen. Hyvänä esimerkkinä
tästä olivat päivittäiset poskisuudelmat, joita jaoimme aluksi hieman kiusaantuneina. Myös ranskalainen ruokakulttuuri erosi selvästi suomalaisesta: pastat, sipsit ja patongit olivat isossa osassa päivittäistä ruokavaliota, toisin kuin täällä.
Olemme enemmän kuin kiitollisia ihanille isäntäperheillemme, jotka pitivät meistä erittäin hyvää
huolta. Vaikka kaikkien perheiden englannintaito ei välttämättä ollut huippuluokkaa, heidän avuliaisuutensa ja ystävällisyytensä välittyi vahvasti kielitaidosta huolimatta. Oma rohkeutemme puhua englantia kasvoi matkan myötä ja tunsimme pärjäävämme hyvin omalla kielitaidollamme.
Olemme yhdessä olleet järjestetyllä kielimatkalla aiemmin, mutta tämä ESN:n matka oli huimasti
paremmin järjestetty. Matka oli meille erittäin edullinen, sillä itse jouduimme maksamaan vain
matkakulut. Suosittelemme lämpimästi ESN:n matkoja kaikille seikkailunhaluisille lukiolaisille,
jotka haluavat päästä vaivatta tutustumaan ulkomaalaisiin ihmisiin ja kulttuureihin hauskojen aktiviteettien ohessa.
Venla Haavisto ja Nea Autio, 16 C

Kuva

European School Network on
vuonna 2006 perustettu eurooppalaisten ystävyyslukioiden verkosto,
joka mahdollistaa lyhyet, 1-8 viikon
pituiset opiskelijavaihdot ulkomailla.
Perustajina ovat Tampereen kehyskuntien lukiot ja verkosto muodostuu
näiden seitsemän lukion ystävyys- ja
kontaktikouluista ympäri Eurooppaa.
Mukana olevat koulut on lueteltu verkoston internetsivuilla
https://www.esnetwork.eu

ELOKUU
Lukukauden avaus ja liikuntapäivä

Liikuntatutorit Suomi 100-vuotisjuhlan
merkeissä.

Yhtenä lajina olympialaisissa oli pituushyppy, jossa
joukkueen piti saavuttaa 50
metrin rajapyykki.

Kiinalaisvieraille salibandy
oli uusi kokemus.

ELOKUU
Toiselta mantereelta
Suomen r-äänne kuulostaa helikopterilta, kiinalainen opiskelija Chen Ge naurahtaa. Geltä Suomen r-äänne ei taivu, koska kiinan kielessä vastaavaa kirjainta ei ole.
Elokuussa ryhmä kiinalaisia opiskelijoita opettajineen vieraili Suomessa osana Nokian lukion
Kiina-projektia.
Kiinalaiset tutustuivat suomalaiseen kulttuuriin vierailemalla Tampereen Muumimuseossa ja
ihailivat maisemia Pyynikin näkötornilta. Suomalaiseen kotielämään he saivat kosketuksen majoittumalla Nokian lukion opiskelijoiden kodeissa.

Alisniemen lomakodin saunan kuumuus yllätti. Kiinalaisten tyttöjen kiljahtelu täytti saunan, kun
karaistuneet suomalaiset heittivät löylyä.
- Olin saunassa ensimmäistä kertaa. Peitin naamani käsilläni, koska en kestänyt kuumuutta, kiinalainen opiskelija Jiayuan Wang kertoo. Saunan jälkeen vilvoiteltiin viileässä järvivedessä,
minkä jälkeen maistuivat makkarat ja letut.
Oppilaat osallistuivat myös lukion liikuntapäivään. Nokian lukiossa liikuntapäivinä keskitytään
ryhmähengen nostattamiseen. Kiinassa liikuntapäivät ovat kilpailuhenkisempiä. – Meillä on liikuntapäivänä esimerkiksi juoksukilpailuja ja pituushyppyä, Wang kertoo. – Pelasin salibandya
ensimmäistä kertaa, Chen Ge sanoo.
Oppilaat kävivät myös Orivedellä, missä he kalastivat ja tutustuivat Eräjärven alakouluun. Koululla kiinalaiset oppilaat pelasivat jalkapallo-ottelun suomalaisia lukiolaisia ja alakoululaisia vastaan. Illalla ryhmä meni Kallenaution kievariin Juupajoelle, jossa he heittivät frisbeetä, pelasivat
mölkkyä sekä nauttivat perinteistä kalakeittoa. - Kiinassa keittoon ei laiteta kermaa, ja aterialla
on yleensä useita ruokalajeja, Wang kertoo. - Ja koulussa teillä tarjotaan vain yhtä ruokalajia
kerrallaan. Meillä on 30 vaihtoehtoa, mutta ne ovat samoja ympäri vuoden, Ge pohtii.
Suomalaiseen pikkukaupunkiin tuleminen yli 7 miljoonan asukkaan kaupungista Qingdaosta oli
ainutlaatuinen kokemus. Wang ja Ge nauttivat luonnosta, eläimistä sekä puhtaasta ilmasta. Näin täällä paljon eläimiä, joita olen nähnyt vain eläintarhassa, innostunut
Jiayuan Wang kertoo. Hänen isäntäperheensä asui Pinsiössä maaseudulla,
jossa he näkivät vuohia ja lampaita. –
Sen sijaan, että ostan talon Kiinasta, haluaisin ostaa metsää Suomesta, Chen
Ge naurahtaa.
Martta Mustalahti, 16B,
Nokian lukion lehtikerho
Teksti julkaistu kokonaisuudessaan
Nokian Uutisissa 27.10.2017

ELOKUU
Puhutteleva puinen puutarha
03.09.2017 Facebookin Nokia City- ryhmään lisättiin uusi julkaisu, jossa ihmeteltiin ’’Nokian lukion mäen uutta viritystä’’. Kommenteissa arvailtiin olisiko kyse vetokilpailuista, taiteesta tai avaruusolioiden laskeutumisesta. Viimeisimmältä olisi kuulemma pystynyt suojautumaan kuuluisilla foliohatuilla. Minä, sekä muut kurssimme opiskelijat kuitenkin tiesimme mikä ’’viritys’’ oikeasti oli ja
samalla oivalsin projektimme alkaneen.
Lukiomme sivuparkkipaikan vieressä olevalle pellolle pystytettiin lahopuutarha. Projekti toteutettiin yhteistyössä kaupunginpuutarhuri Jyrki Lehtimäen, ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelän, Nokian lukion biologian opettajien, sekä opiskelijoiden kesken. Pääsin projektiin mukaan ollessani vesibiologian kurssilla. Lahopuutarhaa varten kävimme Haaviston
luonnonsuojelualueella tutkimassa ja tutustumassa eri lahopuihin, sekä niiden valtavaan eliömaailmaan. Tämän jälkeen aloimme työstää pienryhmissä ’’info-tekstejä’’ lahopuusta, lahoaidasta, sekä
eri eiliöistä lahopuissa. Tekstit ovat nyt nähtävillä lahopuutarhassa ja niitä
voi tutkia QR-koodien avulla.
Mikä ihmeen lahopuutarha?
Oletko koskaan miettinyt kuinka paljon maailmassa on eri eliöitä? Niin
olen minäkin, mutta tarkkaa vastausta en ole saanut. Yksi asia mistä olen
varma on se, että jo pelkästään Suomessa elävistä eliöistä yli 5000 lajia
on riippuvaisia lahopuusta. Lahopuu on monen eliön koti, suoja, ravinnonlähde, pesintäpaikka tai elinalusta. Lisäksi lahopuu on tutkitusti luonut terveyttä virkistämällä ja vähentämällä allergioita ja tulehduksia. Lahopuu
lisääkin metsiemme monimuotoisuutta. Yhden puun lahoaminen kestää n.
50-100 vuotta. Puun lahoaminen ei tapahdu hetkessä, vaan neljässä eri
vaiheessa. Tämän jälkeen lahonnut puu tulee osaksi maaperää ja täten jatkaa maassa elävien
eliöiden, kuten matelijoiden elintilaa ja kasvien elinalustaa. Puun elämä ei siis todellakaan pääty
sen kuolemaan, vaan se jatkuu niin kauan, kunnes emme voi enää tunnistaa puun osia sen sulauduttua lahonneena maaperään.
Lahopuutarha on helppo pystyttää. Etsit vain metsästä lahoavan puun tai kannon ja tuot sen esimerkiksi takapihallesi. Kuoleva puukin kannattaa kaataa muutaman metrin korkeudelta mieluummin kuin sen tyvestä. Puun voi jättää siihen ja alkaa tutkia sen mieletöntä eliömaailmaa. Yksi
helppo tapa on myös tehdä lahopuuaita. Pystytä tolpparivi, jonka väleihin
voit viedä maahan pudonneet ja pensaista leikatut oksat. Kaikkien lahopuutarhojen ei kuitenkaan tarvitse olla edes yhtä suuria kuin lukiomme
lahopuutarha. Jokainen lahopuu on tärkeä ja pienestäkin puutarhasta on
hyvä aloittaa!
Lahopuutarha siirretään vuonna 2018 uuteen paikkaan, josta tiedotetaan
myöhemmin. QR-koodeista saat lisää tietoa eri lajeista ja lahopuun tärkeydestä. Ehkä myös löydät ideoita oman lahopuutarhasi pystyttämiseen!
Maija Eskola, 16A

SYYSKUU
Liikunta on hauskaa!

Aamulehden viestikarnevaaleissa 5.9. Nokian lukiolle hopeaa
juoksivat Wilma Juurinen (vas.),
Matilda Siiranen, Ella, Lotta
Hautamäki, Milla Asell sekä
Venla Haavisto

Koululiikuntaliiton jalkapalloturnauksessa Eurajoella hymy oli herkässä,
vaikka jatkopaikkaa ei tullutkaan.

SYYSKUU
Virran varrella
Virran varrella -projekti toteutettiin elo-syyskuussa biologian ja maantieteen soveltavien kurssien
yhteistyönä. Maantieteen opiskelijat tutustuivat Nokianvirran luonnonmaantieteeseen paikkatietoohjelmien ja maastokäyntien avulla sekä Nokianvirran merkitykseen alueen asuttamisen ja teollistumisen kannalta vierailuilla Viikin rautakautisille röykkiöille (oppaana arkkitehti Eija Teivas) ja
Tehdassaareen (oppaana Marjo Pääskynkivi, Nokian ja Pirkkalan Matkailuoppaat ry). Nykyaikaiseen vesivoiman hyötykäyttöön pääsimme tutustumaan Melon voimalaitoksessa (oppaana laitoshoitaja Risto Sulankivi) ja ihmisten Nokianvirtaan liittyviin muistoihin ja kokemuksiin keskustan
kaduilla tehdyn kyselyn sekä 1940 - 60 -luvuilla Nokianvirran rannalla asuneille nokialaisille tehdyn haastattelun avulla. Biologian opiskelijat perehtyivät Nokianvirran ympäristön kasvillisuuteen
Haaviston luonnonsuojelualueella sekä vedenlaatuun ja kaloihin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vesinäytteenoton yhteydessä (esittelijänä hydrobiologi Harri Perälä).
Maantieteen kurssilaisten ajatuksia kurssista:
Kurssi oli tarkoitettu maantieteen kaikkien kurssien keskeisten asioiden käsittelyä varten, mikä
toteutettiin Nokianvirran tutkimisen avulla. Abien aikatauluun nähden kurssi ei olisi voinut olla parempana ajankohtana, sillä sen avulla kertaantui tärkeitä asioita mielenkiintoa herättävillä tavoilla,
ilman stressiä. Tähän kyseiseen aikaan abit keräävät itselleen tietoa erityisesti pänttäämällä ja
siksi kurssilla käsitellyt asiat jäivätkin muita kursseja paremmin mieleen, sillä opiskelu oli soveltavaa. Opimme kuulemalla, tekemällä, ryhmätöillä ja toki myös kirjoittamalla ja tuottamalla. Kurssin
aikana vierailimme erilaisissa paikoissa ja keskustelimme yhdessä ryhmän kesken näkemästämme ja kuulemastamme. Opiskelijat jaettiin myös pienempiin ryhmiin, jotka keskittyivät tiettyyn
kurssin osioon tarkemmin ja kurssin lopussa jokainen pienryhmä toteutti omista aiheistaan posterit, jotka olivat syksyllä esillä myös yläkouluissa.
Vierailimme useissa eri kohteissa Nokianvirran läheisyydessä ja tutkimme virran ympäristöä ja
vaikutuksia. Kohteissa meillä oli asiantuntevia oppaita ja saimme vierailuista runsaasti tietoa sekä oivalluksia. Yhtäkkiä maantiede liittyikin kaikkeen ympärillä olevaan ja huomasi osaavansa
soveltaa tuttuja maantieteen asioita ja käsitteitä paljon aikaisempaa paremmin, kuin luonnostaan.
Kurssilla kasvoi yllättäen ymmärrystä siitä, miten itse sisäistää opittavat asiat parhaiten. Suosittelemmekin tämän tyyppistä kurssia kaikille, sillä jokainen tulee varmasti oivaltamaan sen aikana
jotain uutta ja myös soveltamaan osaamistaan.
Mirva Koivisto, 15B ja Senni Viren, 15D

Maantieteen opiskelijat tutustumassa
Nokianvirran luonnonmaantieteeseen.

SYYSKUU
Taideleiri Hollannissa—valtioiden rajat ylittävä ystävyyssuhde
ESN - verkoston Vlietland Collegen taideleiri järjestettiin 17.-23.9.2017 Hollannin Leidenissä. Leirille oli saapunut opiskelijoita Suomesta, Ranskasta, Turkista ja
Puolasta. Suomesta mukanamme oli lukion
kuvaamataiteen opettaja Heli Vesamaa.
Viikon aikana teimme monia erilaisia projekteja niin ryhmissä kuin itsenäisestikin,
esim. mosaiikkiteoksen paikallisen koulun
seinälle ja maalausprojekteja. Vierailimme
myös museoissa, joissa näimme monia
Jonna Sulonen ja Essi Laine vasemmalla,
kuuluisia teoksia. Lopputyönä leirillä pidimme
Anniina Tenho kolmas oikealta yhteispotretissa
taidenäyttelyn.
hollantilaisten opiskelijoiden kanssa.
Viikosta jäi jäljelle ihania muistoja, mahtavia
kokemuksia ja uusia ystäviä. Kaiken taiteen
keskellä saimme myös kokea perinteistä hollantilaista arkea: kuljimme pyörillä päivittäin, vietimme päivän Katwjikin kauniilla rannalla, kävimme keilaamassa ja kaupoilla. Parasta matkassa oli
uusien ihmisten tapaaminen, kielitaidon kehittyminen ja se että sain ihanan hollantilaisen siskon,
jota käydä moikkaamassa!
Jonna Sulonen 16 C

Matkamme Hollantiin oli ikimuistoinen! Pääsin tutustumaan Hollannin kulttuuriin paikallisten silmin. Englannin puhumisesta tuli niin luonnollista, että
puhuimme englantia jopa silloin, kun seurassa oli pelkkiä suomalaisia. Rakastuin myös Leidenin kauniiseen ja idylliseen kaupunkiin, sen ihaniin pikkupuoteihin ja leipomoihin. Parasta kuitenkin oli saada matkalta uusia
elinikäisiä ystäviä. Oli ihanaa päästä matkustamaan itsenäisesti ja tutustua host-perheeseen niin hyvin, että sinne voi lähteä vielä joskus uudestaankin!
Anniina Tenho 16C

Matka Hollantiin jännitti jonkin verran etukäteen, mutta se oli kaiken jännityksen arvoista. Vaikka ensimmäiset päivät uudessa perheessä olivat
hieman varovaisia, loppuviikko sujui lähes kuin omassa kodissa. Myös
Leidenin koulu oli hyvin vastaanottava, enkä oikeastaan kertaakaan tuntenut ulkopuolisuutta, koska kaikki käyttäytyivät erittäin ystävällisesti
meitä kohtaan.
Opiskelijavaihdon kautta pääsee sisään toisen maan erilaisella tavalla
kuin tavallisena turistina, puhumattakaan uusista ystävyyssuhteista, jotka ylittävät valtioidenkin rajat.
Essi Laine 16A

LOKAKUU
ESN-opiskelijakonferenssi Wiesbadenissa 3.-7.10.

Luokassa soi Sunrise Avenue. Yksi saksalainen tyttö on Samu Haberin suurin fani. Olen
saapunut Wiesbadeniin, Frankfurtin liepeille Saksaan. Vuotuinen ESNopiskelijakonferenssi järjestetään tällä kertaa siellä ja opiskelijoita on paikalle saapunut
yhdeksästä eri maasta ympäri Eurooppaa.
Viikon projektimme käsitteli tulevaisuuden yhteiskuntaa: tulevaisuuden kaupunkia, jossa
nuoret päättävät asioista; tulevaisuuden demokratiaa, jossa päätöksenteko on läpinäkyvää;
tulevaisuuden koulutusta, jossa sovelletaan opittuja asioita ja annetaan opiskelijalle mahdollisuus olla itse vastuussa. Tuotoksen nimeksi tuli ”Equaland”, tulevaisuuden maailma,
jossa kaikki ovat yhdenvertaisia riippumatta lähtökohdistaan.
Projektia työstettiin pienissä ryhmissä, joihin valikoitiin opiskelijat sen mukaan, mikä heitä
itseään kiinnosti. Eri ryhmät käsittelivät päätöksentekoa, perustuslakia, koulutusta, arvoja
sekä energiantuotantoa. Oma ryhmäni pohti, miten toteutettaisiin täysin yhdenvertainen ja
mahdollisimman tehokas koulutusjärjestelmä. Alussa vertailimme omien maidemme järjestelmiä keskenään ja valitsimme niiden hyviä puolia mukaan. Lopputuloksemme oli hyvin
lähellä suomalaista koulujärjestelmää sillä erotuksella, että tulevaisuudessa opiskelijoita
motivoitaisiin ja kannustettaisiin enemmän opinnoissa.
European School Network todella näkyy ja vaikuttaa. Se tarjoaa mahdollisuuksia opiskelijoille tavata ja toimia yhdessä eri paikoista tulleiden ihmisten kanssa. Olen saanut ESN:n
kautta uusia ystäviä ympäri Eurooppaa. Olen oppinut heidän kulttuureistaan paljon ja olen
kertonut heille omastani. Olen myös huomannut, että mitä enemmän tiedän heidän kulttuureistaan ja taustastaan, sitä paremmin ymmärrän niitä ja sitä paremmin ymmärrän, että me
kaikki olemme samanlaisia.
Matias Välimäki, 15 B

LOKAKUU
Tiimijakso
Toisessa jaksossa ykköset opiskelivat tiimeissä englantia, ruotsia, äidinkieltä ja uskontoa/
elämänkatsomustietoa.

Tiimijakso alkoi 24h-leirillä,
jossa jakaannuttiin 5-7 opiskelijan ryhmiin, jotka työskentelivät koko jakson
yhdessä.

Yhtenä viikkotehtävänä tiimijaksolla oli pedagogisen
pelin laatiminen.

LOKAKUU
Tiimijakso

Matkamessuilla tiimit esittelivät kulttuurisesti kiinnostavia
kohteita ympäri maailmaa eri
kielillä.

Opintoretki tehtiin Helsinkiin. Ohjelmassa oli sightseeing på svenska, moskeija, synagoga ja Hanasaaren kulttuurikeskus.

Tiimijakson ”päättökokeena”
oli Amazing Race-kisa.

LOKAKUU
Music camp 9.—13.10.2017 Nokialla
European School Network –kouluverkoston viikon pituinen musiikkileiri tuo nuoria eri puolilta
Eurooppaa yhteen musiikin merkeissä. Nokian lukiolla 9.–13.10. järjestetty ESN Music Camp
kokosi eurooppalaisia nuoria yhteen kolmesta eri maasta musiikin merkeissä. Tänä vuonna leirille osallistui ranskalaisia, hollantilaisia sekä suomalaisia opiskelijoita. Järjestelyistä vastasivat
Nokian lukion ESN-koordinaattori Ursula Attila ja musiikin opettaja Piia Eriksson-Rossi.
– Viikko oli antoisa, täältä sai paljon uusia ystäviä ympäri maailmaa, opiskelija Maija Eskola
kertoo.
– Tämä oli mahtavaa osallistuisin mielelläni uudestaankin, hollantilainen opiskelija Elise van
Tongeren toteaa.
Musiikki aloitti ja lopetti viikon. Loppukonsertissa esitimme yhteensä kuusi kappaletta eri maista. Musiikillinen yhteistyö oli tehokasta ja toimivaa.
– Taukojen aikana porukka ei edes lähtenyt kahvittelemaan, vaan soittelivat ja lauloivat kaikkea mahdollista. Soitto soi ja laulu raikui koko ajan, musiikin opettaja Piia Eriksson-Rossi kertoo.
– Siellähän jammailtiin jo lukion aulassa sunnuntai-iltana, opiskelija Roni Lehto (allekirjoittanut)
naurahtaa.
Viikon aikana vieraat pääsivät tutustumaan lähemmin myös suomalaiseen kulttuuriin, saunaan
ja kylmään järveen.
– Tämän viikon jälkeen tuntuu, kuin pieni osa minusta olisi muuttunut suomalaiseksi, hollantilainen Celina Argün kertoo. Leiriläiset pääsivät myös Tampere-kierrokselle, johon sisältyivät visiitit tuomiokirkossa, Muumimuseossa ja Pyynikin näkötornissa.
– Viikko oli opettavainen musiikillisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti. Opimme asioita eri maiden
tavoista ja vähän kieliä molempiin suuntiin, opiskelija Ante Tamminen kertoo.
Viikko huipentui sekä isäntäperheille että lukion väelle pidettyihin konsertteihin, joissa päästiin
kuulemaan harjoittelun tuloksia. Konsertit olivat kuulijoiden mieleen.
– Ihailen leiriläisten taitoja ja etenkin yhteishenkeä ja heittäytymistä. Siellä vaihdettiin sujuvasti
ja vaikuttavasti soittimesta ja kielestä toiseen, konsertissa paikalla ollut opettaja Marjo Vuori
kertoo.
– Tällainen motivoi varmasti muitakin opiskelijoitamme osallistumaan ESN-leireille ja –
vaihtoihin, Vuori jatkaa.
Roni Lehto 16 B, Nokian lukion lehtikerho. Julkaistu Nokian Uutisissa 20.10.2017.

MARRASKUU
Suomi 100 vuotta—Ikäpolvet yhdessä

Nokian Kansallisten Senioreiden
järjestämässä veteraanijuhlassa
30.11.2017 esitelmän piti valtiotieteen tohtori , yleisesikuntaeversti
Pekka Visuri.
Tilaisuudessa esiintyi myös lausuntataiteilija Sina Kujansuu.

JOULUKUU
Ylioppilas– ja itsenäisyysjuhla 5.12.2017

Ylioppilaan puhe
Arvoisat tuoreet ylioppilaat, rehtori, opettajat, koulun henkilökunta sekä muu juhlaväki
Tänään on kahdella tapaa hieno päivä; monet ylioppilaat ympäri Suomen saavat painaa ylioppilaslakin päähänsä, ja on meidän rakkaan kotimaamme 100 -vuotispäivien aatto.

Tätä päivää, jona saamme vihdoin painaa ylioppilaslakit päähämme, on odotettu kauan. Lukio on nyt virallisesti ohitse ja uudet haasteet edessä. Haaveet muuttuvat tavoitteiksi. Näihin
kolmeen ja puoleen vuoteen on mahtunut paljon, kuten ikuisuudelta tuntuneet iltapäivän kaksoistunnit, ylioppilaslautakunnan järjestämät kuuden tunnin eväsretket, joita joku myös joskus yo-kokeiksi kutsui, ihana vanhojentanssipäivä, muutama hermoromahdus, legendaariset
Noklubileet Taivalkunnan pirtillä, vähintään 75 suoritettua kurssia ja läpi taisteltu abiviikko.
Niin kuin kaikki hyvin tiedätte, elämme parhaillaan Suomi 100-juhlavuoden loppusuoraa. Millainen maa tämä meidän rakas 100-vuotias Suomemme sitten on? Suomi tunnetaan tuhansien järvien maana sekä kovana lätkämaana, ja PISA-testien tuloksista puhuttaessa Suomi
on yksi kärkimaista. Tämä on maa, jossa on kaksi vuodenaikaa; talvi ja takatalvi, ja jonka
pinta-alasta lähes 80 % on metsää. Suomi on maa, jossa naiset saivat äänioikeuden ensimmäisenä Euroopan maista. Kieli, jota puhumme, on yksi maailman haastavimmista, kahvia
kuluu keskimäärin 12 kg vuodessa per asukas eikä naapuriakaan tarvitse sosiaalisten normien mukaan tervehtiä, ellei välttämättä halua.
Suomessa on myös maailman mittakaavassa eräs laadukkaimmista koulutusjärjestelmistä,
josta mekin kaikki olemme saaneet nauttia. Suomen ylioppilastodistus on kansainvälisestikin
arvostettu., ja avaa suomalaisille opiskelijoille ovia opintoihin myös maamme rajojen ulkopuolella. Suomen ilmainen ja laadukas koulutus eivät ole itsestäänselvyyksiä, ja pidän itse
hienona asiana, että täällä ihan jokaisella on mahdollisuus kouluttautua juuri niin pitkälle kuin
itse haluaa, taustastaan riippumatta.
Lukio on kuitenkin yleissivistyksen lisäksi antanut myös paljon sellaisia asioita elämään, joiden arvoa ei voi millään todistuksilla mitata. Uudet, elinikäiset ystävät, luokattoman huonot

JOULUKUU
Ylioppilas– ja itsenäisyysjuhla 5.12.2017

vitsit ja hyvät keskustelut välituntisin sekä yhteiset muistot ja tapahtumat ovat niitä asioita, joita
muistelemme lämmöllä ja kiitollisina muutaman vuoden päästä.
Myös vanhemmille ja muille ylioppilaiden läheisille päivä on takuuvarmasti tunnetta täynnä. Juuri
hetki sitten tuitte meidän, uusien ylioppilaiden, horjuvia ensiaskeleita, mutta viimeistään nyt on
tullut aika, jolloin meidän täytyy seistä omilla jaloillamme. Joillekin omien askeleidensa suunta on
ollut selvillä jo vuosia, toisten on vielä mietittävä, mihin haluaa oman polkunsa johtavan. Siitä
olen kuitenkin varma, että jokainen meistä löytää oman paikkansa tässä maailmassa, ennemmin
tai myöhemmin. Niin kuin edesmennyt tasavallan presidentti Mauno Koivisto aikanaan totesi:
”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”.
Lopuksi haluan vielä kiittää itseni ja muiden uusien valkolakkien puolesta kaikkia huikeita opettajia heidän työstään meidän eteemme sekä yhteisistä vuosista. Vaaditaan jonkun verran kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, kun puolet abeista ja nelosluokkalaisista on sattumalta hammaslääkärissä aamutunnin aikaan ja deadlineja venytetään lähes järjestelmällisesti milloin milläkin syyllä.
Unohtamatta sihteeriämme, keittäjiämme, talonmiestämme sekä siistijöitämme, jotka ovat tehneet ja tekevät täällä mahtavaa työtä meidän kaikkien viihtyvyyden ja koulun arjen pyörimisen
eteen.
Annika Ilva, 14 C

Syksyn 2017 ylioppilaat:

Alajääskö Ada

Lehtisaari Antti

Günter Miika

Nieminen Joakim

Haavisto Olli

Pasto Edwin

Halla Santeri

Rekola Tuomas

Ilva Annika

Tevalin Kasmir

Juurinen Vilma

Vilppola Juuli

Kukkonen Teemu

HELMIKUU
Penkkarit

Penkkareita juhlittiin perinteisin menoin; auditoriossa
nähtiin värikäs abishow, mukana oli myös The Beatles.

HELMIKUU
Wanhat

Vanhojen tansseissa nähtiin pukuloistoa ja vauhdikasta menoa.
Liikunnanopettaja Nina Pirttilahden uudistama koreografia tarjosi haastetta ja elämyksiä tanssijoille.

MAALISKUU
ESN Dutch Film Camp, Amersfoort, Hollanti, 19. – 23.3.2018
Hollantilainen isäntäperheeni Amersfootissa oli oikein mukava. Asuimme n. 3 km päässä koulusta, joten kuljimme sinne polkupyörällä. En huomannut kovin suuria eroja kulttuureissa. Filmileirin teemana oli lyhytelokuvan teko ja sen tekeminen oli kivaa. Ryhmät jaettiin siten, että samankielisiä ei ollut ryhmässä ollenkaan, paitsi tietysti paikallisia. Kielitaitoni kehittyi jonkun verran.
Viljami Ritvanen, 17 A

Hollannin reissu oli mielestäni erittäin onnistunut. Hollantilaiseen kulttuuriin tutustuminen oli mielenkiintoista, varsinkin ensimmäisen päivän potkulautailukierros. Perheeni, johon kuului kolme
tyttöä ja vanhemmat, oli oikein mukava ja huolehtiva sekä erittäin musikaalinen; he ihmettelivät,
kun en osannut soittaa mitään. Leirillä valmistetut elokuvat esitettiin yleisölle kolmannen päivän
iltana. Töitä aloitettaessa piti hakea hetki kielen löytymistä, mutta se löytyi äkkiä ja loppumatkasta ajattelin kaiken päässäni suoraan englanniksi. Kielitaitoni parantui paljon, vaikka matka kesti
vain viikon. Amersfoort oli mielestäni hieno paikka, jossa olisi mukava asua. Amsterdam oli myös
erittäin hieno kaupunki.
Aaro Pöyhtäri, 17 C

Lähdin mukaan Hollantiin spontaanisti kuultuani, että paikkoja olisi vapaana. Tästä päätöksestä
tuli yksi parhaimpia kouluvuoden kokemuksista: oli aivan mahtavaa tutustua uuteen kulttuuriin,
moniin erilaisiin ihmisiin ja tietysti olla host -perheessä viikon. Oma perheeni oli erittäin mukava.
Jokainen perheen jäsen puhui englantia erittäin hyvin. Heillä oli ollut myös edellisenä vuonna
vaihto-oppilas viikon vieraana, mutta minä kuulemma puhuin jo ensimmäisen päivän aikana
enemmän kuin hän koko viikon aikana, mikä oli heidän mielestään mukavaa. Teimme lyhytelokuvan omatoimisesti, opettajat eivät siihen osallistuneet.
Amersfoort kaupunkina oli erittäin tiivis ja
keskustassa oli helppo liikkua. Suurin osa
taloista olivat hyvin erilaisia kuin Suomessa, rivitaloja oli paljon.
Sain matkan aikana rohkeutta aloittaa keskusteluja englanniksi kenen tahansa kanssa. Suosittelisin jokaiselle jonkinlaiseen
vaihtoon lähtemistä. Luultavasti itsekin lähden vaihtoon uudestaan.
Arttu Saarinen, 17 A

MAALISKUU
Laskettelukurssi 21. –24.3.

Aurinko helli laskettelukurssilaisia Rukalla.
Kurssin vastuuopettajina olivat Nina Pirttilahti ja Piia Eriksson-Rossi.

MAALISKUU
All Around the Table 17.—24.3.2018, Sarnico, Italia
ESN:n vaihtoverkostoon kuuluvasta Nokian lukiosta valittiin kaksi opiskelijaa, Lotta Ellä ja IidaLiisa Salmela, sekä opettaja Paula Jalo osallistumaan All around the table -ruokaseminaariin
Pohjois-Italian Sarnicoon. Seminaari pidettiin 17.3-24.3 Serafino Riva –koulussa, joka on lukion
ja ammattikoulun yhdistelmä. Paikalle saapui Suomen ja Italian lisäksi opiskelijoita myös muista
Euroopan kouluista, esimerkiksi Ranskasta, Turkista ja Hollannista. Samankaltainen ruokaseminaari on järjestetty Serafino Rivassa jo useana vuonna.
Seminaariin valitut opiskelijat lähtivät Italiaan kertomaan omien maidensa ruoasta. Tänä vuonna
seminaarin teema oli viljalajit, joista osallistujat pitivät luentoja koulussa. Nokian lukion ryhmä valitsi itselleen kauran. Luentojen kautta opittiin uutta eri maiden ruuista, koska opiskelijat kuuntelivat tiiviisti toistensa esityksiä. Seminaarikieli oli englanti. Nokian lukion englannin kielen lehtori
sekä ESN-vastaava Ursula Attila hioi tyttöjen kanssa esityksen sekä kirjallista että suullista kieliasua ennen matkalle lähtöä.
Nokian lukion kaura-aiheista esitystä kiitettiin erityisen monipuoliseksi. Suomalaisten naisten Maija Itkosen ja Reetta Kivelän kehittämä nyhtökaura herätti mielenkiintoa. Se oli yhtä uusi ja outo
kuin nokialaisten esittelemä kaurakosmetiikka luonnonmukaisena vaihtoehtona. Suomalainen
maaseutu yhtenä maailman puhtaimpana kauran lähteenä tuli nokialaisten työssä hyvin esille.
Lotta Ellä ja Ida-Liisa Salmela saivat vastata eri kauratuotteita koskeviin uteliaisiin kysymyksiin.
Yhtenä päivänä tytöt esittelivät ja maistattivat kaurakeksejä ja –patukoita esittelypisteitä kiertäville
opiskelijaryhmille viiden tunnin ajan.
Serafino Rivan ravintola-alan opiskelijat valmistivat ja tarjoilivat joka päivä seminaariin osallistujille lounaan. Tämän kolmen ruokalajin lounastilanne opetusravintolassa tarjosi mahdollisuuden
harjoitella ravintolakäyttäytymistä. Vaikka Suomen lukioissa jokapäiväinen kouluruoka on itsestäänselvyys, tuntui pitkän kaavan mukainen lounastaminen juhlalliselta. Sitä paitsi oikeiden ruokailuvälineiden valinta ei ollut aivan yksinkertaista.
Italialaisille itselleen pizza tuntui olevan jokapäiväinen mutta lähes pyhä asia. Tehdasvierailu paikalliseen myllyyn osoitti, miten tärkeää pizzajauhojen laatu italialaisille on. Serafino Rivan matkailualan opiskelijoiden johdolla päästiin tutustumaan myös
muun muassa antiikin aikaisiin raunioihin Bresciassa.
Opiskelijat majoittuivat italialaisissa isäntäperheissä. Näin
opittiin paljon myös italialaisista tavoista, kuten poskisuudelmista tervehtiessä, ja jopa hieman kieltäkin. Jokaisessa
perheessä oli Serafino Rivan koulua käyvä italialainen nuori, jonka kanssa vietettiin aikaa koulun jälkeen. He näyttivät
opiskelijoille paikkoja ja kertoivat asioita, joita ei pelkkänä
turistina olisi varmastikaan oppinut.

Lotta Ellä 17 B, Nokian lukion lehtikerho.
Julkaistu Nokian Uutisissa 7.5.2018.

HUHTIKUU
Nuoret pihalla

Mitkä ovat nokialaisille nuorille mieluisia ja epämieluisia paikkoja ulkotiloissa Nokialla?
Millaisen merkityksen nuoret antavat viheralueille?
Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia maantieteen syventävän GE4-kurssin vaikuttamisprojektissa. Toteutimme kyselyn ArcGIS Online-ohjelmassa yhteistyössä Nokian kaupungin kaavoitusja maankäyttöyksiköiden kanssa. Yhteyshenkilöinämme toimivat kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen ja paikkatietoinsinööri Mikko Koskinen. Kyselyllä kerättiin tietoja nuorilta Nokian lukiossa,
Tredun Kankaantaankadun yksikössä sekä Nokianvirran, Emäkosken ja Harjuniityn kouluissa.
Saimme yhteensä 607 vastausta. Suuri otos tekikin tulosten käsittelystä erityisen kiinnostavaa.
Iso otos antaa oman koulumme opiskelijoiden lisäksi muillekin nokialaisnuorille mahdollisuuden
vaikuttaa Nokian viherverkon tulevaisuuteen. Tutkimus raportoitiin geomediaa (karttoja ja diagrammeja) käyttäen ja esitetään kevään 2018 aikana Nokian kaupunkisuunnittelijoille. Tulokset
ovat Nokian kaupungin tarkasteltavissa ja hyödynnettävissä myöhemminkin. Nuorten mielipiteet
antoivat tärkeää tietoa kaupunkisuunnittelun asiantuntijoille ja päättäjille.
Tulosten mukaan nuorille mieluisia paikkoja on Nokialla enemmän kuin epämieluisia, ja noin joka kolmas mieluisa paikka on viheralueella. Nuorille mieluisat paikat sijoittuvat laajemmalle alueelle Nokialla kuin epämieluisat paikat. Epämieluisat paikat keskittyvät suurimmaksi osaksi keskustan läntisiin osiin. Keskustan alueen itäosissa on enimmäkseen mieluisia alueita. Keskustan
itäosia on selvästi kehitetty viime aikoina enemmän ja siellä sijaitsevat kommenteissa useasti
mainitut Penttilänpuisto, Vihnusjärven Kennonnokan ranta ja Prisma. Etelä-Nokian mieluisat paikat keskittyvät erityisesti Menkalan kentälle, joka on tärkeä liikuntapaikka Nokialla kaikkina vuodenaikoina. Mieluisimpana viheralueena pidetään kyselyn mukaan Penttilänpuistoa ja epämieluisimpana Poutunpuistoa, joskin se keräsi myös myönteisiä kommentteja. Viheralueiden
merkitys liittyy niiden ajanvietto- ja urheilumahdollisuuksiin, sosiaaliseen elämään sekä rauhalliseen ja miellyttävään ympäristöön. Epämieluisina viheralueita koettiin vain harvoin.
Kiitos kyselyyn vastanneille ja ihanaa kesää Nokian puistoissa ja rannoilla!
GE4-kurssin opiskelijat

Mieluisien ja epämieluisien
paikkojen keskittymät Nokian keskustaajamassa.

HUHTIKUU
Open Air Activities, Setubal, Portugali, 16.-20.4.2017
Ensimmäisenä leiripäivänä meloimme noin 4 kilometrin lenkin meressä Portugalin rannikkoa myöten. Seuraavaksi lajina oli patikointi. Kävelimme yli 8km lenkin, aluksi meren rannalla, sitten metsäpoluilla. Polut johtivat vuorelle, josta oli huikeat näkymät. Vaikka kävely ei sinänsä
ollutkaan kovin raskasta, 27°C lämpötila ja pilvettömältä taivaalta paistanut aurinko sekä mäkinen
maasto tekivät siitä tuskallista, mutta hyvin se sujui. Keskiviikkona lajeina oli purjehdus ja surffaus.
Loppuviikon vietin koulussa. Perjantaina minulla oli liikunnan tunti, jolloin oli suunnistusta. Oli
ihan mukavaa ja mielenkiintoista suunnistaa kartan kanssa täysin tuntemattomassa ympäristössä.

Portugalissa oli maana paljon samaa kuin Suomessa, mutta oli myös eroja. Esimerkiksi liikenne
ei ollut niin järjestelmällistä ja kaduilla kulki koiria ja kissoja vapaana, mutta suurin ero oli poskisuudelmat.
Matkan aikana sain paljon uusia ystäviä ja tuttavuuksia ja opin vähän portugalin kieltä. Matka oli
hieno kokemus ja mielelläni lähtisin uudestaan.
Konsta Viitasalo, 16C
Leirin alkaessa pidimme Konstan ja kahden kangasalalaistytön kanssa esitelmät liittyen Suomeen, suomalaiseen kulttuuriin ja kouluihimme. Esitykset menivät meiltä hyvin, koska olimme
harjoitelleet esitelmän pitämistä jo opettajamme Ursula Attilan avustuksella Suomessa. Myös
muiden esityksiä oli mukava seurata ja se antoi mielestäni alun leirille.
Leirin ohjattu ohjelma sisälsi erilaisia urheiluaktiviteettejä, muun muassa melontaa, surffausta,
kävelyä kansallispuistossa ja beach volleyta. Välillä ehdimme myös makoilla rannalla, käydä läheisessä ravintolassa jäätelöllä tai heitellä koripalloa muiden leiriläisten kanssa.
Olin koulussa vaihtelevasti tunnista viiteen päivittäin. Koulupäivät sujuivat hienosti ja oli mukavaa
myös päästä tunneille. Joillakin tunneilla olin vain sivustaseuraajana, kun taas toisilla tunneilla
olimme pääosissa muiden vaihto-oppilaiden kanssa ja kerroimme esimerkiksi koko luokalle itsestämme ja koulusysteemien eroista.
Tulin siihen käsitykseen, että portugalilaisille suku on erityisen tärkeä. Minäkin istuin monta kertaa koko suvun kanssa päivällisellä tai olin muuten vaan sukulaisten kanssa. Portugalilaiset ihmiset ovat mielestäni hiukan avoimempia, kuin suomalaiset, joka näkyi siinä, että todella monet ihmiset esimerkiksi koulussa halusivat tutustua minuun ja jutella kanssani.
Sain leiriltä paljon uusia kokemuksia ja näin portugalilaista elämää ja kulttuuria. Sain tutustua moniin eurooppalaisiin ihmisiin, mikä oli hienoa. Huomasin myös, että oma aika on erityisen tärkeää
varsinkin uudessa ympäristössä uusien ihmisten kanssa, jotta voi välillä sulatella kaikkea näkemäänsä rauhassa.
Janne Leponiemi , 16 C

TOUKOKUU
Liikunta tekee hyvää!

Koulumme osallistui Pohjoismaiden
suurimpaan hyväntekeväisyysjuoksuun Team Rynkeby - God Morgon . Tapahtumalla kerättiin varoja
lasten syöpätutkimukselle ja hoitojen kehittämiselle.
Tapahtuma alkoi liikuntatutoreiden
johtamalla alkulämmittelyllä.

Lukion ja Tredun välisestä
salibandy-ottelusta on
muodostunut perinne.
Kuvassa lukion voitokas
joukkue.

TOUKOKUU
Opiskelijavaihto Kiinaan
Keskiviikkona 8. toukokuuta yksitoista Nokian
lukion opiskelijaa ja viisi opiskelijaa Tampereen
Yhteiskoulun lukiosta starttasi matkansa kohti
Kiinaa. Seitsemän tunnin lentomatkan ja viiden
tunnin junamatkan jälkeen saavuimme Qingdaoon. Kyseessä on 10 miljoonan asukkaan satamakaupunki Keltaisenmeren rannalla.
Qingdaossa yövyimme jokainen omissa isäntäperheissämme eri puolilla kaupunkia. Perheet
ottivat meidät lämpimästi vastaan. Perheiden
avulla saimme kokea aidon kiinalaisen perhekeskeisen elämäntyylin sekä vahvasti näkyvät
kiinalaiset perinteet.

Serafia Laihorinne (oik.) yhdessä kiinalaisen perheensä kanssa.

Aikaisin maanantaina aamulla jatkoimme matkaamme junalla kohti Kiinan toiseksi suurinta kaupunkia, Pekingiä. Mahtavien shoppailumahdollisuuksien lisäksi vierailimme Beijing Olympic Parkissa, Taivaallisen rauhan aukiolla sekä Kielletyssä kaupungissa. Viimeisenä vierailukohteena
meillä oli huikea Kiinan muuri
Ikimuistoinen Kiinan reissu saatiin hienosti päätökseen ja kesäloman jälkeen saammekin ryhmän kiinalaisia opiskelijoita vieraaksemme! :)
Serafia Laihorinne, 16A

Serafia Laihorinne (vas.),
Nea Autio, Venla Haavisto
ja Katri Auvinen poseeraavat kiinalaismaisemissa.

TOUKOKUU
Vaihto—opiskelijoiden terveiset
Moi kaikille, mun nimi on Sara Morici, olen italialainen ja olen ollut 5 kuukautta Suomessa.
In my opinion, this exchange, even if it was pretty short, helped me a lot. First of all it helped me
to know myself better and to become more open-minded; then, of course, it helped me to improve my English and, consequently, I'm not anymore afraid to talk in a different language from
mine to other people. This is that kind of experience that I want to recommend to everyone, at
least once in their life. By the way, I don't want to hide the fact that sometimes it will be hard, but,
remember, even the most difficult situation will be a good way to grow and to become more responsible.
Infine vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato durante questo percorso: è
stato fantastico e non lo dimenticherò mai.
Kiitos paljon / Thank you so much / Grazie mille!
Sara Morici, Italia
I came to Finland in August, and when I came to Nokian lukio I was so excited about everything.
Everything around me was new, different, and interesting. I learned a lot about Finland while on
exchange: I learned about Finnish culture, traditions, and the language (at least as much as possible). I made a lot of Finnish friends, as well as friends from other countries. I met many nice
people here with whom I became very close. In the beginning it took a while for the friendships to
get deeper, but eventually we just had an amazing time together. I am so grateful to all the people who supported me and became my friends and I also want to thank everyone for being friendly and nice to me at the start. I had a great time, a lot of fun and also some challenges that made
me stronger and turned into the person I am today. And last but not least I would like to say a
huge thank you to the teachers for the support you showed me. Kiitos!!
Elena Laubach, Saksa
I remember stepping foot into this school for the first time. Everything was uncertain. I didn’t know
who I was going to meet, what I was going experience or what I was going to do. And now here I
am, ten months later, looking back on everything that happened: the friendships I’ve made and
everything I’ve learned and done.
I have to admit, though, sometimes it was a bit of a challenge. It took a while for people to open
up to me and for friendships to grow strong. But all the effort was worth it.
I am so grateful to have met so many amazing
people here and I’m happy I could be a part of
Noklu community.
Thanks to all the students and teachers for
helping me out throughout the year. Explaining
things to me I didn’t understand in Finnish but
also helping me to learn Finnish. (Suomi ei ole
kuitenkaan helppoa.) Nokian Lukio was a huge
part of my exchange and I will miss this school
and its people so dearly.
Thank you for everything!
Lisbeth Nelleßen, Saksa

TOUKOKUU
Opiskelijakunnan vuosi
Opiskelijakunnan hallitus pääsi jatkamaan kesken jäänyttä toimikauttaan syksyllä 2017. Syksystä alkaen opettajien ja opiskelijakunnan välisenä viestijänä on toiminut ohjaava opettaja
Marjo Vuori.
Hallitus pääsi toivottamaan uudet lukiolaiset tervetulleiksi liikuntapäivänä esittäytymisen merkeissä ja osallistui 2. jakson tiimijaksoon muun muassa Leijonan luona –ideointikilpailuun tuomaroinnin ja palkintojen merkeissä. Lokakuun lopulla koululla järjestettiin opiskelijakunnan halloween-teemapäivä, jossa oli muun muassa teemaan liittyvää pukeutumista ja valokuvausta.
Marraskuun alkupuolella hallitus järjesti Kuusistossa jo perinteeksi muodostuneet opiskelijajuhlat, joiden teemana oli Hollywood ja elokuvat. Juhlilla pyritään parantamaan opiskelijoiden
yhteishenkeä ja viihtyvyyttä, ja autetaan opiskelijoita luomaan kontakteja myös koulun ulkopuolella.
Opiskelijakunnan yleiskokous järjestettiin 10.11., jolloin hallitus esittäytyi ja opiskelijat pääsivät
vaikuttamaan opiskelijakunnan asioihin. Itsenäisyyspäivän lähestyessä paitsi juhlittiin 100vuotiasta Suomea myös lähetettiin postikortteja veteraaneille. Opiskelijakunta organisoi korttien lähettämisen koululta, ja niitä lähetettiinkin kiitettävästi.
Taksvärkkipäivä on ollut perinteen mukaan hallituksen järjestämä. Hallitus on myös saanut päättää,
mihin kohteisiin kerätyt varat lahjoitetaan. Taksvärkki tuotti jälleen hyvin ja rahat menivät hyvään tarkoitukseen. Tällä kertaa puolet lahjoituksesta lähetettiin puolet SOS-Lapsikylälle ja puolet kummilapsemme Tanachain perhekodille, johon olemme pitäneet aktiivisesti yhteyttä toimikauden aikana.
Vuodenvaihteessa vanha hallitus pääsi lopettamaan toimikautensa ja uusi aloittamaan
omaansa. Uusi puheenjohtaja valittiin ilman vaaleja, sillä tehtävään oli vain yksi halukas. Uuteen hallitukseen valittiin jälleen kaikki hakeneet. Kauden ensimmäisessä kokouksessa hallitus pääsi järjestäytymään ja jakamaan vastuualueensa, minkä jälkeen vanhat hallituslaiset
kouluttivat uuden hallituksen tehtäviinsä.
Tammikuussa opiskelijakunta äänesti presidentin varjovaalissa 23.1. Tulos ei juuri poikennut
valtakunnallisesta vaalista. Kevään mittaan järjestetyistä tapahtumista ja teemapäivistä hittejä
olivat etenkin “Kesä keskellä talvea” -päivä 6.3., jolloin kouluun pukeuduttiin kesäisesti ja hallitus tarjoili mehujäätä, sekä tietysti pääsiäisenä järjestetty perinteinen munajahti.
Huhtikuussa järjestettiin jälleen jatko-opintoiltapäivä, jossa eri alojen opiskelijat pääsivät esittelemään lukiolaisille oppilaitostensa tarjontaa. Lukiolaisten keskuudessa suosituimpia olivat
mm. poliisiammattikorkeakoulun ja lääketieteellisen esittelyt.
Huhtikuun lopussa järjestettiin myös kauden 2018 ensimmäiset opiskelijajuhlat, joiden teemana oli vappu. Hallitus on järjestänyt myös muuta sääntöjensä mukaista toimintaa, kuten kirjakirpputoreja sekä muita tempauksia joilla edistetään viihtyisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Hallitus
on myös tehnyt lukuvuoden mittaan yhteistyötä eri toimijoiden, kuten nuorisovaltuuston, lukiolaisten liiton ja opiskelijahuollon kanssa.
Roni Lehto, 16 B, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

TOUKOKUU

Hallitus kiittää kuluneesta lukuvuodesta ja toivottaa kaikille miellyttävää kesää. Toivotamme myös
uusille ylioppilaille (ja -oppineille) onnea ja menestystä tulevaisuudessa!

Oppilaskunnan hallitus 2017—2018

TOUKOKUU
Tutorien vuosi
Lukuvuonna 2017 – 2018 tutorit kokoontuivat keskiviikkoisin ruokatunnilla melkein viikoittain.
Tutorohjaajan toimi Jaana Heikkilä ja tutoreita oli enimmillään 30.
Tutoreiden vuosi alkoi uusien ykkösten ryhmänohjaustuokiossa käymisellä. Varsinainen ykkösten ryhmäytys tapahtui tiimijakson yhteydessä olevalla 24 h – leirillä 2.10.2017.Tutorit suunnittelivat eri toimintapisteitä, joilla ykköset pienissä ryhmissä suorittivat tehtäviä.
Tutorit opastivat tiimijaksolla 9. luokkalaisia vierailijoita pelipäivänä 25.10.2017 ja matkamessuilla 8.11.2017 sekä hoitivat abien ja 2. luokkalaisten vanhempainillan kahvituksen marraskuussa.
Tutoreiden toimet 9. luokkalaisten kanssa jatkuivat lukio-opinnoista kertomisena niin Nokianvirran koululla viikolla 45 kuin Emäkosken ja Harjuniityn kouluilla viikolla 50.
Ennen joululomalle lähtöä tutorit jakoivat opiskelijoille ruokalassa karkkia joulupukin kanssa.
Tutorit mahdollistivat 9. luokkalaisten tutustumiset lukion oppitunneille joulu- ja tammikuussa. He
ottivat oppilaita omille tunneillensa mukaan jakaen tunnin esimerkiksi siten, että toisen puolen
oppitunnista oppilaat perehtyivät pitkän matematiikan laskuihin, ja toisen puolen tutustuivat filosofian aiheisiin.
Keväällä tutoreiden iso ponnistus oli 8. lk:n vierailu lukiolla 23 - 25.4.2018. Tuolloin kaikki Nokian kaupungin 8. luokkalaiset tulivat katsomaan teatteriesitystä lukio-opinnoista. Teatteriesityksen
jälkeen tutorit kierrättivät oppilaita lukiolla kertoen samalla lisää opiskelusta lukiossa.
Tutorit eivät toimineet vain nuorten kanssa vaan he osallistuivat myös veteraanipäivän juhlaan
ja ruokailuun 27.4.2018 yhdessä opiskelijakunnan hallituksen kanssa.
Uusia tutoreita otettiin hakemuksen kautta 13. Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) kouluttaja Kati Vitikainen kävi kouluttamassa uusia tutoreita tehtäväänsä 7.5.2018. Koulutukseen osallistui 11 uutta tutoria.
Lukuvuoden viimeiseksi tehtäväksi tutoreille tuli seuraavan vuoden ykkösten ryhmäytyspäivän
suunnittelu yhdessä opiskelijakunnan kanssa.
Jaana Heikkilä, tutorohjaaja

Kaavakuva tutorien suunnittelemista toimipisteistä tiimijakson 24 h-leirillä.

TOUKOKUU
Liikuntatutorien vuosi

Lukuvuosi 2017-2018 on toinen liikuntatutoreiden vuosi. Keräännymme kerran viikossa suunnittelemaan toimintaamme ja tulevia tapahtumia. Ideoimme porukalla, miten lukioikäisiä
saisi motivoitua liikkumaan. Toimintaamme on Nokian lukiolaisten liikuttaminen ja liikunnallisiin
harrastuksiin kannustaminen. Yhdessä liikkuessa ryhmähenkikin kasvaa. Lukukaudella on mukana ollut 12 aktiivista liikuntatutoria.
Lukukauden alussa liikuntatutorit järjestivät Nokian lukion Olympialaiset, johon osallistuimme luokittain. Olympialaisissa ei tavattu normaaleja lajeja, vaan tunnelman keventämiseksi lajeina olivat frisbeen heittoa, pussijuoksua, tulitikun heittoa, pituushyppyä, lusikkakuljetus, sukkulaviestiä ja pyramidin rakentamista. Tämä leikkimielinen liikuntapäivä toimi erinomaisesti luokkien ryhmähengen kohentajana ja ryhmänohjaajat nähtiin myös mukana tapahtumassa kilpailemassa luokkiensa kanssa.
Keväällä järjestimme koulumme juoksemaan Team Rynkeby Koulujuoksuun. Juoksemalla
opiskelijat saavat hyötyä oman kunnon kohentamiseen, mutta hyvä laitetaan kiertämään, sillä
juoksulla kerättiin rahaa vakavasti sairaiden lasten tukemiseksi. Tämä God Morgon koulujuoksu
on Pohjoismaisen suurin liikunta- ja hyväntekeväisyysjuoksu, johon myös Nokian lukion opiskelijat pääsivät osallistumaan. Opiskelijoita suosi aurinkoinen sää ja liikuntatutoreiden mieltä lämmittivät positiivisesti suhtautuneet opiskelijat. Myös osa liikuntatutoreista pääsi juoksemaan ja
keräämään rahaa tärkeän asian eteen.
Pingispöydät, jotka otimme käyttöön lukukaudella 2016-2017, ovat vielä kovassa käytössä
koulumme alakerroksessa. Liikuntatutoreiden on tarkoitus jatkossa toimia vielä entistä aktiivisemmin ja liikuntatutorit ottavat myös vastaan hyviä ideoita.
Laura Sten, 15 B

Liikuntatutorit Lotta Hautamäki
(vas), Sini Sulonen, Anniina
Tenho, Jonna Sulonen, Tiiu
Lehtonen sekä Laura Sten (ei
kuvassa) pitivät huolen siitä, että toimintaa riitti koko lukuvuoden ajan.

TOUKOKUU
Digitutorien vuosi
Digitutorien vuosi on ollut jälleen tapahtumantäyteinen ja antoisa. Toinen vuosi digitutortoimintaa Nokian lukiossa on tuonut etua niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Olemme saaneet paljon
hyödyllistä koulutusta vuoden mittaan, ja olemme päässeet jakamaan tietoamme edelleen opettajille ja opiskelijoille.
Olimme mukana digitoiminnassa jo lukuvuoden alusta asti. Pääsimme opastamaan uusia ykkösiä läppäreiden ja ohjelmistojen kanssa jo ensimmäisinä lukiopäivinä. Syksyn mittaan järjestettiin myös useita boottausharjoituksia, joissa vanhoja ja uusia opiskelijoita opetettiin tekemään
kokeita sähköisesti Abitti(R)-järjestelmässä.
Tiimijaksolla ykkösille pidettiin myös rastipistettä, jossa tiimit pääsivät ratkaisemaan teknisiä ongelmia ja opettelemaan jälleen koneidensa käyttöä (muun muassa boottausta). Sen lisäksi
olemme toimineet tiiviissä ja tehokkaassa yhteistyössä koulun digivelhon ja muun henkilökunnan kanssa.
Olemme oppineet vuoden aikana paljon digitutortoiminnasta. Kiitämme kaikkia opiskelijoita ja
etenkin digivelhoa (a.k.a digipäällikkö [a.k.a Jute]) kuluneesta lukuvuodesta ja toivotamme kaikille antoisaa kesää. Suosittelemme digitutortoimintaa kaikille tietotekniikasta (ja boottauksesta)
kiinnostuneille.
Digitutorit 2018: Elias Haavisto, Niko Hirvikoski 16D, Oskari Koponen 16B, Roni Lehto
16B, Ante Tamminen 16B

Niko Hirvikoski ja Roni Lehto

YLIOPPILAAT 2018
Aaltonen Juhani

Kiviaho Milla

Mustalahti Viljo

Selkee Taika-Tuuli

Aatola Ilmari

Mäkisalo Oskari

Sten Laura

Ahvonen Kalle

Kivioja EmmiJosefiina

Mäki-Tuuri Erica

Sten Teemu

Ala-Heikkilä Antti

Koivisto Mirva

Niemelä Tuuli

Stenberg Emilia

Alminoja Emmi

Koivula Elli

Noukka Jani

Sulonen Sini

Arosarka Tiia

Kukkasniemi Katariina

Nurisalo Amanda

Taipale Iida

Okka Lassi

Talvitie Kaisa

Kuusinen Karoliina

Palomäki AnttiMikael

Teikari Emilia

Laaja Noora

Parikainen Vilma

Lahti Jonna

Toiva Sara

Parkkali Juuso

Lahtinen Kirsi

Toivonen Samuel

Parkkonen Lauri

Laine Wilina

Toveri Tara

Partanen Tommi

Lehtinen Jenniina

Tähkänen Elli

Pelkonen Nelle

Lehtinen Saana

Ukkonen Anna

Peltonen Isabella

Lehtonen Viveka

Vappula Annika

Peuraus Anssi

Leikko Elsi

Vilkko Vera

Pietilä Jesse

Leino Joona

Viren Senni

Pukkila Eino

Liimatainen Ella

Välimäki Sofia

Puputti Petra

Loppinen Ville

Winqvist Joonatan

Pyykkönen Jooa

Luoto Mona

Ylimäki Oskari

Rantala Mikko

Lähteenmäki Viivi

Raski Ida

Maijanen Santeri

Riihioja Sara

Majaranta Jesse

Rintala Onni

Elovirta Samu
Granlund Annika
Haavisto Elias
Hamdi Lotta
Hasa Nana
Haveri Nino
Havunen Onni
Hyttinen Suvi
Ilomäki Jenni
Jaakkola Jesse
Jalonen Pyry
Jokinen Ilari
Jokisalo Jessica
Järvinen Eetu

Kaasalainen Henna
Kannisto Milla
Karell Jalo
Karetie Karri

Kurki Matias

Martikainen Tuisku
Karjalainen OskariMattila Sissi
Kekki Kaisa
Meriö Milla
Ketola Venla

Salminen Emmi
Salonen MillaRiikka

Teikari Pinja

STIPENDIT
Nokian kaupungin talousarviosta: tunnustus erinomaisesta opintomenestyksestä
1.vuoden opiskelijat (50 €)
Veeti Karjalainen, Juulia Kinnunen, Silja Koskinen, Rasmus Mäkipää, Essi Niiranen, Nanna Salmela, ja
Joona Tammi
2. vuoden opiskelijat (80 €)
Saara Erasvuo, Janina Hyytiäinen, Severi Lahtinen, Roni Lehto, Martta Mustalahti, Milla-Mari Pasanen,
Liida Pihlavirta, Annu Saarinen ja Kati Vasell
3./4. vuoden opiskelijat (100 €)
Ilmari Aatola, Antti Ala-Heikkilä, Emmi Alminoja, Tiia Arosarka, Milla Meriö, Sara Riihioja, Onni Rintala ja
Emilia Stenberg
Nokian kaupunki (60 €): menestys ylioppilaskirjoituksissa
Onni Havunen, Pyry Jalonen, Josefiina Kivioja, Matias Kurki, Nelle Pelkonen, Laura Sten ja Pinja Teikari
Nokian kaupunki (100 €): hyvä menestys lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa
Annika Ilva (jaettu syksyn 2017 ylioppilasjuhlassa)
Nokian lukion stipendirahasto (100 €): lukioyhteisön eteen tehty ansiokas työ
Roni Lehto
Rehtori Simo Niinimäen stipendirahasto (” Kukka” -stipendi 250 €): positiivinen, esimerkillinen ja hyvin
opinnoissa menestynyt opiskelija
Sini Sulonen
Rehtori Aallon stipendirahasto (50€): pitkän matematiikan kevään 2018 yo-tutkinnon paras suoritus
Samuel Toivonen
Svenska folkskolans vänner ja Suomen ruotsinopettajat ry (500€): A-ruotsin kokeessa sijoittuminen
valtakunnallisesti viiden parhaan joukkoon
Liida Pihlavirta
Riemuylioppilaat 2018 (350€): peräänantamaton, sinnikäs ja positiivinen ylioppilas
Annika Granlund
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nokian yhdistys ry (Unto Saha -stipendi 250 €):
opiskelijan sosiaalisesti avoin, yhteisvastuuta, inhimillisyyttä ja suvaitsevaisuutta kantava toiminta opiskelun aikana
Kirsi Lahtinen
Tampereen teknillisen yliopiston Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto (200 €):
pitkän matematiikan laudaturin saanut ylioppilas
Tiia Arosarka ja Samuel Toivonen

STIPENDIT
Patria (200 €): erinomainen opintomenestys ylioppilaskirjoituksissa sekä lukio-opinnoissa ja opiskelijan osoittama poikkeuksellinen motivaatio sekä lahjakkuus pitkässä matematiikassa ja fysiikassa
Milla Meriö ja Jenni Ilomäki
Nokian Uutiset (100 €): paras ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tulos
Antti Ala-Heikkilä
Agco Power (100 €): matematiikassa ja fysiikassa menestynyt opiskelija
Ilmari Aatola
Nokian seurakunta (100€): toiminnallaan edistänyt opinnoissa jaksamista, koulussa viihtymistä ja
kokonaisvaltaista hyvinvointia kristillisen lähimmäisenrakkauden hengessä
Elli Koivula (stipendin saajan on valinnut opiskelijakunnan )
Nokian seurakunta (100€): ainereaalin paras tulos evankelis-luterilaisen uskonnon ylioppilaskokeessa
Tara Toveri
Nokian kaupungin vapaa-aikajaosto (100€): musiikin opinnoissa menestynyt
Sofia Välimäki
Nokian Nuortenpuolesta ry (100 €): opinnoissaan hyvin menestynyt ja esimerkillinen nokialainen
ylioppilas
Elsi Leikko
MTK Nokia (60€):
Samu elovirta, Laura Sten ja Teemu Sten
Aito Säästöpankki (50€):
Nino Haveri (yhteishengen rakentaminen,) Iida Taipale ja Karoliina Kuusinen( kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin)
LC Nokia Siuro (50 €):
Suvi Hyttinen, Oskari Karjalainen, Ville Loppinen, Tuisku Martikainen, Jesse Majaranta, Samuel Toivonen ja Vera Vilkko
Nokian Enkku Ry (50€): menestys englannin opiskelussa
Pyry Jalonen
Nokian Venäjä-Seura ry (50 €): menestys pitkän venäjän ylioppilaskokeessa
Anna Ukkonen
Nokian yrittäjät ry (50 €): yrittäjähenkinen opiskelija
Ante Tamminen

STIPENDIT
Nokian Uutiset (lehtikerhostipendi)
Lotta Ellä, Roni Lehto, Joona Leppänen, Martta Mustalahti, Aliisa Parviainen ja Jonna Sulonen
Purso Oy (kesätyöpaikka): matemaattisesti lahjakas opiskelija
Emmi Alminoja ja Samuel Toivonen
Matemaattisten aineiden liitto MAOL ry (Pro Mathematica –mitali): tunnustus erityisen harrastuksen
osoittamisesta ja menestymisestä fysiikan ja kemian opinnoissa
Emmi Alminoja ja Samuel Toivonen
Matemaattisten aineiden liitto MAOL ry (Pro Mathematica –mitali): tunnustus erityisen harrastuksen
osoittamisesta ja menestymisestä matematiikan opinnoissa
Tiia Arosarka ja Samuel Toivonen
Sverige Kontakt i Finland (kirjapalkinto): ruotsin kielen opinnoissa menestynyt
Annika Toivanen
Pohjola-Norden (kirjapalkinto): menestys ruotsin kielen opinnoissa
Venla Haavisto
Suomen tietokirjailijat ry (tietokirjastipendi)
Santeri Maijanen
Long Play-lehti (lehden vuosikerta): tiedonhaluinen ja utelias opiskelija
Ilari Jokinen ja Vilma Parikainen
Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen (lehden vuosikerta): menestys kemian opinnoissa
Tiia Arosarka ja Severi Lahtinen
Uusiouutiset-lehti yhteistyökumppaneineen ( lehden vuosikerta)
Sara Riihioja
Svenska nu (Fanny&Alexander -taskukirja): ruotsin kielessä arvosan L tai E kirjoittanut
Ilmari Aatola, Antti Ala-Heikkilä, Emmi Alminoja, Tiia Arosarka, Pyry Jalonen, Jessica Jokisalo, Kaisa Kekki, Millä Meriö, Liida Pihlavirta, Sara Riihioja, Onni Rintala ja Tara Toveri
Nokian lukio (pöytäkello): lajinsa mestari
Henna Kaasalainen (voimanosto, EM) ja Ante Tamminen (amerikkalainen jalkapallo, PM)
Palkittu 1.6. järjestetyssä tilaisuudessa.
Kiitokset kaikille stipendien ja palkintojen lahjoittajille!

LUKUVUODEN TAPAHTUMIA
Tapahtumakalenteri lukuvuonna 2017-2018

JAKSO 1
10.8.

Lukuvuosi alkoi

23.8.

Ryhmäytys-, lukuvuoden avaus - ja liikuntapäivä

31.8.

Opiskelijoiden ja lukion henkilökunnan valokuvaus

1.9.

Opiskelijoiden ja lukion henkilökunnan valokuvaus

6.9.

Suomi-Amerikka –yhdistyksen ainekirjoituskilpailu

11.9.

Yo-kirjoitusten kuullunymmärtämiskoe: vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti

12.9.

Yo-kirjoitusten kuullunymmärtämiskoe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, espanja

12.9.

Vanhempainilta: ykköset

15.9.

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: äidinkieli, tekstitaidon koe

18.9.

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia

20.9.

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti

23.9.

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: toinen kotimainen kieli, ruotsi, keskipitkä oppimäärä (sähköinen koe)

25.9.

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

27.9.

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä -koe

29.9.

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: uskonto (sähköinen koe), elämänkatsomustieto (sähköinen koe), yhteiskuntaoppi (sähköinen koe),
kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto (sähköinen koe)

2.10.

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, espanja, saksa (sähköinen koe)

JAKSO 2
2-15.10 . Lukion valtakunnallinen datatähti -kilpailu Internetissä
3-7.10. Opiskelija Matias Välimäki ESN-konferenssissa Saksan Wiesbadenissa. Ursula Attila mukana ESN - koordinaatorina 5.-7.10.
9-13.10. Nokian lukion järjestämä ESN Music Camp
16-20.10. Syysloma
27.10. 1. jakson uusintakoe
30.10. Lukion valtakunnallinen matematiikkakilpailu
1.11.

Lukion valtakunnallinen fysiikkakilpailu

3.11.

Lukion valtakunnallinen kemiakilpailu

28.11. Vanhempainilta: kakkoset ja abit

JAKSO 3
29.11. Päivätyökeräys. Studiamessut
30.11. Päivätyökeräys. Studiamessut
5.12.

Itsenäisyys- ja yo-juhla

TOUKOKUU
JAKSO 4
17.1.

Finnish - British Societyn ainekirjoituskilpailu

8.2

Musta sydän – teatteriesitys (Äidinkielen 3. kurssin teatterikäynti)

12.2

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: äidinkieli (suomi ja ruotsi), tekstitaidon koe

14.2

Yo-kirjoitusten kuullunymmärtämiskoe: venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)

15.2

Penkkarit

16.2

Vanhojen päivä

22.2

3. jakson uusintakoe

26.2-2.3 Talviloma
6.3

Ulkomaalainen –teatteriesitys (Äidinkielen 3. kurssin teatterikäynti)

9.3

Pasi was here -teatteriesitys (Sosiaalipsykologian kurssiin teatterikäynti)

12.3

Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä -koe

14.3

Yo-kirjoitusten koe: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia (paperilla), maantiede, terveystieto

16.3

Yo-kirjoitusten koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti, saksa, ranska, venäjä (paperilla), espanja

19.3

Yo-kirjoitusten koe: toinen kotimainen kieli, ruotsi, keskipitkä oppimäärä

21.3

Yo-kirjoitusten koe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka (paperilla), biologia

23.3

Yo-kirjoitusten koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä (paperilla)

26.3

Yo-kirjoitusten koe: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla)

JAKSO 5
20.4

4. jakson uusintakoe

27.4

Tyttö ja varis - teatteriesitys (Äidinkielen 3. kurssin teatterikäynti)

1.5

Vappu

10.5

Helatorstai

2.6

Yo-juhla

6.6

5. jakson uusintakoe

ILMOITUSASIAT

Lukuvuoden 2017-2018 viimeinen uusintakoe pidetään 6.6.2018 klo 9:00 alkaen.

Uusi lukuvuosi alkaa 9.8.2018


ensimmäisen vuoden opiskelijoilla klo 10:00



muilla klo 11:00

Kanslia on suljettu 25.6. - 3.8.2018.

SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Kirjalliset kokeet (alkamisaika klo 9.00)
Ma 17.9. äidinkieli, lukutaidon koe
Ke 19.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä )
Pe 21.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ),
Ma 24.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia,
portugali, latina, saame )
Ti 25.9.

äidinkieli, kirjoitustaidon koe

To 27.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

Pe 28.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Ma 1.10. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

Kati Vasell, 16 C

