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REHTORIN KATSAUS 
 

KATSAUS LUKUVUOTEEN 2018 - 2019 

Lukuvuodelle 2018 - 2019 asetetut keskeiset tavoitteet toteutuivat.   

 

Lukuvuoden alussa lukion opiskelijamäärä oli 338. Lukion aloitti 118 uutta opiskelijaa. 

 

Ylioppilaskirjoitusten tulokset Nokian lukion opiskelijoiden osalta vastasivat odotuksia ja olivat 
suunnilleen valtakunnan keskitasoa. 98 opiskelijaa suoritti lukuvuonna 2018 - 2019 ylioppilastut-
kinnon.  Näistä 8 sai ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen syksyllä 2018.  

 

Lukion kansainvälinen toiminta oli lukuvuoden aikana kiitettävän vilkasta. Lukuvuoden aikana 
toteutettiin useita ESN-vaihtoja, ja Nokian lukio järjesti keväällä Nordic Winter Camp - leirin yh-
teistyössä Ylöjärven, Kangasalan ja Pälkäneen lukioiden kanssa. Jatkettiin yhteistyötä kiinalai-
sen Qingdao No 1. Middle School koulun kanssa: ryhmä kiinalaisia opiskelijoita ja opettajia vie-
raili Nokian lukiossa elokuussa ja toukokuussa toteutettiin opiskelijavaihto Qingdaoon yhteistyös-
sä Tampereen yhteiskoulun lukion kanssa.   

 

Keskeisten yhteistyökumppanien kanssa on jatkettu hyvin toiminutta yhteistyötä. Kaksoistutkin-
toa on nyt toteutettu Tampereen ammattiopiston kanssa kolme lukuvuotta. Lukuvuoden alussa 
kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 59. Keväällä 2019 kaksoistutkinnon 16 opiskelijaa suoritti yliop-
pilastutkinnon. Tampereen kesäyliopiston kertauskursseille on osallistunut Nokian lukion opiske-
lijoita, ja aktiivinen seudullinen toisen asteen yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia.  

 

Urheiluluokkatoiminta on vakiinnuttanut asemansa Nokian lukiossa. Lukuvuonna 2018 -2019 ur-
heiluluokilla opiskeli noin 50 urheilijaa. Ohjatut aamuharjoitukset järjestettiin jalkapallossa, jääur-
heilussa, koripallossa ja salibandyssä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.  

 

Lukuvuoden aikana on tehty päätös uuden lukiokiinteistön rakentamisesta ja suunnittelutyö, jo-
hon myös opiskelijoiden edustajat osallistuvat, on käynnistetty. Uuden lukion on määrä valmistua 
toukokuussa 2022.  

 

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 1. päivänä 2019 

 

 

Juha Sainio 

 



 

 

HENKILO KUNTA 
 

 

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 
YLI-PELTOLA Eeva, koulupsykologi 



 

 

HENKILO KUNTA 
 

Opettajat 

ATTILA URSULA, FM, lukion lehtori 
englanti 
 
ERIKSSON-ROSSI PIIA, FM, perusasteen  ja 
lukion yhteinen lehtori 
musiikki 
 
HEIKKILÄ JAANA, FM, Sami Pihlavirran sijainen 
syyslukukauden 
opinto-ohjaus, psykologia 
 
HEISKANEN ALEKSI, FM,  
tietotekniikka, matematiikka 
 
HIRVONEN HENRI, FM, Suvi Linjamaa-Korpin 
sijainen 
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto 
 
ISORANTA KIRSI, FM, lukion lehtori’ 
äidinkieli ja kirjallisuus, teatteri-ilmaisu 
 
JALO PAULA, FM, lukion lehtori  
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, teatteri-ilmaisu,  
 
JOKINEN ANU, KM, lukion lehtori  
opinto-ohjaus, psykologia, erityisopetus 
 
JÄRVINEN LEENA, FM, lukion lehtori,  
biologia, maantiede, terveystieto 
 
KAITAINEN EVELIINA, FM, lukion lehtori , 
englanti, venäjä 
 
KELLBERG ANNI, FM, lukion lehtori 
matematiikka 
 
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-KORPPI SUVI, FM , perusasteen ja 
lukion yhteinen tuntiopettaja virkavapaalla 1.10 
alkaen 
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto 
 
NIEMINEN ARTO, FM, lukion lehtori  
fysiikka, matematiikka 
 

 
PARKKINEN JUKKA, FM, lukion lehtori 
matematiikka, fysiikka 
 
PELTONEN JANNE, FM, kaksoistutkinto 
äidinkieli 
 
PESSI SATU, FM, lukion lehtori 
ruotsi, espanja, kansainvälisyyskasvatus 
 
PIHLAVIRTA SAMI, KM, lukion lehtori  
virkavapaalla syyslukukauden, eronnut vuoden 
2019 alussa 
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 
 
VEHKASALO LAURI, FM, lukion lehtori 
historia, yhteiskuntaoppi 
 
VESAMAA HELI, TaM, perusasteen ja lukion yhtei-
nen lehtori 
Kuvataide 
 
VILJAKAINEN TIIA, KM , lukion lehtori 1.1.2019 
alkaen 
opinto-ohjaus 
 
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, Isoran-

ta Tuomas, Kortesmaa Senni, Koskinen Silja, Laakso Anna, Lähde Sini, Metso Helmi, 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 Kal-

le, 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, Sillander Meri, Tolonen Toomas, Vajavaara Markus, Vormisto Eemil 

 

17C Juha Sainio 

Ahonen Antti, Arpula Katariina, Björkqvist Joonatan, Haaranen Essi, Halonen Viljami, Hiitelä Roni, Hirvinen Emilia, 

Hokkanen Jani, Hänninen Ella, Hänninen Joonatan, Ilomäki Olli, Karilainen Veeti, Karilainen Ville, Koivula Väinö, 

Lehtinen Kalle, Mutoni Cindy, Ojala Lena, Ovaska Kiia, Pöyhtäri Aaro, Salmela Iida-Liisa, Talvitie Jutta, Toivola Eero, 

Verho Janne, Virtanen Arttu, Vänttinen Wihtori 

18A Anni Kellberg 

Alanne Simo, Einola Aleksi, Europaeus Mikael, Kariola Jami, Karukka Markus, Keski-Patola Saku, Kujala Joel, Lai-

ne Roni, Myllyniemi Sakari, Mäkelä Matias, Mäkelä Viivi, Mäkinen Milla, Mäkirinta Miikka, Männistö Samuli, Nevala 

Linda, Pajunen Sonja, Pelkonen Kasper, Peltola Joona, Pietarila Anna, Pietilä Alisa, Pöyri Eelis, Rajalin Kasperi, 

Rajamäki Joona, Ruissalo Aleksandr, Salonen Emma, Takala Milla, Terho Heini, Toiva Siiri, Uusimäki Onni, Ylitolva 

Joonas 

18B Eija Vuorinen 

Hiekkamäki Miska, Hirvinen Elias, Ikonen Valtteri, Järvi Milla, Kausiala Rike, Kilpelä Eetu, Koivunen Emilia, Kongas 

Raimond, Konttinen Inkeri, Kovelo Jere, Lehtinen Mette-Maaria, Loppinen Aida, Mannila Saija, Manninen Joose, 

Matikainen Linda, Moilanen Tommi, Nurmoranta Rami, Pitkänen Mariella, Rintala Huugo, Saarenmaa Valtteri, Saari-

järvi Inka, Saarinen Juuso, Saastamoinen Lotta, Santala Antti, Stenvik Henna, Taivalmäki Joanna, Talvitie Mi-

ro,,Tero Walma, Toivola Vilhelmiina, Tolonen Jiri, Tuomisto Tuomas, Yli-Lankoski Timo, Zubareva Svetlana 

18C Nina Pirttilahti 

Hakanpää Katriina, Hautakoski Ida, Helminen Misa, Hilden Kalle, Immonen Aslak, Joki Eetu, Juutilainen Veeti, Ket-

tula Kiia, Koivisto Janne, Laakso Oskari, Lehikoinen Eemeli, Lehto Sara, Lähteenmäki Leevi, Manner Manu, Mikola 

Eero, Nevalainen Aaron, Niemelä Eeli, Nummela Eeti, Raitanen Rasmus, Rajahalme Jenna, Rautanen Enni, Ro-

schier Jaakko, Saarinen Miki, Sainio Tuomas, Salonen Ville-Valtteri, Tenho Oskari, Toivonen Jani, Turunen Matias, 

Valkama Akseli, Valkolehto Tommi, Wikström Roope, Yli-Korpela Juuso 

18D Kaisa Leinonen 

Eisman Marie, Huuska Laura, Hämäläinen Joona, Jakkola Ninna, Kaitala Iida, Kallio Netta, Komppa Lassi, Kopsa 

Milja, Koskinen Siiri, Kuhanen Niko, Köb Lavinia, Lahti Emilia, Lang Flora, Laurila Siiri, Lehtonen Emma, Maijanen 

Kasper, Malm Aleksi, Manninen Milla, Manninen Sanni, Mattila Elias, Myllymäki Oskari, Mäkinen Iida, Posta Csanad, 

Pukkila Martti, Pukuri Kalle, Sanchez Micete Viktor 

18K Janne Peltonen 

Kallioinen Nuutti, Karo Nelli, Ketola Julius, Kolehmainen Vili, Lahti Peppi, Naskali Leo, Pimiä Neea, Suonkanat Tiia, 

Tuomimem Ville, Uutela Lotta 



 

 

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, Launis Sini, Luoto Joona, Mettälä 

Alissa, Ojala Nella, Oksanen Tiiu, Orbinski Jutta, Pokkinen Ada, Tuuva Iida, Tynkkynen Sonja, Ukonaho Enni, Vieri-

nen Enni, Virtanen Riina, Väätäinen Viivi, Äyräs Henna 

16K Janne Peltonen 

And Emilia, Hakanpää Niklas, Hasunoja Olavi, Hautakoski Leevi, Ikonen Emma, Jokela Susanna, Jokinen Severi, 

Kivistö Joni, Lehtonen Topi, Leponiemi Tiia, Leppälä Mikko, Marikko Tuomas, Mäkelä Otto, Otonkorpi Annika, Pyyk-

könen Aada, Rajasalo Kristo, Saarinen Salla, Salo Melina, Salo.Sani, Salonen Minttu, Siuvo Emma 

16C Marjo Vuori 

Autio Antti-Eemil, Autio Nea, Erasvuo Saara, Estovirta Tomas, Haavisto Venla, Hautamäki Lotta, Ikonen Sonja, 

Lamminpohja Valtteri, Lamminsivu Niko, Lehtonen Tiiu-Liinu, Lepistö Milla, Leponiemi Janne, Rajamäki Milla, Rönk-

kö Eemeli, Salonen Aleksi, Santala Tuomas, Siiranen Matilda, Sulonen Jonna, Tenho Anniina, Tynkkynen Lauri, 

Vasell Kati, Viitasalo Konsta, Vilppola Jimi, Yli-Lankoski Tuomas, Yli-Pekkala Ella 

16B Ursula Attila 

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, Pasa-

nen Milla, Riikonen Viivi, Saarinen, Annu, Salo Laura, Sirén Sini-Juulia, Soltin Janina, Tamminen Ante, Toivanen 

Annika 

16A Liisa Teiri 

Auvinen Katri, Eskola Maija, Hautsalo Aapo, Hietala Lauri, Houni Sabriina, Huhta Roosa, Jalkanen Konsta, Karhu 

Aaro, Lahtinen Severi, Laihorinne, Serafia, Laine Essi, Passinmäki Lauri, Pihlajaniemi Sami, Pihlavirta  Liida, Puuru-

nen Jade, Pääkkönen Laura, Raiskio,Niko, Sener Emine,  Viitanen Jonatan, Virkki  Anu, Vänni Ville, Weltzien Wer-

ner 

17K Janne Peltonen 

Ahonen Samuel, Freudenthal Elias, Haapanen Justus, Helassalo Antti, Kangasniemi Veeti, Kilpi Lassi, Kinnunen 

Anette, Koskinen Senni, Lauri Tessa, Mattila Joona, Mikkola Anni, Parkkali Jesse, Raippalinna Juho, Rautee Rsmus, 

Siuvo Matias, Vallinen Panu, Välimäki Teemu 

17D Satu Pessi 

Haapasalo Lenni, Kinnunen Juulia, Kuusisto Joel, Lehtonen Sanni, Luoto Sara, Matilainen Onni-Joonatan, Moila-

nen Tuomas, Niiranen Olli, Nurmi Nooa, Palonen Daniil, Palonen Taru-Anna, Pihlava Anssi, Rautee Charlotta, Saa-

rinen Riku, Sainio Jussi, Sorri Vilma, Tuomisto Atte, Turunen Helmi, Vuorenoja Ville, Vänttinen Hilja, Ylivakeri Juho, 

Äärinen Annika 



 

 

ELOKUU 
 

Kielikurssilla Ruotsissa 29.7.—8.8.2018 

Kuva 

Hej alla! 

Viime kesänä minua onnisti ja sain Pohjola-Nordenin kieli-

kurssistipendin. Sen ansiosta pääsin viettämään reilun vii-

kon Pohjois-Ruotsissa Framnäsissa ruotsia opiskellessa. 

Lähtiessäni kielikurssille minulla ei ollut kovinkaan paljon 

tietoa siitä, mitä tulisin kokemaan, eikä minkäänlaista tietoa 

muista kurssille tulevista nuorista.  

Matkan Framnäsiin taitoimme bussilla Kuopion ja Tornion 

kautta ja keräsimme kyytiin kurssilaisia matkan varrelta. 

Huomasin pian, että kaltaisteni stipendin saaneiden lisäksi 

kyytiin astui suurempia porukoita joistain kouluista. Lopulta 

meitä olikin noin 40 suomalaista nuorta. Bussimatka kesti 

noin 12 tuntia, mikä tarjosi oivan tilaisuuden tutustua muihin 

kurssilaisiin. Itse päädyin juttelemaan reilun kymmenen hen-

gen porukkaan, josta tulikin kurssin aikana tiivis ryhmä: 

#pakkobullar (nimi 

viittaa iltapalaamme, joka koostui lähes joka ilta pullaa 

muistuttavasta vehnäleivästä). 

Mahtavien ihmisten lisäksi oleellinen osa kurssia oli, 

enemmän tai vähemmän yllättäen, ruotsin opiskelu. Kym-

meneen päivään olikin ahdettu ruotsin tunteja jopa yhden 

lukiokurssin verran! Kaikki opetus ja aktiviteetit tapahtuivat 

ruotsiksi, joten kuullun ym-

märtäminen kehittyi huomaa-

matta. Oppitunnitkin olivat oi-

keasti mukavia ja kuluivat lä-

hes aina todella nopeasti, sillä aiheemme olivat mielenkiintoisia ja 

aiheesta poikkeaminen oli aina sallittua, jopa suotavaa. Pääsimme 

myös pitämään suullisia esitelmiä ruotsiksi, mikä oli myös hauska 

kokemus. (Huolimatta siitä, että aiheeni ringette olikin opettajallem-

me täysin tuntematon, ja sain vastata useisiin bonuskysymyksiin, joi-

ta en vielä kurssin toisena päivänä ymmärtänyt kovin hyvin…) Ruot-

sin puhuminenkaan ei onneksi ollut lainkaan pelottavaa, sillä ilmapiiri 

oli kannustava, eikä virheitä tarvinnut pelätä. Useimmiten kävikin 

niin, että koko ryhmämme yritti selittää jotain asiaa opettajallemme 

ruotsiksi, kun yksin kukaan ei olisi osannut asiaa ilmaista. 

Opetuksen lisäksi päiviimme mahtui myös erilaisia aktiviteetteja se-

kä vapaa-aikaa. Kävimme esimerkiksi vierailulla Svensbylijdassa, 

perinteisessä ruotsalaisessa kylässä, jossa pääsimme maistamaan 

 

 

 

Perinteistä ruotsalaista maalais-
maisemaa Svensbylijdassa. 

Aurinko paistoi ja vesi oli kirkasta! 

Palttua perinteisesti voilla 
ja puolukkahillolla. Nam! 



 

 

ELOKUU 
 

 

palttua sekä muita perinneherkkuja ja seuraamaan erilaisia askareita, joista kyselimme kysy-

myksiä ruotsiksi. Teimme myös retken Euroopan suurimmille valjastamattomille koskille Storfor-

seniin. Lisäksi meille oli järjestetty ohjattuja tanssitunteja sekä rap-artisti Jesse P:n ohjaama 

workshop. Osallistuimme myös ohjattulle kierrokselle Piteån kaupungissa ja vietimme aikaa pai-

kallisten nuorten kanssa. 

Vapaa-ajalla keksimme monenlaista mukavaa tekemistä yhdessä. Pelasimme lentopalloa ja pin-

gistä, uimme, kävimme kirppiksillä ja kaupassa, söimme, juttelimme, itkimme ja nauroimme. Ilto-

jen juttutuokiot venyivät huomaamatta reippaasti yli puolen yön, kun nukkumaan ei olisi millään 

malttanut mennä. Leirin loppupuolella iltapalan ainainen vehnäleipä kävi meille suomalaisille vä-

hän turhan tylsäksi, joten päätimme korvata sen surströmmingillä eli hapansilakalla, olihan sitä-

kin maistettava. Hapansilakkakokeilu osoittautui tosin hieman 

pahanhajuiseksi ja hampaat sai pestä sen jälkeen useampaan 

kertaan, että pistävä maku lähti vihdoin pois suusta. (Pro tip niil-

le, jotka aikovat joskus maistaa hapansilakkaa: Älä edes yritä 

ahtaa kokonaista silakkaa kerralla suuhun, mieluummin pilko se 

ensin osiin ja syö se paloina!) 

Kokonaisuudessaan kielikurssi oli aivan mahtava kokemus, jota 

en varmasti unohda. Sain reilusti lisää rohkeutta käyttää ruotsin 

kieltä ja kurssilta tarttui mukaan monta hyödyllistä vinkkiä ja mo-

nipuolista sanavarastoa, joita pääsin hyödyntämään ruotsin yli-

oppilaskokeessa. Kaiken lisäksi kaveriporukkamme 

#pakkobullar pitää edelleen yhteyttä ja tapasinkin suurimman 

osan heistä Helsingissä Studia-messuilla. Suosittelenkin ruot-

sista kiinnostuneita hakemaan Pohjola-Nordenin kielikursseille, 

ette varmasti tule katumaan! 

 

Saara Erasvuo 16C 

   

 

 

 

 

 

Storforsen! #PAKKOBULLAR ja meidän upeat jengikorut! 



 

 

ELOKUU 
 

Lukuvuoden avaus ja liikuntapäivä 22.8.2018 

Liikuntatutorit, opiskelijakunnan edustajat, rehtori 

Juha Sainio ja liikunnan opettaja Nina Pirttilahti 

avasivat lukuvuoden. 

 

Ohjantaryhmien  välinen norsupalloturnaus pe-

lattiin perinteisesti pareittain. 
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Pyhäjärven ympäripyöräilyyn (n. 40 km) osallistui se-

kä opiskelijoita että opettajia.  

Päivän runsaaseen lajivalikoimaan kuului muun mu-

assa salibandy,  sulkapallo, kuntosali ja uinti. 

 

Liikuntatutorit Sini Sulonen (vas), Annii-

na Tenho, Lotta Hautamäki, Jutta Orbins-

ki ja Janne Korpihalla seurasivat kiinnos-

tuneina liikuntapäivän tapahtumia. 



 

 

ELOKUU 
 

Kiinalaiset Nokialla 19.—24.8.2018 

 

 

Ensimmäistä kertaa Suomessa vierailevat kiinalaiset tietävät maastamme yllättävän paljon. Vii-
koksi Suomeen tulleet opiskelijat, 16-vuotiaat Nie Runfan ja Liu Yinan kertoivat kuulleensa Suo-
men kylmästä talvesta, yöttömästä yöstä, puhtaasta luonnosta sekä hyvästä koulutuksesta. Nie 
Runfan oli myös tiennyt suomalaisten puhuvan hyvää englantia.  
 Kiinalaisnuoret tutustuivat Nokian lukioon. Nie Runfan yllättyi, että Suomen lukioissa on 
mahdollista opiskella kuvataidetta, liikuntaa ja musiikkia, kun taas Kiinassa pääosin vain reaali-
aineita. Kiinalaiset pääsivät myös osallistumaan lukion liikuntapäivään, mistä he olivat erityisesti 
pitäneet. Lisäksi Runfan ihmetteli suomalaisen koulun pieniä luokkakokoja, sillä Kiinassa luo-
kassa voi kuulemma olla jopa 60 opiskelijaa.   
 Kiinalaiset vierailivat Helsingin Temppeliaukion kirkossa sekä Tampereen tuomiokirkossa, 
johon opettajattaret Qing Li ja Suping Guo erityisesti ihastuivat. Suomen kaupungeissa oli hei-
dän mielestään rauhallinen tunnelma. Helsingissä he pääsivät myös Fazerin suklaatehtaaseen. 
Vieraat kehuivat suklaata ja ostivat sitä tuliaisiksi kotiin. Kiinalaiset pitivät myös ruoastamme, 
vaikka joku olikin ottanut nuudelit mukaan. Opettajat kehuivat erityisesti ruisleipää ja mustaa-
makkaraa.  Salmiakki pääsi heidän suosioonsa, mikä yllätti suomalaiset. Nie Runfan kertoi pitä-
neensä kaikesta, vaikka ikävöi riisiä. Liu Yinan lisäsi nauraen, että hänen lempiruokaansa Suo-
messa oli tee. 
  Maaseudulla kiinalaisvieraat kiipesivät lintutorniin, kävelivät pitkospuita pitkin ja söivät 
mustikoita. Nokian Alisella he pääsivät uimaan, eikä vesi tuntunut heistä edes kovin kylmältä. 
Kiinalaiset kertoivat ihmetellen kuulleensa, että talvella järven päällä voi kävellä. Kiinalaisten 
odotukset Suomesta toteutuivat.  Kaunis luonto omin silmin paikan päällä oli jopa odotuksia pa-
rempaa. Kun tuntee puhtaan ilman keuhkoissaan sekä näkee metsää silmänkantamattomiin, se 
on Qingaon miljoonakaupungista tulleille upea kokemus.  
  Viikon verran kiinalaiset nauttivat luonnon hiljaisuudesta ja liikenteestä ilman ruuhkia. Var-
sinkin Nie Runfan oli haikein mielin lähdössä takaisin Kiinaan. Liu Yinan kuvaili Suomen reissua 
opettavaiseksi, mutta hauskaksi. Hänen mielestään oli mielenkiintoista tutustua suomalaisiin 
nuoriin.  
 

Lotta Ellä ja Iida-Liisa Salmela, 

Nokian lukion lehtikerho 

Teksti on julkaistu Nokian Uuti-

sissa  12.10.2018. 

Kiinalaisvieraat nauttivat suomalaisesta ruuasta ja juo-

masta. 

Kuva: Nea Autio 
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Luontoretki 13.9.2018 

 

Biologian soveltava BI6-kurssi Flora ja fauna vei opiskelijat ulos tutkimaan ja ihmettelemään 
syksyyn taipuvaa lähiluontoa. Retkeilimme Alinenjärven luontopolulla, Haaviston luonnonsuoje-
lualueella, Vihnuksella ja Maatialanharjulla. Nokian keskustassa tutustuimme monimuotoiseen 
kaupunkiluontoon ja pienimmästäkin asfaltinkolosta pilkistäviin sitkeisiin kaupunkikasveihin.  
 
Pitkäniemen sairaalan puutarhassa sairaalan puutarhuri tutustutti meidät upeiden, satavuotisten 
puiden historiaan ja lajistoon. Kaija Helle Nokian luonto ry:sta johdatti kurssilaiset Ruutanajär-
ven luonnonsuojelualueelle Siuroon. Mielenkiintoa herättivät Kaijan kertomukset lehtojen kasvil-
lisuudesta, kortteiden ja sanikkaisten perinnekäytöstä sekä käävistä vanhojen metsien indikaat-
toreina.  
 
Maastokäynneillä opiskelijat kuvasivat kasveja ja työstivät kurssin aikana digikasvion, jonka 
avulla samalla kertasivat suomalaisten luontotyyppien ekologiaa ja eliöstöä. Ylioppilaskirjoitus-
ten tehtävien soveltavuus on kasvanut ja sen myötä soveltavilla kursseilla voi olla merkittävä 
arvo kokeessa tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Vähintään yhtä tärkeitä ovat kui-
tenkin luonnon tarjoamat elämykset ja voimaannuttavat kokemukset. 
 
Kaisa Leinonen, biologian ja maantiedon lehtori 
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Opiskelijaurheilua 

 

 

 

 

 

 

Syyskuussa  Nokian lukion tytöt osallis-

tuivat Lahdessa järjestettyyn Koululii-

kuntaliiton jalkapalloturnaukseen. 

Poikien pelit järjestettiin  Äänekos-

kella lokakuun alussa . 

Poikien salibändyjoukkue aloitti 

urakkansa Parkanossa tammikuussa. 

Pelit jatkuivat aina maaliskuulle 

saakka. 
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Lauri Schreck 29.10. 2018 

 

Helsinkiläinen multi-instrumentalisti Lauri Schreck esiintyi lukiolla Konserttikeskuksen 

Konsertti kouluun –kiertueen tarjoamana. Hän on noussut tunnetuksi Talent Suomi –

ohjelmasta. Schreck  yhdistää kansallissoittimemme kanteleen moderniin pop-soundiin. 

Schreckin ainutlaatuinen tapa käyttää niin kutsuttua luuppausteknikkaa teki esityksestä 

erityisen viihdyttävän.  Ohjelmistoon kuului myös Schrekin omia biisejä.  

Lauri Schreck: kantele, kos-

ketinsoittimet, rumpupadi, 

kitara, laulu, luuppaus. 

Niko Laasonen: miksaus. 

Nokian lukion taloustiedon kurssilaiset osallis-

tuivat Tampereella järjestettyyn Liekeissä 

2018! -tapahtumaan perjantaina 5.10. Opiske-

lijat pääsivät työskentelemään päivänä aikana 

erilaisissa työpajoissa. Lisäksi kuuntelimme 

Ronja Salmen, Peter Vesterbackan (kuvassa) ja 

Jere Hietalan puheenvuoroja yrittäjyydestä, 

urasta ja elämästä.   
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Matka maailman ympäri lukiolla 13.11.2018 

 

 

 

Nokian lukion ensimmäisen vuoden opiskeli-
joilla on tällä hetkellä käynnissä tiimijakso. 
Tiimijaksolla opiskelijat työskentelevät noin 
seitsemän viikon ajan pienissä ryhmissä. 
Tiimit toteuttavat joka viikko uuden tehtävän. 
Tällä viikolla heidän tehtävänään oli järjes-
tää matkamessut Nokian lukiolla. Messuilla 
opiskelijat esittelivät maanosia kuudesta eri 
näkökulmasta. Tavoitteena oli antaa messu-
kävijöille kiinnostava mutta realistinen ku-
va valitusta aiheesta.  
 
Saku Keski-Patolan, Jere Kovelon, Milla Mä-
kisen ja Joanna Taivalmäen messupiste kä-
sitteli Amerikkaa median näkökulmasta. He 
kertoivat oppineensa paljon Amerikan maan-
tietieteestä sekä eri kaupungeista messupis-
tettä järjestäessään.  He kuitenkin toivoivat, 
että olisivat ehtineet enemmän harjoitella ai-
heensa esittelyä. 
  
Messuilla Euroopan matkakohteista ja niiden 
riskeistä kertoivat Sara Lehto, Juuso Saari-
nen, Emilia Koivunen sekä Simo Alanne. 
Ryhmän mielestä oli erittäin mielenkiintoista 
huomata, että jopa Euroopassakin matkuste-
luun voi liittyä riskejä. He saivat myös tutus-
tua hieman tuntemattomampiin matkakohtei-
siin Euroopassa, esimerkiksi Islannin Blue 
Lagooniin. 
 
Aasian monikulttuurisuutta esittelivät Saija 
Mannila, Roni Laine, Elias Mattila, Tommi 
Valkolehto sekä Iida Mäkinen. Heidän mieles-
tään oli yllättävää, että Aasiassa on jopa viisi 
eri kulttuuripiiriä. Ryhmän pisteellä oli näytteil-
lä aasialaisia esineitä, kuten syömäpuikot 
ja lyhty. Tiimi oli tyytyväinen työnsä jälkeen.  
 
Tiimijakso on ollut opiskelijoiden mielestä 
hauska, mutta vaatinut myös paljon totuttelua. 
Monet kehuivat varsinkin tiiminsä hyvää ryh-
mähenkeä ja toimintaa. Opiskelijat ovat  myös 
saaneet tiimijakson ansiosta paljon uusia ka-
vereita.  
 Nokian lukion lehtikerho: Lotta Ellä ja Aliisa 
Parikainen, kuvat Aliisa Parikainen 

 

Euroopan matkakohteet ja niiden riskit. Kuvas-
sa aihetta esittelevät Simo Alanne, Sara Lehto,  
Juuso Saarinen ja Emilia Koivunen 

 

Aasian monikulttuurisuus 
Roni Laine ja Saija Mannila (kuvassa vain osa 
ryhmästä) 
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Amerikka mediassa 
Joanna Taivalmäki, Jere Kovelo, Milla Mäkinen ja  
Saku Keski-Patola 

 

Lukion tiimijakson matkamessut pidettiin 
lukion aulatiloissa. 
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Pietarin matka 8.—9.11.2018 

 Keväällä 2018 venäjän ryhmämme 

osallistui SUKOL:in järjestämään 

#kielihaaste –kilpailuun, jossa teim-

me instagramiin neljä lyhyttä vi-

deota venäjän kielen opiskeluun liit-

tyen. Haastattelimme mm. näyttelijä 

Alina Tomnikovia ja kysyimme hä-

neltä, mitä venäjän kieli hänelle 

merkitsee, ja millaista hyötyä siitä 

on hänelle ollut. Panostuksemme 

palkittiin, ja saimme kilpailussa eri-

tyismaininnan ja rahapalkinnon, jon-

ka päätimme sijoittaa Pietarin mat-

kaan.  

Moninaisten vaiheiden ja viisumihakemusta ym. paperitöiden järjestettyä neljän päivän matkam-

me alkoi Nokian asemalta 8.11.2018, josta lähdimme junamatkalle Helsinkiin ja sieltä Allegrolla 

Pietariin. Matka kestää Helsingistä Pietariin 3,5 h, joten olimmekin kaikki hieman yllättyneitä, 

kuinka lähellä tuo upea kaupunki sijaitseekaan! Selvisimme hienosti pikkuruisten maahantulo-

korttien täyttämisestä ja rajatarkastuksista, vaikka ne olivatkin hiukan jännittäviä tilanteita.  

Astuessamme ulos junasta kiinnitimme huomiota erityisesti korkeisiin, koristeltuihin rakennuksiin 

sekä virkamiehiin karvahatuissaan ja koreissa univormuissaan, jotka suhasivat kaduilla sinne 

tänne. Seuraavaksi meidän piti löytää rahanvaihtopiste, jotta saisimme taskut täyteen ruplia, ja 

sitten kohti metroasemaa! Pietarin upea metrotunneliverkosto onkin jo omanlaisensa nähtävyys 

sinänsä.  

Herättyämme hotelli Dostoevskystä suuntasimme matkaoppaan johdolla kohti Eremitaasia. Mu-

seosta löytyy paljon tunnettujen taiteilijoiden taideteoksia, vaikuttavia kattoja upeine maalauksi-

neen ja veistospylväineen sekä paljon muinaisia arvoesineitä. Vaikka vietimme Eremitaasissa 

kolme tuntia, ehdimme nähdä siitä vain murto-osan, sillä kokoelma pitää sisällään lähes 3 mil-

joonaa esinettä. 

Pietarissa liikuimme pääasiassa jalkaisin, koska kaupungissa on joka puolella niin paljon nähtä-

vää ja kävellen ehtii huomata enemmän: Neva-joki sivuhaaroineen, kauniit kanaalit ja niiden 

Eremitaasin portailla opettaja Eveliina Kaitainen  oppi-

laineen. 
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poikki kaareutuvat sillat komeine patsaineen ja muistomerkkeineen, sekä satumainen pääkatu 

Nevskij prospekt. Kaikella tuntuu olevan taustalla jokin mielenkiintoinen tarina tai kertomus. Koko 

kaupunki on täynnä jännittäviä yksityiskohtia. Kävimme sisällä myös Verikirkossa, joka oli lattias-

ta kattoon värikästä mosaiikkia sekä kultaa. Kirkon suunnittelussa oli otettu vaikutteita moskei-

joista ja ”vanhasta venäläisestä tyylistä”, jonka opimme olevan täysin keksitty tyylisuuntaus. Kir-

kon sisällä on myös pyhäkkö paikalla, jossa Venäjän tsaari Alexanteri II murhattiin. 

Kävimme myös pitkään ja hartaasti rakannetussa Iisakin kirkossa, jossa ihastuimme sen valta-

vuuteen ja taidokkaasti tehtyihin yksityiskohtiin. Tuntui, että sisään päästessä täytyi haukkoa hiu-

kan henkeä, kun katsoimme kaikkea kultaa ja kimallusta ympärillämme. Pääsimme myös seuraa-

maan ortodoksista kastetta.  

Vierailimme myös ihailemassa toisenlaista taidetta illuusiomuseossa, jossa hienot seinämaalauk-

set yhdistyivät nykyteknologiaan. Asettumalla poseeraamaan lavastuksen keskelle erikseen mer-

kitylle paikalle, puhelimen kameralla sai aikaan illuusion ja mallista tuli ikään kuin osa maalausta. 

Kadun varrella eksyimme moniin eri kauppoihin, joista 

mieleenpainuvin oli suuri kirjakauppa Dom Knigi, joka 

on toiminut tällä paikalla vuodesta 1919, jonka moniker-

roksinen myymälä on todellinen kunnianosoitus venä-

läisten rakkaudelle kaunokirjallisuutta kohtaan. 

Pietari tarjosi meille hyvää ruokaa ja kauniita maisemia. 

Oli mukavaa päästä käyttämään venäjän kieltä ja oppia 

uutta. Näimme vain pienen osan Venäjästä sekä Pieta-

rista ja toivoisimme, että voisimme matkustaa sinne vie-

lä joskus uudestaan. 

Eveliina Kaitainen, Sissi Koivunen, Maaret Korpi, Liida 

Pihlavirta, Annika Toivanen, ja Kati Vasell 

 

 

Annika Toivanen, Kati Vasell, Liida 

Pihlavirta, Sissi Koivunen ja Maaret 

Korpi Vaskiratsastaja-patsaalla. 
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Ylioppilas– ja itsenäisyysjuhla  5.12.2018 

 

Ylioppilaan puhe  
 
 
Arvoisat uudet ylioppilaat, hyvä juhlaväki! 

Tänään on keskiviikko. Minun mielestäni kes-

kiviikko on viikon paras päivä. Tänään, keski-

viikkona, postiluukustani kilahtaa eteisen lattialle 

Aku Ankka. Tuota kaikille tuttua sarjakuvalehteä 

olen tilannut jo pitkään ennen kuin edes osasin 

lukea saati sitten kirjoittaa. Kilahdus postiluukusta 

on siis odotettu. Mutta kyllä tätä päivääkin on jo odotettu. Olemme odottaneet tätä päivää koko 

lukioaikamme. Mutta olemmeko vuodattaneet hikeä, verta ja kyyneliä vain tätä hetkeä varten? 

Kaikki vain tätä päivää varten? Ei, sitä me emme ole tehneet. 

Olemme tehneet tämän urakan siksi, että me halusimme tehdä sen. Nyt, kun olemme tässä val-

kolakit päässämme, voin vain todeta, että me myös onnistuimme siinä. Vaikka jokainen meistä 

on tullut tähän pisteeseen omaa polkuaan, niin tänään meitä yhdistää se tosiasia, että me todel-

lakin olemme nyt ylioppilaita, lukion oppimäärän suorittaneita, nuoria aikuisia.  

Emme kuitenkaan ole selviytyneet tähän täysin omin avuin. Meillä on ollut aivan käsittämättömän 

monta ihmistä tukemassa meitä lukiotaipaleellamme. Erityisesti perheemme, vanhempamme, 

ovat olleet meitä opastamassa, ei pelkästään lukioaikana, vaan koko elämämme ajan. Suuri kii-

tos, että olette jaksaneet auttaa meitä elämässämme. Kiitos kuuluu myös kaikille opiskelutove-

reille. Ilman teitä lukio-opinnot olisivat olleet vain kasa kirjoja ja monotonisuutta. Nokian lukiossa 

on mielestäni ollut myös hyvä yhteishenki, sillä aina on joku ollut valmiina tsemppaamaan hylätyn 

kurssisuorituksen jälkeen sanoilla: ”Ite sain hylättyjä kaks.” 

Koko Nokian lukion henkilökunta ansaitsee myös kiitoksen. Olette aina olleet saatavilla ja meitä 

varten paikalla. Paitsi tekninen tuki. Juha-Pekka Ruuska on ollut myös opettajien takia paikalla. 

Digitalisoituvassa lukiomaailmassa opettajilta vaaditaan paljon uusien pedagogisten menetel-

mien ja tietoteknisten kapistusten käyttöönottamiseksi opetuksessa. Olette kuitenkin siinä onnis-

tuneet ja me tässä, olemme siitä eläviä todisteita. Olette luotsanneet meidät läpi sähköistyvien 

ylioppilaskokeiden samalla, kun nuoremmille luokille on opetettu jo uuden opetussuunnitelman 

mukaisesti. Aikamoista. Olette todellakin kiitoksenne ansainneet. Aion esittää sen myös opetta-

jieni innoittamana visualisoituna - paperille kirjoitettuna ja tavutettuna -, jotta myös tässä puhees-

sani pystyn huomioimaan erilaiset oppijat. KII-TOS 
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Koivu Roosa 

Mäkelä Anniina 

Mäkelä Pauliina 

Tammi Tommi 

 

Valtamo Sakari 

Välimäki   Matias 

Wahlström Vesa 

Äärinen Jessika 

Olemme henkilökunnalle ehkä myös anteeksipyynnön velkaa. Emme aina ole olleet maailman 

mukavimpia tai helpoimpia opiskelijoita saatikka nopeimpia oppimaan. Mutta ainakin olemme 

olleet aitoja ja jokainen ollut oma itsensä. Niin kuin tekin olette. Olette olleet läsnä ja tehneet töi-

tä persoonallisella, mutta myös samaistuttavalla tavalla. Tänään koen itse samaistuvani hyvin 

pitkälti jo aiemmin mainitsemaani Aku Ankkaan, sillä nyt minullakin on veikeän näköinen lakki 

päässä. 

En kuitenkaan miellä itseäni samanlaiseksi kuin Aku, sillä minulla on aivan erilaiset unelmat, 

haaveet, tunteet ja ajatukset kuin hänellä. Jokaisella tänään valmistuvalla ylioppilaalla on myös 

täysin omat tavoitteensa saavutettavana. Uskallan kuitenkin väittää, että jokainen meistä on op-

pinut ja oivaltanut melko samanlaisia asioita tämän matkamme varrella. Olemme kasvaneet ih-

misinä, oppineet itsestämme ja oppineet myös kuuntelemaan ja ymmärtämään itseämme pa-

remmin. Nyt meille avautuu mahdollisuus lähteä siihen suuntaan kuin tahdomme, tehdä omia 

valintojamme ja elää elämää niin kuin sen koemme. Tahdon toivottaa teille kaikille onnea ja me-

nestystä elämään valitsemallanne tiellä. Nauttikaa siitä. Viettäkää tänään upea päivä yhdessä 

läheistenne kanssa. 

Arvoisat uudet ylioppilaat, hyvä juhlaväki! 

Oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille! Kiitos. 

Matias Välimäki 

Syksyn 2018 ylioppilaat:  
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Joulujuhla 21.12.2019 

Perinteiseen tapaan teatteri-ilmaisun Teatteria tekemään -kurssin opiskelijat esittivät joulu-

juhlassa näytelmän, jonka he olivat itse käsikirjoittaneet. Tämän lukuvuoden näytelmässä 

päästiin näkemään joulunviettoa eri aikakausina niin menneisyydessä kuin tulevaisuudes-

sa.  Maalaistuvasta lennettiin sujuvasti aikakoneella avaruuteen. TI6-kurssin opettajana toi-

mi jälleen kerran Kirsi Isoranta.  

Kuvassa Nokian lukion joulujuhlanäytelmän taitava esiintyjäkaarti. Osa heistä 

on saanut kipinän harrastajateattereissa näyttelemiseen teatteri-ilmaisun 

kursseilla. Esimerkiksi Eevi Liimatainen (toinen oikealta) esiintyi tämän kau-

den Nokian Työväen Teatterin näytelmässä Isän vanha ja uusi. 
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Ambassador school  -projekti : meppivierailu  22.2.2019 

 

Nokian lukion 2. vuoden opiskelijoista koostuva ryhmä on tänä vuonna lähtenyt mukaan Euroo-
pan parlamentin sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton järjestämään Ambassador-
School Finland -projektiin. Vastuuopettajana Nokian lukiossa toimii historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori Lauri Vehkasalo. 

 

 

 

Mepit Merja Kyllönen ja Sirpa Pietikäinen 

vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin. Tilai-

suuden juonsi vasemmalla istuva opettaja 

Lauri Vehkasalo. 
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ESN Nordic Winter Activities 11.—15.2.2019 

 
 

Helmikuussa keskellä Suomen talvea or-

ganisoitiin jälleen perinteinen kansainväli-

nen talvileiri, tällä kertaa massiivisena yh-

teistyönä Ylöjärven, Kangasalan, Nokian 

sekä Pälkäneen lukioiden kanssa. Nokian 

lukio isännöi  eteläranskalaisen Gignacis-

sa sijaitsevan Saint Luis – Sainte Marie –

koulun opiskeliijoita  ja heidän opettajian-

sa. 

 Talvileiriin osallistui lähes 70-päinen jouk-

ko opiskelijoita Tampereen seutukuntien 

lukioista sekä ranskalaisten lisäksi Hollan-

nista ja Saksasta. Viikkomme alkoi perin-

teisillä suomalaisilla talvileikeillä räntäsa-

teessa suksiviisikolla hiihtäen (viisi hiihtäjää/suksipari) (kuva oikealla) . Ylöjärven jäähalli tarjosi 

onneksi suotuisammat olosuhteet luistelulle ja jääkiekon pelaamiselle. Ylöjärven lukion pihapiiris-

sä opetimme tietysti myös eurooppalaisille vieraillemme ”letkiksen” manööverit ( kuva alla). 

Viikko jatkui auringonpaisteessa hohtavien hankien keskellä Sappeen laskettelukeskuksessa 

Pälkäneen lukion isännöidessä koko porukkaa. Muutamien lastenrinteessä otettujen harjoittelu-

kierrosten jälkeen myös ensikertalaisten rohkeus alkoi kasvaa. 

Nokian lukio  järjesti vieraille upean extreme-elämyksen Alisniemessä invalidiyhdistyksen saunal-

la. Moni yllättyi hyvänolon tunteesta, jonka kyl-

mään veteen kastautuminen ja sauna saivat 

aikaan.  

Kangasalan  lukio perehdytti vieraita talvilajei-

hin  Kaupissa, jossa päästiin järven jäälle pe-

laamaan curlingia ja kokeilemaan retkiluiste-

lua. Kiivettiin myös Kangasalan Kirkkoharjun 

näkötornille katselemaan upeita maisemia, 

minkä jälkeen koko reissu olikin ”pelkkää ala-

mäkeä”, kun häntäluut ryskyen laskettiin pulk-

kamäkeä. Tämä laji taisi olla ulkomaisille vie-

raille viikon parasta ja hauskinta antia.  

Talvileirin aikana tutustuttiin myös suomalai-

seen lukioon oppitunteja seuraten sekä van-

hojen tanssien loistoa ihaillen. Ranskalaiset 

opiskelijat olivat ihmeissään suomalaisen 
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luokkakulttuurin rentoudesta ja siitä 

uskomattomasta panostuksesta, 

jonka toisen vuoden opiskelijat oli-

vat käyttäneet vanhojen tanssiaisiin 

valmistautumiseen.  

Talvileiriviikon jälkeen osallistuja-

joukko palasi normaaleihin kouluku-

vioihinsa ( kuva alla) uusia lumisia 

kokemuksia rikkaampina. ESN on 

mahtava tapa olla yhteydessä nuo-

riin muista maista ja tutustua tois-

temme kulttuureihin ja koulujärjes-

telmiin! 

 

Eveliina Kaitainen, Nokian lukion  

ESN-vastaava 

 

Ylöjärven jäähallissa kokeiltiin monia lajeja. 
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Penkkarit 14.2.2019 

 

 

Abishown jälkeen opiskelijoilla oli vuorossa penkkariajelu. 
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Wanhat 15.2.2019 

 

 

Vanhojen tansseissa nähtiin sekä hillittyä eleganssia että vauhdikasta menoa. 
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Laskettelukurssi Rukalla  20.—23.3.2019 

Koulumme jo perinteeksi muodostunut laskettelukurssi toteutettiin Rukan jylhissä maisemissa 
maaliskuun loppupuolella. Bussilastillinen oppilaita lähti matkaan keskiviikkoiltana. 

Pitkän ja koko yön kestäneen bussimatkan jälkeen saavuimme viimein perille Rönnynrantaan. 
Rönnynranta on vanha koulurakennus, joka on remontoitu muun muassa oppilasryhmiä silmällä 
pitäen, ja se sijaitsee ”turvallisen” noin puolen tunnin ajomatkan päässä Rukakeskuksen aktivi-
teeteista.  

Majoittumisen jälkeen nautimme emännän valmistaman aamupalan ja suuntasimme rinteeseen. 
Rinteessä vietimmekin sitten koko päivän, samoin kuin seuraavan päivän. Rinteet olivat loista-
vassa kunnossa ja toisena laskettelupäivänä – rinnekisapäivänä, aurinko paistoi kirkkaalta tai-
vaalta. Kolmantena päivänä oli aika ottaa suunta kohti Nokiaa. Nokialle saavuimme väsyneinä, 
mutta tyytyväisinä noin klo 01.30. 

Kaksi ja puoli päivää rinteessä, saunomiset, iltaohjelmat ja musiikinopettajamme Piia Eriksson-
Rossi maukkaat pannukakut hillolla ja kermavaahdolla höystettyinä jättivät ikimuistoisen jäljen 
meistä jokaisen kurssille osallistuneen sydämeen. 

Ensi vuonna uudestaan. 

Nina Pirttilahti, liikunnan ja terveystiedon lehtori 

 

Sää helli laskettelukurssilaisia Rukan rinteillä. 
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Tehdassaaren vierailu 20.3.2019 

 

 

 

 

Nokia-Seura tarjosi vapaaehtoisen HI5 -

kurssin opiskelijoille vierailun Tehdas-

saareen. Aluksi ryhmä sai kuulla Jukka 

Kiviluodon ja Olavi Toivolan luennon 

paikallisesta teollisuushistoriasta. Sen 

jälkeen siirryttiin tutustumaan Tehdas-

saaren ulkomiljööseen. Tilaisuuden jär-

jestivät Nokia -Seuran puheenjohtaja 

Veijo Hynninen ja sihteeri Maritta Pahl-

man. Nokian lukion vastuuopettajana 

toimi historian lehtori Paula Jalo. 
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Vaihto-oppilaiden terveiset 

I am Marie and I am from the north of Germany. I became an 

exchange student because of a YouTube video. After I watched 

it I went to my mom and said that I want to go on an exchange. I 

was allowed to take three countries and Finland was my second 

wish. There wasn’t really a reason why I wanted to go to Finland. 

It was a great experience to be an exchange student at Nokian 

lukio and I am very happy that I can stay at this school for the 

next years. I came up with the idea to stay mainly because of the 

people I got to know here. But also because of the school and 

the school system. My goals in school are obviously good 

grades and also learning Finnish. I will write English, German, 

Finnish, Swedish and religion in my examinations. 

After highschool I am planning to go to Germany and have some 

time to meet my family and friends. After that I would like to be 

an Au Pair in America or Finland. I think it’s good to study in 

Highschool because you can take yourself some time and grow up slowly and have enough time to think 

about yourself and what you will do after school. Nokian lukio is the best for me because it’s the nearest 

highschool. Currently my hobby is cheerleading. In the end I would like to tell that I am excited to stay 

here and also to get to know the new exchange students. 

Yours Marie Eismann 

Hello, my name is Lavinia and I am a German exchange 

student in Finland since August 2018. I decided to do an 

exchange year because I wanted to experience something 

new and I always loved traveling. I chose Finland because 

I have always loved winter and nature and also because I 

never really knew this country before. So it was something 

new and that was perfect for me. 

In this school I found good friends very fast and I am really 

happy here. But it was a bit hard in the beginning because 

I did not understand anything in the classes. But luckily the 

teachers and students supported me a lot, they translated 

to me what they are talking about and so I could follow the 

classes well. 

I am really happy to be in this school and that I got to 

know so many nice people. 

Lavinia Köb 
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Moi! 

My name is Csanád Posta and I am a 17 years old Hungarian 

exchange student from Romania. If I would need to describe 

myself I would most probably say that I have a brown hair and 

green eyes. But if someone would look at my inner qualities, they 

would mostly find an introverted kid who likes to read a lot and 

watch movies. I had the luck to spend the second half of my 

exchange year in Nokian Lukio and I had an amazing time. And 

most importantly I made some friends here, who I am hoping to 

have a lifelong contact with. There is only a few of them, but they 

are such nice people. Besides that, I could also observe the 

gravely different ways of the school traditions and the teaching 

systems. And if that would not be enough, I even learnt a lot in 

classes, explored the surrounding area and got the opportunity to 

participate in a math competition. Of course it does not mean 

that there were no complications with my time here, but those 

fade away compared to the things I got. Altogether I am grateful 

to have had the chance to experience this. 

Csanád Posta  

 

When I arrived in Finland last August, I didn’t know what I can 

expect. I was super excited, a bit nervous and I had some 

small goals that I could slowly reach in these couple of 

months. But I got even more than I would have ever thought. 

Instead of fitting in a strange group of people, I am part of a 

family. Instead of making friends, I found life-long relationships 

with people both from school and outside of school. And in-

stead of just learning the language, through it, I got to under-

stand the culture and the Finns’ way of thinking more. 

Everything went great in these 8 months, thanks for the amaz-

ing people around me, including friends, family and teachers. I 

think it went even better than great, that’s why I decided last 

November that I’m going to stay in Nokia for 2 more years (at 

least) and graduate from here. 

I can say that I did everything to have the best exchange year 

possible, and next year when I’m continuing my studies here, I 

will do at least this much to have the best high school years. 

When I came here, I didn’t know anyone, everything was 

strange but now I couldn’t imagine my life outside of Nokia, 

which became my second home. 

Kiitos! 

Flora Lang 
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Moi, miten menee? Minä olen Victor, olen vaihto-

opiskelija, ja minä olen meksikolainen, and I travelled 

many thousands of kilometres from my always warm 

country to this adventure, in one of the best countries 

to study and live, and I have done and learned many 

things around this experience. 

I have met amazing people, I’ve learned the cultural 

differences between the countries, and I’ve seen and 

played with snow and learned how to enjoy school. 

Believe me when I say that the Finnish schools are 

one of the best. 

A year of exchange in Finland was the best decision I 

have made. I have been a member of the family, and 

I have got to known people who surely will always be 

there for me no matter the distance – wonderful peo-

ple: many friends, great teachers and a great family. 

There have been good and bad moments in these 8 

months, but I have tried to learn from each one, and 

understand and try to adapt to this culture that is so 

different from mine, but despite all the differences I 

have enjoyed this adventure and I just want to say 

kiitos kaikille  

Victor Sanchez Micete  

 

Vaihto-opiskelijat keväisessä yhteispotretissa. 
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Jatko-opintopäivä 25.4.2019 

 

Nokian lukion entiset opiskelijat 

Henri Savolainen (ylh. vas) , Vilma 

Jokinen, Aaron Huhta  kertoivat jat-

ko-opinnoistaan yliopistossa.  
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Yritysyhteistyö lukuvuoden aikana 

 Rehtori Juha Sainio (vas.) , Jen-

ni Sironen Essity Oy:ltä, Tiina 

Vermaete kaupungin ympäris-

töosastolta, Satu Leivo Nokian 

jumppakulmalta, Jarno Sinisalo 

Pursolta ja Kirsi Isoranta yritys-

kahvilla suunnittelemassa tule-

vaa toimintaa.  

YRITYSKAHVIT 

Lukuvuoden yritysyhteistyötoiminta aloitettiin syyskuun 11. päivänä yrityskahvitilaisuudella yh-

teistyötahojen kanssa. Mukana yhteistyötoiminnassa lukuvuonna 2018—2019 olivat AcgoPower 

Finland Oy, Essity Finland Oy, Nokian Jumppakulma Oy, Purso Oy, Mainiokoti Nokia, Nokian 

kaupungin ympäristösuojeluyksikkö sekä Nokian kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut. Yri-

tyskahveilla ideoitiin yhteistyömahdollisuuksia ja sovittiin lukuvuoden toiminnan pääkohdista.  

YRITYSVIERAILUT JA TAKSVÄRKKI 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat vierailivat tiimijaksolla yhteistyöyrityksissä loka—marraskuun 

aikana. Opiskelijat tutustuivat yritysten toimintaan ja esittivät vierailujen aikana kysymyksiä tiimi-

jakson  oppisisältöihin kuuluvista asioista, esimerkiksi kielitaidon tai ympäristönsuojelun merki-

tyksestä yrityksen toiminnalle. Lisäksi osa opiskelijoista työskenteli yhteistyöyrityksissä taksvärk-

kipäivänä 28.11. ja kartutti palkkioillaan taksvärkkipäivän hyväntekeväisyyskohteiden kassaa. 

TYÖELÄMÄPÄIVÄ 

Toisen vuoden opiskelijat seurasivat 10.4. yhden koulupäivän ajan itse valitsemansa työpaikan 

tai yrityksen työntekijän työpäivää ja myös haastattelivat häntä työelämään ja koulutukseen liit-

tyvien kysymysten avulla. Opiskelijoita oli seuraamassa työpäivän kulkua myös yhteistyöyrityk-

sissämme. Työelämäpäivä ja sen raportointi kuuluivat yhtenä osana opinto-ohjauksen kurssiin 

OPA2.  
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Gingdaossa Kiinassa 8.— 15.5.2019 

 

 

Nokian lukiolla on yhteistyökoulu Kiinan Qingdaossa, joka on 8 miljoonan asukkaan suurkau-

punki. No.Middle Schoolin kanssa tänä keväänä tehty vaihto on kolmas.  Nokian lukion 9-

henkinen opiskelijaryhmä vieraili keväällä 2019 Gingdaossa. Projektin vetäjänä toimii vararehtori 

Kirsi Isoranta. Samalla matkalla on myös Tampereen yhteiskoulun lukion 14-henkinen opiskeli-

jaryhmä opettajineen. Viikon vastavierailulle Kiinasta tullaan syksyllä 2019.  

 

Matkavaroja on hankittu erilaisilla talkoilla, muun muassa kahvituksilla. Matkavalmistelujen työ-

läyttä lisäsivät myös Kiinan muuttuneet viisumikäytännöt. Kiinan suurlähetystössä jouduttin käy-

mään antamassa sormenjälkinäytteet Helsingissä asti. Matkaan pääsy ei ollut helppoa, mutta 

Pekingin koneeseen päästyä voitiin jo huokaista helpotuksesta. Seikkailu alkakoon! 

 

 

Kalligrafiaa opiskellaan Kiinan kou-

luissa. Se on kiinan kielen kirjoitta-

misen harjoittelua musteella ja 

pensselillä paperialustalle. 

Tai-chi on myös kouluaine. Sitä tehdään sekä il-

man miekkaa että miekan kanssa. Alun perin se 

on taistelulaji, ja siksi miekka on kuulunut siihen. 
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Opiskelijakunnan vuosi 

Opiskelijakunnan hallitus jatkoi toimikauttaan kesäloman jälkeen syksyllä 2018. Hallitus pääsi ko-

koustamaan parakkiin omaan uuteen tilaansa. Myös tänä lukuvuonna opiskelijakunnan ohjaava-

na opettajana on toiminut Marjo Vuori.   

Hallituksen edustus julisti koulurauhan lukion liikuntapäivänä lyhyesti ja ytimekkäästi. Syksyllä 

hallituksen tarkka tiimi pääsi myös arvioimaan tiimijakson Leijonan luola -ideointikilpailun satoa, 

ja palkitsi ansiokkaimman tiimin. Kilpailussa menestynyt idea, moikkausmaanantai, otettiin käyt-

töön heti seuraavan kuunvaihteen jälkeen, jolloin ensimmäisenä maanantaina koko Noklun väki 

tervehti toisiaan.   

Syksyllä opiskelijakunta järjesti Kuusistossa perinteiset opiskelijajuhlat, joilla pyritään paranta-

maan opiskelijoiden yhteishenkeä ja viihtyvyyttä, ja autetaan opiskelijoita sosiaalisiin kontakteihin 

myös kouluajan ulkopuolella. Juhlien teemana oli Angels And Devils, ja tapahtumassa nähtiin jäl-

leen huikeita tyylinäytteitä.  

 Opiskelijakunnan yleiskokous järjestettiin opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti 9.11. Tällöin 

hallitus esittäytyi virallisesti koko koululle ja myös uusille ykkösille. Yleiskokouksessa julistettiin 

myös uuden hallituksen haku alkaneeksi.   

Yleiskokousta keventämään hallitus kehitti muun muassa yleiskokousbingon, jonka voittajille oli 

jaossa huiman makeita palkintoja. Bingo huipentui, kun nuija lipesi puolivahingossa puheenjohta-

jan kädestä. Arto Niemistä sen sijaan ei tavattu tapahtumassa kameran kanssa.   

Syksyn mittaan opiskelijakunta järjesti muitakin tempauksia, kuten 90-lukua huokuvan ysäri-

teemapäivän ja Noklun omat pikkujoulut. Myös opiskelijakunnan kummilapseen, Tanachaihin, pi-

dettiin yhteyttä aktiivisesti. Lisäksi -- vauhdikkaan toimikauden jäljiltä -- hallitus kävi joulukuussa 

virkistäytymässä pakohuonepelissä, josta kaikki selvisivät kunnialla.   

Vuodenvaihteessa vanha hallitus viimeisteli toimikautensa, ja uusi hallitus päästettiin valloilleen. 

Puheenjohtajaksi haki kaksi ehdokasta, joista toinen ilmoitti vaalipäivänä jäävänsä pois kisasta, 

jolloin jäljelle jäänyt hakija valittiin.  

 

Roni Lehto 17B, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja 2018-2019  

 

Uuden hallituksen hyväksyttyä johtosäännöt ja uudet roolit, saatiin vuosi taas käyntiin. Ystävän-

päivän lähestyessä hallituksen luovimmat persoonat pääsivät ilmaisemaan itseään kauniilla ystä-

vänpäivä-julisteella. Julisteen tarkoituksena on rohkaista opiskelijoita kehumaan ystäväänsä kir-

joittamalla lappu ystävälleen, josta hallitus palkitsee tikkarilla.    

Myös Nokialle levisi sana kansainvälisestä ilmastolakosta, joka järjestettiin 15.3. Muun muassa 

Suomen Lukiolaisten Liiton ja UNICEF:in tukemana hallitus ajoi yksimielisesti nuorten mahdolli-

suutta oppia aktiiviseksi kansalaiseksi, joka lienee yksi lukion tavotteista. Opiskelijakunnastamme 

merkittävä osa oli kyseisenä päivänä lakossa, ja valitut hallituslaiset olivat Tampereen mielen-

osoituksessa edustamassa kouluamme.    

 

Aktiivisen kansalaisuuden teema jatkui huhtikuun alkuun asti, kun hallitus toteutti Allianssin jär-
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jestämät eduskunnan varjovaalit lukiolla. Äänestysprosentti oli poissa olleita abeja lukuun otta-

matta noin 50% ja vaalivoiton vei selkeästi SDP, seuraajinaan tasapisteissä taistelevat vihreät ja 

perussuomalaiset. Yllättävän vaalitappion kärsi kokoomus keräten vain muutamia ääniä.   

Huhtikuun lopputienoilla järjestettiin perinteinen jatko-opintoiltapäivä, jossa nähtiin opiskelijoita 

eri aloilta ja oppilaitoksista. Tällä kertaa oppilaskunta jakaantui aiempaa tasaisemmin eri alojen 

esittelyihin, minkä voi tulkita onnistumisena alojen tarjonnan suhteen.    

Hallitus on myös päivittänyt palautelaatikkonsa uuteen uskoon NokLun väreissä, minimalistisem-

malla otteella. Hallitus ilmoitti palkitsevansa palautteet sopivalla määrällä karkkeja, ja opiskelija-

kunnan arkea on piristetty karkeilla myös muun muassa pääsiäisjahdin merkeissä.    

Hallitus on tehnyt yhteistyötä kevään aikana eri toimijoiden kanssa, kuten nuorisovaltuuston, 

opiskelijahuollon, SLL: n ja Allianssin kanssa. SLL: n toukokuussa järjestettävään VISIO-

lukiolaisten ratkaisuseminaariin on kutsuttu kustakin lukiosta kaksi edustajaa keskustelemaan 

ajankohtaisista aiheista ja pohtimaan yhdessä ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. 

Innokkaimmiksi edustajiksi opiskelijakunnastamme osoittautuivat puheenjohtaja Onni-Jonatan 

Matilainen ja edunvalvontavastaava Juho Ylivakeri.    

Toukokuun loppupuolella pidetään jälleen perinteiset opiskelijajuhlat, joiden teemana on ajan-

kohtansa mukaisesti lähtölaskenta kesälomaan. Juhlien tavoitteena on kehittää opiskelijoiden 

yhteishenkeä ja viihtyvyyttä ja kannustaa opiskelijoita luomaan uusia sosiaalisia kontakteja myös 

koulun ulkopuolella.   

  

Onni-Jonatan Matilainen 17D, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja  

 

 

 

Opiskelijakunnan hallitus vasemmalta: Juho Ylivakeri, Veeti Karilainen, Onni-Jonatan 

Matilainen, Siiri Koskinen, Ella Hänninen,  Kiia Ovaska,  alarivi : Ville Karilainen, Aliisa 

Parikainen, Milja Kopsa  ja Vilhelmiina Toivola. 
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Tutorien vuosi 

Tämä vuosi tutoreiden osalta alkoi koulutuksella, jonka järjesti Mannerheimin lasten suojelu liit-
to. Sen jälkeen uudet ja vanhat tutorit kokoontuivat miettimään tulevaa vuotta ja sen tapahtumia. 
Uusi lukukausi pyörähti käyntiin ykkösten ryhmäytyksellä. Juuri lukionsa aloittaneet pääsivät tu-
tustumaan toisiinsa leikkien ja visojen avulla.   

Toisessa jaksossa olimme aktiivisesti vaikuttamassa ykkösten tiimijaksoon. Ensimmäistä kertaa 
jakso ei lähtenyt käyntiin tutulla 24h- leirillä, vaan tilalla pidettiin lyhyempi leiri, johon tutorit olivat 
järjestäneet aktiviteetteja. Ykköset pelasivat sovellettua versiota Afrikan tähdestä ja kiersivät 
ympäri koulua eri rasteilla. Halloweenin aikaan tutorit veivät ykköset pelkokertoimeen, jossa he 
saivat silmät sidottuina maistella erilaisia ruokia. Tiimijakson loppuun tutorit järjestivät jo tutun 
Amazing race- kilpailun. Tiimijakson jälkeen ykkösvuotisten vanhemmille tarjottiin kahvia ja pul-
laa vanhempainillassa.  

Olemme myös pitäneet oppitunteja yhdeksäsluokkalaisille ja kertoneet millaista lukio-opiskelu 
on. Yläasteelta on myös tullut lukiolle tutustumaan opiskelijoita, jotka pääsivät kiertämään kou-
lua ja oppitunteja. Yläasteella järjestettiin myös “rekka päivä”, eli ammattikoulun alat sekä lukio, 
esittelivät toimintaansa. Tutorit kertoivat lukio-opinnoista Kahoot-pelin avulla. Tarjosimme oppi-
laille myös karkkia.  

Kauden loppuun olemme houkutelleet uusia tutoreita joukkoomme. Uudet tutorit ovat käyneet 
myös MLL:n järjestämän koulutuksen. Nyt kaikki yhdessä olemme suunnitelleet vappu tapahtu-
maa, jossa myisimme opiskelijoille munkkeja. Tutorit ovat myös vuoden aikana käyneet silloin 
tällöin ykkösten ryhmänohjaus tuokioilla.   

Aliisa Parikainen, Cindy Mutoni ja Jussi Sainio  

 

 

 

Tutorit yhteiskuvassa. 
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Liikuntatutorien vuosi 

Lukuvuosi 2018-2019 on ollut riemun ja liikunnan täytteistä hikitutoreille. Kokoonnuimme yleen-

sä kerran viikossa suunnittelemaan ja toteuttamaan eri aktiviteetteja opiskelijoiden iloksi ja aktii-

visuuden lisäämiseksi.  

Lukukauden alussa liikuntatutorit järjestivät kaikille koulun oppilaille norsupalloturnauksen. Päivä 

alkoi hikitutorien johdolla alkujumpalla. Turnauksessa opiskelijat pelasivat toisiansa vastaan vuo-

siluokittain. Päivä oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja liikunnan täyteinen ja jopa osa opettajista 

nähtiin pelikentillä kirmaamassa. Hikitutorit olivat myös mukana järjestämässä tiimijakson ryh-

mäytymispäivää, jossa oppilaat pääsivät kokeilemaan sporttisia rasteja. 

Hikitutorien tehtävänä on lisätä aktiivisuutta koulussa, jonka takia kehittelimme useita eri aktivi-

teetteja koulupäivien keskelle. Hikitutorit järjestivät taukojumppia tuntien alussa ja tekivät myös 

yhteistyötä Nokian Kaupungin kanssa uuden liikuntahankkeen edistämiseksi. Keksimme myös 

uuden Wall of fame –konseptin, jossa opiskelijat pääsivät kisailemaan viikoittain toisia luokkia 

vastaan ja ottamaan mittaa toisistansa.   

Vuoden aikana hikitutorit järjestivät myös yhden kahvituksen ja osa heistä kävi myös esittele-

mässä toimintaamme vanhempainillassa. Tavoitteenamme liikuntatutoreina on vuosittain lisätä 

koululaistemme liikunnallisen aktiivisuuden mää-

rää ja pyrimme ottamaan oppilaiden toiveet huo-

mioon tätä asiaa kehittäessä. 

 

Jonna Sulonen, Tiiu Lehtonen, Lotta Hautamäki  

 

Liikuntatutorit Jonna Sulonen (vas), Anniina Ten-

ho, Lotta Hautamäki, Jutta Orbinski ja Janne Kor-

pihalla lukuvuoden  avauksessa. 
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Digitutorien vuosi 

Digitutorien apua tarvittiin, kun uudet opiskelijat saapuivat lukioon vasta hankittujen laitteidensa 
kanssa. Tiimijaksolla autoimme ensimmäisen vuoden opiskelijoita tiimivideoiden tekemisessä ja 
editoinnissa. Autoimme ykkösiä myös Abitti-buuttauksissa ja pidimme heille ATK-työpajoja.   
 
Koko lukuvuoden ajan pidimme viikoittain digiapupistettä, josta oppilaat voivat tulla kysymään 
apua tietokoneidensa käyttöön. Digiapupisteessä oli myös tarjolla asiantuntevaa opetusta mm. 
koodaukseen ja hakkerointiin sekä matematiikkaeditorin ja Abitin sovellusten käyttöön.  
 
Opimme samalla myös itse paljon uutta tietokoneista. Esimerkiksi Applen koneiden käyttäminen 
Abitin ja koulun ohjelmien kanssa oli jokseenkin haastavaa. Satunnaisesti autoimme myös 
Jutea sekä opettajia erilaisissa TVT-asioissa. Suosittelemme digitutorin tehtävää kaikille tie-
tokoneista kiinnostuneille opiskelijoille. Ei tarvitse olla pro, tekemällä oppii ja joka syksy uudet 
ykköset tarvitsevat apua.  
 
Hyvää kesää toivottavat  
Nokian lukion digitutorit Joona Leppänen ja Ville Välimäki   

 

Joona Leppänen (vas), Ville Välimäki, Nanna Salmela ja Meri-

Tuuli Mannonen neuvoivat opiskelijoita tietotekniikan hyö-

dyntämisessä. 



 

 

YLIOPPILAAT 2019 
 

 

Lannetta Laura 
Lannetta Luukas 
Lappalainen Elli 
Launis Sini 
Lehto Roni 
Lehtonen Helmiina 
Lehtonen Tiiu-Liinu 
Lepistö Milla 
Leponiemi Janne 
Luoto Joona 
Mettälä  Alissa 
Miller Kaisa 
Mustalahti Martta 
Mölsä Aaro-Matti 
Nieminen Oona 
Ojala Nella 
Oksanen Tiiu 
Pasanen Milla 
Passinmäki Lauri 
Pihlajaniemi Sami 
Pihlavirta Liida 
Pokkinen Ada 
Puurunen Jade 
Pääkkönen Laura 
Riikonen Viivi 
Rönkkö Eemeli 
Saarinen Annu 
Salo Laura 
Salonen Aleksi 
Santala Tuomas 
Sener Emine 
Siiranen Matilda 
Sirén Sini-Juulia 
Soltin Janina 
Sulonen Jonna 
Tamminen Ante 

Tenho Anniina 
Toivanen Annika 
Tuuva Iida 
Tynkkynen Lauri 
Tynkkynen Sonja 
Ukonaho Enni 
Vasell Kati 
Vierinen Enni 
Viitanen Jonatan 
Viitasalo Konsta 
Virkki Anu 
Virtanen Riina 
Väätäinen Viivi 
Weltzien Werner 
Yli-Lankoski Tuomas 
Yli-Pekkala Ella 
Äyräs Henna 
 
Kaksoistutkinto  
 
And Emilia 
Hakanpää Niklas 
Hasunoja Olavi 
Hautakoski Leevi 
Jokela Susanna 
Ikonen Emma 
Kivistö Joni 
Lehtonen Topi 
Leponiemi Tiia 
Leppälä Mikko 
Marikko Tuomas 
Mäkelä Otto 
Otonkorpi Annika 

Saarinen Salla 

Salo Melina 
Salo Sani 

Autio Nea 
Auvinen Katri 
Erasvuo Saara 
Eskola Maija 
Estovirta Tomas 
Haavisto Venla 
Hautamäki Lotta 
Hautsalo Aapo 
Hepokangas Tia 
Hietala Lauri 
Hirvikoski Niko 
Houni Sabriina 
Huhta Roosa 
Hyytiäinen Janina 
Ikonen Sonja 
Jalkanen Konsta 
Juutinen Janina 
Järvisalo Anna 
Karhu Aaro 
Karttinen Tuuli 
Karvanen Elina 
Kettunen Jere 
Kiiskinen Eemil 
Koivunen Sissi 
Koivuniemi Pauli 
Koponen Oskari 
Korpi Maaret 
Korpihalla Janne 
Kortevaara Nelli 
Kosonen Ella 
Kuhalampi Topias 
Lahdenranta Roope 
Lahtinen Severi 
Laihorinne Serafia 
Laine Essi 
Lamminpohja Valtteri 
Lamminsivu Niko 



 

 

STIPENDIT 
 

 

 

Nokian kaupungin talousarviosta: tunnustus hyvistä suorituksista 

1.vuoden opiskelijat (50 €)  

Saku Keski-Patola, Eetu Kilpelä, Sara Lehto, Linda Matikainen, Tommi Moilanen, Linda Nevala, Rami 

Nurmoranta, Jenna Rajahalme, Kasperi Rajalin ja Vilhelmiina Toivola 

2. vuoden opiskelijat (80 €)  

Emilia Hirvinen, Veeti Karilainen, Rasmus Mäkipää, Jere Nieminen, Essi Niiranen ja Joona Tammi 

3./4. vuoden opiskelijat (100 €)  

Saara Erasvuo, Roni Lehto, Martta Mustalahti, Milla Pasanen, Liida Pihlavirta, Annu Saarinen ja Kati Va-

sell 

 

Nokian kaupunki (60 €): menestys ylioppilaskirjoituksissa 

Venla Haavisto, Nelli Kortevaara, Essi Laine, Laura Pääkkönen, Annu Saarinen ja Annika Toivanen 

 

Nokian kaupunki (100 €): hyvä menestys lukio-opinnoissa  

 Matias Välimäki (jaettu syksyn 2018 ylioppilasjuhlassa) 

 

Nokian Enkku ry (50€): menestys englannin kielessä 

Matias Välimäki (jaettu syksyn 2018 ylioppilasjuhlassa) 

 

Nokian seurakunta (100 €) 

Vesa Wahlström ja Enni Ukonaho (jaettu syksyn 2018 ylioppilasjuhlassa) 

 

Suomen lukiolaisten liitto ja Messukeskus (800 €): lukioyhteisön eteen tehty ansiokas työ, L`Math-

matematiikkaohjelmiston luominen, erinomainen lukioura ja aktiivinen työ opiskelijakunnan hyväksi 

Roni Lehto 

 

Rehtori Simo Niinimäen stipendirahasto (” Kukka” -stipendi 250 €): positiivinen, esimerkillinen ja hyvin 

opinnoissa menestynyt opiskelija 

Kati Vasell 

 

Rehtori Aallon stipendirahasto (50€): pitkän matematiikan kevään 2019 yo-tutkinnon paras suoritus 

Roni Lehto 

 

Riemuylioppilaat 2019 (150€): eteenpäin pyrkivä, yhteistyökykyinen ja vastuuntuntoinen ylioppilas  

Alissa Mettälä 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nokian yhdistys ry (Unto Saha -stipendi 250 €):  

opiskelijan sosiaalisesti avoin, yhteisvastuuta, inhimillisyyttä ja suvaitsevaisuutta kantava toiminta opiske-

lun aikana 

Maija Eskola 

 

Tampereen teknillisen yliopiston Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto (200 €):  

pitkän matematiikan laudaturin saanut ylioppilas 

Roni Lehto ja Liida Pihlavirta 

 

Patria (200 €): erinomainen opintomenestys ylioppilaskirjoituksissa sekä lukio-opinnoissa ja opiske-



 

 

STIPENDIT 
 

 

 

lijan osoittama poikkeuksellinen motivaatio sekä lahjakkuus pitkässä matematiikassa ja fysiikassa 

Saara Erasvuo ja Liida Pihlavirta 

 

Nokian Uutiset (100 €): paras ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tulos 

Roni Lehto 

 

Agco Power (100 €): matematiikassa ja fysiikassa menestynyt opiskelija 

Aleksi Salonen 

 

Nokian seurakunta (100€): toiminnallaan edistänyt opinnoissa jaksamista, koulussa viihtymistä ja 

kokonaisvaltaista hyvinvointia kristillisen lähimmäisenrakkauden hengessä  

Janne Korpihalla 

 

Nokian seurakunta (100€):  ainereaalin paras tulos evankelis-luterilaisen uskonnon ylioppilaskokees-

sa 

Werla Pasto 

 

Nokian kaupungin vapaa-aikajaosto (100€): musiikin opinnoissa menestynyt  

Ante Tamminen 

 

Nokian Nuortenpuolesta ry (100 €): opinnoissaan hyvin menestynyt ja esimerkillinen nokialainen 

ylioppilas 

Roosa Huhta 

 

Soroptimist International Nokia (150 €): myönteinen, sosiaalisesti vastuuntuntoinen, aikaansaava 

ja eteenpäin pyrkivä Nokian lukion päättävä tyttö 

Jonna Sulonen 

 

Aito Säästöpankki (50€):  

Lauri Hietala (kehittyminen opiskelijana) ja Serafiina Laihorinne (yhteishengen rakentaminen sekä kiin-

nostus talouteen ja yhteiskunnallisiin asioihin) 

 

LC Nokia Siuro (50 €):  

Roosa Koivu (jaettu syksyn 2018 ylioppilasjuhlassa), Severi Lahtinen, Helmiina Lehtonen ja Viivi Väätäi-

nen 

 

Nokian Enkku Ry (50€): menestys englannin opiskelussa  

Martta Mustalahti 

 

Nokian Venäjä-Seura ry (50 €): menestys venäjän ylioppilaskokeessa 

Maaret Korpi 

 

Nokian yrittäjät ry (50 €): yrittäjähenkinen opiskelija 

Anniina Tenho 

 

Nokian Uutiset (lehtikerhostipendi) 
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Lotta Ellä, Roni Lehto, Martta Mustalahti ja Alissa Parikainen 

 

Purso Oy (kesätyöpaikka): matemaattisesti lahjakas opiskelija 

Roni Lehto ja Sami Pihlajaniemi 

 

 

Matemaattisten aineiden liitto MAOL ry (Pro Mathematica –mitali): tunnustus erityisen harrastuksen  

osoittamisesta ja menestymisestä  fysiikan opinnoissa 

Roni Lehto 

 

Matemaattisten aineiden liitto MAOL ry (Pro Mathematica –mitali): tunnustus erityisen harrastuksen  

osoittamisesta ja menestymisestä  matematiikan opinnoissa 

Roni Lehto ja Liida Puhlavirta 

 

Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen (lehden vuosikerta): menestys kemian opinnoissa 

Roosa Huhta, Veeti Karilainen, Silja Koskinen ja Rasmus Mäkipää 

 

Long Play-lehti (lehden vuosikerta): tiedonhaluinen ja utelias opiskelija 

Nea Autio 

 

Tiede-lehti (lehden vuosikerta) 

Roni Lehto 

 

Psykologian opettajien liitto (Psykologia-lehden vuosikerta) 

Martta Mustalahti 

 

Uusiouutiset-lehti yhteistyökumppaneineen ( lehden vuosikerta) 

Tuomas Isoranta ja Eero Toivola 

 

Sverige kontakt i Finland (kirjapalkinto)  

Saara Erasvuo 

 

Pohjola-Norden (kirjapalkinto) 

Milla Asell 

 

Nokian lukio (pöytäkello): lajinsa mestari (vähintään Suomen mestari) 

Sara Lehto ( brasilialainen jujutsu) Ville-Valtteri Salonen (triatlon) ja Miro Talvitie ( lentopallo) 

 

Kiitokset kaikille stipendien ja palkintojen lahjoittajille! 

 

 



 

 

LUKUVUODEN TAPAHTUMIA 

 

Tapahtumakalenteri lukuvuonna 2018-2019   

 

    

JAKSO 1   

9.8  Lukuvuosi alkoi 

22.8  Ryhmäytys-, lukuvuoden avaus- ja liikuntapäivä 

27.8   Opiskelijoiden ja lukion henkilökunnan valokuvaus 

28.8  Opiskelijoiden ja lukion henkilökunnan valokuvaus 

11.9   Vanhempainilta ykköset 

17.9  Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: äidinkieli, lukutaidon koe 

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

21.9  Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: uskonto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 

24.9  Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

25.9  Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: äidinkieli, kirjoitustaidon koe 

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

28.9  Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

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

JAKSO 2   

1-14.10 Lukion valtakunnallinen datatähti -kilpailu Internetissä 

15-19.10 Syysloma 

26.10  1. jakson uusintakoe 

29.10  Lukion valtakunnallinen kemiakilpailu 

31.10  Lukion valtakunnallinen matematiikkakilpailu 

2.11  Lukion valtakunnallinen fysiikkakilpailu 

13.11  Vanhempainilta kakkoset ja abit   

JAKSO 3   

28.11 Päivätyökeräys. Studiamessut 

5.12 Itsenäisyys- ja yo-juhla 

6.12 Itsenäisyyspäivä 

14.12 2. jakson uusintakoe 

21.12 Syyslukukauden päätös 

22.12-6.1 Joululoma 

22.1 Lukioesittelyilta  

JAKSO 4   

14.2 Penkkarit 

15.2 Vanhojen päivä 



 

 

TOUKOKUU 
 

 

 

 

 

21.2 3. jakson uusintakoe 

25.2-1.3  Talviloma 

12.3 Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: äidinkieli, lukutaidon koe 

14.3 Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

15.3 Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

18.3 Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: toinen kotimainen kieli, ruotsi 

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

22.3 Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: äidinkieli, kirjoitustaidon koe 

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

28.3 Yo-kirjoitusten kirjallinen koe: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto  

JAKSO 5  

16.4 4. jakson uusintakoe 

19.4 Pääsiäinen 

22.4 Pääsiäinen 

1.5       Vappu 

30.5     Helatorstai 

1.6       Yo-juhla 

5.6       5. jakson uusintakoe 

 

    

  

    

 

 

 

 



 

 

ILMOITUSASIAT 

  

 

Lukuvuoden 2018-2019 viimeinen uusintakoe pidetään 5.6. klo 9.00 alkaen. 

  

Uusi lukuvuosi alkaa 8.8.2019 

 ensimmäisen vuoden opiskelijoilla klo 10:00 

 muilla klo 11:00 

  

Kanslia on suljettu 28.6.—5.8.2019 .  

 

  

SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET 

 

            

Kirjalliset kokeet (alkamisaika klo 9.00) 

Ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia,  

                 portugali, latina, saame  

Ke 18.9. äidinkieli, lukutaidon koe 

Pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä )   

Ma 23.9. saamen äidinkielen koe 

Ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

To 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 

Pe 27.9.    toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

Ti 1.10. äidinkieli, kirjoitustaidon koe 

To 3.10.    uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto  

 



 

 

Tekijä: Kati Vasell 16C 


