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Etukannen työ: Inkeri Konttinen  18B 



 

 

REHTORIN KATSAUS 
 

KATSAUS LUKUVUOTEEN 2019- 2020 

Lukuvuodelle 2019 - 2020 asetetut keskeiset tavoitteet toteutuivat. Opiskelijoille suunnatun asiakastyytyväisyysky-
selyn tulokset olivat erittäin hyvät.  

 

Lukuvuoden alussa lukion opiskelijamäärä oli 357. Lukion aloitti 128 uutta opiskelijaa. 

 

83 opiskelijaa suoritti lukuvuonna 2019 - 2020 ylioppilastutkinnon.  Näistä 6 sai ylioppilastutkintotodistuksen ja 
lukion päättötodistuksen syksyllä 2019.  

 

Koronaepidemia aiheutti kevätlukukaudella merkittäviä muutoksia lukion toimintaan. 
Yli puolet kevätlukukaudesta opiskeltiin etänä ja kaikki keväälle suunniteltu kansainvälinen toiminta jouduttiin pe-
rumaan. Ylioppilaskirjoitusten aikataulua tiivistettiin, mikä lisäsi abiturienttien jo muutenkin stressaavaa kirjoitus-
ten aikaa. 

 

Keskeisten yhteistyökumppanien kanssa on jatkettu hyvin toiminutta yhteistyötä. Kaksoistutkintoa on nyt toteu-
tettu Tampereen ammattiopiston kanssa neljä lukuvuotta. Lukuvuoden alussa kaksoistutkinnon opiskelijoita oli 59. 
Keväällä 2020 kaksoistutkinnon 8 opiskelijaa suoritti ylioppilastutkinnon. Tampereen kesäyliopiston kertauskurs-
seille on osallistunut Nokian lukion opiskelijoita, ja aktiivinen seudullinen toisen asteen yhteistyö on tuottanut hy-
viä tuloksia.  

 

Urheiluluokkatoiminta on vakiinnuttanut asemansa Nokian lukiossa. Lukuvuonna 2019 -2020 urheiluluokilla opiske-
li noin 50 urheilijaa. Ohjatut aamuharjoitukset järjestettiin jalkapallossa, jääurheilussa, koripallossa ja salibandyssä 
yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.  

 

Uuden lukiokiinteistön suunnittelutyö on saatu lähes valmiiksi ja suunnittelutyöhön ovat lukion henkilökunnan li-
säksi osallistuneet opiskelijakunnan edustajat. Uuden lukion on määrä valmistua kesäkuussa 2022.  

 

Oppilaskunnan ja tutoreiden toiminta on ollut aktiivista. Tapahtumat ja teemapäivät ovat tuoneet vaihtelua koulu-
työhön. 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 toukokuun 30. päivänä 2020 

 

Juha Sainio 



 

 

HENKILO KUNTA 
 

 

SAINIO JUHA, FM, rehtori 
KORVANEN HANNELE, FM, apulaisrehtori 
TEIRI LIISA, FM, vararehtori 

 

ANSIO TUIJA, koulusihteeri 

 

KANGASNIEMI PÄIVI, ruokapalveluesimies 
HEIKKILÄ TAIJA, ruokapalvelutyöntekijä 
LEHTINEN TUIJA, ruokapalvelutyöntekijä 
RIEKKOLA MIRJA, kokki 
VIERTOKOSKI TUULA, ruokapalvelutyöntekijä 
 
 
 
MÄKINEN JUHA, kiinteistönhoitaja 
 
RUUSKA JUHA-PEKKA, tekninen tuki 
 
HONKANEN EIJA, laitoshuoltaja 
MYLLYMAA KIRSI, laitoshuoltaja 
ÅGREN RIITTA, laitoshuoltaja 
 
 
OJALA SANNA, terveydenhoitaja 
 
 
LEHTINEN SALLA-MARIA, kuraattori 
TUOMAALA LAURA, koulupsykologi 



 

 

HENKILO KUNTA 
 

Opettajat 

ATTILA URSULA, FM, lukion lehtori 
englanti 
 
ERIKSSON-ROSSI PIIA, FM, perusasteen  ja 
lukion yhteinen lehtori 
musiikki 
 
HEISKANEN ALEKSI, FM,  
fysiikka, matematiikka, tietotekniikka 
 
ISORANTA KIRSI, FM, lukion lehtori 
äidinkieli ja kirjallisuus, teatteri-ilmaisu 
vuorotteluvapaalla 1.2.2020 asti 
 
JALO PAULA, FM, lukion lehtori  
äidinkieli ja kirjallisuus, historia 
 
JOKINEN ANU, KM, lukion lehtori  
opinto-ohjaus, erityisopetus 
 
JÄRVINEN LEENA, FM, lukion lehtori,  
biologia, maantiede, terveystieto 
virkavapaalla  lukuvuoden 2019-20 
 
KAITAINEN EVELIINA, FM, lukion lehtori , 
englanti, venäjä 
 
KELLBERG ANNI, FM, lukion lehtori 
matematiikka, kemia 
virkavapaalla  5.2.2020 alkaen 
 
KORVANEN HANNELE, FM, lukion lehtori 
matematiikka, apulaisrehtori 
 
LAAKSO HARRI, LitM, perusasteen ja lukion 
yhteinen lehtori 
liikunta 
 
LEINONEN KAISA, FM, lukion lehtori 
biologia, maantiede 
 
MÄÄTTÄ KRISTIINA, FM, kaksoistutkinto 
matematiikka 
 
NIEMINEN ARTO, FM, lukion lehtori  
fysiikka, matematiikka 
eläkkeelle 1.12.2019  
 
PAANANEN REETTA, FM 
biologia, maantiede,  terveystieto 
Leena Järvisen sijainen 
 
 
 

PARKKINEN JUKKA, FM, lukion lehtori 
matematiikka 
 
PELTONEN JANNE, FM, kaksoistutkinto 
äidinkieli 
 
PESSI SATU, FM, lukion lehtori 
ruotsi, espanja, 
eläkkeelle 1.12.2019 
 
PIRTTILAHTI NINA, LitM, lukion lehtori 
liikunta, terveystieto 
 
OJALEHTO JENNA, FM 
matematiikka, kemia 
Anni Kellbergin sijainen  5.2.2020 alkaen 
 
RÖPPÄNEN SEPPO, FM, lukion lehtori  
ruotsi 
 
SALONEN KEIJO, FM, lukion lehtori  
fysiikka, kemia, matematiikka 
 
SJÖBERG RAMONA, FM 
äidinkieli, kirjallisuus 
Kirsi Isorannan sijainen 1.2.2020 asti 
 
TEIRI LIISA, FM, lukion lehtori  
englanti, vararehtori 
 
TIAINEN LEENA, FM, lukion lehtori  
saksa, ruotsi 
 
VEHKASALO LAURI, FM, lukion lehtori 
historia, yhteiskuntaoppi 
 
VESAMAA HELI, TaM, perusasteen ja lukion yhtei-
nen lehtori 
kuvataide 
 
VILJAKAINEN TIIA, KM , lukion lehtori  
opinto-ohjaus 
 
VUORI MARJO, FM, lukion lehtori 
uskonto, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto 
 
VUORINEN EIJA, FM, lukion lehtori 
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, teatteri-ilmaisu 
 



 

 

OPISKELIJAT 
 

 

19D Eveliina Kaitainen 

Amorini Jacopo, Flygare Mariela, Hakkarainen Viivi, Halkio Vilja, Harju Sofi, Havunen Venny, Heino Moona, Helmi-

nen Janika, Hokkala Heidi, Ilomäki Sini, Immonen Aarni, Juurinen Vilja, Järvinen Mari, Koivula Anni, Koivumaa Henri, 

Koskiluoma Milena, Koskinen Viivi, Laine Alexandra, Lehtinen Otso, Lier Annabelle, Malm Samuel, Mäkelä Olli, Nie-

melä Henri, Pajukoski Maija, Radke Lara, Sada Clerie, Simon Paul, Tikanniemi Tuukka 

19E Paula Jalo 

Eljaala Rita, Haapasalo Henna, Hietaniemi Emma, Hynninen Salla, Isopahkala Onni, Kaitala Emma, Karppinen Ven-

la, Kurka Anita, Köykkä Veeti, Leskinen Lauri, Ojala Laura, Penttilä Iiris, Ruohonen Emma, Salonen Tilhi, Tannermaa 

Isabella, Tuuva Siiri, Vehmassalo Matias, Vihervä Fanni, Viitala Neea 

19C  Leena Tiainen 

Ala-Salmi Miika, Haavisto Ronja, Hautsalo Reetta, Hiekkataipale Veikka-Santeri, Ikonen Eetu, Järvenpää Joona, 

Järvinen Aleksi, Lehto Siiri, Leikko Ilona, Leponiemi Olli, Mead Topias, Mikola Milja, Nikula Aamos, Ojala Lasse, Olli 

Elmo, Paloviita Pyry, Patrikainen Vilma, Perttala Niko, Piirtola Peetu, Raatikainen Valtteri, Rantala Teemu, Rosen-

berg Janina, Sairiala Arttu, Särkkinen Julia, Ylisiurunen Elias, Ylä-Kotala Jenna 

19B Jukka Parkkinen 

Abdulkadir Saara, Autio Wiljami, Hakulinen Miro, Huuska Aapo, Kalliomäki Ukko, Kirjanen Jasu, Kytö Markus, Kytö-

läinen Jalmari, Lahtinen Niko, Miller Katja, Mäkinen Mikael, Nieminen Essi, Niiranen Milla, Nylund Kamilla, Paaso 

Emmi, Parkkila Emilia, Paso Julius, Poso Anna, Rahkonen Juha, Rantala Viljami, Rinne Alvari, Sarjanen Anniina, 

Seppänen Teemu, Tapanainen Onni, Turunen Emma, Vesa Aada, Viitaniemi Petteri, Vilén Emmi, Ylitolva Niklas 

19A Anu Jokinen 

Aalto Jere, Ahonen Oona, Alanne Emma, Autioniemi Adenka, Erasvuo Sakari, Forssell Tapio, Fredman Remo, Heik-

kilä Niko, Hyytiäinen Elias, Koskinen Eerika, Kuusivaara Saara, Lahtinen Vertti, Luukko Leevi, Mettäjä Karo, Mylly-

nen Aino, Mäkelä Oona, Mäkipää Joonatan, Mäkisalo Elmeri, Naskali Leevi, Niemi Nea, Nygren Aleksi, Onkalo Anni, 

Pirilä Saija, Pärssinen Joel, Rantanen Onni, Rekonius Rony, Salonen Aino, Toiva Joona, Tommila Juho, Veikkola 

Aleksi  

19K Janne Peltonen 

Ahvenvaara Aliisa, Altun Sakira, Anttila Henry, Forsström Sonja, Haukijärvi Iina, Haume Jonte, Helassalo Tommi, 

Kallio Jasmin, Kautto Teemu, Laaksonen Arttu, Lamminen Waltteri, Lauri Anastasia, Markkanen Vili, Mäensivu Nel-

la, Niemelä Aino, Pirttilahti Matias, Pohjola Eetu, Puranen Antti, Reunamäki Juho, Riihimäki Severi, Roslöf Tommi, 

Saarinen Petrus, Soitiala Oskari, Suokas Jimi, Taslim Hadi, Teisko Ann-Mari, Toivainen Olli, Viljanen Neea, Ylivakeri 

Antti, Äärilä Juuso 



 

 

OPISKELIJAT 
 

 

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, 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, Saarijärvi Inka, 

Saarinen Juuso, Saastamoinen Lotta, Santala Antti, Stenvik Henna, Taivalmäki Joanna, Talvitie Miro, Tero Walma, 

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

18C Nina Pirttilahti 

Hakanpää Katriina, Hautakoski Ida, Helminen Misa, Immonen Aslak, Joki Eetu, Juutilainen Veeti, Kettula Kiia, Koi-

visto Janne, Laakso Oskari, Lehikoinen Eemeli, Lehto Sara, Lähteenmäki Leevi, Manner Manu, Mikola Eero, Neva-

lainen Aaron, Niemelä Eeli, Nummela Eeti, Raitanen Rasmus, Rajahalme Jenna, Rautanen Enni, Roschier Jaakko, 

Saarinen Miki, Sainio Tuomas, Salonen Ville-Valtteri, Tenho Oskari, Toivonen Jani, Turunen Matias, Valkama Akse-

li, Valkolehto Tommi, Wikström Roope, Yli-Korpela Juuso 

 

18D Kaisa Leinonen 

Eisman Marie, Haveri Una, Huuska Laura, Hämäläinen Joona, Jaakkola Ninna, Kaitala Iida, Kallio Netta, Komppa 

Lassi, Kopsa Milja, Koskinen Siiri, Kuhanen Niko, Lahti Emilia, Lang Flora, Laurila Siiri, Lehtonen Emma, Maijanen 

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

Iida, Pukkila Martti, Pukuri Kalle, Sivula Eero, Webb Bertta 

18K Janne Peltonen 

Karo Nelli, Ketola Julius, Kolehmainen Vili, Lahti Peppi, Pimiä Neea, Suonkanta Tiia, Tuominen Ville 

 



 

 

OPISKELIJAT 
 

 

17D Satu Pessi / Liisa Teiri 

Kinnunen Juulia, Kuusisto Joel, Lehtonen Sanni, Luoto Sara, Niiranen Olli, Nurmi Nooa, Palonen Daniil,  Pihlava 

Anssi, Rautee Charlotta, Sainio Jussi, Sorri Vilma, Turunen Helmi, Vuorenoja Ville, Vänttinen Hilja, Ylivakeri Juho 

17J Tiia Viljakainen 

Ahonen Antti, Haapasalo Lenni, Halonen Viljami, Hokkanen Jani, Järvinen Essi, Kahrama Essi, Kivimäki Linda, Koi-

vula Väinö, Laakso Anna, Matilainen Onni-Joonatan, Moilanen Tuomas, Palonen Taru-Anna, Parikainen Aliisa, Rit-

vanen Viljami, Saarinen Riku, Sillander Meri, Tammi Joona, Tuomisto Atte, Verho Janne, Äärinen Annika 

17A Marjo Vuori 

Ahonen Emma, Ahonen Saga, Asell Milla, Grönroos Sini, Hakkarainen Kaisa, Hilden Kaisa, Hyytiäinen Niko, Isoran-

ta Tuomas, Koskinen Silja, Lähde Sini, Metso Helmi, Mäkinen Karoliina, Mäkipää Rasmus, Nenonen Maiju, Nuotta-

järvi Elias, Paalanen Vilma, Pasto Werla, Rastas Esa, Rissanen Siiri, Roslöf Miikka, Saarinen Arttu, Särkijärvi Sofia, 

Talja Roosa, Tapanainen Iines, Toveri Totte, Tyven Camilla, Välimäki Ville 

 

17B Keijo Salonen 

Kallio Joonas, Kallioniemi Kosti, Kekki Kiia, 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, Va-

javaara Markus, Vormisto Eemil 

 

17C Juha Sainio 

Arpula Katariina, Björkqvist Joonatan, Haaranen Essi, Hiitelä Roni, Hirvinen Emilia, Hänninen Ella, Hänninen Joona-

tan, Ilomäki Olli, Karilainen Veeti, Karilainen Ville, Lehtinen Kalle, Mutoni Cindy, Ojala Lena, Ovaska Kiia, Pöyhtäri 

Aaro, Talvitie Jutta, Toivola Eero, Virtanen Arttu, Vänttinen Wihtori 

17K Janne Peltonen 

Ahonen Samuel,  Haapala Justus, Helassalo Antti, Kangasniemi Veeti, Kilpi Lasse, Koskinen Senni, Lauri Tessa, 

Mattila Joona, Mikkola Anni, Parkkali Jesse, Raippalinna Juho, Rautee Rasmus, Siuvo Matias, Vallinen Panu, Väli-

mäki Teemu 



 

 

ELOKUU 
 

Ryhmäytys lukion aloittaville 9.8.2019 

 

 

 

 

Lukion aloittavat pääsivät heti tutorien järjestämän ryhmäy-

tyksen makuun. 

Rita Eljaala tutori Siiri Koskisen ryhmäytyk-

sessä. 



 

 

ELOKUU 
 

Lukuvuoden avaus- ja liikuntapäivä 21.8.2019 

 

 

Liikunnanopettaja Nina Pirttilahti tarjosi  

runsaan lajikirjon, josta jokainen sai  valita 

omansa. 

Pareittain pelattu ryhmien väli-

nen norsupalloturnaus tarjosi 

vauhtia ja vaarallisia tilanteita.  



 

 

ELOKUU 
 

Lukuvuoden avaus- ja liikuntapäivä 21.8.2019 

 

 

Eeli Nummela (vas), Veeti Juutilainen, 

Elias Mattila, Eemeli Lehikoinen, Niki 

Saarinen ja Jaakko Rochier muodostivat 

voittoisan Meisselit-joukkueen saliban-

dyturnauksessa. Joukkueessa pelasivat 

myös Aaron Nevalainen ja Eeli Niemelä. 

 

Halukkaat pääsivät Varalan  

flow park –seikkailuradalle. 

Niin omat opiskelijat kuin kiinalaiset vie-

raatkin kokeilivat suppailua Vihnusjärvel-

lä. 



 

 

ELOKUU 
 

Yhteistyötä kiinalaisten kanssa 

 

 

Viime keväänä, nyt jo kolmannen kerran, Nokian lukion opiskelijat pääsivät osallistumaan vaihtoprojektiin kiinalai-

sen koulun kanssa. No.Middle School on Nokian lukion yhteistyökoulu, joka sijaitsee Qingdao-nimisessä suur-

kaupungissa Kiinassa. Kaupunki koostuu kahdeksasta miljoonasta asukkaasta. Nokian lukion opiskelijat pääsivät 

keväällä viikoksi vierailemaan Kiinaan sekä No.Middle School:iin. Mukana projektissa oli yhdeksän Nokian lukion 

opiskelijaa sekä lehtori Kirsi Isoranta. Myös Tampereen yhteiskoulun lukion ryhmä opettajineen osallistui vaih-

toon. Maanantaina 19.8 saapuivat kiinalaiset vuorostaan tutustumaan suomalaiseen kouluun. Kiinalainen ryhmä 

oli innoissaan Nokian lukion välipala-automaateista. He selittivät koulujemme eroavaisuuksia ja ihmettelivät lyhyi-

tä päiviämme. Kiinalaisissa kouluissa saattaa opiskella tuhansia oppilaita. Opiskelijat myös asuvat kouluissa ja 

saattavat nähdä perheitään vain kaksi kertaa kuukaudessa.  

Saku Keski-Patola osallistui keväällä vaihtoprojektiin ja toimi syksyllä isäntänä Wan Jiajun -nimiselle kiinalaiselle. 

Isäntänä hän toimi kuusi päivää ja kertoi sen olleen mahtava kokemus. ”Kaiken kaikkiaan reissu oli onnistunut ja 

mukava”, Keski-Patola kommentoi reissusta Kiinaan.  

Kiinan reissuun oli valmistauduttu todella hyvin. Lukio oli valmistanut esitelmän matkaanlähtijöille, jotta he tietäi-

sivät, mitä kaikkea he tarvitsevat mukaansa. Matkalaukkuun laitettiin muun muassa vessapaperia, käsidesiä sekä 

lahjoja kiinalaiselle isäntäperheelle. Ryhmä keräsi rahaa matkaan leipomalla ja myymällä leivonnaisia erilaisissa 

konserteissa ja tapahtumissa. 

”Matka oli monien suomalaisten mielestä jossain vaiheessa rankka, mutta minä pidin sitä mahtavana. Nautin jo-

kaikisestä hetkestä siellä. Matka oli ikimuistoinen, ja vaikka se kestikin vain viikon, sain sieltä täysin uudenlaisia 

kokemuksia ja opin näkemään uuden, ihmeellisen kulttuurin”, Nokian lukion entinen vaihto-oppilas Victor Micete 

kommentoi matkasta. 

Ensimmäisinä päivinä ryhmä tutustui isäntäperheisiin sekä uuteen kouluunsa. Koulu oli järjestänyt retkeläisille 

erilaista tekemistä, kuten Tai Chi -tunteja. Ryhmä pääsi kiertämään kiinalaisia nähtävyyksiä ja kiipesi myös Kiinan-

muurille. Maanantaina ryhmä joutui jättämään hyvästit Kiinalle sekä uusille kavereilleen.  

Aliisa Parikainen, Nokian lukion lehtikerho 

Nokian lukion opiskelijat pääsivät osallistumaan 

No.Middle Schoolin kalligrafiatunnille Kiinassa.  

 



 

 

SYYSKUU 
 

Onni Rantasen luontokuvia 

 

Nokian lukion opiskelijalla Onni Rantasella oli Kerholassa valokuvanäyttely 6.9. - 6.10. 
2019. Kaakkurin huuto - Nokian luonto ja sen siivekkäät -näyttelyssä oli esillä Onnin ku-
vaamia lintukuvia, joista suurin osa on kuvattu Nokialla. Kuitenkin teerisarja, jolla Ranta-
nen palkittiin vuonna 2018 kansainvälisessä nuorten luontokuvakisassa, on kuvattu muu-
alla. Onni on harrastanut lintuja ja niiden kuvaamista 9- vuotiaasta lähtien. Kuvillaan Ran-
tanen haluaa kertoa tarinoita ja välittää tunnelmia. Näyttelyn nimikuva Kaakkurin tanssi 
välittää pariuskollisen ja samalla järvellä pesivän linnun soidintanssin.  



 

 

LOKAKUU 
 

Tiimijakso 

 

 

Tiimijakso alkoi leikkisästi tarkkuuskil-

pailulla. 

Nokian lukion entinen opiskelija koripalloilija Shawn Hopkins kertoi urheilun ja 

opiskelujen yhteensovittamisesta. 

 

 



 

 

LOKAKUU 
 

Tiimijakso 

 

 

 

Matkamessujen järjestäminen kuuluu perinteisesti tiimijaksoon. 

Tiimijakso päättyi värikkääseen ja leikkimieli-

seen Amazing race– kisaan. Katja Miller , Ven-

ny Havunen, Onni Isopahkala, Joona Järven-

pää ja Emmi Vilén muodostivat voittoisan 

joukkueen. 

 



 

 

 LOKAKUU 
 

Opintomatka Strasbourgiin ja Euroscola 22.10—26.10.2019 

  

Viime vuonna aloitettu Ambassador School -hanke sai päätöksensä Euroopan parlamentis-

sa. Hankkeessa mukana olleet opiskelijat matkustivat lokakuussa  Ranskaan, Strasbourgiin. 

Matkalla tutustuttiin kaupunkiin, sen historiaan ja nähtävyyksiin. Matka huipentui parla-

mentin tiloissa järjestettävään Euroscolaan, missä yli 500 toisen asteen opiskelijaa  Euroo-

pasta kokoontui tutustumaan parlamentin toimintaan sekä keskustelemaan EU:n ajankoh-

taisista aiheista. Mukana oli 17 opiskelijaa sekä opettajat Liisa Teiri ja Lauri Vehkasalo.  

. 

 

Nokian lukio ryhmä pääsi tutustu-

maan parlamentin sisäpihaan sekä 

osallistumaan parlamentin järjestä-

mään Euroscola-päivään.  



 

 

MARRASKUU 
 

Opiskelijatoimintaa 

 

Nokian lukio oli mukana Tampereella 7—8.11. järjestetyssä Visiojunior-innovointikilpailussa. Lukiolta lähti mukaan 
kaksi kuuden hengen tiimiä, jotka koostuivat kilpailuun vapaaehtoisesti mukaan lähteneistä opiskelijoista. Ryh-
mien tehtävänä oli laatia ravintolaketju Oksa Fried Chickenille uusi  laajennussuunnitelma, joka lisäisi myös brän-
din tunnettavuutta. 

Voittoa ei tällä kertaa kisassa tullut, mutta opiskelijat kokivat tapahtuman opettavaiseksi ja hauskaksi kokemuksek-
si.  

Nokian lukiosta mukana olivat  Alkula Sylvi, Kaitala Emma, Malm Aleksi, Mäkisalo Elmeri, Nurmoranta Rami, Ranta-
la Viljami, Salonen Tilhi, Santala Antti, Stenvik Henna, Talvitie Miro, Toiva Joona ja Ylitolva Joonas 

Opiskelijakunta kokoontui sääntömääräiseen yleiskokoukseen 15.11. 2019. 

Tampereen vanha teollisuusmiljöö tarjosi 

nuorille innovaattoreille inspiroivat kehyk-

set.  



 

 

MARRASKUU 
 

Flamenco visions -konsertti 27.11.2019 

 

 

 

Kerhokeskuksen vuosittain tarjoaman konsertin antina oli tällä kertaa  Flamenco Visionsin  

tanssiesitys. Esityksessä kohtaavat espanjalainen flamencotanssi ja –musiikki sekä video-

taiteen moderni visuaalisuus. Ryhmään kuuluvat Elina Robinson (tanssi), Juho Koskimies 

(kitara), Anna Murtola (laulu), Christopher Rodulfo (perkussiot) ja Christian Robinson 

(videotaide). 



 

 

JOULUKUU 
 

Ylioppilas– ja itsenäisyysjuhla  5.12.2019 

 Nokian lukion syksyn 2019 ylioppilaat 

vasemmalta Autio Antti-Eemil, Erola 

Alona,  Orbinski Jutta, Rajamäki Milla ja  

Vänni Ville, joka valmistui Tampereen 

aikuislukiosta.  

 

 

 

Abiturientti Minea Leppänen luovutti vete-

raanijärjestöjen vaaliman vapauden viestin 

seuraavalle ikäryhmälle. 



 

 

JOULUKUU 
 

Syyslukukauden päätös 20.12.2019 

 

  

Ella Hänninen ja Veeti Karilainen juonsivat 

syyslukukauden päätösjuhlan. 

Musiikista vastasi lukion oma orkesteri: Aino Myllynen, Tilhi Salonen, Lauri Leskinen, Sii-

ri Lehto, Milena Koskiluoma, Onni Rantanen , Pyry Paloviita ja Arttu Sairiala. 

 



 

 

HELMIKUU 
 

Penkkarit 6.2.2020 

 

 

 

Tredun kaksoistutkintolaisia ryhmän-

ohjaansa Janne Peltosen kanssa. 

Auditoriossa nähtiin vauhdikasta me-

noa ja värikästä pukeutumista. 

 

 

  

Neea Mäkinen ja Essi Haaranen olivat abiuu-

tisten ankkureita. 



 

 

HELMIKUU 
 

Penkkarit 6.2.2020 

 

 

Sää suosi abien penkkariajelua, joka keräsi runsaasti innokasta yleisöä.  



 

 

HELMIKUU 
 

Vanhojen päivä 7.2.2020 

 

 

 

 

Pojatkin pistivät jalalla 

koreasti. 

Nina Pirttilahden ahkeran 

harjoittamisen tulos näkyi 

harmonisena esityksenä. 



 

 

MAALISKUU 
 

Yo-kirjoitukset jatkuivat koronasta huolimatta. 

 

 

Taas on se aika vuodesta, kun Nokian lukion abiturientit hikoilevat ja ottavat itsestään kaiken irti ylioppilaskirjoi-

tuksissa. Tänä vuonna lisäjännitystä on tuonut nyt juuri pinnalla oleva COVID-19 eli koronavirus. Se on vaikuttanut 

kaikkiin Suomen ylioppilaskokelaisiin siten, että koeaikatauluja on tiivistetty. Tämä on aiheuttanut monelle koke-

laalle paljon stressiä ja sotkenut monen suunnitelmia. Koulun oppilaat elävät muutenkin nyt jännittäviä aikoja. 

Maanantaina Suomen pääministeri Sanna Marin yhdessä valtioneuvoston kanssa julkisti viimeisimmät linjaukset 

koronan suhteen. Linjauksiin kuului kaikkien Suomen koulujen ja oppilaitosten tilojen sulkeminen ja lähiopetuksen 

keskeyttäminen lukuun ottamatta esiopetusta ja perusopetuksen 1-3 luokkia 13.4. asti.  

 

Maanantaina 16.3. kirjoitusvuorossa oli toisen kotimaisen, eli ruotsin kielen pitkä ja keskipitkä oppimäärä. Nokian 

lukion lehtori Leena Tiainen kertoo, että tällä kertaa kukaan ei kirjoittanut pitkää ruotsia. Muutenkin normaalisti 

kirjoitetaan keskipitkä. Pitkän ruotsin saattaa kirjoittaa Nokiallakin joku, joka on ruotsista todella kiinnostunut, 

mutta se on harvinaisempaa. Suomessa on olemassa kuntia, joissa on mahdollista aloittaa pitkän ruotsin opiskelu 

jo ala-asteella, toisin kuin Nokialla.  

 

Kysyin juuri salista poistuneilta kokelailta muutaman kysymyksen päivän kokeesta ja fiiliksistä. 

1.       Minkälainen koe oli ja miten se mielestäsi meni? 

2.       Pidätkö digitaalisesta kokeesta? Miksi tai miksi et? 

3.       Sotkiko koronavirus kirjoitusaikataulujasi? 

4.       Mitä sinulla oli eväänä? 

 

 
Eevi Liimatainen 

1.       Koe oli helpompi kuin oletin, mutta ei kuitenkaan helppo. 

2.       Pidin digikokeesta. Monipuoliset aineistot ovat plussaa ja kirjoitelmia oli helpompi kirjoittaa. 

3.       Kyllä sotki. Ajattelin minulla olevan vielä viikon verran aikaa lukea terveystietoa, mutta koetta aikais-

tettiin viikolla.  

4.       Minulla oli eväänä karkkia, lihapullia, juomaa ja kolmioleipä. 

 

 

 

 
Miikka Roslöf 

1.       Koe oli haastava, mutta se meni hyvin. 

2.       Pidin digitaalisesta kokeesta. Monipuolisuutta toi videot, kuvat, haastattelut ja musiikki. Myös tekniik-

ka toimi moitteettomasti. 

3.       Minun piti kirjoittaa yhteiskuntaoppi tiistaina 23.3., mutta koetta aikaistettiin viikolla. 

4.       Minulla oli salaatti, kahvia, vettä ja pähkinöitä. 

 

 



 

 

MAALISKUU 
 

Yo-kirjoitukset jatkuivat koronasta huolimatta. 

 
Camilla Tyven 

1.       Koe meni ihan hyvin. 

2.       Pidin digikokeesta. 

3.       Minullakin aikaistui yhteiskuntaopin koe viikolla, joka harmittaa. 

4.       Mukanani minulla oli sämpylää, keksejä ja viinirypäleitä. 
 

 

Charlotta Rautee 

1.       Koe oli haastava, mutta helpompi kuin odotin. 

2.       Pidin myös digitaalikokeesta. 

3. Ei. 

4.       Minulla oli mukana hedelmiä, pähkinöitä, kraavilohta, karjalanpiirakkaa ja suklaata. 

 

Haastatteli Emilia Parkkila Nokian lukion lehtikerhosta 

 

 

Miikka Roslöf ja Camilla Tyven - poikkeusajan kokelaat haasteiden 

edessä. 



 

 

MAALISKUU 
 

Tehdassaaren vierailu 11.3.2020 

Suomen historian valinnaiskurssi vieraili Nokia-seuran kutsumana Tehdassaaressa. Luen-
non Nokian teollisuushistoriasta piti Nokian paperitehtaan eläkkeellä oleva johtaja ja kirjai-
lija Olavi Toivola. Tehdassaaren ulkomiljöötä esitteli Nokia-seuran puheenjohtaja Veijo Hyn-
ninen.  



 

 

 HUHTI-TOUKOKUU 
 

Korona pakotti etätyöhön 

Kysyin Nokian lukion henkilökunnalta muutaman kysymyksen etäopetuksesta. Nokian lukio on ollut etäopetuksessa 

17.3. alkaen. Opetus toteutettiin Internetissä Meet -videopuheluiden välityksellä sekä itsenäisenä opiskeluna.  

1.      Mitä hyviä puolia etäopetuksessa on? 

2.      Entä huonoja? 

3.      Miten etäopetus näkee arjessasi? 

4.      Onko etäopetus vaikuttanut työmäärääsi? 

Vilja Halkio, ensimmäisen vuoden opiskelija: 

1.      Se, että saa itse suhteellisen paljon vaikuttaa siihen, milloin alkaa tekemään tehtäviä. Tietysti on videopuhelu-

tunteja, jotka vähän aikatauluttavat työskentelyä, mutta kaikkea ei ole pakko tehdä heti.  

2.      Ainakin minun täytyy kerrata asioita, koska en heti tajua kaikkea. Kotona keskittyminen on vaikeampaa, koska 

periaatteessa samalla voisi tehdä mitä vaan. Myös se, että toisissa aineissa on liikaa tehtäviä, on ollut vähän rank-

kaa.  

3.      Olen itse yrittänyt pysyä suhteellisen paljon lukujärjestyksen tahdissa, mutta helposti menee myöhempään 

iltaan tehtäviä tehdessä. 

 4.      On. Alkuun opettajat eivät tajunneet, etteivät voi ensin pitää pitkää oppituntia ja antaa sen jälkeen useampia 

tehtäviä tehtäväksi. Toisissa aineissa puolestaan on ollut lähes liian vähän tehtävää, mutta se ei ole niinkään ongel-

ma. 

Milja Kopsa, toisen vuoden opiskelija: 

1.      On kivaa, kun saa itse vaikuttaa enemmän siihen, mitä tekee milloinkin. Tietysti on aikataulut, joiden mukaan 

toimitaan, mutta silti on vapaampaa. 

 2.      Huonoja puolia on ainakin se, että ei näe kavereita, joita normaalisti näkisi koulussa. Apuakaan ei saa yhtä hel-

posti kuin koulussa. 

3.      Olemme koko perhe paljon enemmän kotona ja yhdessä. Teen tehtäviä paljon, ja ne vievät aikaa normaalia 

enemmän. Tavallaan opiskelu on rankempaa, vaikka vapautta onkin. 

4.      Työmäärät ovat joissain aineissa liian suuria suhteutettuna kotona tehtävien tekemiseen. Toiset opettajat ovat 

taas selkeästi vähentäneet tehtävien määrää, mikä on mukavaa. Silloin on saanut keskittyä ja tehdä kunnolla ajan 

kanssa. Kun tekee kouluhommia useamman tunnin kotona päivässä, on keskittyminen ollut paljon vaikeampaa kuin 

koulussa. 

Marjo Vuori, opettaja: 

1.      Opiskelijat, jotka tunneilla eivät isoissa ryhmissä rohkene sanoa näkemyksiään ääneen, pääsevät nyt osoitta-

maan osaamistaan kirjallisesti etätehtävissä enemmän. Työmatka on lyhyt, kun työpiste on keittiön ruokapöydän 

kulmassa. Ekologistahan tämä etätyö on. 

2.      Välillä kaipaa kasvokkaista suoraa vuorovaikutusta: opiskelijoiden sekä työkaverien tapaamista. On outoa, kun 

en näe tunnillani olevien kasvojakaan. En todella aina tiedä, mitä tunnilla kuvakkeena läsnä olevat oikeasti tekevät 

oppituntini aikana. Välillä olen jonkun herättänytkin kysymykselläni kesken Meet-tunnin. 

3.      On entistä haastavampaa erottaa työ - ja vapaa-aika, kun korjattavia etätehtäviä tulee iltaisinkin ja opiskelijat 

kyselevät Wilmassa ohjeita. Monet tarvitsevat itsenäiseen etäopiskeluun tavallista enemmän tukea ja ohjausta. 

4.      Kuluneen vuoden rankin viikko oli maaliskuussa, kun viimeisiä yo-kirjoituspäiviä aikaistettiin. Valvoin kokelaita 
päivisin niissä ja korjasin iltaisin reaalin yo-kokeita sekä koeviikon tuotoksia. Samaan aikaan piti opetella etäopetus-



 

 

HUHTI-TOUKOKUU 
 

Korona pakotti etätyöhön 

tekniikka ja miettiä etätehtäviä sekä niiden sopivaa määrää. Nyt opetus sujuu jo rutiinilla ja lukiolaiset ovat ym-
märtäväisiä ja neuvovatkin, jos tekniikan kanssa on ongelmia. Haluan myös kiittää lukiomme TVT-ryhmää kärsi-
vällisyydestä ja hyvästä perehdytyksestä etäopetustekniikkaan. 

 

Tiia Viljakainen, opinto-ohjaaja: 

1.      Hyviä puolia on useita. On kivaa vaihtelua tehdä töitä kotoa, ja se on antanut joustavuutta perhearkeen. 

Nyt tilanne on kuitenkin ollut poikkeuksellinen, kun koko perhe oli kotona: lapset etäkoulussa ja aikuiset etätöis-

sä. Omassa työssäni hyvää on ollut myös se, että aikaa ei ole kulunut työmatkoihin tai opehuoneessa jutte-

luun. Lisäksi etätyövälineet toimivat tässä työssä hyvin. Melkein kaikki työasiat olen pystynyt hoitamaan kuten 

ennen. Luovuutta on saanut käyttää, kun olemme keksineet uusia tapoja järjestää asioita. Se on ollut mielestäni 

virkistävää ja hauskaa! Opokurssia on ollut tosi kiva vetää etänä yhdessä toisen opon kanssa. Meillä on käytössä 

sähköinen opokirja, joten sitä on ollut tässäkin helppo käyttää. Olemme myös saaneet jokaiselle tunnille vieraili-

joita, mitä emme lähiopetukseen olisi saaneet järjestettyä. Jatkossa aiomme kuitenkin hyödyntää etäyhteyk-

siä vierailijoiden kanssa enemmän. 

2.      Huonoa on ollut se, ettei näe opiskelijoita ja työkavereita ja että töitä on ollut paljon! Olen tehnyt todella 

pitkää päivää! Koulun hulinaa on ollut ikävä.  

3.      Enemmän tulee oltua tietysti kotona ja nähtyä vähemmän työkavereita. Toki olemme tosi paljon pitäneet 

yhteyttä Meetin kautta toisen opon Anun kanssa sekä tietysti välillä muidenkin opettajien. Arki etätyössä on ollut 

hiukan rauhallisempaa, vaikka töitä onkin ollut paljon. Luulen, etten olisi näin paljoa edes jaksanut tehdä töitä, 

jos olisi normaali arjen pyöritys tässä samalla. Töiden lomassa on voinut hoidella myös arjen asioita, kirjoittaa 

kauppalistaa kahvitauolla, laittaa pyykkikone lounastauolla. Tänään kesken tutorkokouksen taustalla kuului huu-

to: "äiti, tuu pyyhkimään". Sellaista hassua! Työ ja arki ovat sekoittuneet, eikä se ole pelkästään negatiivinen 

asia.   

4.      Töitä on ollut kyllä enemmän. Se johtuu siitä, että opiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta tällaisessa ti-

lanteessa. Lisäksi normaalit työt siinä samalla, joten totta kai työmäärä on lisääntynyt. Työn ja vapaa-ajan ryt-

mittäminen on välillä ollut hankalaa. Pääasiassa olen kuitenkin tykännyt tästä ja toivon, että tästä jää jotakin mu-

kaan tulevaan arkeen myös. 

Haastatteli Emmi Vilén Nokian lukion lehtikerhosta 

 

Nokian lukion opettaja Marjo Vuori etä-

opetuspisteellään. 



 

 

TOUKOKUU 
 

Ajatuksia etäopetusajasta 

Etätunneilla kenelläkään ei ollut kuraisia kenkiä pöydällä, kukaan ei juonut ES:ää tunnilla, eikä kukaan katsonut 
Netflixiä tai nukkunut pulpetilla. Ihan sai rauhassa opettaja opettaa, kerrankin. 

Oikeasti kaipasin kaikkia. Viimeisellä oppitunnilla ykkösvuoden opiskelija laittoi kameran päälle ja vilkutti kaksin 
käsin yhdessä pikkusiskonsa kanssa. Ihmisiä bongattu, alkoi melkein itkettää. Normiarjessa vähemmän aktiivinen 
tyyppi, jonka kanssa joskus vähän napit vastakkain, teki huippuhienon kurssityön ja kehui kurssijärjestelyjä. Tykkä-
sin. Kiitos. Pikaviestikentässä "hyvää viikonloppua, pysy terveenä" nuorelta, joka ei ole koskaan sanonut minulle 
mitään. 

Kodin ja lähiympäristön hyödyntäminen opiskelussa oli välillä kivaakin. Etsi mutkitteleva puro, kuvaa se, palaa ko-
tiin ja piirrä purosi. Miksi se mutkittelee? Valmiita virtuaalisia kotiseutupolkujakin löytyy pitkin Nokiaa. Tiesitkö? 
Puutteenkujalta pirtupolulle. Solumallin voi rakentaa oksista ja kävyistä, napeista ja kynistä tai leivälle leivänpäälli-
sistä. Jotain tästä haluan säilyvän sittenkin, kun poikkeusaika on ohi. 

Kun viruksen peijakas on voitettu, haluan halata kaikkia. Kävellä kaupassa ihmisten ohi olkapäät hipoen, katsoa 
kohti. Kuiskailla ystävien korviin. Mennä kirjastoon ja puhua kirjastonhoitajalle niin läheltä, ettei tarvitse huutaa. 
Surautella yhteiskäytössä olevalla saumurilla. Jutella tuntemattomille nuotiopaikoilla. Hypätä junaan. Tavata isoäi-
tiä vanhainkodissa, silittää kämmenselän ohutta ihoa, toivon että ehtisin. 

Ja silti, herätä laavusta suon laidalta yksin, melkein yksin. Tietäen, että illalla voin mennä kuuntelemaan livemusiik-
kia ilman turvavälejä tai tilata irtojäätelöä jätskikiskalta. Myyjänuorella ei ole kasvomaskia ja hän hymyilee pelotta, 
huoletta. Valitsen rommirusinan.  

Mitä sä otat? Voidaan istua puistonpenkille vierekkäin.   

Kaisa Leinonen, Nokian lukion lehtori 



 

 

TOUKOKUU 
 

Vaihto-opiskelijoiden terveiset 

 

 

Koulussamme oli tänä lukuvuonna  viisi vaihto-opiskelijaa: Annabelle Lier, Lara 
Radke ja Paul Simon Saksasta sekä Clérie Sada ja Jacopo Amorini Italiasta. 
 

I am Lara and I was one of the ex-

change students in the year 

2019/2020. Honestly, I am not real-

ly sure till today how I ended up in 

Finland for my exchange year. I 

didn’t know what to expect. I had 

never been in Finland before and 

everything I knew about it, when I 

decided to go there, was that the 

capital city is Helsinki and there is 

a lot of forest. In the beginning I 

saw and experienced new things 

every day and it was also very in-

teresting to have a look into the 

Finnish school system. In my German school we do not use computers and do not have things like free 

food, school parties or vanhojen tanssit. (But I don’t miss the computers – Abitti and that math program 

are so confusing). At first it was difficult to get to know people but I got to know some nice people and 

friends and I hope that I can see them again soon. 

I went to a country up north I had never been to before and left a second home. It was hard for me to 

leave Finland already after 8 months. I think Finland is sometimes weird but a beautiful country and I am 

happy that I had the opportunity to live here. 

Lara Radke 

I came to Finland, because I wanted to see a country where not that many exchange students go. But 

also, because I wanted to go to the north and have a really cold winter. Sadly, this winter was not that 

cold, but it was still beautiful. The main point why I wanted to go on an exchange in general was that I 

wanted to experience a new culture and make new friends from a different country. I really enjoyed my 

time in Finland and I will never forget the time I spent here. It is really sad that I had to leave Finland so 

much earlier than expected because of the coronavirus. I’m still happy I made the decision to come here 

even if it was so short and for everyone who is thinking about doing an exchange just do it, it will be the 

best experience in your life.   

Annabelle Lier 

My exchange year was pretty odd. I started my first day of school here and I was the only exchange student, be-

cause the others weren't in Finland yet. The school was really big compared to my other schools and I didn't know 

anyone. I remember feeling really lost because I had no idea where my classes were and how to get there. Lucki-

ly, I made friends who helped me a lot with classes and the Finnish language, pretty much all the basic things an 

exchange student should experience. I really loved this school because you can be way more free and the teach-

ers are nice and understanding and almost always there to help you. I also really liked the people that I met here, 

even though they are shy at the beginning they turn out to be really good friends. Everything was going great until 

the Coronavirus situation started happening. Schools started to close and at first it was really hard to keep up with 

 



 

 

TOUKOKUU 
 

Vaihto-opiskelijoiden terveiset 

 

 

everything, but since I got to stay in Finland until the end of my exchange year, I got used to the online classes and 

now it is much easier. I guess this exchange year is not at all like the others, but it was great and I am 

happy that I came here and met everyone. 

Clérie Sada 

I’m Jacopo and I’m the Italian exchange stu-
dent who came here in the last August. My 
experience at Nokian Lukio was fantastic be-
cause everyone here made me feel welcome 
since the first days, which I still remember as 
if it was yesterday – me, the "Italian" who did-
n’t even speak a good English, in a new 
country, ready to start his exchange year. 
 
Here, in this school, I had so many great ex-
periences. One of the best was for sure the 
Vanhat. It wasn’t only a traditional and nice 
ball like the others but it was the kind of ex-
perience during which you feel that it’s noth-
ing special, but at the end of it, during the 
final dance, you understand that you will miss 
it and the feeling that it made. 
 
And thinking about the first days, it’s fantastic to watch back all the way I went, the experiences that I had, 
the friends that I made and how much I grew up. 
And I can say that this school has been a big and important part of my exchange year and it’s so sad that 
I won't be there to finish the year… thank you to everyone! 
 
Jacopo Amorini 

 

Clérie Sadaa kannattelevat Lara Radke, Annabelle Lier ja Marie Eismann. 

 



 

 

TOUKOKUU 
 

Opiskelijakunnan vuosi 

Opiskelijakunnan hallitus pääsi jatkamaan toimikauttaan elokuussa 2019. Jo muutamia kuukausia hallituk-
sen käytössä ollut kompakti luokkahuone jatkoi hallituksen palvelemista, ja Marjo Vuori on toiminut opiske-
lijakunnan ohjaavana opettajana myös tänä lukuvuonna.  
 
Lukukauden käynnistävänä liikuntapäivänä liikuntatutorit ja hallitus kanssa vetivät virkistävän alkujumpan 
opiskelijoille. Hallitus käytti myös näkyvän tilaisuuden hyväksi, ja muistutti opiskelijoita opiskelijakunnan 
merkityksestä ja hallituksen tehtävistä sen eteen.  
 
Hallitus aloitti kauden aherruksen askartelemalla panttilaatikon, jonka tuotot käytetään opiskelijakunnan 
yhteiseen virkistystoimintaan. Lisäys oli varmasti tervetullut myös koulun siivoojille ja ympäristölle. 
 
Syyskuun alussa sattui harvinaisuus, nimittäin kuukauden 13. päivä sattui olemaan perjantai. Hallitus otti 
tilaisuudesta hyödyn irti ja järjesti opiskelijakunnalle teemapäivän, jonka pukukoodina toimi kokomusta. 
Opiskelijat saivat pyörittää harvinaisen epäonnekasta onnenpyörää, josta oli mahdollisuus voittaa jäätelöä. 
Hallitus kuitenkin armahti uupuneita opiskelijoita ja antoi heidän pyöräyttää onnenpyörää, kunnes voittivat 
jäätelön. Arpajaisten lisäksi opiskelijakunnan hallitus toivotti mukavaa 13. perjantaipäivää opiskelijoille ja 
opettajille niin kuulutuksena kuin liitutaululla.  
 
Marraskuun ensimmäisenä päivänä opiskelijakunnan hallitus järjesti perinteiset opiskelijajuhlat. Juhlien 
avulla on pyritty parantamaan opiskelijoiden yhteishenkeä ja viihtyvyyttä myös kouluajan ulkopuolella. 
Teemana juhlissa oli viikonlopun mukaisesti halloween, jonka pohjalta järjestettiin jälleen pukukisa.  
 
Opiskelijakunnan yleiskokous järjestettiin sääntöjen mukaisesti 15.11. Kokous sisälsi pään täydeltä infor-
maatiota sekä käsiteltäviä asioita, mutta tästä huolimatta kokous saatiin pakettiin kenties ennätyksellises-
sä ajassa. Kokouksen intensiivisyyttä oli jälleen kruunaamassa yleiskokousbingo, jonka kärkisijoille oli jäl-
leen kilpailua.  
 
Joulukuun alussa opiskelijakunta pääsi jo lämmittelemään joulutunnelmia hallituksen järjestämän joulutee-
mapäivän mukaisesti. Opiskelijat saivat maistella erilaisia joulusuklaita jättäessään jouluterveisiä opiskeli-
jakunnan taululle. Maistelun yhteydessä hallituksella oli oivallinen tilaisuus kalastella uusia jäseniä tule-
vaksi kaudeksi hallitukseen. 
 
Hallitus osallistui myös joulu-
juhlan järjestämiseen teettä-
mällä hymyhenkilö-
äänestyksen, jolla halutaan 
palkita esimerkillisesti tsemp-
paavia ja rohkaisevia opiskeli-
joita sekä opettajia. Tänä 
vuonna palkinnot ansaitsivat 
opetttajista Seppo Röppänen 
ja opiskelijoista Emilia Hirvi-
nen, Elmeri Mäkisalo, Peetu 
Pirtola, Antti Santala, Vilhel-
miina Toivola sekä Camilla 
Tyven.  
 
Toimikauden päätteeksi halli-
tus lanseerasi NokLu Mer-
chandise-sarjan ensimmäisen 
tuotteen kangaskassin muo-

 

Toimikauden 2019 opiskelijakunnan hallitus. 



 

 

TOUKOKUU 
 

Opiskelijakunnan vuosi 

 

dossa, joita seuraava hallitus pääsee hyödyntämään arpajaisissa ja tuottojen keräämisessä opiskelijakun-
nan virkistystoimintaan.  
 
Puheenjohtaja Onni-Jonatan Matilainen, 17D 

Opiskelijakunnan hallitus aloitti toiminnan uudella kokoonpanolla tammikuussa. Opiskelijakunta jatkoi hal-
litsemista luokkahuoneestamme Marjo Vuoren avustuksella, joka on opiskelijakuntaa ohjaava opettaja 
vielä 2020 vuodenkin.  
 
Hallitus aloitti vuoden toimintansa tutustumalla toisiinsa, minkä jälkeen alkoi jo tosi toiminta. Nokian kau-
punki oli antanut tehtäväksi parantaa koulujen viihtyisyyttä, joten opiskelijakunnan hallitus aloitti toimintan-
sa keksimällä viihtyisyyttä parantavia ideoita.  
 
Ystävänpäivänä hallitus päätti piristää koulupäivää tekemällä ystävällisen pisteen, jossa opiskelijat saivat 
tulla antamaan kehuja tai muita positiivisia kommentteja opiskelijoista tai koulun henkilökunnasta herkulli-
sia makeisia vastaan. Hallitus myös mainosti kangaskassejaan järjestämällä arvonnan, johon kaikki kom-
mentoijat pääsivät osallistumaan. Arvonnassa arvottiin viisi voittajaa, jotka saivat Noklun ikioman kangas-
kassin.     
 
Helmikuussa oli opiskelijakuntien huippukokous, jonne kaupunki oli kerännyt koulujen opiskelija- ja oppi-
laskunnat paikalle. Huippukokouksen tavoitteena oli parantaa koulujen viihtyisyyttä. Oppilaskunnat, kuten 
myös mekin, olimme saaneet aikaa miettiä, miten parantaa koulumme viihtyisyyttä. Huippukokouksessa 
ideat esiteltiin ja opiskelija– ja oppilaskunnat saivat päättää, miten hankkeeseen varattu 10 000 euroa ja-
ettiin koulujen kesken. Koulumme sai huippukokouksesta taloudellista tukea, jolla olemme pyrkineet lisää-
mään koulumme viihtyisyyttä. 
 
Helmikuussa hallitus pääsi myös osallistumaan uuden yhteiskoulun suunnitteluun. Hanketta työstettiin 
työpajoissa, joissa arkkitehti ja hankkeen johtaja esittelivät yhteiskoulun pohjapiirustuksen sekä rakennus-
suunnitelman, minkä jälkeen Tredun - ja Noklun henkilökunta sekä hallituksen jäsenet pääsivät antamaan 
kommentteja ja parannusehdotuksia. Hallitus pääsi vaikuttamaan rakennukseen ja muokkaamaan siitä 
opiskelijaystävällisemmän.   
 
Hallituksen oli tarkoitus järjestää jatko-opintopäivä, jonne kutsuttaisiin vanhempia opiskelijoita mielenkiin-
toisilta aloilta ja he pääsisivät esittelemään lukiolaisille omaa alaansa. Jatko-opintopäivälle oli kutsuttu jo 
esittelijät ja homma oli pussissa, mutta koronan takia oli sitä mahdoton järjestää.  
 
Hallitus pyrki pitämään opiskelijoiden hyvinvoinnista kiinni etäopiskelun aikana, vaikkei virallisia kokouksia 
pystyttykään järjestämään. Hallitus pyrki vaikuttamaan opiskelijoille kertyvän työn määrään ja muokkaa-
maan etäopiskelusta mieluisampaa kaikille.    
 
Puheenjohtaja Antti Santala, 18B 

 

Kuvassa opiskelijakunnan hallitus pääsi opettajien 

huoneeseen kahvittelemaan ja jutustelemaan 

opettajien kanssa; kuvasta puuttuu hallituksen va-

rapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava Milja Kopsa. 



 

 

TOUKOKUU 
 

Liikuntatutorien vuosi 

Liikuntatutorit, opiskelijakunnan edustajat, rehtori Juha Sainio ja liikunnan opettaja Nina Pirttilahti avasivat 
lukuvuoden. Aloitimme vuoden perinteisesti liikuntapäivällä, joka alkoi tuttuun tapaan norsupallolla. Nor-
supalloturnaus pelattiin perinteisesti ohjantaryhmien välisesti. Turnauksen jälkeen oppilaat saivat itse vali-
ta laajasta kattauksesta aktiviteetteja päivän puuhasteluunsa. Omavalintaisiin aktiviteetteihin kuuluivat 
muun muassa suppailu, bodybalance, kuplafutis, uinti  sekä kuntonyrkkeily. Yhtenä aktiviteettina oli myös 
Pyhäjärven ympäripyöräily (40km), johon osallistui sekä opiskelijoita että opettajia. Liikuntatutorit Ida Hau-
takoski, Ella Hänninen, Siiri Lehto, Linda Matikainen, Jenna Rajahalme, Enni Rautanen ja Jenna Yläkoto-
la pitivät liikuntapäivän alkuun virkistävän aamujumpan sekä osallistuivat turnauksen tuomarointiin. 
 
Liikuntatutorit järjestivät vuoden aikana erilaisia teemaviikkoja ja tapahtumia. Ensimmäinen teemaviikko 
järjestettiin marraskuussa, joka oli No Phone-viikko. Viikko järjestettiin juuri ennen koeviikkoa, jotta oppi-
laat saivat vielä viimeiset tiedonrippeet kuunneltua tarkasti ilman puhelimen häirintää. Jokaisen tunnin 
alussa puhelimet jätettiin joko luokan etuosaan tai laitettiin reppuun. Toinen teemaviikko oli istumisentau-
ottamisviikko, jolloin liikuntatutorit ja opettajat järjestivät taukojumppia tuntien aikana. 
 
Liikuntatutorit olivat mukana myöskin ykkösten tiimijaksolla. Tiimijakson ensimmäisenä päivänä liikkatuto-
rit pitivät ulkona liikuntarastia, jossa tiimit pelailivat eri pelejä ja kisailivat toisiaan vastaan. Liikuntatutorit 
olivat mukana myös tiimijakson Amazing Race -kilpailun järjetämisessä. Liikuntapisteellä jokainen tiimi 
pääsi roikkumaan puolapuilla. 
 
Liikuntatutorit osallistuivat myös kahteen Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämään koulutukseen. Lii-
kuntatutoreilla oli keväälle vielä tulossa pingis- ja ilmakiekkoturnaus sekä muita aktiviteetteja ja teemaviik-
koja, mutta valitettavasti koulumme jouduttiin sulkemaan ja tapahtumat peruuntuivat Koulussamme ehdit-
tiin kuitenkin järjestää muutaman kerran Action mondays, jonka ideana oli, että oppilaat saivat halutes-
saan jäädä maanantaina koulun jälkeen liikkumaan erilaisten aktiviteettien pariin. Toivottavasti syksyllä 
pääsemme takaisin kouluun ja liikkumaan välitunneillakin! 
 
Terveisin liikuntatutorit 
Teksti Enni Rautanen 
 

 

Liikuntatutorit Jenna Rajahalme, Ella Hänninen, Linda Matikai-

nen ja Enni Rautanen vetivät liikuntapäivän alkulämmittelyn. 



 

 

TOUKOKUU 
 

Digitutorien vuosi 

 
Ilman digitutoreita ei olisi selvitty lukuvuoden ensimmäisistä päivistä, kun uudet lukiolaiset aloittivat opinton-
sa uusien tietokoneidensa kanssa. Piti löytää ATK-luokka, saada yhteys koulun langattomaan verkkoon, 
muistaa salasanat, löytää @-näppäin, ottaa haltuun Officet, Classroomit ja TI-NSpiret. Siinä tuli hiki niin 
Jutella, digiopeilla, digitutoreilla kuin uusilla ykkösilläkin, mutta saumattomalla yhteistyöllä selvittiin!   
Seuraava koitos oli laitteiden käynnistäminen muistitikulta Abittiin eli tuttavallisemmin “buuttaaminen”. Syk-
syllä buutattiin, talvella buutattiin, keväällä buutattiin, välillä unissakin buutattiin. Samalla kun Abittiin tuli 
uusia päivityksiä, juuri opitut näppäinyhdistelmät ja alkuaineet pitikin opetella uudestaan. Digitutorit pitivät 
lähes koko lukuvuoden keskiviikkoisin digiapupistettä luokassa 113 ja erityisesti ennen koeviikkoa paikalla 
oli sankoin joukoin buuttaajia. Se kannatti, koska näin aikaa säästyi koepäivinä ja hampaidenkiristyksiltä 
vältyttiin. No, ainakin vähennettiin sitä kiristelyä.  
Tiimijaksolla ykkösten tehtävänä oli kuvata ja editoida tiimivideo. Tätä silmällä pitäen jo Tiimijakson ensim-
mäisenä päivänä digitutorit pitivät ykkösille työpajaa, jossa käytiin läpi hyviä kuvauskäytänteitä ja elokuva-
työkalun käyttöä. Eri laitteilla kuvattujen videoiden yhdistämisessä oli omat hankaluutensa ja digitutorit 
osoittivat taas korvaamattomuutensa. Uutena tehtävänä digitutoreille tarjoutui mahdollisuus toimia Wanho-
jen päivänä äänentoistolaitteiden hoitajina. Se onnistuikin mallikkaasti - ja tyylikkäästi puvut päällä.  
Uusien, yllättävien haasteiden edessä oltiinkin keväällä, kun koulut suljettiin ja siirryttiin etäopetukseen. 
Yhtäkkiä jokainen oli kaikin tavoin riippuvainen laitteestaan ja sen toiminnasta. Digitutorit päätyivät perusta-
maan etäapupisteen Google Hangoutsiin, jossa moni opiskelija saikin apua silmänräpäyksessä. Tämä ver-
raton sovellus jäänee käyttöön etäopiskeluajan jälkeiseenkin aikaan.  
Kiitos kaikille digitutoreille hienosta ja tärkeästä työstä, jota teitte opiskelijoiden ja opettajien työtä ja jaksa-
mista helpottaaksenne. Olette kurssimerkintänne ansainneet!  
 
Kaisa Leinonen, digitutorien ohjaava opettaja  
  
Digitutorit lukuvuonna 2019 – 2020: Jere Kovelo, Aleksi Malm, Tommi Moilanen, Aleksandr Ruissalo, Juu-
so Saarinen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitutorit Tommi Moilanen, Aleksander Ruissalo, Jere Kovelo ja Aleksi Malm vastasivat 

vanhojen päivien tekniikasta. 



 

 

YLIOPPILAAT 2020 
 

 

Matikainen Anni 

Metso Helmi 

Mutoni Cindy 

Mäkinen Karoliina 

Mäkinen Neea 

Mäkipää Rasmus  

Nenonen Maiju 

Niemi Jatta 

Nieminen Jere 

Niininen Nea 

Niiranen Essi 

Niiranen Olli 

Nuottajärvi Elias 

Nurmi Nooa  

Ojala Lena 

Ovaska Kiia 

Paalanen Vilma 

Palonen Daniil 

Pasto Werla 

Pihlava Assi 

Pöyhtäri Aaro 

Rajala Konsta 

Rastas Esa 

Rautee Charlotta 

Rissanen Siiri 

Roslöf Miikka  

Saarinen Arttu 

Salmela Nanna 

Salo Janina 

Sorri Vilma 

Särkijärvi Sofia 

Talja Roosa 

Talvitie Jutta 

Tapanainen Iines 

Toivola Eero 

Tolonen Toomas 

Toveri Totte 

Turunen Helmi 

Tyven Camilla  

Vajavaara Markus 

Virtanen Arttu 

Vormisto Eemil 

Vuorenoja Ville 

Välimäki Ville 

Vänttinen Wihtori 

Ylivakeri Juho  

 

Kaksoistutkinto 

Helassalo Antti 

Koskinen Senni 

Lauri Tessa 

Mikkola Anni 

Parkkali Jesse 

Raippalinna Juho 

Siuvo Matias 

Vallinen Panu 

Välimäki Teemu 

Ahonen Emma 

Ahonen Saga, 

Arpula Katariina 

 Asell Milla 

Björkqvist Joonatan 

Grönroos Siiri 

Haaranen Essi 

Hakkarainen Kaisa 

Hiitelä Roni 

Hilden Kaisa 

Hirvinen Emilia 

Hyytiäinen Niko 

Hänninen Ella 

Hänninen Joonatan 

Ilomäki Olli 

Isoranta Tuomas 

Kallioniemi Kosti 

Karilainen Veeti 

Karilainen Ville 

Kekki Kiia 

Kinnunen Juulia 

Koskinen Silja 

Kuusisto Joel 

Lehtinen Kalle 

Lehtinen Rosa 

Lehtonen Sanni 

Leppänen Joona 

Leppänen Minea 

Liimatainen Eevi 

Luoto Sara 

Mannonen Merituuli 



 

 

STIPENDIT 
 

 

 

Nokian kaupungin talousarviosta: tunnustus hyvistä suorituksista 

1.vuoden opiskelijat (50 €)  

Ella Alanne, Sakari Erasvuo, Milja Mikola, Emmi Paaso, Vilma Patrikainen, Iiris Penttilä, Anna Poso, Onni 

Rantanen, Aino Salonen, Tilhi Salonen ja Emmi Vilén  

2. vuoden opiskelijat (70 €)  

Saku Keski-Patola, Inkeri Konttinen, Sara Lehto, Saija Mannila, Tommi Moilanen, Linda Nevala, Rami 

Nurmoranta, Vilhelmiina Toivola.   

3./4. vuoden opiskelijat (100 €)  

Milla Asell, Emilia Hirvinen, Tuomas Isoranta, Veeti Karilainen, Silja Koskinen, Rasmus Mäkipää ja Essi 

Niiranen 

 

Nokian kaupunki (100 €): hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa 

Jere Nieminen ja Nooa Nurmi 

 

Nokian kaupunki (50 €): hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa 

Milla Asell ja Silja Koskinen 

 

Nokian kaupunki (50 €): ansiot kuvataiteen opinnoissa 

 Alona Erola ja Milla Rajamäki (jaettu syksyn 2019 ylioppilasjuhlassa) 

 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry (300 €): Otavan luonnonharrastus- ja tutkimussti-

pendi 

Onni Rantanen 

 

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

opinnoissa menestynyt opiskelija 

Emilia Hirvinen 

 

Rehtori Aallon stipendirahasto (50€): pitkän matematiikan kevään 2020 yo-tutkinnon paras suoritus 

Olli Ilomäki 

 

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

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

lun aikana 

Esa Rastas 

 

Purso Oy (250€): matemaattisesti lahjakas opiskelija 

Rasmus Mäkipää ja Jere Nieminen 

 

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

lijan osoittama poikkeuksellinen motivaatio sekä lahjakkuus pitkässä matematiikassa  

Olli Ilomäki 

 

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

lijan osoittama poikkeuksellinen motivaatio sekä lahjakkuus fysiikassa  

Rasmus Mäkipää 



 

 

STIPENDIT 
 

 

 

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

Veeti Karilainen 

 

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

kokonaisvaltaista hyvinvointia kristillisen lähimmäisenrakkauden hengessä. Stipendin saajat on valinnut 

opiskelijakunnan hallitus. 

Aliisa Parikainen ja Ella Hänninen 

 

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

sa 

Onni-Jonatan Matilainen (kevät 2020) 

Vilma Paalanen (syksy 2019) 

 

Nokian Uutiset (100 €): paras ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tulos 

Emilia Hirvinen 

 

Nokia-seura (100€): kotiseudusta kiinnostunut opiskelija 

Esa Rastas 

 

MTK-Nokia (100€) 

Esa Rastas 

 

Nokian kaupungin vapaa-aikajaosto (100€ kulttuuristipendi): ansiot kuvataiteet opinnoissa 

Camilla Tyven 

 

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

ylioppilas 

Ville Karilainen 

 

Suomen tietokirjailijat ry (100 € lahjakortti Suomalaiseen Kirjakauppaan) 

Esa Rastas 

 

LC Nokia Siuro (50 €):  

Emma Ahonen, Veeti Karilainen, Ville Karilainen, Silja Koskinen, Merituuli Mannonen, Anni Matikainen, 

Essi Niiranen, Olli Niiranen, Esa Rastas, Nanna Salmela, Janina Salo ja Arttu Virtanen  

 

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

Essi Niiranen 

 

Nokian yrittäjät ry (50 €): yrittäjähenkinen opiskelija 

Werla Pasto 

 

Pirkanmaan teknologia-alan yritykset (50€): tunnustus hyvin suoritetuista LUMA-aineiden opinnois-

ta 

Anna Poso 

 



 

 

STIPENDIT 
 

 

 

Matemaattisten aineiden liitto MAOL ry (Pro Scientia–mitali): tunnustus erityisen harrastuksen  osoitta-

misesta ja menestymisestä  fysiikan opinnoissa 

Rasmus Mäkipää 

 

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

Tuomas Isoranta, Saku Keski-Patola, Linda Matikainen, Tommi Moilanen Viivi Mäkelä ja Rasmus Mäkipää 

 

Matemaattisten aineiden liitto MAOL ry  (kunniakirja): sijoittuminen 50 parhaan joukkoon  lukion 
valtakunnallisen  fysiikkakilpailun perussarjassa lukuvuonna 2019-2020  
Rami Nurmoranta 
 

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

Ville Karilainen 

 

Sverige Kontakt i Finland (kirja): menestys ruotsin kielen opinnoissa 

Onni-Jonatan Matilainen 

 

Pohjola-Norden (kirja): menestys ruotsin kielessä 

Linda Nevala 

 

Uusiouutiset-lehti yhteistyökumppaneineen ( lehden vuosikerta) 

Saija Mannila 

 

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

Sara Lehto ( brasilialainen jujutsu) ja Jenna Rajahalme (uinti) 

 

Kiitokset kaikille stipendien ja palkintojen lahjoittajille! 

 

 



 

 

 

Tekijä:  Inkeri Konttinen 18B 


