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REHTORIN KATSAUS 

 

Katsaus lukuvuoteen 2020-2021 

Lukuvuodelle 2020 - 2021 asetetut keskeiset tavoitteet toteutuivat. Opiskelijoille suunnatun asiakastyyty-

väisyyskyselyn tulokset olivat erittäin hyvät.  

Lukuvuoden alussa lukion opiskelijamäärä oli 411. Lukion aloitti 147 uutta opiskelijaa. 

Lukuvuonna 2020 - 2021 ylioppilastutkinnon suoritti 115 Nokian lukion opiskelijaa ja 14 kaksoistutkinnon 

opiskelijaa.  

Koronaepidemia vaikutti merkittävästi lukion toimintaan: karanteenit, kevään etäopiskelujakso ja ylioppi-

lastutkinnon erityisjärjestelyt. Ylioppilaskirjoitusten kokeita jaettiin alkuperäistä suunnitelmaan useammal-

le päivälle. 

Keskeisten yhteistyökumppanien kanssa on jatkettu hyvin toiminutta yhteistyötä. Kaksoistutkintoa on nyt 

toteutettu Tampereen ammattiopiston kanssa viisi lukuvuotta. Lukuvuoden alussa kaksoistutkinnon opis-

kelijoita oli 64. Tampereen kesäyliopiston kertauskursseille on osallistunut Nokian lukion opiskelijoita, ja 

aktiivinen seudullinen toisen asteen yhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia, mm. uuden opetussuunnitelman 

laadinnassa.  

Urheiluluokkatoiminta on vakiinnuttanut asemansa Nokian lukiossa. Lukuvuonna 2020 -2021 urheilu-

luokilla opiskeli noin 50 urheilijaa. Ohjatut aamuharjoitukset järjestettiin jalkapallossa, jääurheilussa, kori-

pallossa ja salibandyssä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.  

Uuden lukiokiinteistön suunnittelutyö on saatu valmiiksi ja suunnittelutyöhön ovat lukion henkilökunnan 

lisäksi osallistuneet opiskelijakunnan edustajat. Uuden lukion on määrä valmistua kesäkuussa 2022. Uusi 

opetussuunnitelma (LOPS2021) on valmistunut ja otetaan käyttöön lukuvuonna 2021-2022 lukio-opinnot 

aloittavilla. 

Oppilaskunnan ja tutoreiden toiminta on ollut aktiivista. Tapahtumat ja teemapäivät ovat tuoneet vaihtelua 

koulutyöhön. Kiitokset tästä opiskelijakunnalle ja tutoreille sekä heidän ohjaajilleen. 

Parhaat kiitokset koulun henkilökunnalle erinomaisesti tehdystä työstä. Erityisesti haluan esittää lämpimät 

kiitokset lehtori ja apulaisrehtori Hannele Korvaselle, joka kuluneen lukuvuoden jälkeen jää eläkkeelle. 

Kiitokset stipendien lahjoittajille ja kaikille, jotka ovat tukeneet koulutyötä ja osallistuneet lukion kehittämi-

seen. 

 

Nokialla kesäkuun 5. päivänä 2021 

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 

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 

 

SILVENNOINEN SALLA-MARIA, koulukuraattori, virkavapaalla (7.1.2021 alkaen 

HEIKKINEN JOHANNA koulukuraattori, Salla-Maria Silvennoisen  

sijainen 7.1.2021 alkaen 

TUOMAALA LAURA, koulupsykologi 

JENNI VIITANEN, koulupsykologi 



HENKILO KUNTA 

 

Opettajat 

ATTILA URSULA, FM, lukion lehtori 
englanti 
 
ERIKSSON-ROSSI PIIA, FM, perusasteen  ja 
lukion yhteinen lehtori 
musiikki 
 
ESKOLA MARIA, DI  
matematiikka, fysiikka 
 
HEISKANEN ALEKSI, FM, lukion lehtori 
fysiikka, matematiikka, kemia, tietotekniikka 
 
HUURTELA TUA 
biologia, maantiede, terveystieto 
Leena Järvisen sijainen 30.9.2020 saakka 
 
ISORANTA KIRSI, FM, lukion lehtori 
äidinkieli ja kirjallisuus, teatteri-ilmaisu 
 
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  30.9.2020 saakka) 
 
KAITAINEN EVELIINA, FM, lukion lehtori , 
englanti, venäjä 
 
KANNISTO MARIANNE, FM, tuntiopettaja 
espanja 
 
KARJALAINEN NIKO, YTM, tuntiopettaja 
filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatso-
mustieto 
 
KAURALA  SARI, FM, kaksoistutkinto 
englanti 
 
KELLBERG ANNI, FM, lukion lehtori 
matematiikka, kemia 
virkavapaalla 5.2.2021 saakka 
 
KORVANEN HANNELE, FM, lukion lehtori 
matematiikka, apulaisrehtori 
 
LAAKSO HARRI, LitM, perusasteen ja lukion 
yhteinen lehtori 
liikunta 
 
LEINONEN KAISA, FM, lukion lehtori 
biologia, maantiede 
 

MAURI MAARIT, KM  
opinto-ohjaus 
 
PARKKINEN JUKKA, FM, lukion lehtori 
matematiikka 
 
PELTONEN JANNE, FM, kaksoistutkinto 
äidinkieli 
 
PIRTTILAHTI NINA, LitM, lukion lehtori 
liikunta, terveystieto 
 
OJANIEMI JENNA, FM 
matematiikka, kemia 
Anni Kellbergin sijainen 5.2.2021 saakka 
 
RÖPPÄNEN SEPPO, FM, lukion lehtori  
ruotsi 
 
SALONEN KEIJO, FM, lukion lehtori  
fysiikka, kemia, matematiikka 
 
RAUTONEN SATU, FM, päätoiminen tuntiopettaja 
matematiikka 
 
TEIRI LIISA, FM, lukion lehtori  
englanti 
 
TIAINEN LEENA, FM, lukion lehtori  
saksa, ruotsi 
 
VEHKASALO LAURI, FM, lukion lehtori 
historia, yhteiskuntaoppi 
 
VESAMAA HELI, TaM, perusasteen ja lukion  
yhteinen lehtori 
kuvataide 
 
VILJAKAINEN TIIA, KM , lukion lehtori  
opinto-ohjaus 
 
VIRKKULA JANNE, FM, tuntiopettaja 
uskonto 
 
VUORI MARJO, FM, lukion lehtori 
uskonto, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto 
 
VUORINEN EIJA, FM, lukion lehtori 
äidinkieli ja kirjallisuus, historia, teatteri-ilmaisu 
 
 



OPISKELIJAT 

 

 

20A Jenna Ojanie-

mi / Anni Kellberg 

 

Akbulut Aida 

Anttila Valtteri 

Haapasaari Minttu  

Haliseva Milla  

Hepovaara Vilja  

Kerokoski Sampo  

Kervola Petrus 

Kivistö Oskari  

Kokemäki Peppi 

Korpela Kalle  

Koskela Viljami  

Kunnari Senni 

Kuusisto Eveliina  

Laine Otso,  

Larkomaa Kerttu  

Laukkanen Nella  

Lehto Tuukka  

Lehtonen Aaro  

Leino Ella  

Leppämäki Johannes 

Leppämäki Tilda 

Marklund Eino 

Miettinen Onni 

Mäkinen Henrik 

Saarenpää Selina 

Saarinen Arttu  

Saastamoinen Arttu  

Salminen Topi  

Saukko Jami  

Törmä Markus  

Yueangthaisong 

Natcha 

 

20B Liisa Teiri 

 

Aalto Jere 

Aapola Aino 

Alakoski Maria  

Gierke Lena 

Haimilahti Meri 

Hakkarainen Ville  

Heino Amanda  

Jurmu Emil  

Koivisto Vilma  

Koivula Eedla  

Korhola Julia 

Lampinen Ella 

Lehtimäki Eero  

Lehtonen Monika  

Lepistö Heta  

Leppänen Kati 

Leppänen Niklas 

Mattanen Ella  

Moilanen Lauri  

Morardu Leonard 

Myllymäki Aleksi  

Oksanen Jenna  

Palo Aaro  

Pulli Elmeri  

Pyylampi Oskari  

Raunio Emmi  

Schnabel Emma  

Takala Jinna  

Tukiainen Santeri 

Uusi-Rauva Saana 

 

20 C Juha Sainio 

 

Asikainen Eero  

Eskola Sonja  

Hakala Tiia-Tuuli  

Halonen Tomi  

Hietaniemi Onni  

Hiitelä Riia  

Hurmansalo Otto  

Husari Hilma  

Ilomäki Lassi 

Jokinen Atte  

Kantanen Noora  

Ketola Miika  

Känsäkoski Ella 

Leino Asla  

Marjakoski Aada  

Mäkinen Jaakko  

Niskanen Viivi  

Reunanen Satu  

Saranpää Ella  

Sauramo Elias  

Seppälä Mikko 

Solja Aada  

Tuukkanen Tytti  

Uotila Ville  

Valkolehto Nella 

Vuorinen Julian 

Ylhäinen Vertti 

Yli-Ruka Juha 

Ylitalo Niko 

 

20D Lauri Vehkasalo 

 

Ahmadi Matin  

Anson Iiris 

Kainulainen Sara  

Kallio Viivi  

Karttunen Evert  

Kettunen Sami  

Kokkonen Samuel  

Kuitunen Milla  

Lammi Matias  

Lepomäki Viivi  

Liias Wilma  

Mäenpää Jaakko  

Mäkelä Jan  

Mäkinen Emilia  

Nokelainen Emilia  

Ohtonen Roope  

Pyssysalo Linnea  

Ranta Aino-Amanda  

Rantanen Nella  

Rantanen Sanni  

Rekola Sofia  

Saarenmaa Viivi  

Tallinen Alina  

Tanner Ella 

Toivonen Taavi  

Torpo Jenna  

Valta Tuomas  

Varheenmaa Riikka  

Viherlaakso Aino  

Vuorinen Maia 

Väisänen Anni 



OPISKELIJAT 

 

 

 

20E Maria Eskola 

 

Akkanen Reetu  

Flygare Mariela  

Hassinen Antti  

Hellsten Tobias  

Ihalainen Venla  

Junttila Patrik  

Kankainen Siiri  

Kettunen Silvia  

Kuusela Patrik  

Kuusivaara Siiri  

Kylä Kasperi  

Lindberg Kalle  

Metsälä Joni 

Mäki-Leppilampi Nik-

las 

Orbinski Jonna  

Palonen Siru  

Pihlajasaari Miska  

Pirhonen Jaakko 

Roschier Sonja 

Roth Ada 

Saari Iina  

Söyrinki Rasmus 

Ukonaho Atte  

Uusimäki Iida  

Valli Veeti  

Vuorinen Aleksi 

 

20K Janne Peltonen 

 

Hautakoski Eetu  

Honkala Venla  

Ikonen Jaakko 

Jokinen Kalle  

Jutila Milla  

Kavander Kim  

Kehusmaa Rasmus  

Konttinen Aarre  

Kopalainen Oskari  

Korifa Aicha  

Laaksonen Ella  

Lahdensivu Elmeri 

Lahti Markus  

Lehtonen Elias  

Lepistö Petrus  

Mannonen Suvisade 

Matikainen Otto  

Pajuniemi Jami  

Pääkkönen Lauri  

Tepponen Elmeri 

Tissari Patrick  

Uotila Mikko  

Vainio Oona  

Varonen Jere 

Vuorinen Rene 

Välimäki Tuomas 

 

19A Anu Jokinen 

  

Ahonen Oona 

Alanne Emma  

Autioniemi Adenka  

Erasvuo Sakari  

Forssell Tapio  

Fredman Remo  

Heikkilä Niko  

Hyytiäinen Elias  

Koskinen Eerika  

Kuusivaara Saara 

Lahtinen Vertti  

Luukko Leevi 

Mettäjä Karo  

Myllynen Aino 

Mäkelä Oona  

Mäkipää Joonatan 

Mäkisalo Elmeri  

Naskali Leevi  

Niemi Nea  

Nygren Aleksi  

Onkalo Anni  

Pärssinen Joel  

Rantanen Onni  

Rekonius Rony 

Salonen Aino  

Toiva Joona  

Veikkola Aleksi  

 

19B Jukka Parkkinen 

 

Abdulkadir Saara  

Autio Wiljami  

Hakulinen Miro 

Huuska Aapo  

Kalliomäki Ukko 

Kirjanen Jasu  

Kytö Markus 

Kytöläinen 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 



OPISKELIJAT 

 

 

 

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  

Ojala Lasse  

Olli Elmo  

Paloviita Pyry  

Patrikainen Vilma  

Perttala Niko  

Piirtola Peetu  

Raatikainen Valtteri  

Rantala Teemu  

Rosenberg Janina  

Sairiala Arttu  

Särkkinen Julia  

Ylisiurunen Elias  

Ylä-Kotala Jenna 

 

19D Eveliina Kaitainen 

  

Hakkarainen Viivi  

Halkio Vilja  

Harju Sofi  

Havunen Venny 

Heino Moona  

Helminen Janika 

Hirvinen Elias  

Hokkala Heidi 

Ilomäki Sini  

Immonen Aarni  

Juurinen Vilja  

Järvinen Mari  

Koivula Anni  

Koivumaa Henri  

Koskiluoma Milena  

Koskinen Viivi  

Laine Alexandra  

Lehtinen Otso 

Malm Samuel  

Mäkelä Olli  

Niemelä Henri 

Pajukoski Maija  

Tikanniemi Tuukka 

 

19E Paula Jalo 

 

Eljaala Rita  

Haapasalo Henna  

Hietaniemi Emma  

Hynninen Salla  

Isopahkala Onni  

Kaitala Emma  

Karppinen Venla  

Kurka Anita  

Köykkä Veeti  

Leskinen Lauri  

Ojala Laura  

Penttilä Iiris  

Ruohonen Emm 

Salonen Tilhi 

Tannermaa Isabella 

Tuuva Siiri  

Vehmassalo Matias  

Vihervä Fanni, 

Viitala Neea 

 

19K Janne Peltonen 

 

Ahvenvaara Aliisa  

Altun Sakira  

Anttila Henry  

Forsström Sonja 

Haukijärvi Iina   

Helassalo Tommi 

Kallio Jasmin  

Kautto Teemu  

Laaksonen Arttu  

Lamminen Waltteri  

Lauri Anastasia  

Markkanen Vili  

Mäensivu Nella  

Niemelä Aino  

Pirttilahti Matias 

Pohjola Eetu   

Riihimäki Severi  

Roslöf Tommi 

Saarinen Petrus  

Soitiala Oskari  

Taslim Hadi  

Teisko Ann-Mari  

Toivainen Olli  

Tommila Juho 

Viljanen Neea  

Ylivakeri Antti 

Äärilä Juuso 



OPISKELIJAT 

 

 

 

18A Kirsi Isoranta 

 

Alanne Simo  

Einola Aleksi  

Europaeus Mikael  

Kariola Jami  

Karukka Markus  

Keski-Patola Saku  

Kujala Joel  

Laine 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  

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  

Juutilainen Veeti 

Kettula 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  

Roschier Jaakko  

Saarinen Miki  

Sainio Tuomas  

Salonen Ville-Valtteri 

Tenho Oskari  

Toivonen Jani  

Turunen Matias  

Valkama Akseli  

Valkolehto Tommi  

Wiktröm 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 



OPISKELIJAT 

 

 

 

18K Janne Peltonen 

 

Karo Nelli  

Ketola Julius  

Kolehmainen Vili  

Lahti Peppi  

Pimiä Neea  

Suonkanta Tiia  

Tuominen Ville 

 



ELOKUU 

 

Lukuvuoden ryhmäytys-, avaus- ja liikuntapäivä 26.8.2020 

 Liikuntapäivä aloitettiin ohjantaryhmien välisellä ultimateturnauksella, 

jossa vaadittiin  sekä vauhtia että taktista osaamista. Laji oli  uutena päi-

vän ohjelmassa. 

Liikunnanopettaja Nina Pirttilahti vastasi 

päivän toteutuksesta yhdessä liikuntatuto-

reiden kanssa. Tarjolla oli jälleen runsas 

lajikirjo. 

Aamupäivän avauksessa esittäytyi myös 

koulun opiskelijakunta. 



ELOKUU 

 

Lukuvuoden ryhmäytys-, avaus- ja liikuntapäivä 26.8.2020 

Miro Talvitie esittelee syöttötaito-

aan tenniksessä. 

Pyöräilijät valmistautumassa vaati-

vaan 40 kilometrin urakkaansa. 

Jan Mäkelä ja Taavi Toivonen pelaavat sul-

kapalloa istualtaan. 
Suppailua Vihnusjärvellä. 



ELOKUU 

 

Kevään ylioppilaita juhlittiin  29.8.2020 Kerholassa. 

Emilia Hirvinen piti ylioppilaan puheen. 

Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne siirsi 

ylioppilasjuhlat syksyyn, jolloin uudet ylioppilaat 

saivat yhdessä painaa valkolakin päähänsä.  

Lukion opiskelijat Sanni Rantanen, kannel, ja Tilhi Salonen, sello, vastasivat juhlan musii-

killisesta annista. 



SYYSKUU 

 

Vierailuluento 15.9.2020 

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava luennoi opis-

kelijoille auditoriossa 15.9. 2020. 

Hän oli saanut etukäteen lukiolaisilta kysy-

myksiä tulevaisuuteen liittyen. 

Kiinnostunut yleisö kuunteli, kun Halava kä-

sitteli muun muassa tulevaisuuden työ-

markkinoita. 



LOKAKUU 

 

Tiimijakso 1.10. –30.11.2020 

Tiimijakso alkoi tutustumisharjoituksella.  

Avauspäivän leikkimielisissä tehtävissä vaa-

dittiin nokkeluutta ja kädentaitoja. 



LOKAKUU 

 

Tiimijakso 1.10. –30.11.2020 

Tiimijaksolla opiskellaan yhteistoiminnallisesti mo-

nia oppiaineita yhdistellen. Opiskelijat oppivat itse-

tekemiensä pelien avulla.  



 
LOKAKUU 

 

Tiimijakso 1.10. –30.11.2020 

Amazing-race on kuulunut perinteisesti tiimijaksoon. Muuttohaukat (yllä) ja  

Tulitiklit esittelevät kilpailun pukeutumistyyliä maskeineen. 



MARRASKUU 

 

Kansanvälisyystoimintaa poikkeusoloissa 

Nokian lukiossa on tarjolla monipuolista kansainvälisyystoimintaa. Vuosi 2020 asetti kuitenkin pahasti ka-
puloita rattaisiin myös tällä rintamalla. Keväälle 2020 suunnitellut vaihtoprojektit jouduttiin kaikki peru-
maan. 
  
European School Network on kouluverkosto, johon kuuluu lukiota vastaavia oppilaitoksia ympäri Euroop-
paa. Me ESN-koordinaattorit emme kuitenkaan haluaisi millään heittää hukkaan monivuotisen yhteis-
työmme tuloksia, saati koulujemme välisiä ystävyyssuhteita, vaan olemme pitäneet yhteyttä ahkerasti ver-
kon välityksellä.  
  
Joulukuun alussa 14. vuosittainen opettaja- ja opiskelijakonferenssi jouduttiin alkuperäisestä suunnitel-
masta poiketen toteuttamaan ensimmäistä kertaa etäyhteyksien välityksellä. Opettajakonferenssi tuntui 
ainakin allekirjoittaneesta tällaisina aikoina jopa entistäkin merkityksellisemmältä. Pääsimme jakamaan 
kokemuksia korona-ajasta ja ajankohtaisesta tilanteesta eri maissa sekä ideoita ja ajatuksia etäopetuksen 
toteuttamisesta. Monet olivat koronan vuoksi joutuneet kohtaamaan todella suuria haasteita opetuksen 
järjestämisessä. Monissa maissa etäopetusta oli jatkunut kuukausikaupalla. Jotkut elivät elämäänsä voi-
makkaiden rajoitusten ja ulkonaliikkumiskieltojen keskellä. Jotkut olivat myös itse kokeneet sairastumisen 
covid-19 tautiin. Monet kertomukset antoivat myös perspektiiviä siitä, että meillä suomalaisilla tuntui ole-
van varsin vähän valittamisen aiheita, sillä tilanteet muissa maissa vaikuttivat moninkertaisesti pahemmil-
ta, kuin me olimme joutuneet kokemaan tähän mennessä. Konferenssin osuminen itsenäisyyspäivämme 
tietämille alleviivasi jälleen kerran sitä, miten hienosti meillä Suomessa moni asia on onnistuttu hoita-
maan. 
  
Vuotuinen opiskelijakonferenssi järjestettiin niin ikään etäyhteyksin. Projektissa kouluamme edustivat 
20E:n opiskelijat Ada Roth ja Siru Palonen. Teemana oli tänä vuonna asiaan kuuluvasti #SharingIsCaring 
eli vapaaehtoistyö. Opiskelijat ympäri Eurooppaa kokoontuivat teeman ympärille verkossa yhden intensii-
viviikon ajan. Erityisesti pohdittiin vapaaehtoistyön muotoja, joita kukin voisi toteuttaa internetin välityksel-
lä. Viikon työn tulokset ja ideat esiteltiin opettajille etäkokouksessa Zoomissa. Projektin työkielenä oli eng-
lanti, joten puhumista ja kirjoittamista tuli harjoiteltua  monipuolisesti. Samalla opittiin uudenlaisten verk-
koalustojen käyttöä sekä saatiin arvokasta esiintymiskokemusta myös tällaisessa hieman erilaisessa 
muodossa kameran ja mikrofonin kautta striimattuna. 
  
Kuin itsestään projektin sivussa opiskelijat pääsivät tutustumaan myös toistensa kulttuureihin. Aikaerot 
sekä erilaiset lounasajat ja ruuat olivat herättäneet keskustelua. Päivittäin opiskelijat opettivat toisilleen 
uusia sanoja omilla kielillään sekä jakoivat kuvia arjesta ja elämästään.  
  
Yksi ESN:n pääarvoista on ajatus siitä, että emme ole vain oman maamme kansalaisia, vaan koko maail-
man kansalaisia. Siksi haluamme rohkaista opiskelijoita ottamaan vastuuta kansainvälisessä yhteistyös-
sä, ja ratkomme ongelmia yhdessä pyrkiessämme kohti  parempaa Eurooppaa ja maailmaa. Tuntui mer-
kitykselliseltä jakaa toistemme taakkoja eurooppalaisten ystäviemme kesken sekä yhdessä unelmoida 
tulevaisuudesta, jossa korona ei enää hallitsisi teke-
misiämme. 
  
Toiveikkaana suuntaamme jo katseemme kohti vuotta 
2021, jolloin haaveilemme koronan matkustusrajoituksi-
neen olevan historiaa. Odotamme aikaa, jolloin voimme 
taas järjestää upeita vaihtoprojekteja, joiden keskiössä 
ovat ystävystyminen, erilaisuuden ymmärtäminen ja hy-
väksyminen sekä avoin suhtautuminen kansainvälisiin 
kysymyksiin.  
  
 
Eveliina Kaitainen, Nokian lukion ESN-koordinaattori 
 ESN-yhteysopettajat etäpalaverissaan. 
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Nokian lukion syk-

syn 2020 ylioppi-

laat 

Ahonen Antti 

Halonen Viljami 

Hokkanen Jani 

Järvinen Essi 

Kallio Joonas 

Koivula Väinö 

Kukkonen Kalle 

Matilainen Onni-Jonatan 

Moilanen Tuomas 

Palonen Taru-Anna 

Parikainen Alisa 

Saarinen Riku 

Sillander Meri 

Tammi Joona 

 Kaksoistutkinto 

Ahonen Samuel 

Haapala Justus 

Kangasniemi Veeti 

Kilpi Lassi 

 

Koulun muusikot esiintyivät juhlassa: Onni Ranta-

nen, Aino Myllynen, Milena Koskiluoma, Sanni 

Rantanen ja Arttu Sairiala. 
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Arvoisa juhlaväki: lähinnä siis ylioppilaat, esiintyjät ja muut juhlan järjestä-
misen kannalta välttämättömät ihmiset sekä tietysti streamin kautta juhlia 
seuraavat riemuylioppilaat, vanhemmat ja muut ylioppilaiden omaiset.  

Tie tähän pisteeseen, ylioppilaiksi, on varmasti ollut jokaiselle meistä eri-
lainen. Vaikka olemme suurin osa nokialaisia, lähtökohtamme ja taustam-
me puhumattakaan tulevaisuudestamme ovat hyvin erilaiset.   

Myös lukiokoulutus itsessään muuttuu yhä yksilöllisemmäksi, jonka myötä 
tiemme lukiotyön parissa ovat olleet hyvin erilaisia. 

Eräs opiskelijatoverini lausuikin lukion keskustelukerhossa kritisoivan pu-
heenvuoron nykyisestä lukiomallista. Olemme varmasti kaikki oppineetkin 
lukion aikana, että hyvä puhe vaatii huomiota herättävän aloituksen. Ystä-
väni aloittikin kommenttinsa toteamalla: ”Lukio on oikeastaan ollut vähän 
pettymys.”  

Ystäväni perusteli väittämäänsä sillä, kuinka mielikuva ”yleissivistävästä 
lukiosta” ei ole ollutkaan niin paikkansa pitävä. Yleissivistystä voi itselleen 
haalia lukion monipuolisen kurssitarjonnan kautta, mutta suhteellisen yksi-
mielisiä keskustelukerhossa olimme siitä, että lukiokoulutuksen suunta on 
huolestuttava, kun todistusvalinnan merkityksen kasvaessa lukio on hiu-
kan enemmän yksilöity ponnahduslauta korkeakouluun, kun yleissivistävä 
pohjakoulutus.  

Esimerkiksi joku oppilas laskee loputtomasti fysiikan kaavoja ja kertailee 
derivaatan sääntöjä, muttei välttämättä opi kokonaisvaltaisesti ymmärtämään maailman historian vaiku-
tusta nyky-yhteiskuntaan.  

Toinen, kuten minä, pyrkii ymmärtämään uskonnollisia ilmiöitä eikä lukio-aikana lue tai kuuntele mitään 
vapaa-ajalla suomeksi, koska on ajanhukkaa tehdä mitään omalla äidinkielellä, kun samalla voisi oppia 
esimerkiksi ruotsia. Puolestaan esimerkiksi biologian ja kemian kurssit suoriutuu siinä ohessa juuri ja 
juuri läpi.  

Kolmas oppilas saattaa pyrkiäkin opiskelemaan mahdollisimman laajasti eri aineita ja hyödyntää laajaa 
kurssitarjontaa, koska tahtoo ymmärtää maailmaa mahdollisimman monesta näkökulmasta. Häntä ei 
vain valitettavasti palkita siinä vaiheessa kun aikaa pitäisi riittää vain tiettyjen aineiden opiskeluun yliop-
pilaskirjoituksia varten, jotta saisi paperit joilla voi hakea opiskelemaan.  

Ainakin omaan korvaan tämä systeemi kuulostaa hieman kierolta tai vähintään sellaiselta, joka ei suora-
naisesti kannusta lukiokoulutuksen tavotteiden saavuttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisi-
vuilta: Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasa-
painoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, 
työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja 
ja taitoja.  

Monelta osin lukiokoulutus mielestäni onnistuu näissä tavoitteissa, mutta kenties juurikin tasapainoisesti 
sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi voi olla hankala kasvaa, jos koulutus kannustaa lähin-
nä muutaman aineen täydellisesti osaamiseen.  

Asiasta voi kuitenkin olla montaa mieltä, onhan kummassakin painotuksessa omat hyötynsä - opiskel-
laanko laaja-alaisesti vai painotetusti. Joka tapauksessa meidän tulee seurata tarkasti, että lukiokoulu-
tus toimii jatkossakin hyvät valmiudet antavana pohjakoulutuksena tulevaisuutta varten.  

Tässä vaiheessa on kuitenkin tärkeämpää muistaa ennemmin se, mikä meitä yhdistää ja mikä ei ole 
vielä muuttunut. Olemme oppineet eri asioita ja suuntaudumme erilaisiin paikkoihin, mutta ennen kaik-
kea me kaikki olemme ylioppilaita, olemme nuoria, olemme tulevaisuus. Tätä kaikkea symboloi tämä 
valkoinen lakki, vielä tänäkin päivänä. 

 

Valkoisen lakin me kaikki olemme siis ansainneet mutta meidän ikäluokan ylioppilaat on täysin omanlai-
nen lukunsa myös vallitsevan tilanteen myötä: Olemme todella suorittaneet ylioppilastutkinnon loppuun 
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maailmanlaajuisen pandemiatilanteen aikana. Tosissaan, miettikääpä hetki tätä asiaa. Kuten aiemmin 
mainitsin, tiemme tähän pisteeseen ovat olleet hyvin erilaisia, mutta ennen kaikkea aivan yhtä mutkikkai-
ta. Esimerkiksi ylioppilaskokeitamme aikaistettiin muutaman päivän varauksella viikoksi eteenpäin ja etä-
koulua piti yhtäkkiä osata käydä itsenäisesti, Jutenkin apua oli saatavilla vain etänä. Kirsikkana kakun 
päälle saimme tämän viikon tiistaina tietää uusista juhlajärjestelyistä ja monet meistä on joutunut peru-
maan myös omat juhlamme. Hirveästi meitä säälitään vallitsevan tilanteen vuoksi, mutta oikeastihan meil-
lä on varmasti koko maailman historian mieleen painuvimmat ja erikoisimmat valmistujaiset. 

Tämä maailmanlaajuinen pandemia yhdistääkin meitä tämän vuoden ylioppilaita enemmän koko maail-
maa. Class of 2020 eli vuonna 2020 valmistuneet ovat voineet samaistua tilanteen haasteellisuuteen esi-
merkiksi juhlien järjestelyjen kannalta maailmanlaajuisesti somen kautta meemeillen. Yleisesti ottaen 
elämmekin kansainvälisesti yhteistyökeskeisintä aikaa koko maailman historiassa, joka tuottaa sekä 
haasteita että mahdollisuuksia.  

Haasteet meille kaikille varmasti tuttuja onkin, mm. etänä koulussa ja töissä käynti sekä liikkumisen riskit 
vaikkapa ulkomaille. Käytännössä mikään maa ei tilanteesta ole onnistunut selviämäänkään ilman osu-
mia taloudellisesti taikka kansanterveydellisesti. 

Mutta yhtä lailla kun meitä juuri valmistuneita ylioppilaita yhdistää tämä sama lakki, myös kaikkia maail-
man eri maita yhdistää tämä sama haasteellinen tilanne.  

Ehkä tilanne onkin tarpeellinen ja hyödyllinen, sellainen josta meidän tulisi ihmiskuntana todella oppia jo-
tain. Kyseistä tilannetta ei nimittäin pakoonkaan pääse, joten lienee parasta pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön, 
jotta vallitsevan tilanteen haitat voisi minimoida. Kuten mainitsin, jokainen maa on yhtä lailla taloudellisis-
sa hankaluuksissa vallitsevan tilanteen takia. Yksikään maa ei ainakaan helposti tule yksin tästä selviä-
mään, mutta yhteistyön ja sopimisen avulla on kenties helpompi päästä eteenpäin.  

Tulevaisuutta en osaa ennustaa, mutta tahdon ainakin toivoa, että tästä tilanteesta olisi jotain hyötyäkin. 
Ehkä esimerkiksi ilmastonmuutos olisikin ratkaistavissa, kun vaan pyrimme yhteistyöhön ja yhteisiin kan-
nusteisiin, tietysti reilun kilpailun ohella.  

Osoittautui tämä toiveajatteluksi tai ei, niin mielestäni meidän ylioppilaina on hyvä muistaa, että jos jon-
kun, niin meidän on uskottava parempaan huomiseen.  

Lukio, joka meitä ei välttämättä kokonaisvaltaisesti sivistyneiksi kansalaisiksi kasvattanutkaan oli ehkä 
pettymys, mutta tietoa jonka olemme oppineet ei tule vähätellä. Kaikkea emme tiedä, mutta jos valkoisen 
lakin on päähänsä onnistuneesti saanut, on asenne varmasti kunnossa. Ei luovuta siitä asenteesta, kun 
kerran ollaan se jostain vaivauduttu hankkimaankin.  

Hyvät ylioppilaat, olkaamme uteliaita ja rohkeita, muuttakaamme maailmaa. Kiitos jokaiselle yhteisestä 
taipaleesta ja siunausta tulevaisuuteen!   
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Syyslukukauden päätös  22.12.2020 

Syyslukukauden päätösjuhla nähtiin striimattuna. Aluksi kuultiin opiskelijakunnan puheen-

johtaja Antti Santalan tervehdys. Lisäksi opiskelija Emmi Vilén haastatteli vaihto-opiskelija 

Lena Gierkea.  Arttu Saastamoinen viihdytti yleisöä pianon soitollaan. Saija Mannila ja 

Lotta Saastamoinen lausuivat Ylen luontorunokilpailun runoja. 

 
Sumu saattelee syksyyn 

peittelee pehmeään 

kasvattaa kaamokseen. 

 

Pihapuuni pihlajani 

kotikoivuni korea 

variseva vaahterani 

haapani haviseva  

 

Oletko valmis vapauteen? 

 

Lehdettömänä lepäämään 

Uuteen talveen taipumaan 

Etsimään energiaa 

Valon voimaa vartomaan… 

 

Lähettäjä: OttiS 

Uudet tulokkaat 

Samana päivänä 

Ilmestyivät 

leppäkerttu sekä västäräkki, 

tämän kevään tulokkaat. 

Toinen niin pikkuruinen 

uutuuttaan kiiltävän  

kuorensa kanssa, 

ettei uskalla ottaa käteen,  

Vahingossa rikkoa. 

Toisella touhu niin kova 

Pientareen heinikkoa pöyhiessä, 

alati pyrstö keikkuen, 

väkisinkin hymyilyttää. 

Tervetuloa pikkuväki! 

 

Lähettäjä: Cinna 
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Maria Alakosken (20B) runoja 

Ajoittain 
 
Juoksin aikaa vastaan. 
 
Nyt aika juoksee minua vastaan, 
ei kiinni saa. 
“Odota!” Se huutaa. 

Muodin suodin 
 

Vaatekaappi tanssahtelee 
rytmissä 
 

m 
      u 
o 
      d 
i 
      n 

 
Räps 

 
Viidakossa vaihtuvien villitysten 
 

Räps 
 
Vaan ei tanssahtele kauaa, 
on silmille asetettava 
 

 o        d 
 u                            i 

   s                                            n 
 
Viidakossa vaihtuvien villitysten 

Tuli jää 
Ilma on jäätävä, 
jää talvehtii luonani, 
ilman minua 
 
Lumihiutaleet leijailevat, 
talvi tuli jäädäkseen 
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Maria Alakosken (20B) runoja 

Kova kuin kivi 
 
Kova kuin kivi, 
kivi kuin kova 
 
Ei hievahdakaan, 
kun sitä työntää 
kun sitä vetää 
 
Ei korvaansa hetkauta, 
vaikka kuulee kaiken 
 
Seisoa jäpittää siinä vuosituhannet, 
sama aika 
sama paikka 
 
Aika tuntee liikkeen, 
syvemmälle kivi painautuu, 
halkeamaan vesi tunkeutuu, 
jäätyy, 
eroosio tekee tehtävänsä, 
palanen puuttuu. 

Piparkakkutalo 
 
Pää                dyt 
löytävät toisensa, 

täydentävät talon, 
pitävät katon muodossa, 
katon pään päällä. 
Katsovat ylöspäin. 

 
Vaan voivatko elämänsä loppuun asti 

kaksi olla 
samassa 

 
                  t i 
               o     s 
            u           s 
            m          a 
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Penkkarit  11.2.2021 

Poikkeusolojen takia abit joutuivat tyytymään ty-

pistettyihin penkkareihin ilman perinteistä penk-

kariajelua. Auditoriossa nähtiin jälleen kerran mitä 

merkillisempiä olioita. Abit olivat  panostaneet 

penkkaripukeutumiseensa tavallista enemmän. 

Luokkiin striimatussa tapahtumassa jokaisen abin 

puku esiteltiin erikseen. Opiskelijat saivat äänes-

tää parasta pukua. Abivideoiden sijasta nähtiin 

esityksiä livenä. 
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Penkkarit 11.2.2021 

Pukukilpailun voittajat Lonkerot potretissa. (ylhäällä) 

 

Väriä ja loistoa! 



MAALISKUU 

 

Ylioppilaskirjoitukset 16.3.2021 –31.3.2021 

Korona-aika aiheutti paljon lisätyötä niin 

opiskelijoille kuin opettajille. Koepäiviä oli 

11. Kirjoittajia oli liikuntasalin lisäksi myös 

auditoriossa erityisjärjestelyjen vuoksi. Tek-

nisesti kaikki sujui suuremmitta häiriöittä. 

Sisällöllisesti kokeissa oli uudistuksia, esi-

merkiksi matematiikassa oli hallittava ohjel-

mointia.  

 

Opettajille kirjoitukset merkitsivät 84 tuntia 

enemmän valvontatyötä kuin vuosi sitten. 

Tänä keväänä valvontoja kertyi yhteensä 

305 tuntia, mikä on työviikoiksi muutettuna 

7,5 viikkoa. Kirjoitukset saatiin kuitenkin 

viedyksi kunnialla läpi.  



 HUHTIKUU 

 

Opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta 

Opiskelijakunta teetti kyselyn etäopiskelusta.  Alla ote Maria Alakosken informatiivisesta 

esityksestä. 
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Jatko-opintopäivä 22.4.2021 

Nokian lukion entinen opiskelija Jonna Sulonen kertoi mediaopintoihin valmistavas-

ta työharjoittelusta. 



TOUKOKUU 

 

Kansallinen maantiedekilpailu 2.2.2021 ja  olympiavalmennus 4 -7.5.2021 

Biologian ja maantieteen lehtori Kaisa Leinonen kertoo: Rami Nurmoranta sijoittui kansallisessa maan-

tiedekilpailussa kymmenen parhaan joukkoon ja pääsi mukaan Biologian ja maantieteen opettajien liiton 

sekä Helsingin yliopiston järjestämään valmennukseen. Valmennuksen perusteella valittiin joukkue kan-

sainvälisiin tiedeolympialaisiin. 

Tässä Rami Nurmorannan ajatuksia ja kokemuksia valmennuksesta: 

Maantieteen kansallisesta kilpailusta valittiin kahdeksan  korkeimmat pisteet saanutta jatkoon maantie-

teen olympiavalmennukseen -  kuin rusinat pullasta. Karsinta koostui 40 monivalintatehtävästä, joihin oli 

koottu sekalainen sarja kysymyksiä muun muassa satelliittikuvien tulkinnasta, englanninkielisistä ter-

meistä ja maisemakuvista. Karsinta oli kova, mutta neljäpäiväisen (4–7.5.2021) valmennuksen taso oli 

kuivaakin pullaa kovempi. Tänä vuonna valmennettavista puolet tulivat maantieteen mekasta eli Turus-

ta, ja lähes kaikki minua lukuun ottamatta tähtäsivät maantieteen yliopisto-opintoihin lukion jälkeen. 

Suorastaan hämmennyin muiden valmennettavien innokkaasta tuntiaktiivisuudesta ja olin tukehtua pul-

laan, kun sain näytteitä heidän taitotasoistaan. 

Valmennus järjestettiin Teamsissä, jossa tarjolla oli englanninkielisiä ryhmätöitä, entisiä olympiatehtä-
viä, kartan piirtämistä, postereita ja droneharjoituksia. Paikalla oli parhaimmillaan viisi valmentajaa kah-
deksaa valmennettavaa kohden aina maantieteen yliopiston lehtorista sensorin kautta aiemmin olym-
pialaisissa käyneisiin maantieteen opiskelijoihin. Lopulta nypityt rusinat jouduttiin vielä kertaalleen jaka-
maan, kun valmennuksen järjestäjät valitsivat Turkin Istanbulissa isännöitäviin maantieteen olympialai-
siin neljän henkilön edustuksen, johon en itse kuulunut. Kokonaisuudessaan valmennus oli todella in-
tensiivinen ja haasteellinen kokonaisuus, kun testejä oli yhtenään ja koko ajan piti olla valmiina kaik-
keen. Käteen jäi kuitenkin käsitys intohimosta, laaja ymmärrys yliopistojen toiminnasta ja täysi varmuus 
siitä, että ennemminkin teknillinen yliopisto on minua varten. 
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Yrittäjien ympäröimässä  yhteiskunnassa (kolumni) 

Puheenaiheiden kirkkaimpana tähtenä on sädehtinyt yrittäjien asema koronakriisin keskellä. Viimeaikai-

setravintolasulut käynnistivät osaltaan paheksuntaa. Marinin hallitus on edelleen koossa ja hyvä niin. Hal-

litusaikeissa jatkaa yritysten työmarkkinatukea pitääkseen taloutta hengissä. Asia on huolestuttava ja syy-

täottaa vakavasti. Tarkastellaan tilannetta kuitenkin useamman yrittäjän kannalta ja laajemmin.Wikipedia 

määrittelee yrittäjän henkilöksi, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa organisoi liiketoimintaaitsensä tai 

jonkun muun havaitseman liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Tämä on yksi tapamäärittää ky-

seinen nimike, ja ehkä yleisinkin. Korona-aika on kuitenkin avartanut omaa mieltäni jalaajentanut käsitys-

täni yrittäjästä. Nimike on itselläni saanut uuden tarkoituksen: me kaikki olemme yrittäjiä. Vaikka olisim-

mekin ilman hienoa tai vähemmän hienoa liikeideaa, me kaikki yritämme jotain. Hallitus yrittää tehdä oi-

keita päätöksiä kaikkien eduksi, vaikkei siltä aina tuntuisikaan. Jokainen yrittää tehdä oikeita päätöksiä 

itsensä ja muiden eduksi. Kouluissa opettajat yrittävät antaa opetusta parhaalla mahdollisella tavalla. Ol-

laan sitten pulpetin äärellä tai ruudun toisella puolella. Työpaikoissa yritetään noudattaa mahdollisimman 

normaalia arkea ja rutiineja. Urheiluseuroissa yritetään pitää harjoituksia yllä ja kehityksenjunaa liikkeellä. 

Sanoisin, että yleisin yritysmuoto nykyisin on perusjaksaminen tämän kaiken keskellä. 

Sitten on vielä niitä, jotka eivät kuulu yrittäjien enemmistöön. He eivät yritä sopeutua muunneltuun arkeen 

eivätkä ymmärrä meidän ”normiyrittäjien” motiiveja yrittää. Enemmistöön kuulumattomilla tarkoitetaan 

henkilöitä, jotka tietoisesti ja jatkuvasti uhmaavat yleisiä koronaa hillitseviä rajoituksia. Pyrkivänä optimis-

tina haluan uskoa näidenkin ihmisten yrittäneen ymmärtää vallitsevaa tilannetta kuitenkaan siinä onnistu-

matta. Liikeidean omaavat yrittäjät tietävät, miten vaikeaa yrittäminen voi joskus olla. Poikkeuksetta se 

pätee meihin kaikkiin. 

Olit sitten yrittäjä tai et, meitä kaikkia yhdistää yksi asia. Tietämättömyys siitä, mitä tuleva tuo tullessaan. 

Yrittäkäämme kaikki jaksaa päivään, jolloin voimme viimein ottaa tosissamme Juha Tapion bii-

sin Paremmat päivät! 

EmIlia Parkkila, 19B 

Julkaistu Nokian Uutisissa 12.5.2021 



TOUKOKUU 

 

Vaihto-opiskelijan  terveiset 

Nokian lukion vaihto-opiskelija Lena Gierke kertoo kokemuksistaan: 

  
 
Looking back now, going on exchange during the pandemic wasn’t exactly ideal, but still worth it. The 
first months were still mostly without restriction, so I had no problems settling in and getting to know 
everything. I didn't know much about Finland besides the obvious – the forests, lakes, sauna, snow, 
but where I come from, Scandinavian education is held in high regard and considered to be much 
more progressive than our own, especially that of Finland. 
  
School is important. This is something I have been told my entire life, so education has always been 
a top priority for me. The desire to succeed academically is what drove my decision to come here. 
Having experienced both German and Finnish school, I can tell you that they are worlds apart from 
each other. Not only does the system differ completely, but the whole mentality as well. To put it 
bluntly; while Germany is still sorting out the academically strong from the weak, Finland is not leav-
ing anyone behind. I had perfectly adapted to the rather harsh reality of what it means to attend a 
German grammar school, which made it very difficult for me to be comfortable at Nokia High School. 
To me, many things felt slow and unnecessary, doing everything digitally was confusing and the 
amount of trust and sincere care put towards students was honestly startling. Rules and guidelines 
seemed washy and expectations surprisingly mild, as was the pressure put on students. In the end, I 
never got used to this loose style of learning, but in general, I believe that this is a much healthier ap-
proach for both students and teachers. Perhaps I have been putting a little too much emphasis on 
academic performance to the point that it was becoming counterproductive and I will return home 
with a slightly more laid-back view on education.  
  
Overall, I now enjoyed spending time outside. Though quite dark, the Finnish winter was unlike any I 
had ever experienced. To my surprise, the cold was barely an issue, and for the first time in years, I 
got to build a snowman, go sledging, ice skating, ice fishing, snowboarding, downhill skiing and even 
cross-country skiing. Admittedly, I wasn't particularly good at any of those, but I still had a blast giving 
different outdoor activities a try. The dense forests make it easy to lose sight of civilization and can 
make you feel like you're the only person on the planet. The small, cosy cottage at the vast lake is 
one of the most peaceful places I have ever been to and a sauna session followed by an ice-cold 
bath rounds up the perfect evening. 
  
Though I may have missed out on a few things because of the pandemic, I definitely will never re-
gret my decision to have come here.  
Lena Gierke 20B 
  
 
 
 
 



TOUKOKUU 

 

Opiskelijakunnan vuosi 

Opiskelijakunnan hallitus pääsi jatkamaan toimikauttaan elokuussa 2020. Hallituksen käytössä ollut 

koppi jatkoi hallituksen palvelemista, ja Marjo Vuori toimi opiskelijakunnan ohjaavana opettajana myös 

tänä lukuvuonna.  

Opiskelijakunnan hallitus päätti alkusyksystä kokeilla kahvitusta, jossa opiskelijoille tarjotaan kahvia, 

pullaa ja muita räikeitä herkkuja. Hallitus oli huomannut kahvituksen nostavan yleisen tunnelman kat-

toon, joten päätti tehdä siitä tavan. Hallitus päätti alkaa järjestämään kahvituksia parittomina viikkoina 

yleensä keskiviikkoisin.  

Hallitus myös koki tarpeelliseksi jatkaa kirjakirppistä, jossa opiskelijoille tarjotaan edullisesti käytettyjä 

oppikirjoja ja mahdollisuus myydä omia kirjojaa. Hallitus koki pienen kolauksen kirjakirppis bisnekses-

sä, kun opetussuunnitelma muuttui ja vanhat kirjat eivät menneet enään kaupaksi.  

Halloweenina hallitus päätti järjestää teemapäivän, ja pukeutumiskilpailun. Pukeutumiskilpailun mität-

tömän osallistumisen takia, kilpailussa ei tarjottu palkintoa. Hallitus kuitenkin koristeli koppimme ja tar-

josi opiskelijoille pientä makeaa purtavaa. Järjestimme myös ällökilpailun, jossa opiskelijat tunnusteli-

vat sokkona astioissa olevia ruokia ja esineitä ja koittivat arvata kyseessä olevan tuotteen. KIlpailun 

voitti Joona 18D:lta, ja hän sai Noklun oman kangaskassin täynnä makeisia.   

Opiskelijakunnan yleiskokous järjestettiin sääntöjen mukaisesti 13.11. Kokous sisälsi pään täydeltä 

informaatiota sekä käsiteltäviä asioita, mutta tästä huolimatta kokous saatiin taputeltua jälleen aikatau-

lua nopeammin. Kokous järjestettiin poikkeuksellisesti livenä vain ensimmäisen lukuvuoden opiskeli-

joille ja muille se striimattiin luokkiin.  

Rankan hallitusvuoden loppupäässä hallitus palkitaan virkistyspäivällä, jossa hallituslaiset saavat 

mennä porukalla viettämään hauskaa ja virkistävää päivää valitsemiinsa kohteisiin. Vallitsevan korona 

tilanteen takia hallitus piti vain mukavan ravintolakeikan perjantai iltapäivänä.   

Joulun lähestyessä hallitus päätti yllättää koko lukion pukkikiertueella. Joulupukki kiersi luokissa ja ja-

koi jokaiselle luokalle suklaarasian, jonka opiskelijat jakoivat keskenään. Hallitus järjesti myös pukukil-

pailun sekä jouluteemaisen kahvituksen, joka sai jouluisen tunnelman kukoistamaan lukion käytävillä. 

Loppuvuodesta järjestettiin jokavuotinen uuden hallituksen haku, jossa opiskelijat saavat jättää hake-

muksensa uuteen hallitukseen. Hallitus muodostaa hakemuksista uuden hallituksen, joka aloittaa vuo-

den vaihtuessa kautensa uuden puheenjohtajan Emmi Vilénin johdolla.  

Puheenjohtaja Antti Santala, 18B 

 

 

 

 

 

 

Toimikauden 2020 opiskelija-

kunnan hallitus 



TOUKOKUU 

 

Opiskelijakunnan vuosi 

Uusi hallitus aloitti toimikautensa tammikuussa. Ensimmäisenä tapahtumana toimi jo tavaksi muodostu-

nut välituntikahvitus. Helmikuussa vietettiin “kesä keskellä talvea” -päivää, johon koulun opiskelijat lähti-

vät erinomaisesti mukaan! Koulun ala-aula raikasi kesämusiikkia ja hauskaan pallonheittopeliin osallistu-

malla sai jokainen halukas suunsa makeaksi. Hallitus nimittäin tarjoili myös mehujäitä kesäpäivää viilen-

tämään. Osa opiskelijoista innostui myös pukeutumaan kesäasuun ja ottamaan kuvia teeman mukaisesti 

koristellussa aulassa. 

Lukio oli etäopetuksessa maaliskuun alusta huhtikuun alkuun. Hallitus näki tarpeelliseksi kysyä opiskeli-

joiden kuulumisia niin sosiaalisessa mediassa kuin Wilma -kyselynkin muodossa. Opiskelijat kertoivat 

kokevansa etäopetuksen hieman lähiopetusta raskaammaksi. 

Opiskelijakunnan hallituksen edustus osallistui myös Nokian kaupungin johtajien kyselytuntiin, jossa No-

kian koulujen lapset ja nuoret saivat esittää etänä kysymyksiä kaupungin päättäjille.  

Huhtikuun lopulla järjestettiin jatko-opintoiltapäivä, jonka aikana opiskelijat saivat tutustua neljään valitse-

maansa jatko-opintomahdollisuuteen. Mahtavia ja asiantuntevia esittelijöitä oli kahdeltatoista eri alalta 

niin läheltä kuin kauempaakin, joista osa esiintyi etäyhteyksin ja loput pääsivät vierailulle paikan päälle. 

Vappuna hallitus järjesti vapputeemaisen välituntikahvituksen. Täytimme ala-aulan ilmapalloilla, sekä 

muilla koristeilla ja tarjosimme opiskelijoille munkkia ja mehua piristämään koulupäivää.  

Kevätkauden hallitus päätti kirjakirppisvälkkään, jonka aikana opiskelijat pääsivät hyödyntämään koulun 

edullista kirjakirppistä ja ostamaan koulukirjoja ensi lukuvuodelle. Perustimme siis yhden välitunnin ajaksi 

myyntipisteen koulun aulatilaan. Normaalisti kirjakirppistä pidetään hallituksen huoneesta käsin. Myynnin 

yhteydessä hallitus tarjosi myös hitiksi muodostuneita mehujäitä.  

Puheenjohtaja Emmi Vilén, 19B 

Toimikauden 2021 hallitus 



TOUKOKUU 

 

Tutorien vuosi 

Jälleen on vuosi kulunut ja on aika pohtia vuoden aikana tehtyjä tempauksia. Lukuvuonna 2020 - 2021 

tutorit ovat ehtineet paljon.  

Tutoreiden tohina alkoi heti syksyllä ykkösten ryhmäyttämisellä ja lukiomaailmaan tutustuttamisella. Luku-

vuoden alkuun tutorit pitivät myös leikkimielisen tietokilpailun kouluun liittyvistä asioista. Pelkästään osal-

listumisesta ansaitsi jo tikkarin! Ennen ensimmäistä koeviikkoa tutorit kävivät kertomassa ykkösille koevii-

kosta: omia kokemuksia, vinkkejä ja käytännön asiaa.  

Ykköset eivät helpolla päässeet, sillä tiimijakson alkaessa tutorit vetivät heille tiimijakson aloituspäivän, 

johon sisältyi erilaisia ryhmäytystehtäviä ja -leikkejä, rentoutusta unohtamatta. Tiimijaksolaiset pääsivät 

nauttimaan tutoreiden seurasta vielä myöhemmin tiimijaksolla amazing racen parissa!  

Toisen jakson eli tiimijakson aikana osa tutoreista kävivät opo-tunneilla auttamassa YO-suunnitelmien 

tekemisen ja kurssivalintojen kanssa. Muutaman kerran järjestettiin auditoriossa pieni esittely omakohtai-

sista kokemuksista YO-kirjoituksiin liittyen.  

Yläkouluvierailut toteutettiin tänä vuonna etäyhteydellä Google Meetissä, mutta silti tutorit onnistuivat hy-

vin ja positiivisesti kertomaan lukiosta ysiluokkalaisille. Voidaan melkein jopa sanoa, että etäyhteydellä 

pidetyt vierailut olivat helpompia tutoreille kuin normaalit luokassa järjestettävät esittelyt. Tutorit saivatkin 

paljon positiivista palautetta etäyhteydellä järjestetyistä esittelyistä.  

Tutoreiden hektinen syyslukukausi päättyi 11.12. pi-

dettyihin pitsapikkujouluihin. Aika paljon pitsaa mah-

tuu pieneen tutoriin, totesivat tutoreiden ohjaajat. 

Tutorit Jenna Rajahalme ja Emmi Vilén juonsivat luki-

on esittelyillan tammikuussa -21. He myös kertoivat 

omista lukiokokemuksistaan ja esittelivät lukio-

opintoja laajemminkin. Esittelyilta pidettiin, kuinkas 

muutenkaan, kuin etäyhteydellä Google Meetissä. 

Lukion etäjakso keväällä -21 hiljensi tutortoiminnan 

hetkeksi. Etäjakson aikana haettiin uusia tutoreita 

seuraavaa lukuvuotta varten. Uusia innokkaita tuto-

reita löytyi lopulta yhdeksän. Aloittavat tutorit saivat 

“tutorkasteensa” 28.4. pidetyssä koulutuksessa, josta 

vastasi Elina Plihtari Mannerheimin lastensuojelulii-

tosta. Tervetuloa joukkoon mukaan Viivi K, Viivi L., 

Aada, Henri, Meri, Markus, Eino, Ella ja Ada! Osa niin vanhoista kuin uusistakin tutoreista toimii useam-

massa eri tutorroolissa eli normi-,  digi- ja liikuntatutoreina. Osa on myös opiskelijakunnan hallituksessa 

mukana. Aktiivista sakkia siis. 

Jotta kuluneesta lukukaudesta jäisi hyvä maku niin suuhun kuin mieleenkin, päätettiin kevään tutortoimin-

ta koko porukan yhteisellä suunnittelutapaamisella toukokuun lopussa. Taas saivat ohjaajat hämmästellä 

pitsojen katoamista tutoreiden suihin samalla, kun mietimme ja ideoimme tulevan elokuun ensimmäisten 

koulupäivien ohjelmaa. Nyt saa kesä ja loma tulla rauhassa! Tutorit ovat valmiita! 

Aurinkoista kesälomaa kaikille toivovat Noklun tutorit sekä tutorohjaajat Anu ja Tiia! 

 



TOUKOKUU 

 

Digitutorien vuosi 

Ensimmäisinä päivinä, kun uusien ykkösten laitteille asennettiin kaikki tarvittavat sovellukset ja koneita 

buutattiin Abittiin, meitä yllätti, kuinka vähän teknologiaosaamista nykynuorilla todellisuudessa on. Apua 

tarvittiin paljon, ja tämä yhdistettynä digitutorien vähäiseen määrään tarkoitti paljon työtä. Lukuvuoteen 

mahtui myös etäjakso väliin. Koeviikko toteutettiin alkupuoli etänä ja loput lähiopetuksena. Tosin tekno-

logia-apua tarvittiin vähemmän etäjaksolla verrattuna edelliseen vuoteen, koska opettajilla oli jo enem-

män kokemusta etäopetuksesta. 

Abittiin buuttaamista hankaloitti, kun kaikki ykkösten koneet eivät yhdistäneet verkkoon. Buuttaamisten 

jälkeen keskityttiin  lähes pelkästään nettiongelmien korjaamiseen. Tosin muutama konemalli oli ongel-

mapesäkkeitä, kun eivät netti, äänet eikä hiiri toimineet. Yllättävästi Applen laitteissa ei ollut mitään on-

gelmaa.  

Kesken lukuvuotta Abitti-tikut päivitettiin uudempiin. Yhtäkkiä kakkostenkin koneet lakkasivat toimimasta 

Abitissa tai Abittiin pääseminen oli hankalaa. Tosin päivitys sai suurimman osan ykkösten koneista toi-

mintaan. Alkuongelmien jälkeen hommaa oli suhteellisen vähän. Lukuvuoden aikana tuli tilanteita, kun 

opettajia piti auttaa ja välillä oli luokalla joku, jonka kone ei toiminutkaan. Tiimijaksolla ollut videon ku-

vaus oli haastava, kun viereisessä labrassa oli yo-kirjoitukset ja äänen taso piti pitää matalana. Joulun 

aikaan oli digitutoreilla tehtävänä nauhoittaa runonlausuntaa muutamalta oppilaalta ja lisätä audion 

päälle kuvat, jotta saatiin video joulujuhlaan. Siinä sitten ennen nauhoitusta piti vielä vaihtaa mikrofoni 

parempilaatuiseen, kun ensimmäinen kuulosti pahvilaatikosta puhutulta. 

Meidän digitutoreiden mielestä vuosi oli mielenkiintoinen ja todella opettavainen. 

Tämän kirjoittivat digitutorit Sakari Erasvuo, Eelis Hyytiäinen, Samuel Malm, Anni Onkalo. 
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Laakso Oskari 

Laine Roni 

Lang Flóra 

Laurila Siiri 

Lehikoinen Eemeli 

Lehtinen Mette-Maaria 

Lehtonen Emma 

Loppinen Aida 

Lähteenmäki Leevi 

Maijanen Kasper 

Malm  Aleksi 

Mannila Saija 

Manninen Joose 

Manninen Milla  

Manninen Sanni 

Matikainen Linda 

Mattila Elias 

Mikola Eero 

Moilanen Tommi 

Myllyniemi Sakari 

Mäkelä Matias 

Mäkelä Viivi 

Mäkinen Iida 

Mäkinen Milla 

Mäkirinta Miikka 

Männistö Samuli 

Nevala Linda 

Nevalainen Aaron 

Niemelä Eeli 

Nummela Eeti 

Nurmoranta Rami 

Paasolainen Ida 

Pajunen Sonja 

Pelkonen Kasper 

Peltola Joona 

Pietarila Anna 

Pietilä Alisa 

Pitkänen Mariella 

Pukkila Martti 

Pukuri Kalle 

Pöyri Eelis 

Raitanen Rasmus 

Rajahalme Jenna 

Rajalin Kasperi 

Rajamäki Joona 

Rautanen Enni 

Rintala Huugo 

Roschier Jaakko 

Saarenmaa Valtteri 

Saarijärvi Inka 

Saarinen Juuso 

Saarinen  Miki 

Saastamoinen Lotta 

Sainio Tuomas 

Salonen Ville-Valtteri 

Santala Antti 

Alanne Simo 

Einola Aleksi 

Hautakoski Ida 

Hiekkamäki Miska 

Huuska Laura 

Hämäläinen Joona 

Ikonen Valtteri 

Immonen Aslak 

Jaakkola  Ninna 

Juutilainen Veeti 

Järvi Milla 

Kahrama Essi 

Kallio Netta 

Kariola Jami 

Karukka Markus 

Kausiala Rike 

Keski-Patola Saku 

Kilpelä Eetu 

Koivisto Janne 

Koivunen Emilia 

Komppa Lassi 

Kongas Raimond 

Konttinen Inkeri 

Kopsa Milja 

Koskinen Siiri 

Kovelo Jere 

Kuhanen  Niko 

Kujala Joel 
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Stenvik Henna 

Taivalmäki Joanna 

Takala Milla 

Talvitie Miro 

Toivola Vilhelmiina 

Toivonen Jani 

Tolonen Jiri 

Tuomisto Tuomas 

Turunen Matias 

Uusimäki Onni 

Valkama Akseli 

Valkolehto Tommi 

Verho Janne 

Webb Bertta 

Yli-Lankoski Timo 

Ylitolva Joonas 

Zubareva Svetlana 

KAKSOISTUTKINTO 

Karo Nelli  

Ketola Julius 

Kolehmainen Vili 

Lahti Peppi 

Pimiä Neea 

Suonkanta Tiia 

Tuominen Ville 



STIPENDIT 

 

 

Nokian kaupungin talousarviossa koulun stipendeinä jaettavaksi varatusta määrärahasta annetaan tun-
nustuksena hyvistä suorituksista seuraavat keskiarvostipendit:   
 
1.vuoden opiskelijat (9x50 euroa): Aino Aapola, Maria Alakoski, Ella Känsäkoski, Tuukka Lehto, Tilda 
Leppämäki, Lauri Moilanen, Viivi Niskanen, Elmeri Pulli ja Arttu Saastamoinen 
 
2.vuoden opiskelijat (8x70 euroa): Ella Alanne, Jalmari Kytöläinen, Siiri Lehto, Milja Mikola, Emmi Paaso, 
Vilma Patrikainen, Anna Poso ja Tilhi Salonen 
 
3./4. vuoden opiskelijat (7x100 euroa): Saku Keski-Patola, Inkeri Konttinen, Saija Mannila, Tommi Moila-
nen, Linda Nevala, Rami Nurmoranta ja Vilhelmiina Toivola 
  
Nokian kaupunki myöntää hyvästä opintomenestyksestä 100 euron stipendin Saku Keski-Patolalle ja Kas-
peri Rajalinille. 
   
Nokian kaupunki myöntää tunnustuksena parhaasta äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen tulok-
sesta 100 euron stipendin Rami Nurmorannalle. 
 
Syksyn 2020 ylioppilaista Onni-Joonatan Matilaiselle myönnettiin Nokian kaupungin 100 euron stipendi 
erinomaisesta opintomenestyksestä. Taru-Anna Palonen sai Nokian seurakunnan 100 euron tsempparis-
tipendin. 
  
Rehtori Simo Niinimäen stipendirahastosta “Kukka“-stipendi (250 euroa) myönnetään positiiviselle, esi-
merkilliselle ja hyvin opinnoissa menestyneelle opiskelijalle. Stipendin saa Linda Nevala.  
  
Rehtori Aallon stipendirahastosta 50 euron stipendin saa Rami Nurmoranta pitkän matematiikan kevään 
2021 yo-tutkinnon parhaasta suorituksesta.  
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nokian yhdistys ry myöntää vuosittain kaksi Unto Saha -stipendiä, yh-
delle Nokian lukion ja yhdelle Tredun Nokian toimipisteen opiskelijalle. 250 euron stipendin myöntämispe-
rusteena on opiskelijan sosiaalisesti avoin, yhteisvastuuta, inhimillisyyttä ja suvaitsevaisuutta kantava toi-
minta opiskelun aikana. Nokian lukiosta stipendin saa Saija Mannila.  
 
Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr:n Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto myöntää 200 
euron stipendin pitkässä matematiikassa laudatur -arvosanan kirjoittaneille ylioppilaille. Nokian lukiosta 
stipendin saa Rami Nurmoranta. 
 
Purso Oy lahjoittaa matemaattisesti lahjakkaille Tommi Moilaselle ja Rami Nurmorannalle 
kesätyöstipendin.  
 
Patria lahjoittaa kaksi 200 euron stipendiä, joiden perusteena ovat  

erinomainen opintomenestys ylioppilaskirjoituksissa sekä lukio-opinnoissa ja opiskelijan osoittama 
poikkeuksellinen motivaatio sekä lahjakkuus pitkässä matematiikassa.  
Stipendin saa Tommi Moilanen. 
erinomainen opintomenestys ylioppilaskirjoituksissa sekä lukio-opinnoissa ja opiskelijan osoittama 
poikkeuksellinen motivaatio sekä lahjakkuus pitkässä fysiikassa.  
Stipendin saa Miska Hiekkamäki. 

 
Soroptimist International Nokia myöntää 150 euron stipendin Nokian lukion päättävälle tytölle, joka on 
myönteinen, sosiaalisesti vastuuntuntoinen, aikaansaava ja eteenpäinpyrkivä. Nokian lukiosta stipendin 
saa Henna Stenvik. 

 

OP Tampere lahjoittaa 100 euron stipendin opiskelijalle, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta talousasi-

oita kohtaan lukio-opintojensa aikana – esimerkiksi kurssivalintojensa, harrastustensa tai luottamustehtä-

viensä kautta. Stipendin saa Matias Turunen. 



STIPENDIT 

 

 

Nokian seurakunta lahjoittaa 100 euron stipendin ylioppilaalle, joka omalla toiminnallaan on ollut mahdol-
listamassa opinnoissa jaksamista, koulussa viihtymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kristillisen lähim-
mäisenrakkauden hengessä. Stipendin saajan on valinnut opiskelijakunnan hallitus ja stipendin saa Milja 
Kopsa. 
 
Nokian seurakunta lahjoittaa 100 euron stipendin opiskelijalle, joka kirjoittaa ainereaalikokeen parhaan 
tuloksen evankelis-luterilaisen uskonnon ylioppilaskokeessa.  Stipendin saa kevään 2021 tutkinnon osal-
ta Sara Lehto. 
 
Nokian Enkku ry lahjoittaa englannin kielen opiskelussa menestyneelle Eetu Kilpelälle 100 euron stipen-
din. 
 
Agco Power lahjoittaa 100 euron stipendin matematiikassa ja fysiikassa menestyneelle opiskelijalle. Sti-
pendin saa Eetu Kilpelä. 
 
MTK-Nokia lahjoittaa 100 euron stipendin Onni Uusimäelle. 
 
Nokian kaupungin vapaa-aikajaoston 100 euron kulttuuristipendin saa Linda Nevala ansioista  
kuvataiteen opinnoissa.  
 
Nokian Nuortenpuolesta ry lahjoittaa 100 euron stipendin opinnoissaan hyvin menestyneelle ja esimerkil-
liselle nokialaiselle ylioppilaalle. Stipendin saa Vilhelmiina Toivola.  
 
LC Nokia Siuron 50 euron stipendin saavat Ida Hautakoski, Markus Karukka, Siiri Koskinen, Aida Loppi-
nen, Sakari Myllyniemi, Eeti Nummela, Sonja Pajunen, Enni Rautanen, Jani Toivonen, Ville Tuominen ja 
Akseli Valkama.  
 
Nokian Venäjä-Seura ry:n 50 euron stipendin saa Svetlana Zubareva menestyksestä venäjän kielen 
opinnoissa. 
  
Nokian Yrittäjät ry lahjoittaa 50 euron stipendin yrittäjähenkiselle opiskelijalle.  
Stipendin saa Miikka Mäkirinta. 
 
Nokian Uutisten lehtikerhostipendin saavat Emilia Parkkila ja Emmi Vilén. 
 
Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry:n Pro Mathematica -mitalin saa Rami Nurmoranta tun-
nustuksena erityisen harrastuneisuuden osoittamisesta ja menestymisestä matematiikan opinnoissa. 
 
Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry:n Pro Scientia -mitalin saavat Eetu Kilpelä, Tommi Moi-
lanen ja Rami Nurmoranta tunnustuksena erityisen harrastuneisuuden osoittamisesta ja menestymisestä 
fysiikan opinnoissa. 
 
Kemia-lehti yhteistyökumppaneineen myöntää Kemia-lehden vuosikerran kiitettävistä suorituksista kemi-
an opinnoissa. Lehti-stipendin saavat Ella Alanne, Sakari Erasvuo, Milja Mikola, Emmi Paaso ja Vilma 
Patrikainen.  
  
Pohjola-Norden lahjoittaa kirjan ruotsin kielessä menestyneelle Linda Nevalalle.  
 
Sverigekontakt i Finland lahjoittaa kirjan opiskelijalle, joka on osoittanut kiinnostusta ruotsin 
kieltä kohtaan. Kirjan saa Jenna Rajahalme. 
 
Long Play -stipendi eli Long Play -lehden vuosikerta tiedonhaluiselle ja uteliaalle opiskelijalle myönne-
tään Siiri Laurilalle.  
 
Lajinsa mestarit (vähintään Suomen mestaruus) Adenka Autioniemi (trialpyöräily, SM), Pyry Paloviita 
(triathlon, duathlon, SM U17) ja Onni Rantanen (Vuoden Luontokuva, nuorten sarja) saavat Nokian luki-
on pöytäkellon.  


