
Utajärven

uusi lukioKansainvälisyys 
Tietotekniikka 
Harrastekurssit 

Oman elämän hallinta



Asiakkaittemme peruspankkipalvelut pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen 
bonusetu: kun Op-bonuksesi eivät kulu peruspankki-
palvelujen palvelumaksuihin, voit käyttää ne täysimää-
räisinä muiden palveluiden tai Pohjolan vakuutusten 
maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä Op-
bonusten lisäksi saat Utajärven Osuuspankista myös 
kaikki muut OP-Pohjola-ryhmän keskittämisedut, kuten 
ilmaisen Ostoturva-vakuutuksen OP-Visalla.

Mukava on olla, kun palvelumaksut ovat nolla!

VISA-KORTIT (Electron, Debit, Debit/Kredit ) ...... 0
VERKKOPALVELUSOPIMUS .................................... 0
TILIOTE ..................................................................... 0
e-LASKUT ................................................................ 0
MAKSUPALVELU ...................................................... 0
SUORAVELOITUS ..................................................... 0
LASKUN MAKSU ...................................................... 0
LAINAN AUTOMAATTISEN VELOITUKSEN
PALVELUMAKSU ...................................................... 0

Lämpimästi tervetuloa 
asiakkaaksemme!

- itsenäinen ja vakavarainen pankki Oulujokivarressa

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi

Vanhatie 52, 91600 Utajärvi, Puh. 0400 162 001
Ma-Pe 8-21, La 8-21, Su 12-21

MEIRAMI

UTAJÄRVEN K-MARKET ON
TÄYDEN PALVELUN VEIKKAUS-PISTE!

MEILTÄ SAAT KAIKKI VEIKKAUKSEN PELIT.

TERVETULOA
VEIKKAUSPISTEESEEMME

Leipomotuotteita
Keitto- ja salaattilounas 
Pannupizza

 Utajärven Leipomopalvelu Oy
 Koulutie 5 Utajärvi, puh. 085421227

Ma-Pe 7.00-17.00

 www.omaleipuri.fi

Tervetuloa

www.pipelife.fi



1UTAJÄRVEN UUSI LUKIO 2012

Pääkirjoitus Utajärven uusi lukio -lukiolehti 2012

AlkuvuodestA 2012 utajärven kunta teki merkittäviä päätöksiä lukionsa tule-
vaisuuden suhteen.  tammikuun 25. päivä utajärven sivistyslautakunta hyväksyi 
lukion kehittämisohjelman ja 29.3. kunnanvaltuusto siunasi omassa kokouksessaan 
kehittämisohjelman ja hyväksyi siihen liittyvän lukiolaisten koulukyytien periaat-
teet.  utajärven lukio kohosi uudelleen siivilleen. 

lukion oppilAsmäärä oli alkanut utajärvelläkin laskea.  kehitys oli sama 
kuin koko maassa.  tähän kehitykseen haluttiin vastata muuttamalla lukion opetus-
ta ja tukemalla lukiolaisia taloudellisilla eduilla.

lukuvuoden 2012 -13 AlustA kehitysohjelma on ollut kokonaisuudessaan 
voimassa.  kehittämisohjelman pääperiaatteet ovat: tulevaisuuden taidot, harras-
tekurssit, oman elämän hallinta ja lukiolaisten opiskelun taloudellinen tukeminen.

tulevAisuuden tAidot tarkoittavat niitä taitoja, joita nykyiset lukiolaiset 
tulevat tarvitsemaan aikanaan työelämässä ja omassa elämässään.   tällaisia taitoja 
ovat kansainvälisyys ja tietotekniset taidot.  

HArrAstekurssit lisäävät lukioikäisten harrastusmahdollisuuksia utajär-
vellä ja ovat vastapainoa teoreettisille opinnoille.

opiskeluun keskittyminen edellyttää, että nuoren asiat ovat järjestykses-
sä.  nuoren tukeminen opinnoissaan ja muuten on utajärven lukiossa keskeisesti 
esillä.  pieni lukio tarjoaa paitsi yksilölliset opiskelumahdollisuudet myös sen, että 
nuorten ongelmat huomataan ja niihin voidaan puuttua ajoissa.

utAjärven kunnAn tAvoite on, että opiskelu lukiossa on yhtä edullista 
kuin opiskelu peruskoulussa.  kunta on muutenkin satsannut koulutukseen: uta-
järven lukiolla ja peruskoululla ovat erinomaiset tilat ja välineet.  ensi keväänä val-
mistuvan urheilukentän peruskorjauksen myötä olosuhteet entisestäänkin parane-
vat.

lukio on uudistunut ja tämä kehitys jatkuu vielä.  Ansaitusti voidaan pu-
hua utajärven uudesta lukiosta.

lukion keHittämistArve on huomattu valtakunnallisestikin.  tätä osoitti 
mm. valtakunnallisen pro lukio – yhdistyksen perustaminen syksyllä 2012.  utajär-
ven lukio, joka oli aloittanut oman lukion kehittämisen jo aikaisemmin, halusi luon-
nollisesti olla mukana lukiokoulutuksen valtakunnallisessa kehittämisessä.  siksi 
olimme näyttävästi mukana pro lukio –yhdistyksen perustavassa kokouksessa.

lukiokoulutus on yleissivistävää opetusta. lukio on tärkeä ponnahduslau-
ta tulevaisuudelle: se antaa hyvän pohjan ja suoran väylän jatko-opintoihisi.  lukio-
opinnot avaavat mielenkiintoisia ja monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

lukion jälkeen yliopisto- ja ammattikorkeakoulut eivät ole ainoita mahdol-
lisuuksia.  utajärven lukiosta on valmistunut 548 ylioppilasta, joilla on yhtä monta 
tarinaa lukion jälkeisestä elämästä.  pääosin hyviä.  utajärven lukion entiset nuoret 
kertovat tässä julkaisussa muutaman vaiherikkaan tarinan lukion jälkeisestä elä-
mästään.  tarinat ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää yksi asia:  ilman lukiota kukaan 
kertoja ei olisi siinä asemassa, missä nyt on.

Pro Lukio - Utajärven uusi lukio
Tapani Blomster
Lukion rehtori
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utajärven lukio oli mukana pe-
rustamassa pro lukio-yhdis-
tystä Helsingissä Aleksis ki-
ven päivänä 10.10.2012. pro 
lukio on lukioiden, lukiossa 
toimivien ja muiden lukiokou-
lutusten etua ajavien yhdistys. 

Pro Lukio - lukiokoulutuksen puolesta!
seminaari ja yhdistyksen perus-
tamiskokous järjestettiin munk-
kiniemen yhteiskoulussa Hel-
singissä. 

utajärveltä kokoukseen mat-
kasivat oppilaskunnan puheen-
johtaja ella Aitta, sihteeri nik-
ke seppälä, oppilaskunnan 
ohjaaja satu Grip ja rehtori ta-
pani Blomster.   utajärven kun-
ta oli viime keväänä hyväksynyt 
oman lukionsa kehittämisohjel-
man ja valtakunnallinen lukion 
kehittämishanke sopi hyvin tä-
män jatkoksi.

seminaarin arvovieras oli 
opetusministeri jukka Gustafs-
son. Gustafsson näki tärkeä-
nä lukion roolin suomalaises-
sa koulukentässä. seminaarissa 
käyttivät puheenvuoron myös 
professori kauko Hämäläinen 
ja eduskunnan sivistysvalio-
kunnan puheenjohtaja raija va-
hasalo.  

”mieleen jäivät puheenvuo-
rot, joissa kerrottiin, kuinka lu-
kion kehittämistyö on jäänyt 
eduskunnassa muita koulu-
muotoja (ammattikoulu, perus-
koulu, yliopistot) koskevien uu-

distusten ulkopuolelle”, kertoo 
ella. 

ideoita lukio-opiskelun ke-
hittämiseksi seminaarissa mai-
nittiin mm. ylioppilaskokeen 
sähköistäminen, lukioiden ja 
korkeakoulujen/ammattikoulu-

jen yhteistyö ja opetussuunnitel-
man uudistaminen. lukioiden 
uusi opetussuunnitelma ja tunti-
jako on tarkoitus ottaa käyttöön 
syksyllä 2016.

Utajärven lukion edustajia Pro Lukio-yhdistyksen perustavassa kokouksessa, vasemmalta Ella Aitta, Nikke Seppälä 
ja Satu Grip.

Opetusministeri Jukka Gus-
tafsson kertoi ministeriön 
suunnitelmista lukiokoulu-
tuksen uudistamiseksi.

Nikke allekirjoittaa Pro Lukio-yhdistyksen perustamis-
asiakirjaa ja Ella odottaa vuoroaan.
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Lukiosta näkökulmia 
tulevaisuuteen
päivän aikana ellan ja niken 
mielissä kirkastui lukio-opis-
kelun merkitys. ellan mielestä 
lukio-opinnoissa ovat tärkeitä 
yleistiedon saaminen ja oman, 
kriittisen ajattelukyvyn kehitty-
minen. 
”lukion aikana voi myös miet-
tiä, mitä haluaa tulevaisuudelta 
ja kehittää taitoja, joissa on hy-
vä. lukio on myös sosiaalinen 
paikka, kavereita näkee joka 
päivä!” tuumaa ella. 

Lukion oppilaskunta järjesti kunnallisvaalien alla vaali-
paneelin lukion ja yläkoulun oppilaille.  Paneelin juon-
sivat Ella Aitta ja Tuukka Raappana.   Tero Oilinki ja 
Toni Valkonen olivat vaalipaneelin jälkeen käytyjen 
varjovaalien ääniharavat.  Toni oli Irina Korvan ohella 
lukiolaisista ehdokkaana kunnallisvaaleissa.

niken mukaan valmistumi-
nen lukiosta hyvillä arvosanoil-
la avaa ovet moniin paikkoihin. 

Kehitettävääkin  
lukiossa löytyy 
”opiskelijat tarvitsisivat henki-
lökohtaisempaa opinto-ohjaus-
ta”, vaatii nikke.  

”opiskelutavat ovat joskus 
puuduttavia ja 6-7 tunnin istu-
minen putkeen ei monesti hou-
kuta. vaikka lukio onkin tar-
koitettu teoreettiseksi kouluksi, 
voisi joitakin asioita opettaa eri 

oppilaskuntatoiminta on laki-
sääteistä opiskelijoiden toimin-
taa lukioissa. lukiolaissa (6.lu-
ku, 31§) todetaan, että ”koulussa 
on opiskelijoista muodostuva 
oppilaskunta”.  laki määrittää 
oppilaskunnan tehtäväksi opis-
kelijoiden yhteistoiminnan ja 
koulutyön edistämisen. ”kou-
lutuksen järjestäjän tulee sekä 
varata opiskelijoille mahdolli-
suus osallistua koulutuksen ke-
hittämiseen että kuulla opiskeli-
joita ennen opintoihin ja muihin 
opiskelijoiden asemaan olen-
naisesti vaikuttavien päätösten 

keinoin ja lisätä terveyden kan-
nalta tärkeitä aineita, kuten lii-
kuntaa ja terveystietoa”, esittää 
ella.

varsinainen pro lukio –yh-
distyksen perustamiskokous pi-
dettiin seminaarin lopulla. yh-
distys  perustettiin kokoamaan 
yhteen hajanaista lukiokenttää. 
yhdistyksen tarkoituksena on 
toimia lukiokoulutuksen puo-
lestapuhujana sekä turvata ja 
vahvistaa lukion asemaa oma-
na koulutusmuotona suoma-
laisessa koulutusjärjestelmässä. 

”myös me utajärven lukion 

puolesta haluamme olla muka-
na tukemassa pro lukio-yhdis-
tyksen toimintaa ja osaltamme 
antaa kehitysideoita ja näkö-
kulmia lukiosta ja sen uudis-
tamisesta. utajärven lukio on 
kehittynyt parissa vuodessa 
huimasti, mikä näkyy oppilas-
määrän lisääntymisenä”, kiteyt-
tää ella.

pro lukio –yhdistyksestä voi 
tykätä myös Facebookissa!

Satu Grip
Oppilaskunnan ohjaaja

Mitä on oppilaskuntatoiminta?
tekemistä” (lukiolaki 27§).

oppilaskunta on elin, joka 
käyttää opiskelijoiden puhe-
valtaa. oppilaskunnan jäseninä 
ovat kaikki koulun opiskelijat 
ikään, siviilisäätyyn ja suku-
puoleen katsomatta. oppilas-
kuntaa johtaa oppilaskunnan 
yhteisesti valitsema hallitus.

oppilaskunnassa opiskelijat 
määrittelevät, lainsäädännön 
puitteissa, sen toiminnan ja sen, 
mitä he haluavat oppilaskun-
nan olevan. oppilaskunta on 
olemassa vaikuttaakseen ja ke-
hittääkseen koulun asioita. 

Utajärven lukion oppilaskunnan hallitus 2012-2013:
Aitta Ella puheenjohtajaSeppälä Nikke sihteeriRaappana Tuukka varapj.Lahtinen Laura rahastonhoitajaJuntunen Titta

Karhula Tommi 
Lindberg Heidi
Nummi Roni
Schroderus Jenni
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olipa nuori tulevaisuudessa 
missä ammatissa tahansa, hän 
tulee kohtaamaan kiihtyvän 
kansainvälistymisen.  samoin 
jokainen kohtaa sen omassa jo-
kapäiväisessä elämässään.  uta-
järven lukio antaa valmiuksia 
kansainväliseen kanssakäymi-
seen ja edesauttaa näin sopeu-
tumista yhä kansainvälisem-

viime keväänä utajärven luki-
on 2-luokkalaiset tekivät upean 
matkan pohjois-italiaan. tutus-
tuimme kanaalien ja karnevaali-
en venetsiaan ja  veronaan, joka 
on yksi  italian huomattavimpia 
ja parhaiten säilyneitä historial-
lisia kaupunkeja, sekä Codigo-
roon, jossa oli Comenius- mat-
kamme yhteistyökoulu.  

matka oli osa 3-vuotis-
ta (2011-2013)  Bon-Comenius  
hanketta. suomesta on hank-
keessa mukana utajärven- ja 

Tulevaisuuden taidot
Utajärven lukio panostaa tulevaisuuden taitojen opettamiseen 

lukio-opiskelun rinnalla. Tämä tarkoittaa niitä taitoja, joita nykyiset lukiolaiset tulevat 
tarvitsemaan aikanaan työelämässä ja omassa elämässään. Tällaisia taitoja ovat 

kansainvälisyys, tietotekniset taidot ja oman elämän hallinta.

Kansainvälisyys – tärkeä tulevaisuuden taito
pään maailmaan.

jokaisen vuosiluokan opis-
keluun liittyy kansainvälisyys-
kurssi, joka huipentuu toisen 
opiskeluvuoden keväällä to-
teutettavaan opintomatkaan jo-
honkin euroopan kohteeseen.  

tällä hetkellä lukion abi-
turienttiluokan kansainväli-
nen Comenius-hanke on päät-

tymässä.  siinä partnerikoulut 
ovat saksasta ja italiasta ja vaa-
lan lukio toisena suomalaise-
na lukiona.   opiskelijat teki-
vät ikimuistoisen opintoretken 
italiaan huhti-toukokuun vaih-
teessa 2012.   

lukion toisen vuosiluokan 
kansainvälisyyshanke suuntau-
tuu espanjaan ja ensimmäisen 

vuosiluokan hanke portugaliin.
kansainvälisyyskasvatusta 

edesauttaa osaltaan utajärven 
lions Clubin päätös kustan-
taa vuosittain kaksi lukiolaista 
lions Clubien nuorisovaihto-
ohjelmiin.

Ciao!  - Comeniusmatka Italiaan
vaalan lukiot sekä rokua Geo-
park ja eurooppalaiset yh-
teistyökumppanit löytyvät 
saksasta ja italiasta. Comenius-
projektit ovat euroopan unio-
nin vaihto- ja yhteistyöohjelma 
kouluille, joilla tuetaan euroop-
palaisten koulujen yhteistyötä ja 
niiden välistä oppilas- ja henki-
lökuntavaihtoa. Bon-Comenius 
hankkeemme yhteisiä tutki-
musaiheita ovat oman lähialu-
een luonnon monimuotoisuus 
sekä oman lähialueen kansal-

lis- ja luonnonpuistojen ym-
päristöystävällisyys. tulevalla 
kevätlukukaudella on vielä pie-
nimuotoinen projektimatka se-
kä saksaan että italiaan. 

projektitöiden esittelyjen li-
säksi saimme tutustua yhteen 
euroopan vanhimmista kult-
tuureista. Historia oli läsnä 
kaikkialla, se suorastaan vyö-
ryi päälle. italiasta löytyy van-
hoja roomalaisajan rakennuksia 
ja vanhaa maailmanluokan tai-
detta runsaasti,  mm. venetsia 

oli  täysrenessanssin taidekes-
kus  1500-luvulla. vietimme pa-
ri päivää upeassa historiallises-
sa venetsiassa, joka oli täynnä 
sykähdyttäviä kanaaleja ja kaa-
risiltoja, ahtaita porttikäytäviä, 
sokkeloisia kujia ja kaikkial-
la uskomaton määrä palatseja, 
kirkkoja ja muita merkittäviä eri 
aikakausien vanhoja rakennuk-
sia. kujat täynnä pieniä putiik-
keja, joissa saattoi tehdä laaduk-
kaita ostoksia, mm muranon 
lasia.  venetsian vanhassa kau-

Venetsian kanaaleja
Romeon ja 
Julian parveke 
Veronassa
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pungissa kaikki liikenne kulkee 
vesitse kanaaleissa tai sitten kä-
vellään. kulkeminen vesibussil-
la eli vaporetolla oli helppoa ja 
vaivatonta, kun vain ymmärsi 
mihin suuntaan kulkevaan va-
porettoon piti nousta.  kävim-
me tutustumassa pyhän mar-
kuksen kirkkoon eli Basilica di 
san marcoon ja yhteen monista 
venetsian kuuluisista taidegal-
lerioista. vanha renessanssitai-
de oli mykistyttävää, upeita ko-
ko seinän peittäviä maalauksia, 
joista oli aiemmin nähnyt kuvia 
taidekirjoissa.

veronaan, unescon maa-
ilmanperintökohteeseen ja 
shakespearen  romeon ja julian 
kaupunkiin meidät tutustutti 
opas, jonka johdolla kiertelim-
me vanhassa arkkitehtuuriltaan 

upeassa kaupungissa. kaupun-
gista löytyi vielä vessoja, joissa 
oli vain reikä lattiassa! kulttuu-
rikokemus sekin.  kuin myös 
se, että italialainen meille tarjot-
tu ruoka ei vetänyt vertoja ko-
timaiselle ruualle Berlusconin 
mielipiteistä huolimatta. 

italialaiset olivat järjestäneet 
meille suomalaisille ja saksa-
laisille projektivieraille jokilai-
varisteilyn po-joen suistoon. 
po-joen delta-alue laskee Ad-
rianmereen ja suistoalueel-
la sijaitsee po deltapark kan-
sallispuisto, joka on unescon 
suojeluksessa samoin kuin mei-
dän rokuan Geopark alue. pa-
tikointi kansallispuistossa oli 
hieno kokemus, luonto tosi veh-
reää ja näimme puistossa lai-
duntavia villipeuroja.

useamman matkalaisen 
mielestä meidän oma koulu-
rakennuksemme tuntui todel-
la viihtyisältä verrattuna italia-
laiseen kouluun, joka muistutti 
sisätiloiltaan lähinnä betonis-
ta tehdaskiinteistöä. matka an-
toi tilaisuuden tarkastella man-
nereurooppalaista kulttuuria ja 

verrata sitä sitten meidän suo-
malaiseen ajatusmaailmaan. 
ehkä saapasmaan nuoret on 
hieman temperamenttisempia 
kuin me utajärveläiset. 

Tanti saluti 
Kansainvälisyystiimin noviisi 
Aila Raappana

Lukion ryhmä nousemassa Venetsian kuuluisimmalle sillalle -Rialton sillalle

Bon-Vomenius kokous Codicorossa.  Saara Holappa ja 
Kaisa Pinoniemi esittelevät Utajärven lukion ryhmän 
tuotoksia.

katja kokosta ja tanja tuome-
lasta oli hienoa päästä italiaan.  
venetsia hurmasi vanhalla kult-
tuurillaan ja hienoilla raken-
nuksillaan.  samoin venetsian 
kanaalit ja niissä turisteja kul-
jettavat gondolit olivat mahtava 
kokemus.

ystävyyskoulussa Codico-

rossa tytöt havaitsivat, että ul-
koiset puitteet suomen kouluis-
sa ovat ylivertaisia.  

tytöt huomasivat myös, että 
heidän englannin kielen taiton-
sa oli hyvä italialaisiin nuoriin 
verrattuna.  tämä vahvisti sitä 
käsitystä, että lukion englannil-
la kyllä pärjää maailmalla.

Katja Kokon ja Tanja Tuomelan Venetsia hurmasi. Tytöt 
myös huomasivat, että heidän englannin kielen taitonsa 
oli hyvä italialaisiin verrattuna.



6 UTAJÄRVEN UUSI LUKIO 2012

utajärven lukion ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelija jenna 
Huovinen sai elokuun lopul-
la mahdollisuuden erikoisel-
le matkalle.  Hän pääsi isovan-
hempiensa ja tätinsä kanssa 
matkustamaan junalla halki ve-
näjän  mongolian pääkaupun-
kiin  ulan Batoriin ja sieltä vie-
lä peginkiin.  matka taittui siten 
suurelta osin samaa reittiä, jota 
kuvataan rosa liksomin Fin-
landia- palkinnon saaneessa 

Junalla halki Siperian Utajärveltä 
Ulan Batoriin ja Pekingiin

H
yt

ti 
nr

o 
7:

kirjassa ”Hytti nro 6”.  jennal-
la vain oli siperian junassa  hyt-
ti nro 7 ja 7300 kilometrin juna-
matka alkoi kajaanista. 

Miten isovanhemmillesi 
syntyi ajatus matkasta junalla 
halki Siperian?

se oli ollut heidän monivuo-
tinen haaveensa, jonka he sitten 
viime keväänä päättivät toteut-
taa.  mukaan tuli myös tätini, 
joka puhui venäjää ja oli meil-
lä tulkkina.  Hän oli valmistu-

tunut matkaan hyvin ja osasi 
kertoa kaupungeista ja paikka-
kunnista, joita matkamme var-
rella oli.

Millaisia ennakko-odotuk-
sia sinulla oli matkan suhteen?

ei minulla oikeastaan mi-
tään ennakkoluuloja ollut.  to-
sin ajattelin, että junat ovat var-
maan huonokuntoisia ja aika 
käy pitkäksi, kun pitää istua 
kaksi viikkoa junassa sisällä.  
todellisuudessa junat venäjäl-

lä olivat hyväkuntoisia ja mie-
lenkiintoista tekemistä ja katse-
lemista oli niin paljon, että aika 
meni melko nopeasti.

Millainen teidän matkareit-
tinne ja aikataulunne olivat?

junamatka alkoi kajaanis-
ta 28.elokuuta.  matkustimme 
aluksi kouvolaan ja sieltä yöju-
nalla moskovaan.  moskovassa 
olimme aamulla ja matka jatkui 
illalla siperian rataa pitkin ir-
kutskiin.  

Jenna Huovinen(kolmas vasemmalta) valmiina matkaan Kajaa-
nin rautatieasemalla.

Hytti nro 7 asukkaalla oli välillä aikaa tehdä läk-
syjäkin.

Jennan matka Kajaanista Pekingiin 
oli noin 7300 kilometriä pitkä.
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irkutskista jatkoimme  mat-
kaa Baikal-järvelle, jossa olim-
me  kaksi yötä.  Baikalista mat-
ka jatkui ulan Batoriin.  siellä 
olimme taas kaksi yötä ja  jat-
koimme sitten junalla pekin-
giin.

Mitkä sinusta olivat matkan 
kohokohtia?

eksoottisimpana kokemuk-
sena jäi mieleen retki ulan Ba-
torista  maaseudulle.  menim-
me jurtta-perheeseen johonkin 
keskelle ei mitään.  isännät tar-
josivat siellä meille paikallista 
ruokaa, joka oli lampaan suolia 
ja sisäelimiä.  tosi eksoottinen 
kokemus keskellä aroa.

Miltä Siperian maaseu-
tu näytti, kun matkustitte eri 
paikkakuntien ja kaupunkien 
läpi?

ulkoisesti siellä oli aika an-
keaa,  ränsistyneitä taloja ja 
huonoja teitä.  juna pysähtyi 
melkein joka asemalla ja silloin 
aina kävimme ulkona junas-

ta.  siperialaisten elämä näyt-
ti aika samanlaiselta kuin mei-
dänkin.  olin kuvitellut, että he 
olisivat jotenkin huonompia, 
mutta aivan hyvät vaatteet heil-
lä oli lukuun ottamatta vanho-
ja mummoja, jotka näyttivät ai-
ka huonokuntoisilta  ja yrittivät 
kaupata jotakin kaloja.  

Millainen oli juna ja sen 
hytti numero seitsemän?

moskovan jälkeiset kaksi ju-
naa olivat aivan nykyaikaisia.  
junassa oli vaunuemäntä, joka 
imuroi joka päivä hytit ja käy-
tävät.  jokaisessa vaunussa oli 
samovaari, josta sai lämmintä 
vettä.  meillä oli kahden hen-
gen hytit, joissa oli vain sängyt 
ja pöytä keskellä.  viimeinen ju-
na ulan Batorista pekingiin oli 
kiinalainen ja se oli huonokun-
toisempi kuin aikaisemmat ve-
näläiset junat.  lisäksi siinä oli 
kirppuja tai muita syöpäläisiä, 
jotka hyppelivät pitkin penk-
kejä.

Tuliko aika pitkäksi kah-
den viikon junamatkalla?

viimeinen matka ulan Ba-
torista pekingiin tuntui josta-
kin syystä tosi pitkältä vaikka 
se kesti vain yhden yön.  Alkoi 
tuntua, että eikö tämä matka lo-
pu ikinä.  siihen asti matka oli 
mennyt aika nopeasti.   matkal-
la oli aina uutta nähtävää.  Aika 
kului myös läksyjä tehdessä, ja 
lisäksi pelasimme ajankuluksi 
korttia ja kuvasimme videoka-
meralla maisemia.

Ulan Bator tuntuu hyvin ek-
soottiselta paikalta, oliko se 
sellainen?

siitäkin minä yllätyin, kuin-
ka länsimainen kaupunki se oli.  
siellä on isoja kauppakeskuk-
sia ja ihmeen hieno ydinkeskus-
ta muutenkin.   kun meni ydin-
keskuksen ulkopuolelle, talot 
muuttuivat ränsistyneiksi ja 
mm. sähköjohdot kulkivat vaa-
arallisen näköisesti talojen ul-
kopuolella.

Kun siirryitte Venäjältä 
Mongoliaan ja toisaalta Mon-
goliasta Kiinaan, tapahtuiko 
jotakin muutosta, josta erotti, 
että nyt valtakunta vaihtui?

jo maisematyyppi kertoi, et-
tä olimme vaihtaneet maata.  
venäjän havu ja koivumetsät 
muuttuivat mongoliassa puut-
tomiksi aroiksi.  Aroilla oli vil-
lihevosia laumoissa.  kiinassa 
taas maisema muuttui.  radan 
varrella oli erilaisia puita ja asu-
tus tiheni kohti pekingiä.

Kun olet nyt saanut pari 
kuukautta sulatella tätä mat-
kaa, mitä se sinulle opetti?

ennen matkaa oli vaikea ku-
vitella, millaista elämä on kau-
kana siperiassa.  nyt kun sen 
on nähnyt, niin on tullut sellai-
nen tunne, että ihmiset kaukana 
siperiassa ovat tyytyväisiä sii-
hen elämään, jota elävät.  tyy-
tyväisyys ja onnellisuus eivät 
ole kiinni korkeasta elintasosta.

Matka päättyi Pekingiin taivaallisen rauhan aukiolle.

Jurttaperheella on uutta ja 
vanhaa tekniikkaa.

Nyt ollaan Kiinan 
muurilla.
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utajärven lions Club tuli mu-
kaan lukion kehittämishank-
keeseen lokakuussa 2011, jolloin 
se päätti kustantaa vuosittain 
kahdelle utajärven lukion opis-
kelijalle lionsjärjestön nuoriso-
vaihto-ohjelman mukaisen oles-
kelun isäntäperheessä nuoren 
itsensä toivomassa kohteessa.  
ensimmäiselle tällaiselle nuo-
risovaihto-matkalle valittiin lu-
kion ensimmäisen vuoden opis-
kelija ella Aitta.

Miksi juuri  
Uuteen-Seelantiin?
”matkakohde oli selvä - uutta 
seelantia kauemmaksi ei suo-
mesta pääse”, kertoo ella mat-
kakohteen valinnasta.  Hake-
mus uuteen-seelantiin tehtiin 
yhdessä clubin nuorisovaih-
toasiamiehen kanssa ja jäätiin 
odottamaan vastausta.  kesä-
kuun alussa ella sai tiedon että 
uuden-seelannin nuorisovaih-
tomatka toteutuu.  Hän sai  len-
toliput ja viiden eri isäntäper-
heen tiedot. 

kesäkuuta 29. päivä koit-
ti lähtö kohti maapallon toista 

Matkakohde oli selvä -

puolta. etukäteen ella ei tien-
nyt uudesta-seelannista paljo-
akaan.  Hän tiesi kuitenkin, et-
tä maisemat tulisivat olemaan 
hienoja, sillä hän oli katsonut 
uudessa seelannissa kuvattu-
ja ”taru sormusten Herrasta”- 
elokuvia

ensimmäisen vilauksen uu-
den-seelannista ella näki lento-
koneen ikkunasta - hurjat vuo-
rijonot siintivät alhaalla.  kun 
lentokone laskeutui Christchur-
chin lentokentälle, vieressä nä-
kyi lammaslaidun. tosin lam-
masten lukumäärä on laskenut 
puoleen huippulukemista; nyt 
yhtä uusiseelantilaista kohti on 
enää vain 1,5 lammasta. 

ilma oli kylmempi kuin suo-
messa; uudessa-seelannissa oli 
talvi. normaali päivälämpöti-
la oli kymmenisen astetta, mi-
kä ei kuitenkaan kovin paljon 
poikennut suomen kesäsäästä. 
talojen sisälämpötila oli huo-
non eristyksen takia vain vähän 
lämpimämpi kuin ulkolämpö-
tila, ja siksi uusiseelantilaiset 
käyttävät elektronisesti lämpiä-
viä patjoja nukkuessaan. yleen-
sä myös ainoastaan olohuonetta 

ja keittiötä lämmitetään talvis-
aikaan, joten perhe kokoontuu 
sinne yhdessä. kesällä lämmi-
tystä ei tarvita, koska lämpöti-
la kohoaa monesti yli 30 astee-
seen.

kuukauden oleskelun aika-
na ella koki ja näki monenlais-
ta. niin kuin eräs paikallinen 
herra sanoi: 

”voit kiertää koko euroopan 
maat ja käydä tekemässä yh-
tä asiaa yhdessä maassa, mutta 
täältä löydät kaikki”.  

uudessa-seelannissa voi ke-
sällä ottaa aurinkoa ja surffata 
ja samaan aikaan korkeimmil-
la vuorilla voi käydä laskette-
lemassa. vaelluspaikkoja on 
runsaasti ja välillä voi rentou-
tua kuumissa lähteissä. ruoka 
on hyvin eurooppalaista, mut-
ta siitä voi löytää myös maori-, 
oseania- ja aasialaisvaikuttei-
ta. perinteinen sunnuntai-illal-
linen on  lampaan paahtopaisti 
paistetuilla ja keitetyillä vihan-
neksilla sekä jälkiruoaksi pav-
lovaa. paikallista viiniä juodaan 
monesti aterian kanssa. urheilu 
on uusiseelantilaisille tärkeää, 
ja rugby on ehdottomasti seura-

tuin ja pelatuin laji. 
pienen jännityksen matkaan 

toi saarten tuliperäisyys – maa 
tärisi muutamaankin otteeseen 
ja vain kaksi viikkoa ellan suo-
meen paluun jälkeen yhdes-
tä tulivuoresta oli purkautunut 
tuhkaa ja kiviä.

matkan  lopuksi ella tapa-
si muut uudessa-seelannissa 
ja Australiassa olleet pohjois-
maiset vaihtarit sydneyssä, jos-
sa katseltiin  nähtävyyksiä pari 
päivää. 

Mikä oli nuoriso- 
vaihtomatkan anti?
ellan mielestä se, että pääsi tu-
tustumaan uuteen kaukaiseen 
maahan ja sen ihmisiin, oli jo 
paljon.  matka vaati rohkeutta 
ja toisaalta sosiaaliset taidot ja 
englannin kielen taito kehittyi-
vät hurjasti, kun isäntäperheet 
vaihtuivat ja englantia sai pu-
hua joka päivä.  itseluottamus 
kohosi myös, kun huomasi pär-
jäävänsä uusissa ja erilaisissa ti-
lanteissa.

Nuorisovaihto-ohjelmansa välityksellä Suomen Lions Clubit lähettävät 
ulkomaille ja vastaanottavat ulko-mailta Suomeen noin 300 nuorta vuosittain.   

Nämä nuoret ovat  16 - 21 –vuotiaita ja he ovat  3 - 6 viikkoa kesäisin 
Lions Clubien leireillä tai isäntäperheissä

Paluumatkalla Sidneyssä –kuuluisa oopperatalo.

8
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”voit kiertää koko eu-
roopan maat ja käydä 
tekemässä yhtä asiaa 

yhdessä maassa, mutta 
täältä löydät kaikki”.  

Ella Uuden-Seelannin 
jylhissä maisemissa.

Uutta Seelantia kauemmaksi ei 
Suomesta pääse

9



10 UTAJÄRVEN UUSI LUKIO 2012

utajärven lukio siirtyi opetus-
teknologiassa uuteen aikakau-
teen, kun lukion ensimmäinen 
vuosiluokka sai 27. syyskuuu-
ta 2012 käyttöönsä kannetta-
vat tietokoneet.  tapahtumaa 
juhlistettiin täytekakkukah-
veilla kaikille lukiolaisille.  lu-
kiolaiset saivat olla itse valitse-
massa tietokoneita.  osa valitsi 
värin perusteella, ja osa teknis-
ten ominaisuuksien tai koneen 
merkin perusteella.  pinkki oli 
ehdottomasti suosituin väri.

tietototekniikan hallinta on 
välttämätöntä jo nyt, ja sen tar-
ve kasvaa koko ajan.  

kuitenkin yläkoululaisten ja 
lukiolaisten tietotekniset taidot 
vaihtelevat hyvin paljon.  niil-
läkin, jotka surffailevat netissä 
päivittäin, saattaa puuttua pe-
rusohjelmien käyttötaito.

tämän vuoksi utajärven lu-
kio antaa syksystä 2012 alkaen 
jokaisen aloittavan vuosiluo-
kan käyttöön kannettavat tieto-

englannin opetuksessa lukio-
laisten saamat kannettavat tie-
tokoneet ovat olleet heti kovas-
sa käytössä. koska oppikirjoja 
kierrätetään, ei niihin voi teh-
dä merkintöjä, joten opiskelijat 
tekevät läksynsä suoraan tieto-
koneelle. näin opiskelijoilla on 
varmassa tallessa kaikki kurs-
silla tehdyt tehtävät. 

käytämme englannin 
kursseilla moodle-oppimis-
ympäristöä, johon syötän 
kaikki materiaalit, joilla syven-
nämme tekstinymmärtämistä, 
kotiläksyjä, erilaiset tukimate-
riaalit (esim. tekstien suomen-
noksia), kielioppi-opetusdiat, 
hyödyllisiä verkkolinkkejä, uu-
tissyötteitä englanninkielisiltä 
uutissivustoilta jne. moodleen 
opiskelijat tekevät myös kurs-
sien portfolio-töitä omaan blo-
giinsa. ensimmäisellä englan-
nin kurssilla he mm. kirjoittivat 
omista lempiresepteistään eng-
lanniksi ja upeat kuvat herkuis-
ta värittivät jokaisen blogia. 

moodleen kokosimme myös 

Hanki tietotekniset 
taidot opiskelun ohella

koneet.   lukion aikana muun 
opiskelun ohessa opit käyttä-
mään tietokonetta luonnolli-
sena työvälineenä tiedon et-
simisessä ja monien asioiden 
hoitamisessa.

samalla uusien tietotekniik-
kaan perustuvien opetusmene-
telmien käyttö monipuolistaa ja 
motivoi opetusta.  koulun lan-
gaton verkko saadaan syksyn 
2012 aikana toimimaan koulun 
jokaisessa luokkahuoneessa ja 
sen jälkeen jokainen luokka on 
atk-luokka, kun opiskelijat tule-
vat sinne läppäreineen.  

opetusteknologiavarustus 
utajärven koulussa on muuten-
kin huipputasoa mm. jokaisessa  
opetustilassa on älytaulu.

utajärven peruskoulun ja lu-
kion opettajista sari riekki, He-
li Hartikka, Anu kalliopuska ja 
esko laulajainen on nimetty di-
gimentoreiksi.  Heidän tehtä-
vänsä on hankkia tietoa ja käy-
dä sopivissa opetusteknologian 

ja sen käytön koulutuksissa ja 
välittää saamaansa osaamista 
muille opettajille.  näin opet-
tajien osaaminen lisääntyy ti-
lanteessa, jossa opiskelijoilla-
kin on tietokoneet oppitunnilla 

käytössä.  kukin opettaja kehit-
tää taitojaan omista ja oman ai-
neensa lähtökohdista.

Tietotekniikka kielenopetuksessa
erilaisista aihepiireistä keskus-
teluketjuja, joita jokainen saat-
toi käydä lukemassa ja kom-
mentoimassa. jokainen kävi 
kirjoittamassa mm. omasta per-
heestään tai oman nimensä al-
kuperästä, sekä linkittivät ne-
tistä unelmiensa asunnon ja 
kommentoivat miksi haluaisi-
vat kyseisen asunnon omak-
seen. erityisen suosittuja tun-
tuivat olevan etuovi.com:n 
kalleimmat asunnot. 

moodlessa hyödynsimme 
myös chattia, johon saatoin lait-
taa jonkin kysymyksen ja kaikki 
kävivät tunnin kuluessa siihen 
kommentoimassa – englannik-
si tietenkin. moodlen lisäksi on 
Facebookissa ryhmä ”english 
studies at utajärvi upper se-
condary school” jota voi hyö-
dyntää mm. erilaisten kyselyjen 
ja gallupien tekoon, tiedosto-
jen ja videoiden jakamiseen ja 
kurssien aiheista keskusteluun. 
ryhmään voi kommentoida ja 
linkittää englannin opintoihin 
tavalla tai toisella liittyviä asioi-

ta myös kurssien ulkopuolella. 
jatkossa tietokoneiden käyt-

tö tulee varmasti lisääntymään. 
useilla englannin kursseilla 
tehdään tutkielmia ja esitelmiä, 
jotka opiskelijat voivat tehdä 
omilla koneillaan hyödyntä-
en erilaisia ohjelmia ja internet 
sivustoja. tietokoneohjelmien 
monipuolinen hallinta sekä tie-
donhakutaitojen ja mediakriitti-
syyden kehittyminen ovat näin 
luonnollinen osa kurssien ope-
tussisältöä. 

        Anu Kalliopuska
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nykyajan tietosanakirjat ovat 
netissä. on vaikea keksiä ky-
symystä, johon ei löytyisi vas-
tausta esimerkiksi Wikipedian 
miljoonista artikkelista. lukion 
ensimmäisen vuosikurssin oppi-
laille hankitut kannettavat tieto-
koneet mahdollistavat jatkuvan 
pääsyn tähän tietomassaan ja 
ovat hyviä välineitä tiedon työs-
tämisessä osana oppimista.

tilaisuus käyttää tietoverk-
koja oppitunneilla tuo opetuk-
sen tueksi mahdollisuuden opis-
kella entistä enemmän varta 
vasten opetukseen suunniteltu-
jen verkko-oppimisympäristö-
jen avulla. näistä laajimmalle le-
vinnyt lienee ilmainen, avoimen 
lähdekoodin moodle – oppimis-
alusta, joka on ollut vuodesta 
2005 alkaen jonkin verran käy-
tössä muutamien oppiaineiden 
kursseilla utajärven yläkoulul-
la ja lukiossa. lukion opettajista 
osa on lisäksi hankkinut mood-
lekokemusta opettaessaan päi-
vätyönsä ohessa elukio – verk-
kolukiossa. 

Mukavat kehitysnäkymät opetusteknologiassa

Lukiokakkosia tietotekniikkaluokassa historian oppitunnilla.  Kakkosilla ei ole läppäreitä, mutta tilanne muuttuu kun 
historian kurssin ”Kansainvälisiä suhteita” kaikki oppitunnit pidetään atk-luokassa.

moodlen kursseilla voi jul-
kaista materiaalia, käydä kes-
kusteluja ja tehdä koemaisia tes-
tejä. myös esimerkiksi käyttäjien 
välinen pikaviestien lähetys sekä 
wikien luominen on mahdollis-
ta. Wikipedian mukaan mood-
len pedagoginen lähestymistapa 
perustuu sosiaalisen rakentumi-
sen  teoriaan (sosiaalinen konst-
ruktionismi). siksi moodlea 
pidetään sopivana opiskeluko-
konaisuuksiin, joissa opiskelijat 
ovat vuorovaikutuksessa kes-
kenään ja opettajan kanssa. eli 
periaatteessa sitä voi käyttää 
apuna lähes kaikessa kouluope-
tuksessa. moodle-kursseilla voi 
esimerkiksi julkaista materiaa-
lia (myös ajastetusti), keskustel-
la, lähettää pikaviestejä, tehdä 
koemaisia testejä ja luoda wike-
jä.

syksyn kuluessa olemme etsi-
neet aktiivisesti ja myös ottaneet 
käyttöön moodlen rinnalle lisää 
hyviä verkko-oppimistyökaluja. 
yksi tällainen on elgg, joka on 
sekin ilmainen avoimen lähde-

koodin ohjelmisto, jonka avulla 
voidaan tehdä oma, hieman Fa-
cebookia muistuttava yhteisö-
palvelu, jossa on käytettävissä 
esimerkiksi blogit, keskustelut, 
tiedostojen ja kirjanmerkkien ja-
ko. jokainen elgg-käyttäjä voi 
perustaa ryhmiä, joissa voidaan 
toimia yhteistyössä  muiden 
ryhmän jäsenten kanssa. tähän 
mennessä elggiä on käytetty 
muutamilla lukion kurseilla ja 
opetushenkilökunnan digimen-
toroinnissa, jossa ryhmän jä-
senet jakavat toisilleen opetta-
miseen liittyviä vinkkejä. lisäksi 
perustimme äskettäin elgg-ryh-
män lukion kehittämistä varten.

muita tutkinnassa olevia 
verkko-ohjelmia ovat esimerkik-
si digitaalisen portfolion luomi-
seen ja ylläpitoon työkaluja tar-
joava mahara ja julkaisualusta 
Wordpress. 

moodlen, elggin, utajärven 
koulujen www-sivujen julkai-
sualustan joomlan sekä muiden 
verkossa toimivien palvelinalus-
taa tarvitsevien sovellusten hel-

pon kokeilun ja käyttöönoton on 
mahdollistanut se erinomainen 
asia, että olen edelleen saanut 
tehdä vapaasti asennuksia kou-
lun omille verkkopalvelimille. 

Hyvä juttu on sekin, että tänä 
syksynä olemme käynnistäneet 
koko utajärven koulun yhtei-
sen digimentorointitoiminnan, 
jossa koulun henkilökunta jakaa 
toisilleen tietoteknistä osaamis-
taan niin verkossa kuin lähinnä 
digimentoreiden pitämien ope-
tustuokioiden muodossa. osa 
opettajista on nimetty digimen-
toreiksi, jotka kehittävät itseään 
aktiivisesti esimerkiksi osallis-
tumalla informaatioteknologia-
alan koulustapahtumiin.  di-
gimentoritoiminta on luonteva 
jatko ja laajennus sari riekin ai-
emmin ideoimille ja pitämille 
smartti-varteille, joissa henkilö-
kuntaa perehdytetään älytaulu-
jen käyttöön.

Esko Laulajainen

me utajärven lukion ykköset 
saimme syksyllä kannettavat tie-
tokoneet käyttöömme kolmeksi 
vuodeksi opiskeluittemme apu-
välineeksi. nyt olemme käyttä-
neet tietokoneita parin kuukau-
den ajan muistiinpanojen tekoon, 
esitelmiin ja tehtävien tekemiseen. 

olemme myös oppineet tieto-
koneen peruskäytön ja ladanneet 

LUKIOLAISET! Miten opiskelu tietokoneiden avulla on alkanut?

netistä ohjelmia, joita on tarvinnut 
opiskelussa.

tietokoneesta on ollut paljon 
hyötyä tunnilla, kun on etsinyt 
tietoa jostain tietystä asiasta. jos 
on ollut pois tunneilta, niin ka-
verit voivat helposti laittaa säh-
köpostin kautta muistiinpanot. 
Haittaa on ollut se, että käsiala on 
kyllä huomattavasti huonontu-

nut, kun ei enää kirjoita niitä vih-
koon.

osa oppilaista ei myöskään 
pysty aina keskittymään itse 
opiskeluun vaan näprää omal-
la tietokoneellaan. tietokoneis-
ta on myös löytynyt jotakin viko-
ja, esim. tietokone ei käynnisty ja 
huono akku sekä netti ei toimi jo-
ka luokassa.

Juulia Väänänen & 
Inka Niemelä R1
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Harrastuskurssit tuovat vaihtelua 
teoreettiseen lukio-opiskeluun

Salibändikurssi on yksi suosittu  harrastekurssi.  Joskus 
ilmaveivikin onnistuu.

Utajärven lukio tarjoaa sen, mitä muutkin lukiot, 
mutta vielä jotakin muuta ja erilaista: lukiolaisilla 
on mahdollisuus teoreettisten opintojen rinnalla suo-
rittaa kursseja, jotka liittyvät lukiolaisten harrastuk-
siin, taito- ja taideaineisiin ja elämäntaitoihin.   Näi-
tä kursseja on joka tiistai klo 15 – 16.30.

Toteutettavat kurssit rakennetaan lukiolaisten toi-
veiden mukaisesti niin, että valinnat seuraavalle lu-
kuvuodelle tehdään edellisenä keväänä.  Lukuvuonna 
2012-13 harrastekursseja  ovat mm. erilaisiin liikun-
tamuotoihin, musiikkiin, kuvaamataitoon, käden-
taitoihin, kotitalouteen,  ilmaisutaitoon ja tietotek-
niikkaan liittyvät kurssit. 

Lisäksi lukion ja yläkoulun yhteisinä kerhoina 
toimivat ilmaisutaidon kerho ja kuoro.

Roni Nummi ja Joonas Nissinen ovat 

luoneet tunnusmusiikin lukion mai-

nosklippeihin.    Joonas ja Irina Korva 

suorittavat lukion musiikkidiplomia.

Kuvaamataidon harrastekurssilaiset tekevät lukion mainosvideota.

Feisbuuk-kurssi

Feisbuuk-kurssi

Feisbuuk-kurssi

Mitä olet oppinut kurssilla?
jenni: olen oppinut käyttä-

mään Google drivea ja kirjoit-
tamaan asiakirjoja. moodlen 
käyttöä opettelimme ensimmäi-
senä käyttämään, josta on ol-
lut hyötyä todella paljon muilla 
kursseilla. 

pekka: kyllähän tässä on 
opittu esimerkiksi tekstinkä-
sittelyohjelman, lähinnä lib-
re Officen, käyttöä ja erilais-
ten oppimisympäristöjen kuten 
moodlen käyttöä. tutustuimme 

myös koulun verkossa olemi-
seen ja tiedostojen jakamiseen 
verkon välityksellä. Gimp oli 
myös ihan uusi juttu minulle it-
selleni, ja sillä me pakkasimme 
kuvia ja sen sellaista.

Miksi valitsit juuri tämän 
kurssin?

pekka: Atk kiinnosti minua 
ja samaan aikaan ei ollut valit-
tavissa juuri mitään muuta mie-
lenkiintoista. omissa taidoissa 
oli melkoisia aukkoja ja halusin 
hiukan paikkailla niitä.

jenni: olin valinnut aluksi 
kotitalouden, mutta tulin toisiin 
ajatuksiin ja vaihdoin kuitenkin 
tänne. Atk on hyödyllinen tai-
to ainakin tällä hetkellä, kun 
saimme koululta ne läppärit.

Mitä haluaisit vielä opetella 
tietotekniikasta? 

jenni: Haluaisin oppia vielä 
taulukkolaskentaa ja pelien te-
kemistä. 

Mitä mielestäsi harraste-
kurssi tarkoittaa?

pekka: se on tällainen mu-

kava ja hyödyllinen kurssi, jol-
la tehdään sellaisia asioita, joi-
ta nuoret muutenkin tekevät, 
mutta kouluaikana ja koulun 
ohjauksessa ja valvonnassa.

jenni: se on vapaaehtoinen 
ja siellä voi olla opiskelua tai ei. 
tällainen harrastekurssi on hy-
vä, koska tällä saa hyväksiluet-
tua kursseja. 

Kenelle suosittelisit tämän 
tyyppistä kurssia?

pekka: sellaiselle, jolla on 
intoa, mutta ei hirveästi taitoa 

Pekka Hyttinen ja Jenni Schroderus ovat 
Feisbuuk-kurssilla

Kotitalouden valinnaiskurssin tarkoi-
tuksena on vahvistaa lukiolaisten arjen 
osaamista. Kurssilla valmistetaan ruo-
kaa ja leivotaan eri teemojen ympärillä. 
Samalla, kun padat porisevat ja taidot 
vahvistuvat, lukiolaiset rentoutuvat saa-
dessaan tehdä jotain käytännöllistä kai-
ken istumisen ja teorian vastapainoksi. 
Päivän paras hetki on luonnollisesti 
ahkeroinnin lopuksi, kun kokoonnutaan 
pöydän ympärille nauttimaan mauk-
kaasta ruoasta hyvässä seurassa.
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perjantaina 21.9.2012 alkoi uta-
järvellä pitkään odotettu raken-
nusurakka – urheilukentän pe-
ruskorjaus. jo vuosikymmenten 
ajan on puhuttu, että vanhanai-
kaiselle urheilukentälle ”tarttis 
tehdä jotain”. määrärahoja ken-
tän kunnostamiseen ei kuiten-
kaan ole aiemmin löytynyt. on-
neksi nyt hyvän taloudellisen 
tilanteen aikana utajärven val-
tuusto on tehnyt hyvinvoinnin 
edistämisen kannalta viisaan 
päätöksen ja urheilukentän 
kunnostus on päässyt vauhtiin. 

suurin ongelma vanhassa 
urheilukentässä on ollut se, ettei 
savipohjainen maaperä vedä. 
sateen jälkeen kenttä on ollut 
pehmeä ja muistuttanut aika-
ajoin enemmän soutustadionia 

Urheilukentän perusparannus lisää 
liikunnan harrastusmahdollisuuksia

kuin yleisurheilu/palloilukent-
tää. nyt lähdetään liikkeelle 
tämän asian kannalta kaikista 
keskeisimmästä asiasta; perus-
tukset laitetaan kuntoon massii-
visten maansiirtotöiden avulla 
ja kentälle asennetaan nykyai-
kainen viemäröintijärjestelmä.

urheilukentän keskialueen 
pinnoitteeksi tulee hiekkate-
konurmi. tämä mahdollistaa 
kentän huomattavasti pidem-
piaikaisen käytön, verrattuna 
vaikkapa nurmikenttään. jat-
kossa kenttää päästään käyt-
tämään heti lumien sulattua ja 
syksylläkin tehokas käyttöaika 
jatkuu. juoksuradat saavat kivi-
tuhkapinnoitteen.

oikeastaan urheilukentän si-
jaan voitaisiin puhua jopa ur-

heilupuistosta. Alueelle on 
nimittäin tulossa ainakin fris-
beegolf-koreja, ulkokäyttöön 
tarkoitettuja kuntoiluvälinei-
tä sekä tasapainorata. Alue saa 
ympärilleen aidan, jotta ilkival-
ta, esimerkiksi autoilla ajele-
minen kentällä pystytään estä-
mään.

samassa urakassa myös kou-
lun etupihaa tehdään toimin-
nallisemmaksi. pihalle tulee 
mm. peliareena, joka mahdollis-
taa erilaisten pallopelien pelaa-
misen niin välitunneilla, kuin 
liikuntatuntikäytössäkin. myös 
nk. panna-areena, ympyrän-
muotoinen pienjalkapallokent-
tä, tuo oman lisänsä hienoon 
kokonaisuuteen. 

kaikki nämä liikuntapai-

kat tulevat palvelemaan eri-
ikäisiä oppilaita, mutta myös 
kaikkia kuntalaisia. koulun pi-
hasta ja urheilukentästä tulee 
lähiliikunta-alue, jossa viihdy-
tään myös koulupäivän jälkeen. 
voi sanoa, että liikuntaolosuh-
teet pienessä kunnassamme 
ovat tämän hankkeen jälkeen 
aivan huippuluokkaa. vai mo-
nestako muusta 3000 asukkaan 
kunnasta löytyy jäähalli, liikun-
tahalli, kuntosali, hiekkateko-
nurmikenttä, pienpeliareenoita 
sekä uimahalli? 

Petteri Leinonen
Liikunnan ja 
terveystiedon opettaja

Feisbuuk-kurssi

Feisbuuk-kurssi
Feisbuuk-kurssi

toimia tietokoneiden kanssa ja 
haluaa kehittää itseään siinä. 
täällähän opetellaan pääasias-
sa ihan perusasioita, mutta on 
tämä minullekin ollut hyödyl-
linen vaikka ei ole ikinä ongel-
mia tietokoneiden kanssa ollut 
joita en ole saanut ratkaistua.

jenni: niille, jotka tykkäävät 
olla tietokoneella ja joita edes 
hieman kiinnostaa tietokoneet.

Mitä muita harrastekursseja 
olet valinnut / aiot valita?

pekka: salibandyä tämän li-

säksi.
jenni: tekninen ja nyt otan 

sitten salibandyn...
Miksi kurssin nimeksi tuli 

Feisbuuk-kurssi?
pekka: se lähti siitä, että 

kaikki olivat lähinnä naamakir-
jassa opetukseen keskittymisen 
sijasta, ja jollakin sitten välähti.

jenni: koska kaikki olivat ai-
na facebookissa ja se sopi tämän 
kurssin nimeksi.

Pekka Hyttinen ja 
Jenni Schroderus 
Feisbuuk-kurssilla 
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päästäkseen utajärven lukioon 
tulee peruskoulun päättötodis-
tuksen lukuaineiden keskiarvo 
olla vähintään 7,0.  erityispe-
rusteilla rehtori voi ottaa luki-
oon opiskelijoita alemmallakin 
keskiarvolla.

7,0 lukuaineiden keskiar-
vo on sellainen, että opiskeli-
jan voidaan olettaa pärjäävän 
lukio-opinnoissaan.  utajärven 
lukio ei halua houkutella opis-
kelijoita ilman realistisia mah-
dollisuuksia selvittää lukio-
opinnot.

 ihmisen perustarpeet tulee 
olla kunnossa ennen kuin hän 
voi asettaa itselleen korkeam-
pia tavoitteita, itsensä toteut-
tamisen tarpeita.   tämä pätee 
myös lapsiin ja nuoriin. Heidän 
perustarpeensa tulee olla kun-
nossa ennen kuin itsensä toteut-
taminen mm. opiskelun kautta 
tulee mahdolliseksi. 

utajärven lukio tukee opiske-
lijoitaan mm. siten, että lukion 
sisäinen oppilashuoltoryhmä 
kokoontuu joka jakson jälkeen 
arvioimaan, miten lukiolais-
ten opiskelut ovat menneet.  
samalla arvioidaan sitä, onko 
lukiolainen jonkin muun tuen 
tarpeessa.  

lukio antaa tarvittaessa tu-
kiopetusta ja myös preppaus-
ta lahjakkaille oppilaille.  tu-
kiopetusta annetaan, jotta ne 

Lukiolaiset tarvitsevat tukea,
jotta opinnot onnistuvat

lukiolaiset, joilla on ongelmia 
jonkin oppiaineen kohdalla, sel-
vittäisivät lukon oppimäärän 
ja ylioppilaskirjoitukset kunni-
alla.  preppaus on tarkoitettu 
niille opiskelijoille, jotka pärjää-
vät opinnoissaan hyvin tai erin-
omaisesti.  preppaus on tuki-
opetusta hyville oppilaille niin, 
että he onnistuvat kirjoituksissa 
vielä paremmin.

marraskuun alusta alkaen 
lukion ensimmäisen vuosikurs-

sin matematiikan oppitunneil-
la on toisena opettajana resurs-
siopettaja suvi Heikkinen, joka 
kokeilumielessä on opiskelijoi-
den tukena aluksi pitkän ma-
tematiikan opinnoissa.  Hän 

auttaa matematiikan opetta-
jan irja pennasen ohella lu-
kiolaisia matematiikan salai-
suuksiin.  tällainen kahden 
opettajan opetus lukiossa on 
ainutlaatuista koko suomessa.

Resurssiopettaja Suvi 
Heikkinen matematiikan 
oppitunnilla.

TURVALLISUUDEN TARPEET
A Turvallisuuden tarve, pelosta vapautuminen

B Luonnonkauneuden kaipuu
C Vaihtelun ja seikkailun tarve

RAKKAUDEN JA YHTEENKUULUVUUDEN TARPEET
A Seurallisuus, liittymisen ja kontaktien tarve

B Viihtyisän kodin ja ympäristön kaipuu
C Tiedonhankkimisen viehätys, opiskeluinto

SOSIAALISEN ARVOSTUKSEN TARPEET
A Pätemisen tarve, oman arvon tunto

B Viehättyminen kauniisiin esineisiin ja taiteeseen
C Suunnitelmallinen, määrätietoinen tutkimus

ITSENSÄ TOTEUTTAMISEN TARPEET
A  Elämäntarkoituksen löytäminen, omaksi koettu työtehtävä

B Musiikki, luova taide ja kirjallisuuselämykset
C Tiedonjano, maailmankatsomus, tieteen teoria

FYSIOLOGISET PERUSTARPEET
A  Fyysiset tarpeet: ravinnon, seksuaalitoiminnan ja hoivaamisen tarve

B Selkeän rakenteen ja hyvän järjestyksen antama tyydytys
C Uteliaisuus, uuden ja tuntemattoman viehätys

Sosiologi Maslowin käsitys  
ihmisen perustarpeista on seuraava:



15UTAJÄRVEN UUSI LUKIO 2012

etsivän nuorisotyön tavoitteena 
on olla läsnä nuorten keskuu-
dessa ja tarjota mahdollisuus 
turvalliseen ja luottamukselli-
seen aikuiskontaktiin. etsivä 
nuorisotyö kartoittaa nuoren 
kanssa hänen elämäntilannet-
taan ja auttaa häntä saavutta-
maan tarvittavat palvelut. uta-
järvellä on tavoitteena, että 
jokainen nuori löytää koulutus, 
harjoittelu- tai työpaikan. 

etsivä nuorisotyö tarjoaa 
nuorille vapaaehtoisuuteen ja 
luottamukseen perustuvaa yk-
silöllistä neuvontaa ja ohjaus-
ta. yhteistyön lähtökohtana 
ovat nuorten omat tavoitteet 
ja toiveet. työskentely voi olla 
esimerkiksi keskustelua, neu-

Utajärven kunta auttaa nuoria myös siten, että kunta on palkannut 
kesäkuusta 2012 alkaen etsivän nuorisotyöntekijän.

kouluun
Etsivä Nuorisotyöntekijä Marjukka Itkonen

vontaa, rinnalla kulkemista ja 
tutustuttamista eri palveluihin.

etsivänä nuorisotyönteki-
jänä pyrin olemaan helpos-
ti saatavilla, lähellä nuoria ja 
mahdollistamaan nuorelle het-
keksi aikaa pysähtyä mietti-
mään omaa tulevaisuuttaan.  
opintojen ja oman hyvinvoin-
nin kannalta yksi olennainen te-
kijä on oman ajankäytön suun-
nittelu. kyse on esimerkiksi 
siitä, että menee ajoissa nukku-
maan ja nukkuu riittävän pitkät 
yöunet. Ajankäytön hallinta on 
kykyä suunnitella omat opin-
not, läksyjen luvut ja kokei-
siin lukemiset sekä vapaa-aika 
niin, että kaikelle on oma aikan-
sa ja paikkansa.  jos esimerkik-

si oman ajankäytön suunnittelu 
tuntuu hankalalta ja elämä al-
kaa tuntua stressaavalta, voi et-
sivään nuorisotyöntekijään olla 
yhteydessä. voimme yhdessä 
suunnitella ajankäyttöä, selvit-
tää jaksamiseen vaikuttavia te-
kijöitä sekä kartoittaa tavoit-
teitasi opintojen suhteen että 
selkeyttää omia tulevaisuuden 
suunnitelmia. 

etsivän kanssa voi myös läh-
teä tutustumaan oppilaitoksiin 
sekä tehdä yhteishakuja jatko-
opintoihin. neuvoa ja ohjausta 
saa myös mm. opintotukiasiois-
sa ja juttelemaan voi tulla myös 
ilman mitään isompaa syytä! 
tulevaisuudessa suunnitelmis-
sa on myös tarvittaessa järjestää 

ryhmätoimintaa jaksamiseen 
ja elämähallintaan liittyen elä-
myksellisin ja itse tuntemisen 
keinoin. toiveita ja terveisiä 
otan mielelläni vastaan.

minuun voi olla yhteydes-
sä itse tai luokseni voi ohjautua 
yhteistyötahojen kautta. myös 
vanhemmat, ystävät tai lähipii-
ri voivat ottaa yhteyttä tarvitta-
essa. olen tavattavissa Hyvin-
vointitalolla ja tiistaisin koululla 
sekä erilaisissa nuorten tapah-
tumissa. varmimmin yhteyden 
saat puhelimitse ja sähköpostil-
la, yhteystiedot löytyvät myös 
kunnan nettisivuilta. 

Marjukka Itkonen, 
etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä saapui

Marjukka Itkonen, etsivä nuorisotyöntekijä
p. 050 564 4084, marjukka.itkonen@utajarvi.fi
Hyvinvointitalo, Kirkkotie 32, 91600 Utajärvi
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Lukion ekaluokkalaiset 
opintomatkalla Helsingissä
opintomatkat tuovat opiske-
luun vaihtelua, hohtoa ja elä-
myksiä.  lisäksi joissakin ta-
pauksissa ”yksi opintomatka 
opettaa enemmän kuin tuhat 
oppituntia”. 

 lukiolaisten mahdollisuu-
det matkustaa ja sitä kautta tu-
tustua suomalaiseen yhteiskun-
taan, historiaan ja kulttuuriin ja 

samalla saada itsetuntoa kohot-
tavia kokemuksia ovat hyvin 
erilaiset.  lukio voi antaa tässä 
suhteessa merkittävän panok-
sen opiskelijoiden tulevaisuu-
teen.

lukion r1 vietti 20.-21.11. 
2012 kaksi päivää pääkaupun-
gissa tutustuen muutamiin tär-
keisiin kulttuurikohteisiin ja 

Mukana olleiden lukiolaisten mielestä matkalla oli parasta 

kärppäottelu, vaikka kärpät sen hävisivätkin.  Eduskuntata-

loon lukiolaiset olisivat halunneet tutustua enemmän.  Var-

sinkin eduskunnan täysistunnon seuraaminen olisi kiinnosta-

nut.  Nyt täysistunto oli  loppumassa ja kansanedustajistakin 

oli vain muutama paikalla.

Nykytaide Kiasmassa herätti pohjoisen lukiolaista suur-

ta hämmästystä ja kysymyksiä siitä, mitä kaikkia taide voi 

olla.  Vai oliko kaikki taidetta ollenkaan, mitä Kiasmassa 

oli esillä.
Hyvää matkassa oli myös se, että luokka oli yhdellä kool-

la muualla kuin koulussa.  Se kasvatti yhteishenkeä. Huo-

nointa matkassa oli  - että Kärpät hävisi. 

toisiinsa. kulttuuri ja matkai-
lu avartaa aina ja antaa uusia 
näkökulmia! jo lentomatka oli 
muutamille lukiolaisille täysin 
uusi kokemus. tutustuimme 
suomen kansallisaarteita sisäl-
tävään taidemuseo Ateneumiin, 
meidän kaikkien verovaroilla 
ylläpidettävään yleisradioon, 
lainsäädäntövallan ”pääkallo-
paikkaan” eduskuntataloon ja 
eduskunnan toimintaan, ny-
kytaiteenmuseo kiasmaan ja 
kävimme Hartwall–Areenalla 
seuraamassa sm-liigan jääkiek-
ko-ottelun jokerit – kärpät. 

Ateneumissa meille esitel-
tiin suomen taiteen kultakau-
den merkkiteoksia asiantunte-
van oppaan toimesta. suomen 
taiteen kultakaudeksi kutsu-
taan 1800- ja 1900- luvun vaih-
detta, jolloin suomalaisia tai-
teilijoita innoitti suomalaisen 
kansallisidentiteetin korosta-
minen venäläisten sortokausi-
en aikana. näimme mm. von 
Wrightin taistelevat metsot, 
Gallen-kallelan kullervon ki-

rouksen ja Aino triptyykin se-
kä edefeltin ruokolahden euk-
koja kirkonmäellä. taistelevat 
metsot on miesten suosikkitau-
lu, jossa taistelevat metsokukot 
on tulkittu sekä suomen taiste-
luksi venäjää vastaan että suo-
mi-ruotsi maaotteluksi. näim-
me myös ripauksen ulkomaista 
maailmanluokan taidetta, mm. 
auringonkukista tunnetun vin-
cent van Gochin töitä.

yle:llä saimme tietoa yleis-
radion toiminnasta ja siitä, mi-
tä kulisseissa tapahtuu. kierte-
limme lukuisilla sokkeloisilla 
varastokäytävillä, jotka olivat 
täynnä erilaista ohjelmissa käy-
tettävää tarpeistoa esimerkiksi 
kymmeniä hyllymetrejä erilai-
sia miesten hattuja, itsenäisyys-
päivän juhlavastaanotolle 
yle:n työntekijöille tulevat 
juhla-asut, erivuosikymmenten 
tuotepakkauksia kuten kahvi-
paketteja, tupakka-askeja sekä 
virvoitusjuomapulloja ja paljon 
muuta.

Ateneumin portailla

Opintomatkat lähialueelle ja yksi pitempi opintomatka Suomessa 
ovat Utajärven lukiossa  jokaisen vuosikurssin ohjelmassa. 

Lukiolaisten mielipiteitä retkestä

16
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Kärppäfaneja 
Hartwall-areenalla

Hartwall–Areenalla todis-
timme äänekästä fanikulttuu-
ria, kun sarjajohtaja oulun kär-
pät oli saapunut paikallisen 
jokerijoukkueen vieraaksi pa-
silaan. jääkiekon lisäksi vaiku-
tuksen teki molempien joukku-
eiden faniporukoiden äänekäs 
kannustaminen ja kilpalaulan-
ta läpi lähes kolme tuntia kes-
täneen ottelutapahtuman. kau-
an innolla odotettu varsinainen 
ottelu päättyi pohjoissuoma-
laisten suureksi pettymykseksi 
kärppien 4-3 –tappioon.

vierailimme kummastus-
ta herättäneeseen rakennuk-
seen, jonka julkisivussa on 14 

graniittipylvästä ja kymmeniä 
leveitä rappuja ja jossa pääte-
tään suomen lainsäädännöstä. 
rakennuksessa meille esiteltiin 
eduskuntatalon rakentamisen 
historia ja suomen valtiopäi-
vien kehittyminen säätyvaltio-
päivistä yksikamariseen edus-
kuntaan. ihmetystä herätti 
jatkuvasti kiertävä hissi, jon-
ka toimintaperiaate jätti ilmaan 
epäilyksen pysyykö matkusta-
jalla aina jalat alaspäin. opas ei 
kuitenkaan antanut meidän tes-
tata kyseistä asiaa. ihastelimme 
valtiopäiväsalissa upeita kris-
tallikruunuja, joiden alla edus-
kunnanpuhemies ottaa vas-

”Kyllä tällainen ratikka pitää meidänkin saada Utajärvelle”

Kiasmassa – Kyllä nykytai-
de on ihmeellistä

tan valtiovieraat ja joka toimii 
eduskunnan juhlasalina mm. 
valtiopäiväavajaisten yhteydes-
sä. vierailulla selvisi sekin seik-
ka, ettei täysistuntosalin per-
mannolle eli lattialle saa astua 
kuin kansanedustajat ja istun-
toa avustavat virkamiehet. 

eduskuntatalolta hyppäsim-
me toisenlaiseen maailmaan, 
mannerheimintien toiselle puo-
len nykytaiteen museo kias-
maan. jo rakennus itsessään on 
hieman tavanomaisesta poikke-
avan muotoinen, muistuttaen 
sisältäpäin laivaa. museossa oli 
esillä mm. tyrvään pyhän ola-
vin kirkon maalauksista tunne-

tun osmo rauhalan töitä. työt 
olivat hyvin harmonisia, useas-
sa esiintyi jokin eläin.

syksyisen harmaasta tihku-
sateesta huolimatta reissu oli 
viihtyisän hauska ja opettavai-
sen onnistunut. matkanteko 
paikasta toiseen sujui jouhevas-
ti ratikalla ja opiskelijat ehdotti-
vatkin: 

”eikö utajärven kylällekin 
voisi hankkia yhden raitiovau-
nun, joka pyörisi saaren ja kir-
kon väliä ja piipahtaisi välillä 
myös särkijärvellä”.

Yleisradion varastoista löytyi mitä ihmeellisempää rekvi-
siittaa.  Varpu Pinoniemen kaverin luuranko.

17
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Abiturienttiluokka käy joka syksy Oulun 
yliopiston abipäivillä.

Mitä neuvoja annat lukioon tulevalle,  
opinto-ohjaaja Jari Kettukangas?
Mitä neuvoja annat lukioon tulevalle uu-
delle lukiolaiselle?

ota opintosi tosissaan heti alusta alka-
en. lukio-opiskelu on vaativuudeltaan tois-
ta luokkaa verrattuna peruskouluun. mitä 
enemmän jaksaa tehdä töitä opintojen alus-
sa, sitä varmemmin opinnot sitten rullaavat 
loppuun asti.

Miten lukio-opintoihin tulee paneutua?
säännöllinen työnteko on kaiken a ja o. 

laajoja opintokokonaisuuksia on mahdoton 
oppia yhdessä illassa, joten ei kannatta antaa 
rästin kerääntyä liian suureksi? 

Onko lukio vaativa koulu?
en halua pelotella ketään, mutta kyllä lu-

kion suorittamiseen vaaditaan työtä. kaik-
ki riippuu kuitenkin tahdosta. jos on val-
mis satsaamaan opiskeluun, todennäköisesti 
myös selviää lukio-opinnoista hyvin.

Lukion opinto-ohjaaja Jari Kettukangas on saanut vieraakseen Katja Meriläisen Helsingin yliopistosta.  Katja kertoo abeille ja 
lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille opiskelusta Helsingin yliopistossa ja yleensä niistä asioista, joita kannattaa ottaa huomi-
oon kun suunnittelee lähtevänsä opiskelemaan kauempana sijaistsevalle opiskelupaikkakunnalle.
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Laura Lahtinen menee kevätlukukaudella Lukion 
TET-jaksolle  Oulun kaupunginteatteriin tutustumaan 
näyttelijän työhön.  Laura on kiinnostunut teatterista 
ja hän on ollut mukana kesäteatterissa kahtena kesä-
nä.  Lukion työelämään tutustumisohjelma auttaa sel-
vittämään, mitä teatterityö todellisuudessa on.

Laura tutustuu teatteriin

Lukio ei valmista suoranaisesti mihin-
kään.  Miksi se kannattaa käydä?

lukiokoulutus tarjoaa parhaat mahdol-
liset valmiudet niihin vaatimuksiin ja haas-
teisiin, joita tulevaisuuden suomen työvoi-
ma joutuu työssään kohtaamaan. lukiossa 
oppii etsimään ja käsittelemään tietoa, hah-
mottamaan kokonaisuuksia ja ajattelemaan 
kriittisesti. Globaalissa taloudessa juuri tie-
totyö ja suunnittelu ovat sitä työtä, joka to-
dennäköisesti säilyy suomessa yritysten 
siirtäessä tuotantoaan ja samalla suorittavan 
työn työpaikkoja halvempien tuotantokus-
tannuksien maihin. tutkimukset osoittavat 
myös, että jokainen opiskeluvuosi nostaa an-
siotasoa työelämässä. eli lukiokoulutuksen 
ja korkeakoulututkinnon hankkimisella on 
lähes poikkeuksetta merkitystä ihmisen ta-
loudelliseen asemaan tulevaisuudessa.

Millaisia vaihtoehtoja lukiolaiselle on 
lukion jälkeen?

lukion suorittaneella on kaikki ovet 
avoinna valitessaan seuraavaa opiskelupaik-
kaa. yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat 
yleisimmät vaihtoehdot, muttei ammatti-
koulujenkaan ovet ole sulkeutuneet, vaikka 
nykyinen valintasysteemi suosiikin ammat-
tikouluun hakeutumisessa niitä, jotka voivat 
hakea peruskoulun päättötodistuksella.

Utajärven lukio mainostaa, että lukion 
jälkeen on monia reittejä hyvään ammat-
tiin. Mitä tämä tarkoittaa?

kuten edellisessä vastauksessa tuli ilmi 
lukionkäyneellä on kaikki ovet auki. lukio-
koulutus ei siis sulje mitään mahdollisuuk-
sia pois, mutta avaa monia ovia, ja ennen 
kaikkea antaa parhaat mahdolliset tiedolli-
set ja taidolliset valmiudet kouluttautua to-
della pitkälle.

Miten tutustumista jatko-opintopaik-
koihin on tehostettu?

pyrimme antamaan lukiolaisillemme 
mahdollisimman kattavan kuvan lukionjäl-
keisistä opiskelumahdollisuuksista. vierai-
lut eri oppilaitoksiin ja oppilaitoksia esitte-
levien vieraiden pyytäminen koulullemme 
ovat oleellinen osa tätä työtä. 

Mitä tarkoittaa lukion tet?
yleensä työelämään tutustuminen miel-

letään osaksi peruskoulun opinto-ohjausta, 
mutta utajärvellä tämä käytäntö on otettu 
myös osaksi lukio-opiskelua. opiskelijoille 
annetaan mahdollisuus tutustua ihan käy-
tännössä johonkin heitä kiinnostavaan työ-
hön viiden päivän tet –jaksolla. 

opiskelijat hankkivat tet –paikkansa itse. 
lukiossa tet ei ole kaikilla yhtä aikaan, vaan 
opiskelijat voivat vapaasti sopia työnantajan 

kanssa jakson ajankohdasta. tet:n suoritta-
minen on lukiossa täysin vapaaehtoista, ja 
tarkoitus on helpottaa opiskelijoiden amma-
tinvalintaa.

Onko tet lähtenyt käyntiin?
lukion toisen vuosikurssin opiskelijat 

ovat alkaneet pohtimaan mahdollista tet –
paikkaa ja yleensäkin tet –mahdollisuuden 
käyttämistä. jotkut opiskelijat ovat jo löytä-
neetkin itselle mielenkiintoisen työn, johon 
haluaisi tutustua. ensimmäistä vuotta luki-
ota käyvien kanssa alamme toteuttamaan 
tet:iä kevätlukukaudella.

Miten opiskelijat ovat vastaanottaneena 
tet-vaihtoehdon?

pikagallupin mukaan lähes sata prosent-
tia opiskelijoista pitää sitä hyvänä, tarpeelli-
sena ja mielenkiintoisena asiana.

Mitä muuta lukion opinto ohjaajana ha-
luaisit sanoa niille peruskoulun oppilaille 
ja heidän vanhemmilleen, jotka harkitse-
vat lukioon hakemista?

pitkälle koulutettu väestö on suomen 
kansainvälisen kilpailukyvyn kulmakivi, ja 
lukiokoulutus on olennainen osa tätä. Hy-
vä koulutus on nuoren paras investointi tu-
levaisuuteen.

”Lukiokoulutus tarjoaa parhaat mahdolliset valmiudet 
niihin vaatimuksiin ja haasteisiin, joita tulevaisuuden 

Suomen työvoima joutuu työssään kohtaamaan.”
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Lukuvuoden
2011-12
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kohokohtia

Lukuvuosi alkoi 11.8.2011.  Utajärven perusopetus 
ja lukio aloittavat historiallisesti yhdessä ja samassa 
koulurakennuksessa, Utajärven koulussa.  

Koulussa käy monesti samalla lailla kuin yksityisessä 
perheessäkin.  Kuvia otetaan juhlahetkistä ja muu-
ten erikoisista tapahtumista.  Kyllä Utajärven luki-

ossa pääosa lukuvuotta 2011-12, oli normaalia opis-
kelua ja työntekoa, vaikka se ei oikein näistä kuvista 
näy.  Kuvat kertovat lukuvuoden kohokohdista ja lu-
kiokulttuurista.  Utajärven lukiossa kouluvuoteen si-
sältyy opiskelun lisäksi hyvin paljon erilaisia tapah-

tumia ja opintomatkoja.



22 UTAJÄRVEN UUSI LUKIO 2012

 

Ökökaste 7.9.2011 teki ensimmäisen 
vuoden opiskelijoista lukiolaisia.

Lukion ykköset opiskelevat.

Kylläpä nyt ykkösiä viedään, opinto-
matkalla Helsingissä 23.11.2011.

Hyvityksenä siitä, että lukion kehittä-
misohjelma ei ehtinyt koskea abeja, 
tutorit järjestivät heille abi-iltapäi-
vän, jolloin valmistettiin ja syötiin 
hyvää ruokaa.

Lukioissa kirjoitetaan nykyään yliop-
pilaskirjoituksia sekä keväällä että 
syksyllä.  Syksyn lakkiaisjuhla oli 
2.12.2011.

Juhlapuhuja, kansanedustaja Inkeri 
Kerola saapuu Utajärven koulun vih-
kiäisjuhlaan 3.12.2011.

Kansainvälisyyttä - Joulukuun 9. päi-
vänä lukiossa vieraili oppilasorkes-
teri saksalaisesta ystävyyskoulusta  
Backnangista.

Tammikuun lopulla Utajärven lukio 
järjesti kansainvälisen Bon-Comenius 
konferenssin Utajärvellä.  Konferens-
siin osallistui opiskelijoita ja opetta-
jia Backnangista Saksasta ja Codico-
rosta Italiasta sekä Vaalan lukiosta.  
Konferenssin aikana käytiin tutustu-
massa myös Ouluun.

Penkkareissa saa tehdä satiiria lukio-
ajasta ja opettajista 16.2.2012.

Vanhojen tanssien huima esitys 17.2.2012.

Veteraanipäivän juhla pidettiin 
Utajärven koulun ruokasalissa 
27.4.2012.  Lukiolaisten seppelpar-
tio lähdössä.
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Alla: Abien varsinainen opiskelu luki-
ossa alkaa päättyä.  Yhteiskuva potki-
aisista 15.2.2012.

Penkkariajelu lähtee kohta.  Onko 
kaikki valmiina.

Opintomatkalla Italiassa 29.4. – 
5.5.2012 löytyi tämä punainen skoo-
teri…..  ja paljon kulttuuria ja kan-
sainvälisyyttä.

Oulujokivarren lukioiden yhteinen 
toimintapäivä yhteistyössä Geo-
Park Rokuan kanssa toteutettiin 
11.5.2012 tällä kertaa Muhoksel-
la Amazing Race Muhos teemalla.  
Voittajajoukkue on saapunut maaliin 
sateiselta reissultaan.

Lukuvuosi huipentui lakkiaisjuhlaan 
2.6.2012.
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Lukiolaisten 
mielipiteitä lukiosta

KysymyKset:

miksi valitsit Utajärven 
lukion? 

Hyviä puolia lukiosta? 

Huonoja puolialukiosta?

Veera Holappa R1 ja
Laura Lahtinen R2 
lukion Tutorit

Kyselyssä todettiin 
Utajärven lukion 
hyväksi puoleksi 
yksilöllinen ope-
tus, josta näemme 
esimerkin vieressä 
olevassa kuvassa. 
Kuvassa matema-
tiikan tukiopetusta 
puolin ja toisin.

Tuukka Raappana R1
Varmaan siksi, että Utajärvel-

lä on helpompi keskittyä opiske-
luun, kuin Oulussa.

Hyvää on se, että opettajat 
huolehtivat, eikä putoa helposti 
kärryiltä niin kuin isommissa lu-
kioissa voi käydä. Parempi opetus 
kuin Oulussa.

Liian vähän kurssivalikoimaa, 
mutta kuitenkin ihan riittävästi.

Olga Nissinen R1
En tiennyt miksi haluan isona. 

Saa asua kotona ja säästää rahaa, 
myös lukion edut vaikuttivat, eri-
toten ilmaiset kirjat ja läppärit

Pieni lukio ja pienet ryhmät, 
joka takaa yksilöllisemmän ope-
tuksen.

75 minuutin pituiset tunnit 
tuntuvat joskus liian pitkiltä.

Jenna Huovinen R1
Koska se on lähellä kotia. 

Helpoin, koska ei tarvitse muut-
taa tai matkustaa pitkiä matkoja.

Vähän oppilaita, opettajat 
kerkeävät opettaa ja saa yksilöl-
listä opetusta.

Olen kyllästynyt samoihin 
opettajiin, jotka opettivat minua 
jo yläasteella.

Veera Väisänen R2
Pieni ja kotoisa koulu, ilmai-

set kirjat ja koulumatkat. Saa asua 
kotona.

Opettajat ovat ihan mukavia 
ja koulussa on hyvä yhteishenki.

 Kaikki tuntee kaikki. Sekä se, 
että lukio sijaitsee Utajärvellä, jo-
ka on liian pieni paikkakunta.

Iikka Merilä R2
Se on niin lähellä kotia ja van-

hat kaverit ovat täällä.
Yksilöllinen opetus ja tutut ti-

lat. Opettajat ja oppilaat ovat tut-
tuja keskenään.

Vähän oppilaita ja pienet ryh-
mät.

 Roni Nummi R2
Koska muutimme Utajärvel-

le, eikä ollut muuta vaihtoehtoa, 
joten ajattelin että on sama tulla 
tänne lukioon.

Pienen ryhmän etu on se, et-
tä on hyvä luokkahenki ja tuntee 
luokkalaiset hyvin. Ilmaiset op-
pikirjat, ulkomaanmatkat, auto-
korttialennus ja tietenkin hyvät 
opettajat.

Kouluruokaa voisi vähän pa-
rantaa ja koska joka aineelle ei 
ole omaa opettajaa, joutuu joi-
takin aineita opiskelemaan etänä.

 Annastiina Vitikka R3
En tiennyt miksi haluan isona. 

Oman paikkakunnan kannatus, il-
maiset oppikirjat ja halpaa muu-
tenkin.

Yksilöllinen opetus, tutut 
opettajat yläasteelta, hyvä ruoka 
ja ulkomaanmatkat.

Ei huonoja puolia..

Kaisa Pinoniemi R3
Oma kotipaikkakunta.
Ilmaiset koulukirjat. Opetta-

jien ja oppilaiden väliset suhteet 
ovat hyvät.

En kommentoi.

 Jere Komminaho R3
Se on lähellä kotia, vanhem-

mat eivät päästäneet Ouluun en-
kä halunnut mennä Helsinkiin.

Autokouluhanke, ilmaiset op-
pikirjat, pieni lukio ja pienet ryh-
mät, hyvä ja osaava henkilökunta.

Teknologian vouhotus.
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Lukion TUTORIT touhuavat

vielä syyslukukauden ajan mukana ryhmässä on 
kaksi abiryhmän konkaritutoria aivan ensimmäises-
tä tutorryhmästä, mutta joulun jälkeen he surutta sä-
lyttävät kaiken vastuun nuorempien turoreiden ka-
peille harteille, sillä tietävät antaneensa kaikkensa 
ja kouluttaneensa nuoremmat tutorit hyvin! ensim-
mäiset tutorit saivat yhden päivän mittaisen koulu-
tuksen ja siitä lähtien tutor-ohjaajamme Anu on luot-
tanut siihen että tutorit jakavat tietonsa ja taitonsa 
eteenpäin ja näin kouluttavat toinen toistaan. 

tutorien päätavoite meidän lukiossamme on saa-
da kaikki viihtymään ja tuntemaan olonsa kotoisak-
si ja hyväksi koulussa. Haluamme tuoda myös jotain 
uutta ja erilaista normaalin kouluaherruksen keskel-
le, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus silloin täl-
löin kaivautua kirja- ja essee pinojen alta pitämään 
hauskaa ja saada helpotusta stressiin. samalla yhtei-
nen mukava toiminta luo ryhmähenkeä, eikä kukaan 
pääse eristäytymään ryhmästä. 

toinen tutorien toimenkuva on olla apuna ja tu-
kena kouluun liittyvissä ongelmissa. kukaan ei ole 
ainakaan vielä tullut nykimään hihasta tällaisen asi-
an suhteen, ehkä muut oppilaat ajattelevat tutorei-
den olevan aivan yhtä pihalla kuin he itsekin. pienen 
lukion etuna on kuitenkin se, että opettajiin tutustuu 
hyvin joten kouluun liittyvät ongelmat tulee ratkais-
tua useimmin suoraan opettajan kanssa eikä tutorien 
apua näissä asioissa tarvita niin paljon kuin suurem-
missa kouluissa. toki yritämme parhaamme mu-
kaan auttaa muita opiskelijoita, jos esimerkiksi joku 
opettajista tuntuu niin ylivoimaisen pelottavalta, että 
joku kokee tarvitsevansa henkisen tuen mukaan asi-
oille.

joka kevät lukiolaiset pitävät ryhmäyttämispäi-
vän lukioon hakeneille ysiluokkalaisille ja uudestaan 
syksyllä lukion aloittaneelle vuosiluokalle. viime 
keväällä olimme rokuanhovilla ja vietimme päivän 
leikkien ja syöden. mukaan mahtui toki myös pientä 
infoa, siitä mitä tuleman pitää.  syksyllä ryhmäytim-
me ykköset kokkailemalla köksän luokassa hyvää 
ruokaa ja jutustellen niitä näitä. olemme myös olleet 
monesti vanheimpainilloissa markkinoimassa lukio-

Utajärven lukiossa on tänä keväänä startannut tutor-toiminnan kolmas vuosi. 

ta opiskelijan näkökulmasta. 
vaikka lukion markkinointi ja ryhmäyttäminen 

ovatkin näennäisiä päätehtäviämme, ei se suinkaan 
ole pelkästään siinä! olemme järjestäneet toinen tois-
taan upeampia ja hienompia teemailtapäiviä ja tem-
pauksia koulullamme. muutamina esimerkkeinä 
voisi mainita pääsiäismunajahdin, halloween-ilta-
man, urheilutapahtuman, jossa syötiin kuorrutedo-
nitseja sekä toinen toistaan hauskempia tapahtumia. 
tutoreiden päät suorastaan kuhisevat uusia upeita 
ideoita, mutta kuitenkin surullinen tosiasia on se et-
tä lukiossa pitää opiskellakin, joten kaikki ideat eivät 
ole päässet toteutumaan.

mietimme keskenämme niitä asioita, joita tuto-
rointi on meille antanut ja tulimme siihen tulokseen 
että kaikista merkittävimmät asiat ovat: olemme op-
pineet kantamaan vastuuta asioista sekä järjestä-
mään ja organisoimaan tapahtumia, saaneet uusia 
ystäviä, kokemuksia sekä rohkeutta. tutor-toimin-
nasta saamme kurssin sekä todistuksen, josta voi olla 
hyötyä jatko-opinnoissa.  tutortoiminta sopii opiske-
lijalle, joka on kekseliäs, yritteliäs, sosiaalinen ja us-
kaltaa antaa mielipiteensä asioista. 

tutortoiminnasta on ollut suunnaton hyöty niin 
koulunkäynnin kannalta kuin tulevaisuutta ajatellen. 
on hyvä, että tutortoiminta aloitettiin koulussamme, 
sillä nyt koulunkäynnin lomassa on pieniä mukavia 
yhteisiä hetkiä jolloin voi hellittää arjen paineista ja 
pitää hauskaa tutussa ja mukavassa ryhmässä. toi-
vomme siis, että utajärven lukiossa on jatkossakin 
uutteria ja upeita tutoreita, jotka tekevät opiskelusta 
lukiossa vieläkin mukavampaa!

Tutoreista
Saara Holappa
Irina Korva 
Heidi Lindberg 
Tommi Karhula

Tutoreiden järjestämässä ykkösten ryhmäytymis-

tapahtumassa valmistettiin ja syötiin hyvää ruo-

kaa ja juteltiin kaikenlaista mukavaa.

Jonna 16
1. Hyvä että joku järjestää ta-
pahtumia.
2. Ekan luokan ryhmäytymi-
nen sillä ruoka oli hyvää!
3. Jotain kivaa.

TUTORIT 
HAASTATTELIVAT 
OPISKELIJOITA:
Tutorit kysyivät seuraa-
vat kolme kysymystä 
neljältä Utajärven lukion 
opiskelijalta:
1. Mitä mieltä olet tuto-
reista?
2. Mieleenpainuvin tuto-
reiden järjestämä tapah-
tuma? Miksi?
3. Mitä toivoisit tutorei-
den järjestävän tulevai-
suudessa?

Joonas 19
1. Parhaita!
2. Halloween, sillä se oli edel-
linen tapahtuma!
3. Lisää juttuja, sellaista yh-
teistoimintaa

Jere 18
1. Ihan hyvä homma
2. Halloween, leffa oli hyvä!
3. Pikkujoulut ABEILLE!

Eeva 17
1. Ihania ihmisiä, mahtavia jut-
tuja keksivät!
2. Ryhmäytyminen Rokualla 
oli hauska.
3. Saunailtoja!

Tutorit ryhmäkuvassa: Tommi Karhula, Laura 
Lahtinen, Irina Korva, Saara Holappa, Veera Holappa, Heidi Lindberg.
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Lukion entiset nuoret kertovat
548 erilaista tarinaa

Utajärven lukiosta on valmistunut 548 ylioppilasta.  Heillä on yhtä monta erilaista tarinaa sii-
tä, mitä tapahtui lukion jälkeen.  Nämä tarinat kertovat myös sen, että lukion jälkeiset opinnot ja 
ammattiurat ovat hyvinkin erilaisia.  Kuitenkin niillä on yksi yhteinen piirre.  Ilman lukiota valta-
osa ei olisi siinä asemassa, missä nyt ovat. Kevään 2011 Utajärven lukion esitteessä ja lukion ko-
tisivuilla on kerrottu muutamia entisten lukiolaisten tarinoita.  Nyt nämä tarinat saavat jatkoa.

lukion jälkeen suoritin asepalveluk-
sen kainuun prikaatissa kajaanissa 
(1997-1998) ja heti sen jälkeen muutin 
turkuun ja opiskelin turun yliopis-
tossa valtiotieteitä: pääaineena val-
tio-oppi ja sivuaineina viestintä, ta-
loustiede ja hallintotiede (1998-2003).  
opiskeluun kuuluvan työharjoitte-
lun suoritin  euroopan parlamentissa 
Brysselissä 2002.

opiskeluaikana olin kesätoimit-
tajana tervareitissä kolmena kesänä 
1999-2001.

valmistuin valtiotieteen maisterik-
si kesällä 2003 ja muutin pääkaupun-
kiseudulle parempien työmahdolli-
suuksien takia.  syksystä 2003 lähtien 
työnantajani on ollut kesko. Aloitin 
yhtiön konserniviestinnässä tiedotta-
jana ja nykyään toimin viestintäpääl-

Harri Utoslahti eteni suoraviivaisesti  
Keskon viestintäpäälliköksi

likkönä samassa yksikössä.   vastaan 
mm. keskon pörssi- ja lehdistötiedot-
tamisesta sekä mediasuhteista. mi-
nulla on kuusi alaista. toimipaikka 
on keskon päätoimitalo Helsingin 
katajanokalla.  nykyinen asuinpaik-
kani on espoo.

Harrastuksista voisin erikoisuute-
na mainita, että perustimme FC uta-
järvi -nimisen jalkapallojoukkueen 
muutaman muun utajärven lukios-
ta valmistuneen kanssa vuonna 2005. 
joukkueen toiminta jatkuu pääkau-
punkiseudun harrastesarjoissa edel-
leen.  utajärveltä lähtöisin olevia pe-
laajia on tosin mukana enää 2-3, muut 
ovat työkavereita ja muita tuttuja.

Harri Utoslahti
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päätin mennä utajärven lukioon, kos-
ka halusin saada laajemmin ja sy-
vemmin yleissivistävää koulutus-
ta. lukiovuodet toisivat myös lisää 
miettimisaikaa omien tulevaisuu-
den suunnitelmien työstämiseen. oli 
myös etu, ettei tarvinnut vielä muut-
taa muualle opiskelemaan.
lukion jälkeen lähdin opiskelemaan 
kajaaniin kainuun ammattiopistoon 
lähihoitajaksi. valmistuin sieltä kah-
dessa vuodessa, koska pohjakoulu-
tuksena oli lukio. valmistumisen jäl-
keen tein kesän töitä lähihoitajana. 

saman vuoden syksyllä aloitin sai-
raanhoitajaopinnot oulun seudun 
ammattikorkeakoulussa ja syvennyin 
psykiatriseen hoitotyöhön.  opiskelu 
kesti noin 3,5 vuotta. 

valmistumisen jälkeen olin töissä 
nuorten ystävillä muhoksella toivo-
la-kodissa. tällä hetkellä olen töissä 
pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin aikuispsykiatrian osastolla.

Asun utajärvellä perheeni kanssa. 

Ulla-Maija Hiltunen

Ulla-Maija Hiltunen (os. Turunen) 
opiskeli sairaanhoitajaksi
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Halusin mahdollisimman nopeasti 
maailmalle lukion jälkeen. Armeijaan 
meno olikin luonteva askel kohti itse-
näistä elämää. suuntasin heti samana 
kesänä valkolakin saatuani kainuun 
rajavartiolaitokseen asepalvelukseen. 
siellä viihdyin kuusi kuukautta ja sain 
monta uutta elämää rikastuttavaa ko-
kemusta. reserviin siirtyminen vuo-
den lopussa 2002 ei ollut paras ajan-
kohta tulevien opintojen kannalta. 

tammikuussa ei alkanut kovin-
kaan moni koulutusohjelma, joten 
kauheasti valinnanvaraa ei ollut. en 
halunnut kuitenkaan palata utajär-
velle lorvailemaan ja osittain äitini pa-
tistuksella päätin hakea rovaniemen 
ammattikorkeakouluun rakennus-
tekniikkaa lukemaan. läpäisin pää-
sykokeet ja suuntasin heti reserviin 
päästyäni kohti rovaniemeä. pääsy-
koetilaisuudessa utajärven lukio aut-
toi suuresti. tein nimittäin kokeen 
lukion opettajainhuoneen varastoko-
pissa. se oli suureksi avuksi. viihdyin 
rovaniemellä yhden kokonaisen lu-
kuvuoden ja osittain henkilökohtais-
ten syiden ja osittain paremman ope-
tuksen toivossa hain siirtoa oulun 
ammattikorkeakoulun tekniikan yk-
sikköön. 

valmistuin rakennusinsinööriksi 

lukiolla on ollut suuri rooli tässä mi-
nun henkilökohtaisessa odysseiassani. 
vaikka yläasteella minulla kävi mie-
lessä ammattikoulututkinto, oli kui-
tenkin lukio se ainoa todellinen vaih-
toehto. enkä ole katunut sitä päätöstä 
koskaan. utajärven lukio antoi minulle 
hyvät perusvalmiudet selviytyä näistä 
nykyisistä ja jo suoritetuista opinnois-
ta. pienet luokkakoot olivat miellyt-
täviä ja opettajat tulivat hyvin tutuik-
si. opetuksen taso oli erinomainen ja 
yleisesti ei ole kuin hyviä muistoja. Ai-
noa itseä vieläkin harmittava asia on 
se, että en tajunnut hyödyntää lukion 
antamia mahdollisuuksia enempää. 

osaksi villin luonteen ja nuoruu-
den typeryyden takia kulutin monesti 
enemmän aikaa epäolennaisiin asioi-
hin ja menetin monta hyvää oppimis-
kokemusta. muistanpa mauno moi-
lasen puhuttelun kun hän oli ajanut 
minut käytävään tunnilla häiriköimi-
sen takia. jälkeenpäin ruotsia opiskel-
leena, harmittaa kun en tajunnut ai-
kanaan hyödyntää maunon rautaista 
ammattitaitoa opettamisesta. monia 
muitakin muistoja ja nykyistä elämää-
ni ohjanneita asioita muistan lukio-
vuosiltani. eräs henkilö joka vaikuttaa 
vieläkin minun opintoihini, on matti 
mäkinen. inspiroiduin hänen persoo-
nastaan ja akateemisuudestaan ja osit-
tain hänen takiaan minulle iskostuikin 
mieleeni halu yliopisto-opiskelusta ja 
akateemisesta maailmasta. mielessä-
ni kävikin monesti, että aloittaisin his-
torian opinnot, mutta se ei sittenkään 
tuntunut ihan siltä omalta alalta. 

utajärven lukio on vaikuttanut mi-
nun elämääni suuresti ja on ohjannut 
minua oikeaan suuntaa elämässäni. 
en osaa kuvitella missä olisin, jos oli-
sin tehnyt aikanaan toisenlaisia pää-
töksiä ja en olisi valinnut lukiota. lu-
kioaika tarjosi äärimmäisen hyviä ja 
kokemusrikkaita vuosia ja olen tyyty-
väinen, että opettajat saivat minut ruo-
tuun ja tälle nykyiselle polulleni. sii-
tä iso kiitos utajärven lukiolle ja sen 
opettajille.

Matti Tapio

Matti Tapion tie vei  
lopulta yliopistoon

keväällä 2007. se oli omalla tavallaan 
odottamatonta, koska alun perin ra-
kennustekniikka ei ollut minua kos-
kaan kiinnostanut ja itse insinööri-
koulutukseen hakeutuminen oli ikään 
kuin pakon edessä tehty toimenpide. 
en vain halunnut jäädä armeijan jäl-
keen kotiin ja valkkasin alkavista kou-
lutusohjelmista itselleni sopivimman 
ja menin sinne. todellinen haaveeni 
oli tutkinto yliopistosta, mutta koska 
opinnot ammattikorkeakoulussa su-
juivat hyvin, niin päätin suorittaa sen 
loppuun. 

valmistuin todella hyvään aikaan. 
rakennusalalla oli todella paljon töi-
tä ja meidät vastavalmistuneet suoras-
taan haettiin töihin. vaikka sain vaki-
tuisen työpaikan kastelli-talot oy:n 
tarjouslaskentaosastolta ja muitakin 
työnantajia olisi ollut vaikka millä mi-
talla, en halunnut alkaa luomaan uraa 
rakennusalalla. minulla oli ollut jo lu-
kioaikoina selvänä, että menen yli-
opistoon opiskelemaan, niin annoin 
itselleni pienen hengähdystauon opin-
noista ja keskityin työntekoon. 

muutaman vuoden työputken jäl-
keen minulle selkeni mitä haluan to-
della tehdä elämässäni. yliopistoon 
meno oli ollut aina se päämäärä, mut-
ta pääaine oli pitkään epäselvä. vih-
doin se valkeni minulle ja päätin hakea 
oulun yliopistoon taloustieteiden tie-
dekuntaan opiskelemaan kansantalo-
ustiedettä. tällä kertaa kävin tekemäs-
sä pääsykokeen normaalisti yhdessä 
muiden opiskelijoiden kanssa, mutta 
lopputulos oli sama. pääsin sisään en-
si yrittämällä. tällä tiellä olen edelleen 
ja nautin olostani todella paljon. mo-
nen vuoden pohdiskelun tuloksena 
vihdoin saan opiskella sitä mitä olen 
halunnut. saan olla tyytyväinen. nyt 
kolmannen lukuvuoden puolivälissä 
on kandidaatin tutkielma loppusuo-
ralla ja mielessäni jo siintää maisterin 
tutkinto ja mahdolliset jatko-opinnot. 
Aika näyttää.

tähänastinen elämäni on muuta-
maa vuotta lukuun ottamatta ollut 
silkkaa opiskelua. koulusta toiseen 
siirtymistä, tenttikirjojen lukemista 
ja hikoilua kirjojen parissa. utajärven 
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”Osaksi villin luonteen ja nuoruuden typeryyden takia kulutin monesti enemmän aikaa epäolennaisiin 
asioihin ja menetin monta hyvää oppimiskokemusta. Muistanpa Mauno Moilasen puhuttelun kun hän oli 
ajanut minut käytävään tunnilla häiriköimisen takia. Jälkeenpäin ruotsia opiskelleena, harmittaa kun en 

tajunnut aikanaan hyödyntää Maunon rautaista ammattitaitoa opettamisesta.”
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kirjoitin ylioppilaaksi utajärven luki-
osta kuusitoista ja puoli vuotta sitten 
keväällä 1996. sen jälkeen elämä on 
edennyt monilta osin normaaliin tyy-
lin. Armeijapalvelus, opiskelu, per-
he ja työ. yhdessä vaiheessa pohdin 
jo mahdollisuutta asettua aloilleen ja  
alkaa odottelemaan eläkkeelle jäämis-
tä päivätyön merkeissä. näin ei kui-
tenkaan koskaan käynyt. lapsuuden 
unelma tutkijan urasta oli lopulta voi-
makkaampi kuin mukavuudenhalu.

kesällä -96 aloitin armeijapalvelu-
kesen kajaanissa sissikomppaniassa. 
yksitoista kuukautta meni nopeasti 
ja seuraavana kesänä aloitin yliopis-
to-opinnot hiukan varttuneempana ja 
vähemmän varmana tulevaisuudesta 
ja maailman menosta yleensä. uskol-
lisena lapsuuden unelmalle olin ha-
kenut paikkaa teoreettisen fysiikan, 
biokemian ja kemian opinto-ohjel-
mista. lopulta, väärien pääsykokei-
den ja silkan tuurin kautta päädyin 
aloittamaan opiskelut oulun yliopis-
ton biokemian laitoksella. 

Biokemian opiskelu osoittautui lä-
hes täydelliseksi täyskäännökseksi 
siitä, mitä olin ajatellut yliopisto-opis-
kelun olevan. lukion kolmannella 
olin erityisen kiinnostunut fysiikasta 
ja matematiikasta. Biokemian laitok-
sella opiskelusta noin kaksi kolmas-
osaa oli käytännöntyötä labrassa. kir-

Markus Alahuhta  
– Biokemian tutkija Coloradossa

jallisia töitäkään ei ollut sen enempää 
kuin tulevalla vaimollani joka opiske-
li terveydenhoitajaksi. toki ei sen nyt 
mikään yllätys olisi pitänyt olla ot-
taen huomioon, että käsitys tutkijan 
urasta tuli lähinnä sarjakuvista piirre-
tyistä tv-sarjoista.

opiskelu eteni hyvään tahtiin. 
kolmannen vuoden lopulla opiskelu-
kaverin kanssa jostain syystä päätim-
me, että biomolekyylien mallintami-
nen tietokoneella on kiinnostavaa ja 
menimme kyselemään josko moista 
kurssia olisi tarjolla. ei ollut juuri sil-
lä hetkellä, mutta parin kuukauden 
päästä pari ulkomailta tullutta uutta 
tutkimusryhmänjohtajaa lähetti säh-
köpostia ja kysyivät haluaisimmeko 
kesätöitä. kannatti tosiaan olla kiin-
nostunut uusista aiheista! kaveri pää-
tyi tekemään biomolekyylien mal-
linnusta tietokoneella ja minä aloitin 
kesätyöt ja myöhemmin jatko-opin-
not proteiinien rakenteita ja muok-
kaamista tutkivassa ryhmässä. 

sattumalta päädyin siis tekemään 
väitöskirjaa mielenkiintoisesta ai-
heesta ja siitä vielä maksettiin jon-
kinlaista palkkaa! Aikanaan sain väi-
töskirjan valmiiksi ja minulle alkoi 
hiljalleen valjeta, että tämän pitem-
mälle ei pääse pelkästään tuntema-
tonta kohti harhailemalla. kylmä to-
tuus oli, että suomessa on maailman 
korkein koulutustaso ja kova kilpai-
lu tutkimusrahoituksesta. onnek-
si en ollut vuosien varrella menettä-
nyt seikkailunhaluani ja olin jo vuosia 
valmistellut vaimoa ajatukseen ulko-
maille muuttamisesta. nyt tuli tilai-
suus yhdistää unelma käytäntöön ja 
hankkia tutkijan uralle tärkeää koke-
musta ulkomailta!

työpaikan hakemisesta minul-
la ei ollut mitään kokemusta, mutta 
nykyään kaikki tietävät, että internet 
pelastaa ja Google armahtaa. Aloin 
siis etsimään ohjeita miten tehdä hy-
vä työhakemus. yhden epäonnistu-
neen haastattelun (saksassa) jälkeen 
minulle tarjottiin paikkaa oxfordista 
syöpätutkimusta tekevässä ryhmässä 
ja kourassa oli lentoliput työhaastat-
teluun Coloradoon yhdysvaltoihin. 

Filosofian tohtori, biokemia ja proteiinien röntgensädekristallografia National Renewable Energy 
Laboratory Golden, Colorado, USA, 

http://www.nrel.gov/energysciences/biosciences/staff/markus_alahuhta

ilmeisesti suomalaisten hakemukset 
pääsevät varsin hyvin pinkan päälle 
satojen Aasiasta ja Afrikasta tulevien 
hakemusten joukosta. lopulta, hyvin 
pitkälti ”mututuntumalla” päädyin 
Coloradoon tutkimaan selluloosaa 
hajottavien ja muokkaavien proteiini-
en rakenteita ja toimintaa tulevaisuu-
den biopolttoaineiden kehittämiseksi. 
paikka vain tuntui enemmän omalta 
verrattuna englantiin. 

täällä Coloradossa olenkin sitten 
menestynyt varsin hyvin. kolmen 
vuoden väliaikainen paikka on muut-
tunut ”vakituiseksi,” jos sellaista nyt 
nykymaailmassa onkaan. kalliovuo-
ret ovat jättäneet minuun lähtemät-
tömän vaikutuksen ja paikallisten 
ihmisten maailmankäsityskään ei 
loppupelissä ole kovinkaan erilainen 
siihen verrattuna mitä opin nuoruu-
dessani utajärvellä. näin jälkeenpäin 
ajatellen suurin ongelma tulevaisuu-
den suunnittelemisessa oli esimerk-
kien puute. minulla ei ollut mitään 
mahdollisuutta käsittää, mitä tutki-
jan ura todellisuudessa tarkoitti, mut-
ta yliopisto varsin vapaamuotoisine 
tutkintoineen osoittautui hyväksi pai-
kaksi löytää mikä haluaa olla isona. 

kaikenkaikkiaan utajärven lukio 
ja oulun yliopisto antoivat hyvät rah-
keet mennä maailmalle ja tehdä tutki-
mustyötä tasavertaisena maailman 
parhaista oppilaitoksista tulevien 
työkavereiden kanssa. minun mieles-
tä tulevaisuuden suunnitelmia ei kan-
nata ottaa vakavasti. maailma muut-
tuu liian nopeasti ja se mitä todella 
haluaa tehdä ei välttämättä selviä vä-
littömästi. ei kuitenkaan kannata jää-
dä kotiin levähtelemään. elämässä 
mikään ei ole ilmaista. joku maksaa 
jokaisesta sohvalla istutusta päivästä. 
työtä pitää tehdä opiskelussa ja työ-
uralla. Hyvin tehty työ tuo itsevar-
muutta ja ennemmin tai myöhemmin 
se huomataan. kannattaa uskoa unel-
miin, olla rohkea ja katsoa mitä elämä 
tuo tullessaan.

Markus Alahuhta54
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kirjoitin ylioppilaaksi utajärven lu-
kiosta keväällä 2002. kirjoitusten jäl-
keen vietin hieman kesälomaa ennen 
heinäkuista varusmiespalvelukseen 
astumista. Hain samana keväänä 
opiskelemaan kauppatieteitä vaa-
saan ja tuotantotaloutta tampereel-
le. kumpaankaan en päässyt.  pääsy-
koekirjat olin kyllä lainannut, mutta 
ne ainoastaan pölyttyivät kirjahyllys-
sä.  osoitteena oli seuraavaan kesään 
saakka armeijan kasarmi kajaanissa. 
Hain armeijassa ollessani opiskele-
maan oulun yliopistoon sähköteknii-
kan koulutusohjelmaan ja sain sieltä 
opiskelupaikan.

pari ensimmäistä vuotta yliopis-
tolla meni haahuillessa.  jossain vai-
heessa tajuntaan iski se, että täältähän 
pitää valmistua joskus.  siitä alkoi se 
varsinainen opiskelu.  olin lukiossa 
hieman laiskan puoleinen tekemään 
töitä kouluajan ulkopuolella ja siihen 
täytyi todella opetella.  sain huoma-
ta, että töitä joutuu tekemään tosis-
saan.  yliopiston kurssit vaativat yk-
sinkertaisesti aikaa ja istumalihaksia.  
ensimmäiset sähkötekniikan opinto-
vuodet ovat pääasiassa luonnontie-
teiden ja alan perusteiden opiskelua.  
Asioita opiskellaan paljon laajal-
ta alalta, mutta ei kovin syvällisesti.  
opinnot muuttuvatkin myöhemmin 
mielenkiintoisemmaksi kuin asioi-
hin pääsee syventymään kunnolla.  
omat opintoni ovat diplomityötä lu-
kuun ottamatta valmiina.  Hiljaa hy-
vää tulee.

olen ollut töissä opiskelujen ohella 
lukioajoista lähtien.  yliopisto-opiske-
lujen aloittamisen jälkeen ensimmäi-
sen kesän tein töitä apumiehenä ra-
kennuksilla.  pääsin samaan aikaan 
kaverini kautta töihin kirjakauppaan 
lukiokirjojen myyntiin.  työskente-

lin myymälän toimipisteessä oulus-
sa ja järjestin myyntitapahtumia poh-
jois-suomen lukioissa.  niitä hommia 
tein kolmisen vuotta. kesäisin työs-
kentelin tukiasematestaajaana ja vä-
lillä matkapuhelinvalmistuksessa.  
yliopistolla toimin vuoden vaihto-
oppilaskummina auttaen kansainvä-
lisiä opiskelijoita.  kesällä 2006 pääsin 
kesätöihin tiedekeskus tietomaahan 
oppaaksi.  se keikka venähti sitten 
viisi vuotiseksi.  pääsin kesätöiden 
kautta osa-aikaiseksi työntekijäksi ta-
loon.  olin välillä huollossa korjaa-
jana, asiakastilaisuuksissa isäntänä.  
tein hommia laidasta laitaan.  muu-
taman vuoden jälkeen sain tehtäväk-
seni vuoronvastaavan työt.  vuosi 

sitten elokuussa suuntasin saksaan.  
tein paderbornin yliopistossa töitä 
robottitutkimusprojektissa.  palasin 
sieltä ouluun ja sain keväällä kutsun 
työhaastatteluun Helsinkiin.  Haas-
tattelu meni ilmeisesti ihan hyvin ja 
olen sillä tiellä vieläkin.  työnantaja-
ni on Cassidian Finland ja työsken-
telen tetrA radioverkkojen parissa.  
työni on haastavaa ja mielenkiin-
toista, pääasiassa teknistä ongelman-
ratkaisua.  pystyn hyödyntämään 
sähkötekniikan opintoja työssäni ja 
opiskelemaan samalla lisää. 

Yst. terveisin,
Jussi Tervo

Jussi Tervon vaiherikas ura

Kuva on viime syksyn saksan reissulta. Paikkana jalkapallojouk-
kue Schalken kotistadion Gelschenkirchenissä. 
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”Pari ensimmäistä vuotta yliopistolla meni haahuillessa.  Jossain vai-
heessa tajuntaan iski se, että täältähän pitää valmistua joskus.  Siitä 
alkoi se varsinainen opiskelu.  Olin lukiossa hieman laiskan puoleinen 
tekemään töitä kouluajan ulkopuolella ja siihen täytyi todella opetella.  
Sain huomata, että töitä joutuu tekemään tosissaan.  Yliopiston kurssit 

vaativat yksinkertaisesti aikaa ja istumalihaksia.”  
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lukioon mennessä minulla oli jo idea 
siitä, mitä opiskelen lukion jälkeen ja 
siten valitsin aineet jo alusta lähtien. 
idea muuttui pari kertaa sinä kolme-
na vuotena, mutta se ei vaikuttanut 
ainevalintoihin. jokaisessa päämää-
rässä hyödyin samoista aineista, mitä 
valitsin jo alussa. lopullinen ratkaisu 
tuli vasta viimeisenä vuotena ja haut 
tein sen perusteella.

päädyin mikkelin ammattikor-
keakouluun it-tradenomi linjalle. 
ensimmäisellä lukuvuodella suori-

Matti Lamberg on päätynyt kauas
tin asevelvollisuuteni ja kolmantena 
olin vaihdossa Hong kongissa. koko 
ammattikorkeakoulun ajan erikois-
tuin omatoimisesti peliohjelmointiin 
ja opinnäytetyönä tein pienehkön 
moninpelin. valmistuttuani palasin 
Hong kongiin.

nykyisin asun Hong kongissa ja 
olen töissä Uglysoft nimisessä pelifir-
massa. 

Matti Lamberg

Mika Ylilehto valitsi  
konetekniikan sijasta media-alan

kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 2001. 
menin samana kesänä armeijaan kai-
nuun prikaatiin, josta pääsin siviiliin 
tammikuussa 2002. olin päässyt jo 
keväällä 2001 niin sanotulla paperiva-
linnalla oulun yliopistoon konetek-
niikan osastolle ja jonkin aikaa mietin 
aloittavani opinnot siellä. Armeijan 
aiheuttaman välivuoden aikana tulin 
kuitenkin toisiin ajatuksiin ja päätin 
hakea opiskelemaan viestintää oulun 
seudun ammattikorkeakouluun.

valmistuin oamk:sta me-
dianomiksi vuonna 2007. opiskeluai-
koina tein vuokrarahoja tienatakseni 
monenlaista työtä. olin töissä muun 
muassa rakennustyömaalla, kiinteis-
töhuollossa ja kirjakaupassa. opinto-

jeni loppuvaiheessa työskentelin Co-
ronaria media oy:ssä, jossa tuotin 
sisältöä nettipalveluihin ja suunnitte-
lin kahta uutta palvelua.

valmistuttuani ehdin olla töissä 
elokuvatuotannossa ja järjestää ta-
pahtumia, kunnes sitten pääsin ny-
kyiseen työpaikkaani, joka on entinen 
opinahjoni oulun seudun ammatti-
korkeakoulu. työskentelen siellä lä-
hiesimiehenä yksikössä, joka suunnit-
telee ja tekee markkinointiviestintää 
oamk:n ja oulun seudun koulutus-
kuntayhtymän tarpeisiin. nykyinen 
tehtäväni on monipuolinen ja yk-
sikään työpäivä ei ole samanlainen 
kuin edellinen. pidän erityisesti työn 
luovuudesta ja siitä, että sitä tehdään 
tiimityönä monen eri alan ammatti-
laisen kanssa.

opiskelen myös työn ohessa 
mBA-tutkintoa. tulevaisuudessa on 
tarkoitus lopultakin aloittaa myös ne 
yliopisto-opinnot. Ajattelen, että ny-
kyaikana on syytä valmistautua sii-
hen, että eläkeikä nousee ja töitä on 
tehtävä vielä kymmeniä vuosia. sinä 
aikana ehtii opiskella ja tehdä monia 
erilaisia asioita.

Mika Ylilehto

54
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aa Mika Ylilehdon lehteen lähet-
tämässä kuvassa oli toteamus: 
...No, kaipa se kuvaa elämän-
asennettani...

” Lukioon mennessä minulla oli jo idea siitä, mitä opiskelen lukion 
jälkeen ja siten valitsin aineet jo alusta lähtien. Jokaisessa pää-

määrässä hyödyin samoista aineista mitä valitsin jo alussa.”

Opiskeluaikoina tein vuokrarahoja tienatakseni monenlaista työ-
tä. Nykyinen tehtäväni on monipuolinen ja yksikään työpäivä ei ole 

samanlainen kuin edellinen. Pidän erityisesti työn luovuudesta.
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utajärven kunta on päättänyt, et-
tä opiskelu lukiossa tapahtuu talou-
dellisesti samoilla periaatteella kuin 
opiskelu peruskoulussa. oppikirjat 
ja koulumatkat viidestä kilometristä 
alkaen ovat opiskelijoille maksutto-
mia.  lukiossa ei peritä mitään mate-
riaalimaksuja ja lukiolainen saa alen-
nusta mm. ajokortin suorittamisessa.

lukion oppikirjakirjastosta saa 
lainaksi kaikki lukion oppikirjat.  tä-

mä merkitsee lukiolaiselle koko luki-
on aikana noin 1000 euron etua.

koulukyydit ovat lukiolaisille 
maksuttomat viiden kilometrin kou-
lumatkalta alkaen ja lukio ja järjestää 
myös iltatunneista johtuvia lisäkyy-
tejä.  maksuttoman kyydityksen jär-
jestäminen tarkoittaa koulumatkojen 
suhteen tasa-arvoista lähtökohtaa 
kaikille utajärven lukion opiskeli-
joille ja lisäkyydit mahdollistavat 

Utajärven lukion tarjoamat 

taloudelliset edut
kaikkien opiskelijoiden osallistumi-
sen valinnaisainekursseille. 

lukion opetussuunnitelmaan on 
liikennekasvatuskurssi, joka toteute-
taan yhteistyössä paikallisen/alueel-
lisen autokoulun kanssa.  taloudel-
linen etu lukiolaiselle on noin 400 € 
autokortin suorittamisessa.

oma merkityksensä on myös kan-
nettavilla tietokoneilla, jotka lukio-
laiset saavat käyttöönsä.

Oppikirjat ja koulumat-

kat viidestä kilometris-

tä alkaen ovat opiskeli-

joille maksuttomia.

Lukiossa ei peritä mi-tään materiaalimaksuja.

Lukiolainen saa alennusta muun- muassa ajokortin suorittamisessa.

Lukion oppikirjakirjas-tosta saa lainaksi kaikki lukion oppikirjat.

Lukiolaiset saavat kannettavat tietokoneet käyttöönsä.

Koulukyydit ovat lukio-
laisille maksuttomat 

viiden kilometrin koulu-
matkalta alkaen. ta

lo
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Taxipalvelu Räihä puh. 044-3227995
puh. 08-382790

UTAJÄRVEN KESKUSTASSA

• Fysioterapia • Hieronta • Neula-akupunktio
Asematie 2 Utajärvi
Puh. 08 542 1703

Potkuntie 10, 91620 Sanginkylä
040 845 0219

www.pelkosenmokit.com

PELKOSEN MÖKIT
Upea hirsihuvila ja monikäyttöinen 

leirikeskus Oulujoen rannalla!
www.sotkanhelmi.fi 

040-522 9005 
sotkanhelmi@kolumbus.fi

ARI HOLAPPA
JÄTEKULJETUKSET • VAIHTOLAVAKULJETUKSET

Puolangantie 18 Utajärvi

Puh. 
Ari 040 501 4160

Tervetuloa läheltä ja kaukaa!

Puh. 0400 610 285
Suorsan Liikenne Ky

Ompelimo Sirpa Kovalainen
Broderaus- ja ompelupalvelut

Nurmipellontie 7,91600 Utajärvi • Puh. 0400 896 676
www.ompelimosk.fi

* Uudis- ja saneerauskohteet * Sähkösuunnitelmat

www.sahkoasennusjurva.fi * posti@sahkoasennusjurva.fi 
Puh. 040 575 1310

Sähköasennus
M.Jurva

Tilausajot edullisesti

LC UtAJÄRVI

Utajärven koululaisten 
asialla jo vuodesta 1965



Jokaisella kasvulla 
on tarinansa

Ensimmäisen kerran Kinnusen perheen myllyn kivi 
liikahti yli puoli vuosisataa sitten. Siitä lähtien yritys on 

tehnyt merkittävää yhteistyötä pohjoisten viljelijöiden kanssa 
jalostaakseen maan parhaista antimista monipuoliset tuotteet: 

Kinnusen Tähti-rehut ja Kinnusen Myllyn jauhot.

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi

- itsenäinen ja vakavarainen pankki Oulujokivarressa

 Grilli-kahvio
 Pizzeria
 Elintarvikkeet
 Keskioluet 
    kahviossa ja
    ulosmyynti
 Jäätelöt
 Veikkaus-
    palvelu
 Toto-
    palvelu
 Kalastusluvat
 Neste-
    kaasut
 Mobil-öljyt
 Kortti/seteli-
    automaatti

Utajärvi
puh. (08) 561 8800
Fax (08) 561 8822



Utajärven lukio 
www.utaj.fi/lukio 

www.facebook.com/utajarvenlukio

Kansainvälisyys 
Tietotekniikka 
Harrastekurssit 

Oman elämän hallinta


