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Rehtorin tervehdys 

 

 

Kesän kynnyksellä lukuvuoden päättyessä mediassa otetaan vuosittain moniäänisesti kantaa oppi-

miseen ja oppimistuloksiin vallitseviin koulutuspoliittisiin linjauksiin peilaten. Ylioppilastutkinto, 

kansakunnan ylpeytenä ja entistä enemmän asemaansa jatko-opintoihin ohjaavana instituutiona, 

on luonnollisestikin arvioinnin kohteena. Ylioppilastutkintoon valmistautumisen ohessa nuoret 

elävät omaa nuoruuttaan ja kasvavat yksilöinä sekä toimijoina yhteisöissä. Karkeasti tiivistettynä 

puntaroidaan, kumpi on tärkeämpää, hyvät oppimistulokset ylioppilastutkintokokeessa vai ihmi-

senä ja yksilönä kehittyminen, jota ei varsinaisesti voi tutkintokokeiden kaltaisella mittarilla mitata. 

Nämä kaksi seikkaahan eivät tietenkään ole toisiaan poissulkevia tekijöitä.  

 

Näkökulmiaan tuovat esille monet etujärjestöt, liike-elämä, koulutusalan asiantuntijat ja kokemus-

asiantuntijat niin ikään, tuoreet ylioppilaat ja aiemmin ylioppilastutkintonsa suorittaneet. Tänäkin 

keväänä olen mielenkiinnolla lueskellut kolumneja, henkilökuvia ja erityyppisiä asiantuntija-artik-

keleita aiheesta, tunnustellen samalla korona-ajan jälkimaininkien höystämää ilmapiiriä asian ympä-

rillä. Sosiaalisessa mediassa keskustelu jatkuu kansalaismielipiteillä täydennettynä. Tekemättä sen 

hätiköidympiä ja lopullisempia johtopäätöksiä nostan esille pari muistutusta teille juuri valmistu-

neille ylioppilaille elämänohjeeksi ja kannustukseksi.  

 

Ensimmäisenä onnittelen teitä kaikkia ylioppilastutkintokokeen tuloksista! Tänä vuonna meillä oli 

Limingan lukiossa runsaslukuinen joukko eri oppiaineissa laudatur- tai eximia-arvosanoihin yltäneitä 

kokelaita. Teillä on heti alkuunsa valinnanvaraa ammatinvalintaa ajatellen, pääsette etenemään 

kohti unelma-ammattia kohtuullisen suoraviivaisesti. Kiinnitin huomiota Helsingin Sanomissa 18.5. 

julkaistuun juttuun, jossa kerrottiin kolmen 11 laudaturin tulokseen yltäneen ylioppilaan, voisiko 

sanoa, supervoimista. Kahdella heistä musiikki näytti olevan intohimo, ammatillinen unelma ja 

heidän kertomansa mukaan palautumis- ja rentoutumiskeino. Kulttuurin terveysvaikutukset ovat 

tutkimusten valossa kiistattomia. Tutustukaa ennakkoluulottomasti erilaisiin kulttuurin muotoihin, 

etsikää ja löytäkää jokin teitä palauttava ja voimauttava kulttuurin muoto ja -kokemistapa. Niiden 

kautta pääsette avaamaan ovia sellaisiin maailmoihin, mihin muuten ei ole pääsyä. Kulttuurielä-

mykset ja taidekokemukset ovat aivojen voiteluainetta. Ilolla jäämme seuraamaan Oulun kaupungin 

ja Oulun alueen kuntien kehittämisyhteistyötä kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkihuipentumaa 

vuonna 2026!    

 

Toinen minua puhutellut, sekin Helsingin Sanomissa 1.6. julkaistu artikkeli, itse asiassa hyvinvointi 

ja koulutus -yläotsikon alla, kertoi ylivieskalaislähtöisestä valokuvaajasta Jarno Jussilasta. Hän, jo 

varttuneempana henkilönä, kertoo omasta ylioppilastutkintosaavutuksesta 90-luvulla sekä oppi-

mistuloksiin vaikuttaneista vaikeuksista. Hänen ylioppilastutkintonsa arvosanat eivät olleet par-

haimmasta päästä arvoasteikolla, mutta edelleen tänä päivänä hän pitää tutkinnon läpäisemistä 

elämänsä suurimpana onnistumisena, sillä se vaati silloiselta lukiolaiselta äärettömän paljon sinnik-

kyyttä ja äärimmilleen venymistä. Tänä päivänä kyseinen henkilö on unelmatyössään, pääsee to-

teuttamaan omia vahvuuksiaan ja, kyllä, elää onnellista tasapainosta elämää. Hänen viestinsä tu-

              y       y                 ”Y       astutkinto on paperi, ei mikään analyysi sinusta ihmi-



4 
 

senä. Ole ylpeä itsestäsi ja keskity siihen, mitä rakastat. Tunnista vahvuutesi ja pidä niistä kiinni. 

Sinun ei tarvitse miellyttää ketään muuta kuin itseäsi ” 

 

Henkilökunnalle lämmin kiitos yhteistyöstä Limingan ja lähialueiden nuorten hyväksi. Kiitos, että 

olette tuoneet omalta osaamisalueeltanne yhteiskunnalliset ilmiöt meille tarkasteltavaksi ja tutkit-

tavaksi. Jatkamme tulevana lukuvuonna samassa tehtävässä, mutta lukiosaneerauksen vuoksi 

muuttuvissa fyysisissä olosuhteissa. Siitäkin selviämme hyvin!   

 

Kiitos yhteisistä vuosista Limingan lukiossa, tulevaisuuden toivot. Omenapuiden kukkiessa ja au-

ringon paistaessa pilvettömältä kesätaivaalta kannustan teitä ilolla, tehkää itsenne näköinen elämä, 

menkää ja muuttakaa maailma!  

 

   

Tiina Partanen 
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Päivä, jona tutustuimme toisiimme      

    

Vietimme ykkösten ryhmäytymispäivää per-

jantaina 4.9.2020. Päivä alkoi omista luokasta 

ryhmänohjaajan kanssa, jolloin meidät jaettiin 

pieniin, sekalaisiin ryhmiin kyläsuunnistusta 

varten. Jokaisessa ryhmässä oli vähintään yksi 

liminkalainen, eksymisen välttämiseksi. Suun-

nistusrastit olivat paikkoja, jotka lilulaisen olisi 

hyvä tietää. Niitä olivat muun muassa kirkko, 

urheilukenttä, kirjasto ja terveyskeskus. Jokai-

sella rastilla otettiin ryhmäkuvat oman ryh-

män kanssa ja keskusteltiin jostakin sovitusta 

aiheesta, kuten siitä, mitä harrastusmahdolli-

suuksia haluaisi Liminkaan tai mikä on parasta 

juuri nyt. 

Suunnistuksen jälkeen menimme takaisin 

luokkaan ja askartelimme aikaisemmissa ryh-

missämme paperilennokkeja lennokkikisaa 

varten. Kun lennokit oli saatu valmiiksi, me-

nimme ulos ja kilpailimme siitä, minkä ryhmän 

lennokki lensi pisimmälle. Voittajaryhmä sai 

palkinnoksi tikkarit. Sitten oli välipalan aika. 

Välipalan ja tauon jälkeen suuntasimme Heik-

ki Sarvela -saliin. Ensimmäisenä olimme Arvaa 

kuka -leikkiä opojen, kuraattorin, kouluter-

veydenhoitajan ja seurakunnan nuorisotyön-

tekijän kanssa. Sen jälkeen olimme nimi-

bingoa, jossa piti ensin etsiä luokkakaverin 

nimi sopivaan kuvaukseen, ja tämän jälkeen 

alkoi bingo-osuus. Lopuksi harjoittelimme hu-

lavannekilpailua varten, jossa piti saada kaikki 

luokkalaiset mahdollisimman nopeasti van-

teen läpi. Tämän jälkeen meillä olikin jo ruo-

kailu.  

Kolmas ja toiseksi viimeinen rasti oli liikun-

tahallissa. Rastin pitivät tuutorit ja Limingan 

nuorisotoiminta. Hallilla leikimme erilaisia 

leikkejä ja teimme muita harjoituksia. Olimme 

esimerkiksi veriperunaa ja lännen nopeinta 

sekä heittelimme kumiankkoja ringissä.  

Iltapäivällä kokoonnuimme torille liikunta-

            ,     ä   d       “    d  f     ”, 

hulavannekilpailu. Voiton vei 20A. Kisan jäl-

keen ököistä otettiin perinteinen Lilu20-ilma-

kuva. 

  

 

 

Päivä oli rento ja hauska. Se oli kivaa vaihtelua 

normaalille opiskelulle, ja päivästä jäi hyvä 

mieli. Rastit olivat ryhmäytymisen kannalta 

hyödyllisiä ja luokkalaisiin tutustui paremmin. 

Ryhmäytymispäivä oli kaikin puolin mieleen-

painuva ja mukava päivä. 

 

Pirita Simuna ja Veeti Ukura 20C 
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YO-juhlahumua 

 

Kevään 2020 ylioppilaille järjestettiin yo-juhla poikkeuksellisesti lauantaina 29.8., koska lakkiais-

tilaisuus siirrettiin koronapandemian rajoitustoimien vuoksi toukokuulta alkusyksyyn. Paikalle Heik-

ki Sarvela -saliin pääsi ilahduttavan moni edellisen kevään ylioppilas. Juhlassa kuultiin sykähdyttäviä 

puheita, ja paikalla oli myös joukko Limingan lukion riemuylioppilaita. 

 

 

 

Syksyn 2020 ylioppilaille järjestettiin juhlallinen tilaisuus Heikki Sarvela -salissa perjantaina 4.12. 

turvaohjeistuksia noudattaen. Paikalla olivat kaikki kuusi syksyllä lukiostamme ylioppilaaksi val-

mistunutta. Tilaisuudessa kuultiin musiikkia ja opiskelijoidemme etäpuheita. 
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Hallituksen havinaa syksyllä 
 

Viime syyslukukausi oli yhä jatkuvan koronatilan-

teen takia normaalia hiljaisempi ja sen lisäksi hie-

man erilainen aiempiin vuosiin verrattuna. Syys-

lukukauden aikana opiskelijakunta keräsi tuttuun 

tapaan taksvärkin, josta osa meni tällä kertaa ko-

dittomien eläinten kotiin Popopet ry:lle. Tähän ai-

kaan saimme vielä olla lähiopetuksessa. Joulun ai-

kaan kuitenkin jouduttiin siirtymään etäopetuk-

seen ja tästä seurasivat etäpikkujoulut. Pikkujou-

lut on perinteisesti järjestetty koululla, mutta nyt 

ne jouduttiin pitämään etänä Zoomissa.  

Opiskelijakunta järjesti kuitenkin koronatilantees-

ta huolimatta perinteisiä hottiksia. Syyslukukau-

della niitä pidettiin kaksi, joista ensimmäinen lähi-

opetuksessa. Siihen kuului askartelua ja lautapele-

jä luokittain ryhmänohjaajien luokissa. Toinen hot-

tis jouduttiin pitämään etänä ja siihen kuului pii-

rustuskisa, matikkapulmia sekä aivan mahtava CS-

turnaus (jonka hallitus toivoo pysyvän perintee-

nä). Kaikki sujui ongelmitta ja suurin piirtein kai-

killa tuntui olevan hyvä fiilis hottiksista. Hallitus kä-

vi alkukeväästä myös totta kai virkistäytymässä 

paikallisessa Kotipizzassa. 

 

 

Tapio Junttila, puheenjohtaja 

 

 

 

 

Uuden hallituksen toimintaa 
 

Kevätlukukausi alkoi Teamsissa pidetyllä vaalipa-

neelilla, jossa hallitukseen hakevat vastasivat van-

han hallituksen esittämiin kysymyksiin. Vaalitulos-

ten jälkeen pääsimme takaisin lähiopetukseen ja 

tapasimme toisemme järjestäytymiskokouksessa, 

jossa valitsimme itselle mieluisimmat tehtävät.  

Uuden hallituksen ensimmäinen tempaus oli ystä-

vänpäivänä. Halusimme piristää lukiolaisia ruo-

kailun yhteydessä olevilla karkeilla ja lukion koris-

telulla. Lisäksi piilotimme koulun tiloihin karton-

kisydämiä, joita vastaan pystyi lunastamaan kark-

kipussin. Kolmannen jakson hottis vietettiin pää-

siäistunnelmissa, kun lukiolaiset etsivät suklaamu-

nia koululta sekä istuttivat rairuohoa itse koristele-

miinsa purkkeihin.  

Huhtikuussa hallitus osallistui Limingan nuoriso-

valtuuston kokoukseen ja sopi yhteydenpidon jat-

kumisesta. Loppukeväästä on hallituksessa edessä 

vielä virkistäytyminen Kotipizzassa sekä perintei-

sen kevätkokouksen järjestäminen viimeisinä kou-

lupäivinä ennen kesälomaa. Koronan vaikutukset 

toiminnassa ovat näkyneet niin, että koko koulun 

yhteiset tapahtumat ovat jääneet pois ja olemme 

järjestäneet tempauksia omissa ryhmissä. 

 

 

Viivi Myllynen, puheenjohtaja 
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Opiskelijakunnan hallitus kevätlukukaudella 2021 

 

Viivi Myllynen, puheenjohtaja, välinevastaava 

Atte Kantola, varapuheenjohtaja, Vihreä lippu -vastaava 

Atte Hussa, SLL-yhteyshenkilö 

Samu Keskikuru, projektivastaava 

Niko Kärkkäinen, välinevastaava 

Miro Leinonen, sihteeri 

Justus Maalo, taloudenhoitaja 

Ville Vanhala, projektivastaava 

Lilli Weissenfelt, tiedotus- ja somevastaava 

Ohjaava opettaja Noora Hoskonen 
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Limingan lukion tutortoiminta  

 
 
 
Tutoreiden tärkein tehtävä on luoda mukavaa 
ilmapiiriä lukioon ja auttaa uusia opiskelijoita 
sopeutumaan uuteen kouluun. Itse lähdin 
tutoriksi juurikin siksi, että voisin omalta osal-
tani auttaa parantamaan lukion ilmapiiriä. Tä-
män lisäksi tutortoiminta on myös paljon 
muuta. Kuluneen vuoden jälkeen me tutorit 
olemme monta kokemusta ja ystävää rik-
kaampia sekä olemme oppineet paljon itses-
tämme ja toisista. Tänä vuonna tutoreista 
muodostui huippuporukka, jonka kanssa on 
ollut mahtavaa työskennellä. 
 
Meidän vuotemme alkoi jo keväällä 2020, kun 
osallistuimme koulutukseen, joka tällä kertaa 
järjestettiin etänä. Tutorporukalla kokoon-
nuimme ensimmäisen kerran elokuussa päi-
vää ennen koulun alkua tutustumaan toisiim-
me ja suunnittelemaan tulevan vuoden toi-
mintaa. Heti lukuvuoden alussa pääsimme 
ryhmäyttämään uusia opiskelijoita. Tämä päi-
vä on itselleni tutorvuoden ikimuistoisin. Oli 
mahtavaa nähdä, kuinka ykköset lähtivät kun-
nolla mukaan ja naurua kuului joka suunnasta. 
Vierailimme omilla tutorluokilla useamman 
kerran ja pääsimme pitämään joulukalenteria 
koko lukiolle. Tutorit myös esittelivät Limin-
gan lukiota yhdeksäsluokkalaisille etänä ja jär-
jestivät ystävänpäivälle monenlaista toimin-
taa. 
 
Haluamme kannustaa ykkösiä hakemaan tuto-
reiksi. Kurssi on mukavaa tekemistä tavallisen 
opiskelun ohella ja erilaista toimintaa on kiva 
päästä suunnittelemaan. Tutortoiminnassa 
tutustuu uusiin ihmisiin sekä pääsee kehittä-
mään omia taitojaan.  
 

Tutorilla on vastuuta, ja toisten on pystyttävä 
luottamaan tähän henkilöön. Rohkeasti vain 
mukaan. 
 
Hyvillä mielin ja ylpeinä voimme muistella ku-
lunutta vuotta. Haasteita oli paljon emmekä 
kaikkia suunnitelmiamme päässeet toteut-
tamaan. Tästä huolimatta kulunut lukuvuosi 
on ollut palkitseva ja toivottavasti myös ykkö-
sille mieluisa. 
 

Kamilla Kivijuuri 
 

Tutorit lv. 2020 - 2021 

Honkamäki Noora  

Joensuu Aaron  

Kaartinen Ida  

Kamunen Konsta  

Kivijuuri Kamilla  

Miettinen Sara  

Muranen Laura  

Mustaniemi Mona  

Myllynen Viivi  

Poukkula Olga  

Rundgren Sonja  

Säynäjäaho Emmi  

Tapio Emilia  

Weissenfelt Lilli  
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Robotiikan ohjelmointikurssi 2020-2021 

 

Robotiikka kuuluu koulumme teemaopintoihin. 

Tänä vuonna robotiikkakurssin opetuksen järjesti 

koulumme ulkopuolinen taho, Oulun ammattikor-

keakoulu eli Oamk. Kurssi käytiin etänä vallitsevan 

koronatilanteen vuoksi ja se toi omia haasteita. 

Kurssi oli suunniteltu huomioimaan eriasteiset 

koodaustaidot, myös heidät, jotka eivät olleet 

aikaisemmin mitään koodanneet. Itse menin kurs-

sille mielenkiinnosta ja omaamatta juuri ollenkaan 

koodaustaitoja. 

Kurssille oli sovittuna paljon vierailuja, mutta vali-

tettavasti useita niistä jouduttiin perumaan tai siir-

tämään etävierailuiksi. Oppitunneilla harjoittelim-

me koodaamaan nettisivua HTML-koodilla, joka 

olikin erittäin mukavaa ja yllättävän helppoa. Myö-

hemmillä tunneilla otimme käyttöön ohjelmointi-

kieli Pythonin ja harjoittelimme sillä tekemään 

erilaisia asioita. Pythonin käyttö oli hieman haas-

tavampaa kuin nettisivujen teko, mutta senkin 

käyttö oli mielestäni helppoa, sillä meitä avustivat 

osaavat opettajat. 

Etätunnilla 9.12.2020 kävi vierailemassa Oamkin 

opiskelijoita. He kertoivat, millaista on opiskella 

Oamkilla. Etätunnilla 16.12.2020 kävi Elektrobit-

yrityksen edustajia kertomassa, millainen yritys 

Elektrobit on, mitä siellä kehitellään ja hieman 

yrityksestä työpaikkana. 

Meille kurssilaisille saatiin järjestettyä 18.1.2021 

myös lähivierailu Oulun ammattikorkeakoulun 

tiloihin. Lähdimme vierailulle isolla bussilla kesken 

koulupäivää. Matka sujui leppoisasti ja turva-

väleistäkin pidettiin hyvin huolta. Vierailulla pää-

simme näkemään Oamkin tiloja sekä purkamaan 

ja kokoamaan pieniä robotteja. Varsinkin purka-

minen oli erittäin mielenkiintoista, koska saimme 

selvittää, mitkä kaikki osat lähtivät irti. Noin puo-

lessa välissä robotin rakentelua menimme lyhyel-

le tauolle, jonne meille oli hankittu hieman napos-

teltavaa. Vierailulla pääsimme myös lennättä-

mään dronea luentosalissa. Se oli erittäin hauskaa. 

Vierailun lopuksi jokaiselle meistä annettiin Tup-

lat. 

Kurssiin kuului kirjoitustyö, jota kutsuttiin nimellä 

oppimispäiväkirja. Siihen meidän piti keksiä ja 

kirjoittaa jokin tulevaisuuden innovaatio johonkin 

arkielämän hetkeen, sekä vastata muutamaan 

kysymykseen vierailuista. Toinen palautettava työ 

oli lopputyö, jossa piti koodata pythonilla jokin 

sovellus tai muu sellainen. 

Kurssin lopuksi pääsimme koululle esittelemään 

lopputyömme koodausta opettaneelle opetta-

jalle, Teppo Räisäselle, sekä muille kurssilaisille. 

Saimme myös hieman palautetta lopputöistämme 

ja kannustusta jatkaa koodaamista, jos vain yhtään 

kiinnostusta riittää. Toinen opettajamme, Tuula 

Ijäs, haastatteli kurssilaisia yksi kerrallaan kurssin 

kehittämistä varten. Lopuksi saimme karkkia. 

Kokonaisuutena kurssi oli erittäin mukava ja siellä 

oppi paljon uutta. 

Inka Mattila
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Kulunut lukuvuosi Nuori yrittäjyys -kurssilla 

 

Syksyllä lukioon saapuessamme aika nopeasti 

saimme Wilmassa kaikille oppilaille lähetetyn 

viestin, jossa kerrottiin mahdollisuudesta osal-

listua Nuori yrittäjä -kurssille. Ensin mietimme 

yhdessä, että lähtisimme mukaan, mutta emme 

kuitenkaan osallistuneet ensimmäiselle tunnille. 

Tällöin ajatuksena oli, ettemme ilmoittaudu kurs-

sille, vaikka ajatus kurssin suorittamisesta kävikin 

mielessä. Syynä kurssin väliin jättämiselle olivat 

esimerkiksi heikko kokemus yritystoiminnasta, 

epävarmuus onnistumisesta ja pelko epäonnistu-

misesta.  

Viikon kuluessa fiilis kurssille menemisestä ehti 

kuitenkin muuttua ja päätimme osallistua kurssille 

- kylläkin hieman myöhässä. Onneksemme kurssin 

ohjaavat opettajat ottivat meidät vielä hieman jäl-

kikäteen matkaan mukaan, sillä olimme ehtineet 

suunnitella jo valmiiksi hieman tulevaa yritysideaa 

ja mahdollisia nimivaihtoehtoja yritykselle. Jo 

aluksi koettu pelko epäonnistumisesta hiipui opet-

tajien kannustamisen myötä - oli siis ilo jatkaa 

kurssia eteenpäin!  

Ajatus siitä, että yritys keskittyisi pääosin käsitöi-

hin, syntyi nopeasti ja helposti, sillä olemme kaikki 

kiinnostuneita käsitöistä ja kaikki tekeminen, jossa 

näkyy oma kädenjälki, on mielestämme hienoa. 

Pinterestiä selatessamme sovelsimme joitain omia 

ideoita tuotteiden valmistamiseen. Löysimme esi-

merkiksi kuvia erilaisista avaimenperistä ja sovel-

simme näin Pinterest-avaimenperistä meidän nä-

köisiä tuotteita. Scrunchie-pompuloistakin saim-

me nopeasti mielestämme kivannäköiset valitse-

malla meille mieluisia kankaita valmistukseen.  

Olemme oppineet kurssilla todella paljon yritystoi-

minnasta, yhteistyöstä, markkinoinnista ja oikeas-

taan ihan kaikesta. Kokemus yrittämisestä oli kurs-

sille tultaessa heikko, mutta vahvistui kurssin myö-

tä. Yritystoiminta on ollut välillä hieman haastavaa 

ja olemme olleet stressaantuneita epävarmuuden 

ja -tietoisuuden vuoksi, mutta haastavan tilanteen 

tullen olemme pyytäneet apua ohjaavilta opetta-

jilta. Kaiken kaikkiaan kurssi on antanut paljon ja 

omalla tavalla myös haastanut itseämme. Suosit-

telemme siis kurssia kaikille, jotka haluavat haas-

taa itseään, mutta samalla nauttia omasta teke-

misestään. Nuorelta yrittäjältä on hyvä löytyä 

myös oma aito halu kehittää toimintaansa yrityk-

sen pyörittämisessä ja ylipäätään halu kehittyä 

yrittäjänä. Mielestämme on tärkeää, että yritys-

toiminnassa näkyy mielenkiinto sitä kohtaan eikä 

kurssille osallistuminen tunnu stressaavalta. Koke-

mus kurssista on ollut antoisa ja olemme onnelli-

sia, että uskalsimme epävarmuudesta huolimatta 

lähteä huikealle matkalle mukaan nuorina yrittä-

jinä! 

 

Olivia Jaakkola, Tiia Sääskilahti ja Eedla Vänttilä 
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Kulttuuria virtuaalisesti 

 

Lilun kulttuuriviikko jouduttiin järjestämään tänä lukuvuonna täysin virtuaalisesti, koska lukiomme 

siirtyi koronapandemian vuoksi etäopiskelun piiriin juuri joulukuun alussa. Teemaviikko käynnistyi 

keskiviikkona 2.12. ykkösille ja abeille suunnatulla tietokirjailija Anne Helttusen vierailulla Zoomissa. 

Saimme kuulla kattavan esityksen tietokirjailijan työstä ja hänen omista teoksistaan. Samana päi-

vänä polkaistiin käyntiin Tunnista open lempitietokirja -visa opiskelijoille Forms-kyselyn avulla. Per-

jantaina ratkennut kisa osoitti, että abien 18C-ryhmä niitti menestystä tässä mittelössä kolmois-

voitollaan. 
 

 

Kulttuuriviikon antiin kuului myös lukiomme toisen vuosikurssin opiskelijoista koostuneen draama-

ryhmän esitys, joka näytettiin etäyhteyden kautta kaikille ryhmille torstaina 3.12. Draamaryhmä 

osallistui tänä lukuvuonna Akseli Klonk -teatterin näyttelijän Anu Enqvistin työpajaan, jossa tutkittiin 

monin erilaisin harjoituksin valta-teemaa ja josta saatiin virikkeitä myös omaan esitykseen. Esitystä 

harjoiteltiin arviointiviikolla videoinnin jälkeen myös salissa, mutta valitettavasti pandemiarajoi-

tukset estivät oikealle live-yleisölle suunnatun esityksen toteuttamisen.
 

 

Akseli Klonk -teatterin näyttelijä Anu Enqvist 

 

 

 

Statusharjoituksia draamakurssilla 
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LUMA-viikon etätapahtumia tammikuussa 

 

Myös lukiomme LUMA-viikkoa vietettiin etäolosuhteissa tammikuussa. Virtuaalisesta toteutusta-

vasta huolimatta mukana oli monipuolista ohjelmaa: tiistaina 19.1. opiskelijat pääsivät kuulemaan 

WWF:n Jenni Silvolan Luonto lautasella -esityksen ympäristöystävällisestä ruokaoppaasta, keskiviik-

kona 20.1. vapaaehtoiset saivat osallistua kestävän muodin striimattuun etätapahtumaan Second 

Life Catwalkiin. 25.1. Limingan lukiolaisia osallistui puolestaan Hiili-grilliin eli osallistavaan striimiin 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastonmuutos lukioihin -hankelukioille. Keskustelun aiheena oli hiilineut-

raalimpi elämäntapa, ja asiantuntijatahoina paneelikeskustelussa olivat mukana Oulun energia, 

maa- ja metsätalousministeriö, Valio sekä Oulun joukkoliikenne sekä opetustoimi. 
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Limingan lukiossa ilmastoviikko 

 

Limingan lukiossa järjestettiin ensimmäistä kertaa ilmastoaiheinen teemaviikko 26.4. - 30.4.2021. 

Sen tarkoituksena on herättää lukiolaisten kiinnostus ekologisiin valintoihin ja saada aikaan ilmasto-

aiheista keskustelua. Haluamme myös saada nuoret pohtimaan ilmastonmuutosta muistakin kuin 

luonnontieteellisestä näkökulmasta. 

 

Teemaviikon järjestivät Limingan lukion ympäristöraadin sekä opiskelijoiden ilmastopaneelin jäse-

net. Opiskelijoiden ilmastopaneeli on Ilmastonmuutos lukioihin -hankkeen järjestämä yhteisö, joka 

pyrkii luomaan Pohjois-Pohjanmaan lukioille pysyviä ympäristöystävällisiä tapoja. Opiskelijoiden il-

mastopaneelissa on mukana lukiolaisia ympäri Pohjois-Pohjanmaata sekä korkeakoulututoreita, 

jotka opastavat lukiolaisia.  Ilmastonmuutos lukioihin -hanke myös rahoitti teemaviikon toteutuksen 

ja tarjosi koulutusta sekä erilaisia työpajoja ilmastopaneelin jäsenille.  

 

Limingan lukiosta kuusi opiskelijaa osallistui ilmastopaneelin toimintaan ja he yhdessä kahden 

tutorin kanssa suunnittelivat ilmastoviikon ja alkoivat työstää viikon toteutusta Limingan lukion 

ympäristöraatilaisten ja opettajien kanssa. Ympäristöraati on osa Vihreä lippu -nimistä kestävän ke-

hityksen ohjelmaa, joka on suunnattu kouluille, päiväkodeille, oppilaitoksille sekä nuorten vapaa-

ajan toimijoille. Limingan ympäristöraati koostuu noin 30 lukiolaisesta ja viidestä opettajasta.  

 

Yhteistyöllä saimme aikaiseksi ilmastoviikon toteutuksen ja tavoitteena olisi, että ilmastoviikko jäisi 

Limingan lukioon teemaviikoksi ja se pidettäisiin joka kevät eri teemalla. Tänä vuonna ilmastoviikon 

teemoja oli kaksi: kestävä kehitys sekä kasvisruokavalio. 

 

Lukion seinille ripustettiin teemaviikon aikana julisteita. Niissä esiteltiin erilaisia ekologisia valintoja, 

jotka lukiolainen voi tehdä, kuten vaatteiden ostaminen nettikirpputoreilta ja julkisen liikenteen 

suosiminen. Käytäviltä löytyi myös ruokien hiilijalanjälkitaulukko sekä kirjavinkkaus ilmastoaihei-

sista kirjoista. 

 

Keskiviikkona 28.4. lukiolaisille pidettiin kestävä idea -työpaja, jossa luokat jaettiin neljän hengen 

ryhmiin ja ryhmissä opiskelijat pääsivät ideoimaan ekologisen yrityksen, tapahtuman tai palvelun. 

Mahdollisuutena oli myös tehdä muokkauksia valmiina olevaan palveluun, tapahtumaan tai yrityk-

seen. Ideoita tuli valtavasti, ja parhaat niistä palkittiin. Lukiolaiset ehdottivat ympäristöystävällisiä 

muutoksia kouluun, huvipuistoihin, ravintoloihin, kirjastoon ja jopa kuntosalille!   

 

Noora Sutela ja Ville Vanhala 
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Ilmastoviikon tapahtumia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torstaina 29.4 lukiossa tarjottiin ruokaa, joka 

oli tehty hävikkiin menevistä aineksista. Hävik-

kiruoka tilattiin oululaiselta CiiYou-yritykseltä, 

ja tarjolla oli sekä perunapohjaista pitsaa että 

smoothieta. Varsinkin smoothie maistui oppi-

laille. Hävikkiruokatarjoilun ideana oli antaa 

lukiolaisille mahdollisuus tutustua hävikkiruo-

kaan. 

 

 

 

Perjantaina 30.4. lukiolaiset menivät Alakes-

tilän Arboretumiin retkelle. Siellä oppilaat har-

avoivat maastoa sekä siivosivat muutenkin 

luonnonpuiston aluetta. Nuorisotyö oli pitä-

mässä luokille joukkuekisoja sekä tarjosi ma-

teriaalit linnunpönttöjen rakentamiseen. 

Opettajat tarjoilivat oppilaille vapun kunniaksi 

munkkeja, mehua ja karkkia. Sää oli hyvä ja 

retki oli mukavaa piristystä lukiolaisten perus-

arkeen! 

 

 

 

Ilmastoviikko sujui kaiken kaikkiaan todella 

hyvin! Oppilaat pääsivät työskentelemään yh-

dessä ja pohtimaan ekologisia valintoja sekä 

pitämään hauskaa. Ensi vuonna uudestaan! 
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Kurkistus ohjelmistoalaan 

 

TVT2-kurssilla kurkistettiin ohjelmistoalaan ja tie-

tojenkäsittelyyn. Kurssi koostui yhdestä projek-

tista ja erilaisista vierailuista. Kurssin projektina oli 

luoda ohjelmistoalan tuote, jota lähdettiin ryh-

mien kanssa työstämään. Projektissa sai päästää 

sisäisen 6-vuotiaan valloilleen ja lähteä toteutta-

maan nokkelimpiakin keksintöjä ja tuotteita, joissa 

vain taivas (jos sekään) oli rajana. Tuotteen raken-

tamisessa käytiin samat perusteelliset vaiheet, joi-

ta on oikean tuotteen luonnissa ja myynnissä: 

suunnittelu, prototyyppi ja sen testaus, nettisivu-

jen luonti sekä markkinointi. 

Pian kurssin alettua pääsimme seuraamaan etäyh-

teyksin Oulun yliopiston webinaaria IT-alan työllis-

tymismahdollisuuksista ja tietotekniikan ja ohjel-

moinnin asemasta yrityksissä ja eri aloilla. Vaikka 

monet vierailut ovat jääneet puolin jos toisin eri 

edustajilta ja lukiolta väliin, pääsimme onneksi vie-

railemaan Oulun yliopistolla Fablabissa. Fablab on 

Oulun yliopistolla sijaitseva digitaalisen pienval-

mistuksen ja -nikkaroinnin työpaja. Siellä pääsim-

me omin pikku kätösin koodaamaan huoneilman 

lämpö- ja kosteusmittaria. Koodaaminen onnistui 

kaikin puolin hyvin, vaikka esittelyt, ohjaus ja oh-

jelmointi olivat englanniksi. Osalla saattoikin mit-

tari hieman kärähtää väärin asennettujen piu-

hojen takia, mutta loppujen lopuksi kaikin puolin 

ihan onnistunut reissu. Saimme myös yhdellä 

oppitunnilla etävieraaksemme Cinia Oy:n kehi-

tysjohtaja Tommi Linnan. Linna esitteli yrittäjyyttä 

sekä urapolkuaan myyntipojasta tietoverkko- ja 

ohjelmistopalveluiden edelläkävijän johtoon ja 

kertoi hyviä vinkkejä työelämään. 

Lisäksi yhdellä oppitunnilla Oulun ammattikor-

keakoulun opiskelija esitteli meille, millaista on 

opiskella tietojenkäsittelyä OAMK:ssa. Esittely oli 

monin puolin yllättävä, sillä tietojenkäsittelystä 

tulee ensimmäisenä mieleen koodaaminen ja 

nörttääminen, mutta sitä se ei ihan ollutkaan. Tie-

tojenkäsittely on monipuolinen ja vaihteleva 

oppiala, jolta voi työllistyä moniin eri tehtäviin eri 

aloille. Saimme myös testata tietojenkäsittely-

linjan muutamaa edellisvuosien pääsykoetehtä-

vää, joissa tarvittiin hyvää päättelykykyä ja havain-

nointia. 

Vierailut ja esittelyt eivät suinkaan päättyneet 

tähän. Oulun yliopiston tietojenkäsittelyn ja ohjel-

moinnin opiskelijat esittelivät meille eräitä kurssi-

töitään. Yksi ryhmä oli koodannut visuaalisen 

koronatartuntoja eri maakunnissa esittävän netti-

sivuston, jolla sai erilaisia statistiikkoja näkyviin 

tartunnoista. Toinen ryhmä esitteli puolestaan 

työpaikan ilmapiirin kartoittamiseen luotua sovel-

lusta ja sen eri työvaiheita, kuten käyttäjätestaa-

mista.  

Kurssin lopulla meillä oli vielä yksi vieras esittele-

mässä omaa alaansa. Haltian Oy:n markkinointi- ja 

sisällöntuotannon spesialisti Anniina Kaisanlahti 

esitteli omaa uraansa ja muun muassa Oura-äly-

sormuksesta tunnetun Haltianin nousua kansain-

välisille markkinoille. Tutustuimme markkinoinnin 

merkitykseen yrityksessä, kehittyneeseen tekno-

logiaan ja muun muassa uuteen virtuaaliseen Em-

pathic Building -älytoimisto-ohjelmaan. Empathic 

B   d                    “        ” d             

muotoon, josta näkee esimerkiksi vapaiden työpis-

teiden saatavuuden toimistolla ja jopa missä työ-

kaverit lymyävät. 

Suosittelen lämpimästi TVT2-kurssia, jos ohjel-

mointi kiinnostaa edes hiukan! Kurssilta saa paljon 

uutta tietoa ja aspektia tulevaisuuden uramahdol-

lisuuksiin, jos ei ole vielä varma siitä, mitä haluaa 

tehdä opintojen jälkeen.   

      

                                                

Veeti Ukura 
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TVT2-kurssin antia 
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Vilhelmiinalle SM-kultaa! 
 

Lukiomme toisen vuosikurssin opiskelija Vilhelmiina Heiskari saavutti hienosti kultaa vuoden 2020 

lokakuussa pidetyissä floretin SM-kisoissa. Edellisenä vuonna hän oli hävinnyt aikuisten sarjan SM-

finaalissa pisteellä, mutta viimesyksyiset kisat toivat mukanaan täysosuman. Miekkailu on SM-

kultamitalistin mukaan taktista: lajissa pää tulee pitää kylmänä ja vastustaja täytyy saada tekemään 

virheitä.  

Aikuisten SM-kullan ja -hopean lisäksi Vilhelmiina on saavuttanut urallaan aiemmin SM-pronssia 

sekä joukkuekultaa. Tulevaisuudessa hänen tavoitteenaan ovat nuorten EM- ja MM-kisat. 

Toivotamme onnea ja menestystä tuleviin koitoksiin! 

 
 

Kakkosten väittelykisa kevättalvella 
 

Kakkosten perinteinen väittelykisa järjestettiin tänä lukuvuonna pandemiatilanteen vuoksi maalis-

kuussa. Mittely toteutettiin salitapahtuman sijaan erikoisjärjestelyin: ryhmät seurasivat väittelyitä 

Meetin kautta omissa luokissaan, ja opiskelijat äänestivät vakuuttavimmiksi katsomiaan väittelijöitä 

Mentimeterissä. Tiukan kisan voittajaksi sanaili tänä vuonna Jouni Välikangas ja kakkoseksi tuli Mo-

na Mustaniemi. Tuomareina toimivat vararehtorimme Miika Pöntinen ja Limingan kunnan viestintä- 

ja tapahtuma-asiantuntija Anu-Maija Kärjä. 
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TUNTIJAKO lv.  2020-2021 

  1.vuosi  2.vuosi  3.vuosi 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus P1 P2 P3  V7 P4 P5  P6 V8 V9 

Englanti (A1)  S11 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S10 V7 V8 V9 

Ruotsi (B1)  S9 P1 P2  P3 P4 P5  V6 V7 V8 

Saksa/Ranska (B2) V1 V2  V3 V4 V5  V6 V7 V8 

Saksa/Ranska (B3) V1 V2 V3  V4 V5 V6 V7  V8 V9 V10 

Matematiikka yhteinen P1 

Matematiikka pitkä S16 P2 P3 P4 S14 P5 P6 V11 P7 P8 V12 P9 P10 V13 S15 S17 

Matematiikka lyhyt P2 P3  P4 P5 P6  V7 V8 S9 

Fysiikka  P1 V2  V3 V4 V5   V6 V7 S8 

Kemia  P1 V2  V3 V4  V5 

Biologia  P1  P2 V3 V4  V5 

Maantiede  P1  V2 V3  V4 

Historia  P1 P2 V5  P3 V4  V6 

Yhteiskuntaoppi   P1 P2 P3  V4 

Uskonto  P1  P2 V3 V4  V5 V6 

Psykologia  P1 V2  V3 V4  V5 V6 

Filosofia  P1  P2 V3  V4 

Musiikki  P1 V2  V3 V4  S5 

Kuvataide  P1 V2  V3 V4  S5 

Liikunta  P1 V3  P2 V4 S6  V5 

Terveystieto  P1  V2 V3 

Oppilaanohjaus P1    P2 

Tieto- ja viestintätekniikka P1 S2 

NY-kurssi    S1 S2 

 

Vuosiluokkatasoihin sitomattomat opinnot: 

Luova kirjoittaminen S11 

Kirjallisuusdiplomi S10 

Kuvataide, lukiodiplomi S6 

Liikunta, lukiodiplomi tai 

itsenäinen suoritus S7 

Teemaopinnot:  

TO1, TO2, TO3 S1 S2 S3  
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OPPIKIRJAT      

  

Oppikirjoista ovat käyneet myös digiversiot.  

  

1. vuosi   

                       Kurssi            Kirja  

 

USKONTO 1P       Studeo Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin  

  jäljillä  

     

ÄIDINKIELI 1P-3P Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus (2016), Otava                      

                                            Tehtäviä 1, Tehtäviä 2 (digiversio), Tehtäviä 3  

 

HISTORIA                         Forum, Otava  

 1P I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa   

 2P II Kansainväliset suhteet 

 5V V Ruotsin itämaasta Suomeksi  

    

FILOSOFIA 1P Studeo, Johdatus filosofiseen ajatteluun 

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 1V Sovitaan opiskelijoiden kanssa 

         

PSYKOLOGIA  

                      1P  Motiivi 1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen,  Sanomapro   

 2V  Motiivi 2: Kehittyvä ihminen   

 

BIOLOGIA  1P Studeo, BI1 Elämä ja evoluutio 

    

MAANTIEDE 1P  Studeo, GE1 Maailma muutoksessa  

     

MATEMATIIKKA MAOL-taulukot, uusin painos tai digikirja, Otava   

LYHYT Y1P Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1: luvut ja lukujonot, Sanomapro       

                      2P Huippu 2 Lausekkeet ja yhtälöt, Otava 
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3P Huippu 3 Geometria 

   

PITKÄ  MAOL-taulukot, uusin painos tai digikirja, Otava   

 Y1P  Yhteinen tekijä Lukion matematiikka, Sanomapro                

 2P Tekijä Pitkä matematiikka 2, Sanomapro 

 3P Tekijä Pitkä matematiikka 3 

 4P Tekijä Pitkä matematiikka 4 

  Lyhyt matikka, Sanomapro  

 14S  Huippu 6 Talousmatematiikka, Otava 

              

FYSIIKKA  MAOL-Taulukot, Otava 

 1P  Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä, Sanomapro 

 2V Fysiikka 2 Lämpö    

 

KEMIA                       MAOL-Taulukot, Otava  

 1P Mooli 1, KE1, Kemiaa kaikkialla, Otava  

 2V Mooli 2, KE2, Ihmisen ja elinympäristön kemiaa  

 

RUOTSI B 1P-2P Precis 1, Sanomapro  

  Precis 2 

 9S Megafon+, Otava             

  

ENGLANTI A  11S  Studeo Right on!    

 1P-3P Insights 1-3     

              

SAKSA  1-2V Magazin.de 1, 2, 3, Otava 

              

RANSKA  1V-2V Escalier 1, Sanomapro   

  Escalier 2   

  

MUSIIKKI  Lukion musa 1 ja 2, Sanomapro  

 1P  Intro  

 2V Suomi  

 



27 
 

TERVEYSTIETO   1P Studeo, TE1 Terveyden perusteet 

       

OPINTO-OHJAUS 1P Studeo, OP1 Minä opiskelijana  

 

 

2. vuosi    

 

USKONTO 2P Studeo, Maailmanlaajuinen kristinusko 

 3V Studeo, Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 

 4V Studeo, Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 

   

ÄIDINKIELI 4P-5P Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava  

  Tehtäviä 4 (digiversio), Tehtäviä 5  

 

HISTORIA              Forum, Otava 

 3P  III Itsenäisen Suomen historia   

 4V  IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys  

 

YHTEISKUNTAOPPI  

 1P Forum 1 Suomalainen yhteiskunta, Otava   

 2P         Forum 2 Taloustieto         

 3P         Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 

 

FILOSOFIA 2P Studeo, Etiikka   

 3V Studeo, Yhteiskuntafilosofia  

 

PSYKOLOGIA 3V  Motiivi 3, Sanomapro 

  4V Motiivi 4     

 

BIOLOGIA 2P Studeo, BI2 Ekologia ja ympäristö 

 3V Studeo, BI3 Solu ja perinnöllisyys  

  

MAANTIEDE 2V Studeo, GE2 Sininen planeetta    

 3V  Studeo, GE3 Yhteinen maailma 
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MATEMATIIKKA   

LYHYT  Huippu-sarja, Otava  

 4P Huippu 4 Matemaattisia malleja                       

 5P Huippu 5 Tilastot ja todennäköisyys                    

 6P Huippu 6 Talousmatematiikka 

PITKÄ  Tekijä Pitkä Matematiikka, Sanomapro     

 5P Analyyttinen geometria  

 6P Derivaatta 

 7P Trikonometriset funktiot  

 8P Juuri- ja logaritmifunktiot        

 11V Lukuteoria ja todistaminen 

 12V Algoritmit matematiikassa  

   

FYSIIKKA 3V Fysiikka 3 Sähkö, Sanomapro 

 4V Fysiikka 4 Voima ja liike  

 5V Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot 

   

KEMIA 3V Mooli 3, KE3, Reaktiot ja energia, Otava      

 4V Mooli 4, KE4, Materiaalit ja teknologia   

    

RUOTSI B 3P-5P Precis 3-5, Sanomapro    

  10S Abi Ruotsi, Otava   

               

ENGLANTI A 4P-6P  Insights 4, 5, 6, Otava   

 10S  Abilities – englantia abiturienteille (e-kirja) 

     

SAKSA  4V-7V Magazin.de 4, 5, 6, 7, Otava 

              

TERVEYSTIETO 2V Studeo, TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys 

      3V Studeo, TE3 Terveyttä tutkimassa  
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3. vuosi   

 

USKONTO 5V Studeo Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

 6V Studeo Uskonnot mediassa  

 

ÄIDINKIELI 6P,8V, 9V       Särmä Tehtäviä 6, Otava   

Äly-oppimisalusta aly.finlit.fi 

 

HISTORIA  6V Forum VI: Kulttuurien kohtaaminen, Otava   

 

YHTEISKUNTAOPPI  

4V Forum 4 Kansalaisen lakitieto, Otava 

  

FILOSOFIA 4V Studeo, Tieto, tiede ja todellisuus  

 

PSYKOLOGIA 5V Motiivi 5, Sanomapro    

  6V  Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa  

 

BIOLOGIA 4V Studeo, Ihmisen biologia    

 5V Studeo, Biologian sovellukset  

 

MAANTIEDE 4V Studeo, Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 

 

MATEMATIIKKA   

LYHYT 7V Huippu 7 Matemaattinen analyysi, Otava 

 8V Huippu 8 Tilastot ja todennäköisyys 

 9S Huippu kertaus, digikirja, Otava 

 

 

PITKÄ  Tekijä Pitkä Matematiikka, Sanomapro    

 9P Integraalilaskenta 

 10P Todennäköisyys ja tilastot   

 13V Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 

 15S ja 17S      Mafynetti Yo-kertauskurssi pitkä matematiikka   
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FYSIIKKA 6-7V Fysiikka, Sanomapro 

 8V   Mafynetti Yo-kertauskurssi fysiikka  

 

KEMIA 5V Mooli 5, KE5, Reaktiot ja tasapaino, Otava  

                            

RUOTSI B 6V Precis 6, Sanomapro   

 7V Precis 7      

 8V Abi Ruotsi, Otava   

             

ENGLANTI A 7V-8V Insights 7, 8, Otava 

 9S Studeo ENABI Ready, Set, Go  

  

SAKSA   V7-V8 Magazin.de 7, 8, Otava 

   

OPINTO-OHJAUS 2P Studeo, OP1 Jatko-opinnot ja työelämä  

 

 

 

                 

Kurssin numeron yhteydessä  P = pakollinen 

                          V = valinnainen syventävä 

              S = valinnainen soveltava 
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STIPENDIT 

 

Kemia-lehti: Eelis Haarala, Atte Kantola, Jenna Keihäs, Mikko Kokko, Atte Laukka, Pinja Pesonen, Laura 

Savikoski, Kerttu Törmälä; Uusiouutiset: Noora Sutela 

Kyösti Karjulan juhlarahasto: Veeti Ukura, Nuutti Virpi 

Lakeuden Luonto ry, kirja: Limingan lukion Vihreä lippu -ympäristöraati 

Limingan Apteekki: Susanne Kärki 

Limingan Naisvoimistelijat: Lilli Weissenfelt 

Limingan nuorisovaltuusto: Anki Ollikainen 

Limingan Osuusmeijeri: Hilla Saarnio   

Limingan Osuuspankki: Jasper Korhonen, Anu Tenkula  

Limingan seurakunta: Iisa Kaikkonen, Eerika Korri, Susanne Kärki, Anki Ollikainen, Henriikka Puoskari 

Limingan sähköosuuskunta: Simo Erkkilä 

Limingan Vesihuolto Oy: Venla Pulkkanen 

Limingan Yrittäjät: Olivia Jaakkola, Tiia Sääskilahti, Eedla Vänttilä 

Lions Club Liminka-Kultasirkut: Titta Pernu, Juuso Savilaakso, Lotta Ylitolva 

Lions Club Liminka-Lakeus: Eelis Haarala, Johan Karjula, Johanna Pehkonen 

Lions Club Liminka-Liminganlahti: Janne Malinen, Onni Pekkola 

Lions Club Liminka-Liminganlahti Ladyt: Seela Saartoala 

Long Play, vuosikerta: Pinja Pesonen 

Lukion opiskelijakunta: Tapio Junttila, Anki Ollikainen   

Lukion stipendirahasto: Atte Laukka, Laura Savikoski, Kerttu Törmälä 

Lumijoen metsästysyhdistys: Ronja Mustonen 

Lumijoen seurakunta: Pirita Oksa, Pirita Simuna 

LähiTapiola Metsänomistajat ja MTK-säätiö, kirja: Atte Kantola, Peppi Karvonen, Kamilla Kivijuuri, Julia 

Klaavo, Petra Laukkanen, Inka Mattila, Noora Sutela, Emilia Tapio, Ada Teppo, Kerttu Tuomala 

MAOL Oulun seutu ry: Eelis Haarala, Seela Saartoala, Anu Tenkula 

MLL:n Limingan yhdistys: Inka Mattila 

MTK Liminka: Teemu Sangi 

OAJ Limingan paikallisyhdistys: Elina Hyytinen 

Oulun historiaseura, kirja: Johan Karjula, Mikael Pitkänen 

Oulun seudun biologian ja maantieteen opettajat ry, kirja: Pinja Pesonen 

Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry, kirja: Ellen Hannula, Johan Karjula, Kamilla Kivijuuri, Inka Mattila, Laura 

Savikoski, Kerttu Törmälä, Veeti Ukura 

Pohjolan Koiravartiointi: Sanni Haataja 
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Pohjola-Norden, sähköinen kirja: Johan Karjula 

Rantalakeus-lehti: Anki Ollikainen 

Revon Turistiliikenne: Aaron Joensuu, Veera Kimpimäki 

Riemuylioppilaat: Pauliina Höyhtyä, Pinja Pesonen, Kasper Vänttilä 

Saksan suurlähetystö, kirja: Johan Karjula 

Sanomalehti Kaleva: Tapio Junttila 

Suomalainen Kirjakauppa, kirja: Susanne Kärki, Anki Ollikainen, Seela Saartoala 

Sverigekontakt i Finland, kirja: Johanna Pehkonen 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö: Seela Saartoala 

Tuomo Orajärven stipendirahasto: Anki Ollikainen, Seela Saartoala 

Tyrnävän Osuuspankki: Henna Kaakinen 

 

 

 

 

 

Lämmin kiitos kaikille stipendejä 

lahjoittaneille! 
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UUDET YLIOPPILAAT 

 

Syksy 2020 

Hyrynkangas Teemu 

Kallinen Mira 

Kangas Pinja 

Korpela Sanna 

Nissinaho Emilia 

Ylimäki Väinö 

  

 

Kevät 2021  

Ahvenjärvi Janika 

Anttila Iikka 

Backman Aappo 

Erkkilä Simo 

Haarala Eelis 

Haataja Sanni 

Hannuniemi Ella 

Heiska Niko 

Hemmilä Aino 

Höyhtyä Pauliina 

Ihalainen Laura 

Ilmarinen Inka 

Jaakola Elina 

Jauhiainen Jenni 

Junttila Tapio 

Jussila Eelis 

Juuso Susanna 

Kaakinen Henna 

Kaikkonen Iisa 

Kaipainen Iida-Sofia 

Karjula Johan 

Karvonen Peppi 

Kimpimäki Veera 

Kipinä Emilia 

Kokko Mari 

Kontio Laura 

Korhonen Jasper 

Korri Eerika 

Koskela Joel 

Kyllinen Iida 

Kyllönen Niilo 

Kylmänen Kristian 

Kytökorpi Lauri 

Kälkäjä Jesse 

Kämäräinen Konsta 

Kämäräinen Rasmus 

Kärki Susanne 

Körkkö Sarah 

Lahdenperä Lauri 

Laurila Aada 

Laurila Anna 

Leinonen Joonas 

Malinen Janne 

Marttila Tino 

Mustonen Ronja 

Nevala Eemeli 

Nikola Leevi 

Nyyssönen Milka 

Näppä Suvi 

Ollikainen Anki 

Ollikainen Jonne 

Paananen Ilari 

Pauna Nea 

Pehkonen Johanna 

Pekkola Onni 

Pesonen Pinja 

Pietilä Enni 

Pitkälä Luka 

Pulkkanen Venla 

Puoskari Henriikka 

Riekki Hilja-Maria 

Riikola Emma 

Roininen Miika 

Rojola Toni 

Ronkainen Sanni 

Rönn Atte 

Saarnio Hilla 

Saartoala Seela 

Sangi Teemu 

Sarajärvi Saku 

Saukko Olli 

Savela Juho 

Savilaakso Juuso 

Tahkola Kasperi 

Tavasti Noora 

Tenkula Anu 

Tuomala Kerttu 

Vänttilä Kasper 

Väätäinen Veeti 

Ylikulju Joose 

Äijälä Oskari 
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 T I E D O K S I 

 

 

Uusi lukuvuosi alkaa 11.8.2021 klo 9.00. 

  

Uusintakoe 9.6.2021 klo 9. Ilmoittautuminen suoraan ko. aineen opettajalle. 

 

Syksyn 2021 ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään 5.6.2021. 

Kevään 2022 ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään 23.11.2021. 

 

 

Ylioppilastutkinnon koepäivät 

 

 

Syksy 2021  

ma 13.9.  äidinkieli, lukutaidon koe  

ke 15.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia  

pe 17.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä   

ma 20.9.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä  

ti 21.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

to 23.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto   

pe 24.9.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe 

ma 27.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, englanti 

 

Kevät 2022 

ti 15.3.  äidinkieli, lukutaidon koe  

to 17.3.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä, englanti, saksa  

pe 18.3.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe 

ma 21.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä 

ke 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

pe 25.3.  maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, terveystieto 

ma 28.3.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ke 30.3. biologia, filosofia, psykologia, historia, fysiikka  
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Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille! 
 

 

 

 


