Otaniemen lukion vanhempainilta 24.4.2019 klo 18.30
Illan vetäjinä:
Olarin lukion johtokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Teräväinen
Olarin lukion vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Vinko
Kysymyksiin vastaamassa:
Olarin lukion rehtori Kaisa Tikka, Pohjois-Tapiolan lukion rehtori Sinikka
Luoma-Mattila, nykyisten 1-vuosikurssilaisten ryhmänohjaajat sekä tutor-oppilaita
molemmista lukioista
Tilaisuuden runko rakentui etukäteen Olarin lukion vanhempainyhdistyksen
sähköpostiin lähetettyjen kysymysten pohjalle, joista nousi 4 pääteemaa; tilat,
opinnot, tavat ja perinteet sekä viestintä.
Tilat
Uutta lukuvuotta on aloittamassa Otaniemessä 920 opiskelijaa ja noin 60
opettajaa. Käytössä on noin 40 luokkatilaa.
Rakennustyö etenee aikataulussa ja rakennuksen luovutus Espoon kaupungille on
1.7. Opettajat tutustuvat tiloihin heinäkuussa ja muille järjestetään avoimet ovet
koulutyön alkaessa. Uudet tilat on suunniteltu yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ne
tulevat olemaan väljät luokissa, käytävillä ja oleskelutiloissakin. Luokkia on
riittävästi ja teme-linja saa käyttöönsä Otasalin esityksiä varten. Rakennuksen
ilmastointi on täysin remontoitu. Pohjaratkaisu on selkeä ja käytännön asiat
opastetaan oppilaille ryhmäohjaajien avustuksella. Koulun aloitus järjestetään
ajallisesti porrastetusti tutustumisen helpottamiseksi.
Ruokalaan on tulossa lukiolle 8 kpl linjastoja, 300 paikkaa ja kolme vuoroa klo 11
alkaen, joten ruuhkia ei pitäisi syntyä. Ruokalassa on oma valmistuskeittiö, toimija
on vielä valitsematta. Kaupungin henkilöstöruokalalla on oma puolensa, josta
myös opiskelijoiden on mahdollista ostaa lounas, vaikka tähän ei kannusteta.
Samassa rakennuksessa eri siivessä työskentelee Espoon kaupungin henkilöstöä,
siellä toimii yrityskylä ja alakerrassa kaupungin omatoimikirjasto. Liikuntatiloissa
ja kaupunginkirjastossa on myös ulkopuolisia käyttäjiä ja erityistehtävän vuoksi

lukiossa käy vierailijoita. Vahtimestari on jatkuvasti paikalla ulko-ovella, joka on
auki koulupäivän ajan. Opettajilla ja kaupungin työntekijöillä kulkuluvat,
opiskelijoilla ei.
Liikuntatiloihin pyritään saamaan opiskelijavuoro myös ilta-aikaan ja
opiskelijoiden käyttöön saadaan päivisin avoin kuntosali. Liikuntaan on pyritty
innostamaan myös mm. lisäämällä puolapuita käytäville. Pelikerholle (OWL) on
suunniteltu kirjastoon omia tiloja.
HSL:lle ilmoitetaan lukion tuntien aloitusajoista ja kapasiteettitarpeesta
etukäteen. Pääosa opiskelijoista todennäköisesti kulkee metrolla tai pyörällä,
mutta myös bussiyhteyksiä on. Parkkipaikkoja ei ole osoitettu opiskelijoiden
käyttöön.
Samoihin tiloihin Otaniemen lukion kanssa on ehdotettu siirrettäväksi osa
Leppävaaran lukion toiminnoista sisäilmaremontin aluksi 1.8.2019 alkaen. Sekä
Olarin lukion johtokunta että vanhempainyhdistys on antanut lausunnon, jossa
Otaniemen lukion käyttöä väistötilana vastustetaan ehdottomasti. Uuden lukion
on saatava aloittaa toiminta rauhassa ja väistötiloiksi osoitettava muita ratkaisuja.
Leppävaaran lukiolle on haluttu osoittaa 7 luokkatilaa Otaniemen lukiosta 6-12
kuukaudeksi. Asia on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsittelyssä
seuraavan kerran toukokuun kokouksessa.

Opinnot
Otaniemen lukiossa tulee työskentelemään kaksi rehtoria. Sinikka Luoma-Mattila
on henkilökunnan esimies, joka vastaa operatiivisesta toiminnasta, taloudesta,
oppilaskunnasta ja ylioppilaskirjoituksista. Kaisa Tikka on kehittäjärehtori
vastuualueinaan erityislukioasiat, kansainväliset vieraat, korkeakouluyhteistyö,
tutorit ja LOPS kehitys. Oppilashuolto on jaettu, vanhat oppilaat jatkavat nykyisen
rehtorinsa kanssa. Työnjako tarkentuu arjen alettua.
Hienojen tilojen vuoksi ei kurssimääristä säästetä. Kursseja on käyty
Pohjois-Tapiolassa ja Olarissa vähän eri aikatauluilla, joten kursseja tarjotaan nyt
erityisen paljon, jolloin 2- ja 3-vuosikurssien opiskelijoiden lukujärjestysten teko ei
hankaloidu. 1-vuosikurssilaisten kahden ensimmäisen jakson lukujärjestykset

tehdään valmiiksi, muille kurssitarjottimet avautuvat toukokuussa koko
seuraavaksi lukuvuodeksi. Oman lukion opiskelijat pääsevät aina valitsemaan
kurssit ensin ja kurssit täytetään toisten lukioiden opiskelijoilla, mikäli tilaa on.
1-vuosikurssilaisia on 340 ja joka luokalla noin 28 opiskelijaa, pakolliset kurssit on
heillä jaettu 12 ryhmään. 2-vuosikurssilaisia on noin 290 ja kurssit jaettu 9-10
ryhmään. 3-vuosikurssilaisia on noin 250 ja kurssit jaettu 7-8 ryhmään.
Aalto-yliopiston kielikeskuksen kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta suorittaa
virkamiesruotsi jo lukiossa.
Olarissa ja Pohjois-Tapiolassa on joissain aineissa ollut käytössä eri kirjasarjat,
opettajat käyvät keskustelua aineittain mitkä kirjasarjat pidetään jatkossa
käytössä.
Tavat ja perinteet
Kyselyitä on tehty tapojen ja perinteiden yhdistämiseksi, näistä suurimmat
huolenaiheet koskivat vanhojen tansseja ja lakkiaisia. Lisäksi monia muita
traditioita on haluttu säilyttää ja tuoda mukana uuteen lukioon.
Vanhojen tanssit: Sekä Olarissa että Pohjois-Tapiolassa on muodostettu Vanhojen
toimikunta vanhojen tanssien järjestämiseksi. Kurssitarjottimeen avautuu 2
vanhojentanssi-ryhmää. Kun tilat aukeavat selvitellään mitkä ovat mahdollisuudet
järjestää yhdet tai kahdet tanssit. Opiskelijoiden toiveita paikasta ja ajankohdasta
kuullaan.
Lakkiaiset: alustavasti 2 eri lakkiaiset suunnitteilla, jotta oman nuoren lakkiaisiin
pääsee perheenjäseniä katsomaan.
Muut: toiveena, että uuteen lukioon luodaan uudet perinteet opiskelijalähtöisesti,
seuraavin ajatuksin
Olarin sukkavikkelät – ikävän kaiun omaavan Nasuttamisen sijaan toivotaan, että
jatketaan hyvän ryhmähengen luomista yhdessä. Kouluvuoden alussa tapahtuva
1-kurssilaisten ryhmäyttäminen opiskelijoiden järjestämänä kahden koulupäivän
aikana koulun tiloissa ja henkilökunnan ollessa mukana. Kaikkien on helppo ja
turvallista osallistua.
Databileet - alumnien kutsuminen perinteiseen juhlaan on tärkeää. Uutena ideana
samanhenkiset TeMe-bileet

Studytalk - välituntisin alumneja ja muita opiskelijoita esittelemässä omia
jatko-opintoja
Juhlien järjestämisen perinne - oppilaat saavat jatkaa edelleen juhlien
järjestämistä, mutta ehkä mahdollisesti ei koko ikäluokka kerralla.
Risteilyt - koulu ei ole osallisena tai järjestämässä bileristeilyjä.
AV-tiimin toiminta jatkuu ja laajenee Pohjiksen TeMe-opintojen myötä
Ryhmäyttäminen – 2 ja 3-kurssilaisten osalta. Tulevat 2-vuosikurssilaiset ovat
olleet liikkumassa yhdessä Kisakalliossa. Toiveena että myös vanhempien
opiskelijoiden ryhmäyttämistä jatketaan erilaisten tapahtumien avulla
lukuvuoden aikana.
Viestintä
Opetuslautakunnan kokouksesta 24.4.2019 saatiin tässä vaiheessa viesti, että
päätös Leppävaaran väistötilasta on jätetty pöydälle seuraavaan kokoukseen
toukokuussa.
Lukion viestintä tapahtuu useita kanavia käyttäen. Pääsääntöisesti käytetään
Wilmaa, joskin 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden vanhempien tippuminen
Wilma-järjestelmän ulkopuolelle aiheuttaa joskus ongelmia. Myös sähköpostitse
voidaan viestiä, erityistilanteissa myös tekstiviestein. Koulun kotisivut ovat viime
vaiheissa rakenteilla, nyt avoinna on väliaikaiset sivut lähinnä uusien
opiskelijoiden informoimiseksi. Kalenteritiedotteet pidetään jatkossakin käytössä
ja toki oman ryhmänohjaajan kautta kulkee paljon viestintää.
Oppilaskunta viestittää instagramin ja whatsapp-ryhmien kautta. Koko
oppilaskunnalle saadaan välitettyä viestit varmimmin wilman kautta
koulusihteerin avustuksella ja mainokset koulun seinillä on myös havaittu hyväksi
kanavaksi.
Koulun sivuille on tulossa myös oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen
tiedotteille oma osionsa.

