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yksI Oulunkylän yhteis-
koulun 90-vuotisjuhlavuo-
den suurimmista hankkeis-
ta on kuvataiteen ja äidin-
kielen oppiaineiden yhtei-
nen projekti, kirja, joka sai 
nimekseen Ogeli – Lähde 
nuoruuteen. Kirjoituksia nuo-
rilta ja valokuvia ikinuoris-
ta. Julkaisu on valokuva- ja 
tekstikokoelma, joka syvä-
luotaa OYK:n juhlavuoden 
teemaa, nuoruutta, nuorten 
itsensä tekemin tekstein ja 
valokuvin.

Kirjan työstäminen aloi-
tettiin jo viime lukuvuodel-
la, jolloin sekä yläkoulun et-
tä lukion kuvataiteen kurs-
seilla valokuvattiin OYK:n 
opettajia eri nuorisokult-
tuurien edustajina. Oppi-
laiden valitsemien tyylien 
mukaisesti stailatut opetta-
jat heittäytyivät uusiin roo-
leihinsa ennakkoluulotto-
masti. Hersyvän hauskois-
sa valokuvissa tutut opet-
tajat nähdään esimerkik-
si mopopoikina, hevarei-
na, takapulpetin pahiksina, 
lukutoukkina, ituhippei-
nä, pissiksinä, fruittareina, 
hipstereinä ja heppatyttöi-
nä. Esimerkiksi OYK:n reh-
tori hannele nevalainen 

Oltiiks mekin tollasii…
Oulunkylän yhteiskoulun 
90-vuotisjuhlajulkaisu ylistää nuoruutta
ja kääntää oppilaiden ja opettajien roolit 
päälaelleen.

poseeraa kirjan alkulehdil-
lä nahkatakkisena ja kajal-
silmäisenä goottina. 

Valokuvat kiteyttävät 
nuoruuden olemuksen 
kahdesta eri suunnasta: se-
kä nuorten että aikuisten 
näkökulmasta. Opettajille 
luoduissa tyyleissä näkyy 
nuorten oma maailma ja 
heidän kädenjälkensä, mut-
ta samaan aikaan valoku-
vat kertovat myös siitä, että 
myös nuorten kanssa päi-
vittäin työskentelevät opet-
tajat ovat todellisia nuoruu-
den asiantuntijoita. 

Fruittariksi stailat-
tu opettaja saattaa hallita 
fruittarin elkeet paremmin 
kuin fruittari itse. – Koulu 
on nuoruuden lähde. Me 
opettajat näemme ja ko-
emme nuoruuden kierto-
kulun, OYK:n opettajat Sa-
tu Mäkinen ja arja hol-
ma kirjoittavat julkaisun 
johdannossa. – Me tiedäm-
me, mitä tarkoittaa LOL tai 
ES-jonne. 

Äidinkielen ja kirjalli-
suuden oppiaine puoles-
taan osallistui kirjaprojek-
tiin julkistamalla viime hel-
mikuussa Lähde nuoruu-
teen –kirjoituskilpailun. 

OYK:n oppilaat ja opiske-
lijat saattoivat osallistua ki-
saan kirjoittamalla fiktiivi-
sen, nuoruusaiheisen teks-
tin. Kirjoituskilpailun suo-
jelijaksi kutsuttiin koulun 
entinen oppilas, fantasia-
kirjailija Ilkka auer. 

Auerin ja OYK:n äidin-
kielenopettajien raati luki 
kaikki kilpailutekstit ja va-
litsi niistä voittajat. 

– Odotin mielenkiin-
nolla nuoruudesta kerto-
vien novellien saapumista, 
mutten kuitenkaan osan-
nut odottaa mitään niin 
hienoa, mitä luettavakseni 
sain, kertoo Ilkka Auer kir-
joituskilpailusta kirjan esi-
puheessa. Kirjassa julkais-
taan nyt kovatasoisen kil-
pailun parhaimmisto.

OYK:n 90-vuotisjuhla-
kirja on paitsi kunnianhi-
moinen ja omaleimainen 
julkaisu myös oiva osoitus 
siitä, että korkean iän saa-
vuttanut ja perinteitäkin 
vaaliva Oulunkylän yhteis-
koulu on samaan aikaan 
nuorekas, sopivasti itseiro-
ninen ja ajan hermolla ole-
va opinahjo.

Ogeli – Lähde nuoruu-
teen. Kirjoituksia nuoril-
ta ja valokuvia ikinuoris-
ta -julkaisun voi tilata 25 
euron hintaan Oulunky-
län yhteiskoulun kansliasta 
(puh. 09 7206 730).

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaat käänsivät juhlajulkaisussa roolit nurinpäin. Opettajat 
stailattiin eri nuorisokulttuurien mukaisiin asuihin. tässä viime vuoden Oulunkyläläinen 
ja koulun musiikin opettaja juha sippu sotisovassaan.

mahtavat juhlat… Oulunkylän yhteiskoulun 90-vuotis-
juhlia vietettiin koko päivä. Oulunkylä-seuran onnittelut 
vei timo Pokela (vas.) ja eero rantala. tervehdyksiä 
vastaanotti rehtori Hannele nevalainen (oik.), lukion 
ap.rehtori altti Pikkarainen, hallituksen pj. Ilpo Havu-
mäki ja apulaisrehtori marjo kurki-mäkelin (kesk.) 

koko päivä juhlittiin. 
Oulunkylän yhteiskoulun 
90-vuotisjuhlat
alkoivat tervehdysten
vastaanotolla puolilta
päivin. kutsuvierasjuhla
avattiin juhlavasti
fanfaarien soidessa ja
lippujen liehuessa. Vielä
hetki, sitten päästään
liikkeelle...

OYK 90 vuotta

Koko päivä 
yhtä juhlaa




