
Työllä, taidoilla ja tuella hyviin tuloksiin  
Oulunkylän yhteiskoulu eli Ogeli on maineikas ja hyvätasoinen 
lukio, jossa opiskelee noin 400 lukiolaista. Tämä mahdollistaa 
turvallisen ja yhteisöllisen opiskeluympäristön. Koulumme 
on yksityinen, mikä puolestaan takaa nopean ja itsenäisen 
päätöksenteon sekä opetuksen kehittämisen. Ogelissa vallitsee 
positiivinen työnteon kulttuuri. Opetus on laadukasta — opet-
tajamme ovat pidettyjä, oppiaineistaan innostuneita ja koulu-

yhteisöömme sitoutuneita.  

Opiskelijoita tuetaan aina 
tarvittaessa, ja opiskelija-
huoltomme toimii erityisen 
hyvin. Koulullamme on joka 
päivä psykologi, kuraattori ja 
terveydenhoitaja opiskelijoi-
tamme varten.  
 

Myös erityisopettaja on lukio-
laisten tukena. Opinto-ohjauk-
sen keskeisenä tavoitteena on 
se, ettei opiskelija jää yksin 
lukio- ja korkeakoulu-uudistus-
ten keskellä.  

“Lukiossa on hyvät ja modernit tilat opiskeluun. Koulutyön ohella 
koulussa on sekä lukiolaisille että koko koululle suunnattuja 
tapahtumia ja juhlia, jotka luovat positiivista ilmapiiriä”,  Sofia
  

Oulunkylän yhteiskoulu, Siltavoudintie 24, 00640 Helsinki 
www.oulunkylanyhteiskoulu.fi

Oulunkylän yhteiskoulu panostaa myös kulttuurikasvatukseen, 
mikä vahvistaa koulun yhteishenkeä ja tukee uuden oppimista. 
Ogelissa onkin pitkät perinteet musiikissa, teatterissa ja ku-
vataiteessa. 

Lukiostamme kirjoitetaan hyvin tuloksin — ja tie kohti jatko-
opintoja on selkeä. 
 
Kursseja monipuolisesti ja laajasti 
Lukiossamme on laaja kurssitarjotin, joka sisältää monia pai-
kallisia syventäviä ja soveltavia kursseja. A-kielenä voit opiskel-
la englantia, ruotsia, saksaa ja ranskaa, B3-kielinä saksaa,  
ranskaa ja espanjaa. Taito- ja taideaineissa, etenkin kuvataitees-
sa, liikunnassa ja musiikissa, on paljon paikallisia kursseja.  
Myös kotitaloutta voi valita. 

Matemaattis-luonnontieteellisiä aineita  
tarjotaan monipuolisesti. 
Matematiikassa on useita 
paikallisia kursseja. Voit 
valita myös tähtitie-
teen kurssin tai fysiikan 
työkurssin. Lähes kai-
kissa lukion oppiaineissa 
on pakollisten lisäksi 
ainakin yksi paikallinen 
kurssi. 

Opintoja voit suorittaa myös verk-
kokursseina. Yksityiskouluilla on 
laaja yhteinen verkkokurssitarjonta. 
Yhteistyö yliopistojen kanssa mah-
dollistaa kurkistuksen korkeakoulu-
maailmaan, yritysyhteistyö puo- 
lestaan yritys- ja työelämätaitoihin. 
 
Loistavat liikuntamahdollisuudet  
Koulussamme on hyvin varusteltu 
kuntosali sekä peilisali suosittuja 
kuntosali- ja rentoutuskursseja  
varten. Moni opiskelijoistamme käyttää kuntosalia myös oppi-
tuntien jälkeen sekä mahdollisilla hyppytunneilla.  

Koulumme välittömässä läheisyydessä on runsaasti liikunta-  
ja ulkoilupaikkoja: urheilukenttä, kaksi tekonurmikenttää (myös 
talvikäyttöön), tekojäärata sekä kuntorata luonnon keskellä.  

Ogelin joukkueet kilpailevat lukuvuoden aikana monissa 
palloilusarjoissa, kuten jalkapallossa, pesäpal-

lossa, ultimatessa ja salibandyssä.  

Meille ja meiltä maailmalle 
Lukiomme on ollut pitkään mukana erilaisissa Erasmus+-ohjel-
man kansainvälisyysprojekteissa, jotka ovat yleensä sisältäneet 
lyhytkestoisia vaihtoja osallistujamaiden välillä. Lukiostamme 
on mahdollista hakea myös pitkäkestoisiin opiskelijavaihtoi-
hin Itävaltaan, Saksaan ja Ranskaan. Kieli- ja kulttuurimatkoja 
järjestetään muutaman vuoden välein Pariisiin ja Pekingiin.  

Lisäksi Ogeli on osa maailmanlaajuista SAGE-yhteisöä 
(Strategic Alliance of Global Educators). Yhteisö järjestää 
vuosittain Project Passport -kilpailun, jonka voitto tuli 
vuonna 2018 meille. Voitto mahdollisti parille lukiolai-
sellemme viikon projektimatkan Australiaan.  
 
Kansainväliset kielitutkinnot – ulkomaille opiskelemaan? 
Deutsches Sprachdiplom (DSD) on kaksitasoinen kieli-
tutkinto, jota voit hyödyntää hakiessasi töihin tai opi-
skelemaan saksalaiselle kielialueelle. Ranskan valtion 
hyväksymän kielitaitodiplomi DELFin suorittamista voi 
puolestaan hyödyntää ranskalaisissa yliopistoissa. Molem-
mat kokeet pidetään koulullamme ja ne ovat opiskelijoil-
lemme ilmaisia.  

 
Taito- ja taideaineissa lukiodiplomit 
Vastapainona lukuaineille taide- ja taitoaineet kehittävät 
tunteiden ilmaisua ja luovaa osaamista. Teatteritaiteen tunti voi 
olla sinulle muuta opiskelua ja hyvinvointia tukeva henkireikä. 

Voit suorittaa Opetushallituksen laatimia valtakunnallisia taito- 
ja taideaineiden lukiodiplomeja kuvataiteessa, teatterissa, koti-
taloudessa, musiikissa ja liikunnassa. Lisäksi kurssitarjottimes-
samme on lukiomme oma kirjallisuusdiplomikurssi.  

Opiskelijat voivat myös osallistua Opetushallituksen puhe-  
ja esiintymistaitojen päättökokeeseen (PUHVI) omalla koulul-
lamme.   

 Meillä viihtyy 
Opiskeluympäristöstämme 
pidetään hyvää huolta, ja siksi 
koulumme on siisti ja viihtyisä. 
Teknologia on ajantasaista 
— eikä sen kanssa tarvitse 
jäädä yksin. Apua saa tieto- ja 
viestintäteknologian tukihen-
kilöiltä. 

Opiskelijoilla on käytössään 
oma lukusali, jossa voi 
opiskella hyppytunneilla tai 
viettää välituntia kavereiden 
kanssa. Hyppytunteja viete-

tään usein myös kuvisluokassa, jossa on lähes aina avoimet 
ovet innokkaille kuvantekijöille. 

Ruoan meille valmistaa Amica (Fazer Food Services), ja tästä  
ruoasta pidetään. Amican ravintola Breikin tarjoama kasvis-
ruoka on kehujen arvoista. Aamuisin ja iltapäivisin Breikistä voi 
ostaa monipuolista ja herkullista välipalaa. 

Oppituntien ulkopuolella 
Oppituntien lisäksi voit toimia aktiivisesti vaikkapa opiskelija-
kunnan hallituksessa, verkkolehti O´Timesin toimituksessa tai 
tutorina. Joka kolmas vuosi tehdään musikaali ja sitä tekemässä 
on myös koulun ulkopuolisia ammattilaisia. Viime vuosien musi-
kaaleihin on osallistunut noin 70 nuorta per produktio.  

Erilaisia tapahtumia ja vierailuja on ympäri vuoden: esimerkiksi 
syksyisin vietetään leppoisa iltapäivä Kumpulan maauimalassa, 
erityisesti ykkösten ryhmäytymistä varten. Perinteisiin juhliinkin 
panostetaan.  

Lisäksi opiskelun tukena toimii matikkapaja ja opiskelijahuollon 
vetämä hyvinvointikahvila.   
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“Ogelissa on hyvä ja rento ilmapiiri, itseään saa ilmaista vapaasti 
ilman moitteita!” Eki
 

”Opettajat ovat kannustavia, ja opiskelu tuntuu tuottavan  
tulosta”, Aino

”Olin täällä yläasteella ja pidin koulusta, joten päätin jatkaa 
täällä!” Ville

“Kannattaa tulla! Täältä saa hyvät eväät jatko-opintoihin ja ope-
tus on laadukasta ja mielenkiintoista. Kursseja löytyy moneen 
lähtöön ja ilmapiiri on todella viihtyisä”, Saana   
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