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Kaitaan lukion rehtori Harri Henttonen 5.12. 2017 yhteisessä Suomi 100 -juhlassa

Kulunut lukuvuosi tullaan muistamaan 
päätöksestä, jolla Kaitaan lukio tullaan 
siirtämään Matinkylään. Espoon koulujen 
tilankäyttösuunnitelmassa esitettiin 
erilaisia ratkaisuja, joilla koulutilat saadaan 
riittämään oppilas- ja opiskelijamäärien 
kasvaessa merkittävästi seuraavien 
kymmenen vuoden aikana. Kaitaan 
lukion osalta Suomenkielisen opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunnan päätös oli 
loistava. Päätöksen mukaan Kaitaan lukio 
tullaan siirtämään Matinkylään valmistuviin 
uusiin koulutiloihin syksyyn 2022 mennessä. 
Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä täyttä 
varmuutta tulevasta koulutilaratkaisusta, 
mutta ainakin keskeiset toiminnot tulisivat 
kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 
sijaitsemaan aivan Ison Omenan vieressä. 
Samalla lukion kokoa kasvatetaan siten, että 
lukio tulee olemaan noin 800 opiskelijan 
lukio täydessä koossaan. 

Kuluneen lukuvuoden kehittämistavoitteet 
olivat opiskelija-arvioinnin kehittäminen ja 
toimivan tiimirakenteen luominen lukioon. 
Opiskelija-arvioinnissa painopiste oli kurssin 
aikaisen arvioinnin kehittämisessä uuden 
opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. 
Onnistumista arvioitiin opiskelijoille tehdyllä 
kyselyllä, joka kertoi, että oikeita asioita on 
tehty ja opiskelijoiden kokemus arvioinnin 
oikeudenmukaisuudesta ja luotettavuudesta 
on hyvällä tasolla. Arvioinnin kehittäminen 
on jatkuvaa vuoropuhelua opiskelijoiden 
kanssa sekä opettajakunnan kesken, joten 
työ arvioinnin kehittämisen parissa tulee 
jatkumaan myös ensi vuonna. Tiimirakenteen 
luomisella pyrittiin opettajakunnan 
parempaan osallisuuteen koulun 
toiminnassa. Muutos arvioitiin onnistuneeksi, 
vaikkakin ryhmien työnjakoon tarvitaan ensi 
vuonna tarkennuksia.
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Harri Henttonen

Apulaisrehtori

Juha Ruotsalainen
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Matti Jokela

Apulaisrehtori
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Koulusihteerit

Jaana Moisio (pk)
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Vuosikertomuksen toimituskunta:

Heljä Renfors

Katri Tuloisela

Berit Seppälä

Jaana Moisio

Nina Luoma

Kannen kuva Heinrich Ilisson 

Vuosikertomuksen graafinen ilme 

Maria Annala 2017

Vuosikertomuksen graafinen ilme ja taitto 

Nina Luoma 2018
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Opiskelijoiden osallistaminen lukion 
toimintaan on ollut yksi lukuvuoden 
keskeisistä onnistumisista. Lukuvuoden 
aikana opiskelijoita osallistettiin perinteisen 
oppilaskunnan hallituksen toiminnassa, 
kuten myös tutortoiminnan avulla. Uusina 
osallistamisen muotoina päivänvalon näkivät 
liikkuva opiskelu ryhmä sekä Yeesi -hankkeen 
Kaitaamo. Liikkuva opiskelu ryhmä 
järjesti syksyllä suuren suosion saaneen 
Dodgeball -turnauksen, oli aktiivisesti 
mukana liikuntailtapäivän toteutuksessa 
Salmisaaren liikuntakeskuksessa sekä toteutti 
muita pienempiä liikunnallisia tapahtumia 
lukuvuoden aikana. Ryhmä osallistui 
myös väestönsuojaan toteutetun uuden 
liikuntatilan suunnitteluun.

Yeesi -hankkeen Kaitaamo ryhmän 
tehtävänä oli koulurakennuksen psyykkisen 
ja fyysisen hyvinvoinnin lisääminen. Ryhmä 
pääsi suunnittelemaan lukion siipien 
uudelleen kalustuksen, kun oleskelutilat 
laitettiin kokonaan uusiksi. Siipiin sijoitetut 
oppilaskaapit poistetiin ja tilalle tuli sohvia, 
oleskelu- ja työpisteitä sekä virtapisteet 
laitteiden latausta varten. Uudistus onnistui 
hyvin ja siitä tuli runsaasti myönteistä 
palautetta. Samalla koulutilojen yleisilme 
muuttui viihtyisämmäksi. Kaitaamo 
ryhmä toteutti lukuvuoden aikana myös 
pienimuotoisia hyvinvointivointitempauksia 
lukiolaisten arkea piristämään.     

Satavuotiasta suomea juhlistettiin 
joulukuussa uuden Tuntematon sotilas 
-elokuvan näytöksellä sekä hienolla Suomi 
100 -taidenäyttelyllä koulun tiloissa. Myös 
itsenäisyysjuhla oli tavallistakin juhlallisempi 
teemavuoden kunniaksi. 

Joustoviikko järjestettiin tänä vuonna 
toista kertaa. Joustoviikko on viikon 
mittainen intensiiviviikko, jonka aikana 
jokainen opiskelija suorittaa yhden 
lukiokurssin. Tänä vuonna tarjolla 12 
mielenkiintoista ja innostavaa kurssia, joista 
peräti viisi oli matkakursseja. Opiskelijoiden 
palautteen perusteella joustoviikko 
oli menestys. Peräti 87% opiskelijoista 
antoi joustoviikolle kiitettävän tai hyvän 
arvosanana ja 95% opiskelijoista haluaa, että 
joustoviikko järjestetään myös ensi vuonna. 
Ja näin tulee tapahtumaan. Joustoviikko 
näyttää vakiinnuttaneen asemansa ja 
se tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden 
mielekkäiden soveltavien kurssien 
suorittamiseen muuten kiireisen arjen 
keskellä. 

Kuluneen lukuvuoden aikana Kaitaan 
lukiossa on opiskellut 369 opiskelijaa. 
Ylioppilaita valmistui lukuvuoden aikana noin 
100 ja lukion palveluksessa oli 35 opettajaa 
ja muuta henkilökunnan edustajaa. Kiitän 
henkilökuntaa hyvin tehdystä lukuvuoden 
työstä ja toivotan koko koulun väelle oikein 
rentouttavaa kesälomaa.

Harri Henttonen 

rehtori

Johtokunnan 
puheenjohtajat
Oskari Silvennoinen 1966–1968

Martti Repo 1969–1972

Onni Tuominen 1973–1976

Mauno Rinne 1976

Uolevi Pirhonen 1977–1980

Marja–Liisa Viherä 1981–1985

Seppo Pietiläinen 1985–1997

Matti Finskas 1997–2005

Kirsi Skalts 2005–2012

Auri Lempinen 2013–2016

Virpi Huhtanen 2017–

Lukion rehtorit

Nils Mattsén 1966–1973

Reino I.V. Nieminen 1973–1996

Pirkko Kaski 1996–1999

Sisko Savolainen 1999–2000

Marjo Ojajärvi 2000–2004

Harri Henttonen 2004– 

KOULUN JA LUKION JOHTOKUNTA LUKUVUONNA 2017 - 2018

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet  Oppilasjäsenet 

Virpi Huhtanen pj.   Karine Liger   Timi Viinanen (2017)

Laura Leisola vpj.   Auri Lempinen   Santtu Rae (2017)

Sakari Kouti   Eero Kling   Oona Jokinen

Hanna Riikilä  Sami Virta  Samir Kanukhan

Erkki Heikkilä-Kyyhkynen Vesa Kuronen   Peter Tilli (2018) 

      Kalle Nuotio (2018)  

Johtokunnan sihteereinä ja asiantuntijoina ovat toimineet rehtorit Harri Henttonen ja Matti 
Jokela. Oppilasjäsenet valitaan lukiosta kalenterivuodeksi ja peruskoulusta lukuvuodeksi 
kerrallaan.
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Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2017 
vietimme juhlavia taidenäyttelyn avajaisia 
koulumme galleriassa. Kohotimme yhdessä 
oppilaiden kanssa maljan syksyn aikana 
tehdylle työlle ja satavuotiaalle Suomelle.

Lukion keramiikkakurssilla tehtyjen 
töiden teemana oli ”Suomi lautasella”- 
tarinoita suomalaisuudesta. Suomalaisuus 
tarkoitti opiskelijoillemme ainakin teosten 
perusteella saunomista, lätkän pelaamista 
ja läheistä luontosuhdetta ja osittain myös 
monitulkintaisia tarinoita.

Yläkoulun kuvataiteen töissä otettiin 
aiheeksi ja inspiraation lähteeksi luonto, 
joka niin usein liitetään olennaisena osana 
suomalaisuuteen. Kuvataidepainotteisen 
9M-luokan oppilaat tekivät luonnon muotojen 
innoittamana kokeellisia roikkuvia veistoksia. 

Kahdeksasluokkalaiset pohtivat 
öljyvärimaalauksissaan ihmisen ja luonnon 
suhdetta. Näkökulmia omaan tai yleisemmin 
ihmisten luontosuhteeseen löytyi monia. Osa 
teoksista ylisti luonnon kauneutta, osa sen 
mystiikkaa ja voimaa. Toiset taas pohtivat 
ihmisen negatiivisia vaikutuksia luontoon ja 
maalasivat kuvia tuhoutuneesta luonnosta. 
Iivisniemi-Kaitaa-seura palkitsi näistä 
maalauksista Aino Lähteenmäen sekä Anni 
Marinin työt. Kunniamaininnan sai Katriina 
Taljan maalaus.

Seitsemäsluokkalaiset työstivät 
pienryhmissä pala-animaatioita. Ryhmä 
keksi yhdessä tarinan, johon he saivat 
mukaan suomalaiskansallisen myyttisen 

Ajattaren matkassa
hahmon. Hahmoja olivat esimerkiksi Ukko, 
Hiisi, Näkki, Mielikki, Väinämöinen ja 
Aino. Animaatioissa seitsemäsluokkalaiset 
päivittivät nämä hahmot hauskasti 
nykyaikaan.

Lukion muotoillut ja rakennetut 
ympäristöt kurssilla kiinnitettiin huomiota 
kouluympäristön tilaan. Tehtiin havaintoja ja 
näiden pohjalta kehiteltiin kouluviihtyvyyttä 
parantavia muotoiluideoita. Muodon 
suunnittelun pohjana tuli käyttää 
juhlavuoden kunniaksi valittua suomalaista 
muotoiluklassikkoa. Suunnitteluprosessin 
vaiheet esiteltiin portfoliossa.

Lukion piirustuskurssilaiset sekä yläkoulun 
kuvataidepainotteisen 8a-luokan oppilaat 
osallistuivat yhteistyöprojektiin, jonka 
toinen osapuoli oli Akitassa sijaitseva 
lukio. Torstaina 7.12. vietimme Kaitaan 
taidegalleriassa Kaitaan lukion ja yläkoulun 
sekä japanilaisen Nishime High Schoolin 
teemallisen yhteisnäyttelyn avajaisia. 
Näyttelytöiden teemana on Mielikuvitus 
ja luova voima; Henget japanilaisessa ja 
suomalaisessa mytologiassa. Näyttely oli 
myös esillä Kaivomestarin galleriassa 8.-29.1 
2018. 

Piirustuskurssin pastellitekniikalla 
tehdyissä töissä esiintyy monia suomalaisia 
mytologisia hahmoja; veden valtakunnassa 
asuvat Vetehinen, Vellamo, Näkki sekä 
muut luontoon liittyvät uskomukset saivat 
kuvallisen ulkoasun.

Juhlanäyttelyssä on myös esillä lukiolaisten 
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tekemiä kuvataiteen diplomitöitä. Tänä 
vuonna eniten ajatuksia herättänyt 
valtakunnallinen tehtävänanto oli Pelko, 
myös seinämaalauksen suunnittelu sekä 
visuaalinen viestiminen kiinnostivat 
opiskelijoita.

Tänä lukuvuonna saimme lukion ja 
yläkoulun kuviksen käyttöön digitaaliset 
piirtopöydät. Seitsemäsluokkalaiset 
harjoittelivat digitaalista piirtämistä 
luoden omia sarjakuvahahmoja. Uuden 
piirtämisen tavan harjoittelu vaati pitkiä 

hermoja ja sinnikkyyttä, mutta lopussa 
kovasta työstä palkittiin. Tuloksena oli 
upeita töitä ja moni oppilas innostui 
digitaalisesta piirtämisestä.

Kevätlukukaudella lukion joustoviikolla 
ideoitiin ja toteutettiin koulumme 
taidepihaan seinämaalauksia. Viikon 
aikana syntyi tiimityönä kymmenen 
suurikokoista MDF-levylle tehtyä 
maalausta, joiden yhteisenä teemana 
oli kolmiulotteisen tilan illuusioilla 
leikittely. Työskentelyssä korostuivat 
yhteistyötaidot ja tiukan aikataulun 
hallinta. Työtapaan ja kurssin sisältöön 
opiskelijat olivat palautteen mukaan 
erittäin tyytyväisiä. 

Digitaalisuus näkyi tänä vuonna 
kuviksessa erityisesti myös Google 
Classroomin käyttöönotossa 
kaikkien ryhmien kanssa. Jokaiselle 
ryhmälle rakennettu digitaalinen 
oppimisympäristö mahdollistaa 
tehtävänantojen jaon jo etukäteen. 
Näin oppilaat voivat tutustua 
rauhassa aiheeseen jo etukäteen 
käänteisen oppimisen hengessä. 
Lisäksi digitaalisilla itsearvioinneilla 
ja työn dokumentoinneilla oppilaat 
rakentavat omaa työportfoliotaan 
Classroomiin. Lukiossa digitaalinen 
alusta on tuonut uusia joustavia tapoja 
jakaa oppimateriaaleja ja kotitehtäviä, 
keskustella yhdessä kuvista sekä 

tallentaa eri oppimisympäristöissä 
tuotettuja töitä.

 Maria Annala ja Heljä Renfors

   
Kaitaan lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenet 

Peter Tilli, puheenjohtaja

Kalle Nuotio, varapuheenjohtaja

Juho Mertanen, sihteeri

Sanja Hopponen

Isabella Jääsvuo

Antti Lehtivaara

Tänä vuonna lukion opiskelijakunnan 
hallituksen toimintaan on mahtunut 
monenlaista toimintaa. Jo heti syksyn 
alussa oli aika valita hallitukselle uusi 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja sihteeri. Hallitus äänesti 
päätösvaltaisesti puheenjohtajaksi Peterin, 
varapuheenjohtajaksi Kallen ja sihteeriksi 
Sanjan, joka myöhemmin vaihtui Juhoon.

Puheenjohtajavalintojen jälkeen oli 
aika rekrytoida hallitukseen uutta väkeä 
kolmannen vuoden opiskelijoiden eläköityessä 
joulun jälkeen. Saimme hallitukseen 
Sanin, Aton, Juhon, Antin, Otson, Ilmarin 
ja Veran. Iso kiitos kuuluu eläköityneille 
kolmosille Timille, Veetille, Helmille, 
Jasminille, Juliaanalle ja Santulle panoksesta 
hallitustoiminnassa.

Jo viime vuonna aloitettu 
kirjavuokraamotoiminta sai myös jatkoa 
tänä vuonna, ja osoittikin entistä enemmän 
kannatusta. Keväällä 2018 järjestimme myös 
ostotapahtuman, missä ostimme kaikkia 
reaaliaineiden kirjoja ja opiskelijat pystyivät 
tienaamaan kymmenen eroa myymällä 
kirjansa kirjavuokraamolle.

Toukokuussa järjestimme myös 
opiskelijakunnan hallituksen logokilpailun, 
jossa kuka tahansa lukiomme opiskelija sai 
lähettää logoehdotuksensa hallitukselle, ja 
kaikista ehdotuksista paras valittiin. Voittaja 
sai 50 euron lahjakortin Akateemiseen 
Kirjakauppaan.

Ehkä sinäkin lähdet mukaan 
hallitustoimintaan ensi syksynä!

Peter Tilli ja lukion opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallituksen toiminta on 
ollut vilkasta lukuvuonna 2017-2018

Otso Ahonen

Ato Virtanen

Vera Oben

Ilmari Tuokko

Sani Helin

Ohjaava opettaja Eeva-Maija Roininen
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Matematiikan sähköiset apuvälineet -kurssi

Joustoviikon yhdistetyllä matematiikan kurssilla laskimme pitkän ja lyhyen matematiikan 
laskuja. Syvensimme jo opittuja asioita sekä opettelimme uutta digitaalisten apuvälineiden 
kanssa. Suosittelen käymään kurssin ensi vuoden joustoviikolla, sillä siitä on apua sähköisten 
ylioppilaskirjoitusten kanssa.        
        Kiia Eronen

Koulussamme järjestettiin joustoviikon 
(9.4.- 14.4.) aikana Tutkiva työskentely 
teknologialla - kurssi. Työkaluna kurssilla 
käytettiin Arduino- rakennussarjaa ja 
siihen liittyvää ohjelmointiympäristöä. 
Arduino-sarja sisältää led-lamppuja, 
erilaisia antureita, moottoreita, kytkimiä ja 
säätimiä. Näiden komponenttien hankkimaa 
informaatiota sekä tämän informaation 
pohjalta suorittamia toimintoja ohjataan 
tietokoneohjelmistojen avulla.

 Ensimmäisenä päivänä ladattiin omille 
koneille Arduino-ohjelmien tekemiseen 
tarvittava kaavaeditori sekä tutustuttiin 

Tutkiva työskentely teknologialla -kurssi

yksinkertaisten tietokoneohjelmien ja 
kytkentöjen avulla antureiden, valojen ja 
moottoreiden toimintaan.

Tämän jälkeen oppilaat alkoivat 
suunnitella omia projekteja, jotka saatettiin 
loppuun kurssin kestäessä. Suositummaksi 
projektiksi osoittautui auton rakentaminen, 
mutta muitakin projekteja oli. Autossa oli 
kaksi sähkömoottoria, joiden toimintaa 
säädeltiin autoon kytkettyjen antureiden 
tuoman informaation perusteella.  

Vain eri asioita mittaavien anturien 
määrä ja luovuus rajoittaa sitä, mitä 

tämänkaltainen robotti pystyy 
tekemään. Muita projekteja 
olivat muun muassa liikennevalot, 
ääneen reagoivat valot ja 
sovellutus, joka tuottaa itse 
erilaisia ääniä.

Kurssi oli mielestäni onnistunut, 
koska vaikutti siltä, että oppilaat 
olivat innostuneita ja työinto 
säilyi loppuun asti. Tämä on 
yleensä tae siitä, että kurssilla 
myös opitaan jotain.
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Kaitaan koti ja koulu -yhdistyksen 
toimintavuosi 2017 - 2018

Monikulttuurinen Berliini – 
saksaa aidossa ympäristössä

MATKAPÄIVÄKIRJA

Matkustimme 14 hengen porukalla 
Berliiniin viideksi päiväksi (8.4-13.4).
Majoituimme Hotel Astridissa kuuluisan 
ostoskadun Kurfürstendammin 
läheisyydessä. Matkan aikana kävimme 
monissa eri vierailukohteissa ja 
tutustuimme Berliinin nähtävyyksiin.

Ensimmäisenä päivänä kävimme 
tutustumassa East Side Galleryyn. Itselleni 
East Side Gallerysta jäi mieleen kuva, 
jossa kaksi miespuolista poliittista johtajaa 
suutelevat toisiaan. Kuva kummastutti ja oli 
mielestäni melko erottuva ja erilainen kuva 
muihin gallerian kuviin verrattuna.

Toisena päivänä kävimme Europahausissa 
ja Suomen suurlähetystössä. Europahausissa 
meille esiteltiin laajasti esitelmän avulla 
EU:n toimintaa. Suomen suurlähetystössä 
Mira Kosamo kertoi Suomen suurlähetystön 
toiminnasta Berliinissä ja muualla Saksassa. 

Rene ja Jaakko “EU-parlamentissa”

Itselleni jäi mieleen Europahausista 
kokoustila, jossa pystyi kokeilemaan, 
millaista olisi olla EU-kokouksessa. 

Päivi Perenius

Taidetta ympäristöön 
– hyvästi harmaat 

betonipalkit, lukion 
taidepihaan toteutettiin 

teoksia

Kolmantena päivänä tutustuimme Theresa 
Orozcon johdolla Freie Universität Berlinin 
Latinalaisen Amerikan osastoon. Theresa 
kertoi mm. siitä, mihin kyseisen osaston 
opinnot pääsääntöisesti keskittyvät ja hän 
esitteli diaesityksen kautta opiston toimintaa 
ja mm. sen kansainvälisyyttä. Itselleni 
jäi mieleen se, että kyseisellä opistolla 
on ystävyyskouluja Etelä-Amerikassa, ja 
monia berliiniläisiä opiskelijoita on toisella 
puolella maailmaa kyseisissä opistoissa 
opiskelemassa. 

Neljäntenä päivänä vierailimme British 
and Irish Modern Music Institutionissa 
suomalaisen laulunopiskelijan Miina Viitalan 
johdolla. Pääsimme seuraamaan Miinan 
tuntia ja heidän harjoitteluaan. Tämän 
jälkeen vierailimme suomalaisen Joni 
Purhosen perustamalla vegaanikuntosalilla 
ja teimme siellä salitreenin. Molemmat 
paikat sijaitsivat toistensa vieressä melko 
erikoisella ja ränsistyneellä vanhalla 
teollisuusalueella. Paikkojen sijainti jäi hyvin 
mieleen.

Viidentenä ja viimeisenä päivänä oli ns. 
vapaampi päivä, ja osa porukasta lähti 
katsomaan Taikahuilu-oopperaa. Itse vierailin 
mm. juutalaisten muistomerkillä sekä kävin 
katsomassa Wittenbergplatzilla olevia kahta 
kirkkoa. Juutalaisten muistomerkin alla oli 
näyttely, joka kertoi holokaustista.

https://kaitaankuvis.
wordpress.

com/2018/04/13/
taidepihan-

seinamaalaukset-ovat-
nyt-valmiit/

Kaitaankuvis blogissa!

Säät olivat suotuisia; oli lämmintä ja 
aurinko paistoi lähes joka päivä. Pääsin 
Berliinissä näkemään paljon historiallisia 
rakennuksia ja nähtävyyksiä, ja pidin itse 
kaupungin vilinästä. Toivon pääseväni joku 
päivä uudestaan upeaan Berliiniin! 
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Maanantai 9.4

Filosofian opintopiirin ensimmäisen 
päivän teema oli rahan ja vapauden suhde. 
Päivän kurssilaiset aloittivat vierailulla 
osaketutkimukseen 
erikoistuneeseen 
analyysiyhtiö 
Inderesiin. Paikan 
päällä meitä 
odottivat kolme 
työnsä asiantuntijaa, 
jotka kertoivat 
vuorollaan omista 
työtehtävistään, 
yrityksen 
liiketoiminnasta 
ja vastailivat 
opiskelijoiden 
kysymyksiin. Yllättäen 
opetuksen kuitenkin 
keskeytti palohälytys, 
jonka seurauksena 
koko rakennus tyhjeni ihmisistä. Vierailu 
jouduttiin siis lopettamaan kesken kaiken. Ei 
se mitään sillä kouluun palattuamme kurssin 
opettaja oli valmistellut kurssin opiskelijoille 
kiperiä kysymyksiä liittyen päivän aiheisiin. 
Opiskelijat miettivät kysymyksiä ryhmissä. 
Tämän jälkeen ryhmät jakoivat ajatuksensa 
jonka pohjalta syntyi hyvää  keskustelua, 
jossa kaikki olivat mukana. Näihin tunnelmiin 
koulupäivä päättyi noin kello 14:30. Elias 
Rinne

FILOSOFIAN OPINTOPIIRI

Tiistai 10.4 

Filosofian kurssin toisen päivän teemoina 
olivat tekoäly ja vapaus. Aloitimme päivän 
keskustelemalla kuinka ihminen on lajina 
pyrkinyt muokkamaan ympäristöään 

erilaisten menetelmien avulla. Tuli oli 
mullistava keksintö ihmiskunnalle, millä 
ihminen oppi tekemään ja paistamaan 
ruokaa, lämmittämään luolia ja saalistamaan 
eläimiä. Tämä keksintö nosti ihmisen 
ekologista statusta radikaalisti. Katsoimme 
myös lyhyen dokumentin, jossa ihmiskuntaa 
tutkiva professori kertoi ihmisten ja tekoälyn 
yhdistämisestä. Ihmiset tulevaisuudessa 
eivät muokkaa pelkästään ympäristöään vaan 
enenevässä määrin myös itseään.

Omakuva, Veera Virtanen 17C

   

Mielestäni on hyvin pelottavaa, jos ihmisiä 
aletaan kytkemään uusiin teknologioihin, 
kuten tietokoneisiin ja internettiin. Itse 
en haluaisi olla näkemässä tai kokemassa 
asiaa. Ihmisen ei tulisi mennä muuntelemaan 
itseään. Se alkaisi kuulostamaan 
jalostamiselta, mitä eläimille ja kasveille on 
tehty.

Tiistaina vieraaksi meille saapui 
Microsoftilla työskentelevä Petri Savolainen 
puhumaan koneoppimisesta, tekoälystä ja 
tulevaisuuden tekoälystä. Ennen vierailua 
valmistelimme etukäteen kysymyksiä, 
joita sitten esitimme Savolaiselle. Paljon 
tuli kysymyksiä tulevaisuuden tekoälystä 
ja ihmisten kohtalosta tulevaisuudessa. 
Savolaisen esitys oli erinomainen, ja antoi 
hyvän kuvan siitä, mitä tällä hetkellä alalla 
tapahtuu. Vera Niskanen

Keskiviikko 11.4

Aamupäivällä meidät jaettiin sekalaisiin 
ryhmiin, jonka jälkeen ryhmät väittelivät 
keskenään ryhmille annetuista aiheista. 
Ryhmät saivat puolisen tuntia aikaa 
valmistautua edessä olevaan retoriseen 
kisailuun.Väittelyssä syntyi jopa oikeata 
kiistaa joidenkin henkilöiden välille, vaikka 
argumentoinnin aiheet oli vain jaettu 
jokaiselle ryhmälle randomisti. Ruokailun 
jälkeen menimme Boulderkeskukseen 
kiipeilemään. Tarkoitus oli havainnollistaa 
liikkeen ja vapauden suhdetta. 
Boulderkeskuksessa  kiipeilimme muutaman 
metrin korkuisilla seinillä ilman valjaita. 
Santtu ja Lukas

Torstai 12.4

Aloitimme päivän kello 9.00. 
Keskustelimme alkuun yhdessä noin tunnin 
vapaudesta. Tämän jälkeen teimme 
itsenäistä tutkielmaa, jossa pohdimme mitä 
tarkoittaa onnellisuuden käsite, miten se 
on ymmärretty länsimaisessa kulttuurissa ja 
mitä mieltä olemme itse onnellisuudesta. 
Tutkielman teon jälkeen aloimme 
valmistautua Niilo Syväojan vierailuun 
tekemällä hänelle valmiiksi kysymyksiä. 
Ruokailun jälkeen Niilo tuli koululle kello 
13.00. Kuuntelimme ja keskustelimme noin 
90 minuuttia, kun Niilo kertoi matkoistaan 
ja elämästään. Koulu loppui noin kello 
14.30. Koulupäivä ei kuitenkaan loppunut 
vielä tähän, sillä iltapäivällä menimme 
vielä Helsingin Yliopiston Tiedekulmaan 
kuuntelemaan seminaaria koskien 
ilmastonmuutosta. Paikalla oli muun muassa 
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Juho 
Mertanen

Perjantai 13.4

Kurssin viimeisenä päivänä valmistelimme 
ensin aamusta omia tutkielmia valmiiksi. 
Tämän jälkeen teimme synteesiä viikon 
aikana oppimistamme ja kokemistamme 
asioista. Meidät jaettiin pieniin ryhmiin, ja 
jokainen ryhmä valmisteli pienen esityksen 
niistä asioista, jotka jäivät viikon ajalta 
parhaiten mieleen. 
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Joustoviikolla matkasimme Islantiin. 
Asuimme kuusi päivää hostellissa lähellä 
Reykjavikin keskustaa. Islannin matkalla 
meitä oli viisitoista oppilasta ja kaksi 
opettajaa. Majoituimme neljän hengen 
huoneissa. Hostellilta saimme aamupalan, 
mutta muut ruoat teimme itse hostellin 
yhteisessä keittiössä. Kävimme myös yhtenä 
iltana kaikki yhdessä syömässä hostellin 
viereisessä ravintolassa. 

Islannin matkalle 
joustoviikolla

Reissulla pääsimme nauttimaan Islannin 
henkeä salpaavista maisemista. Meille oli 
tilattu oma pikkubussi, jolla pääsimme 
kiertämään Islannin upeita nähtävyyksiä 
oppaamme Palmín opastamana. Kävimme 
katsomassa muun muassa vesiputouksia, 
geysirejä, kuumia lähteitä, järviä, 
geotermistä laitosta sekä Euraasian 
ja Pohjois-Amerikan mannerlaatan 
erkanemiskohtaa. Pääsimme myös 
rentoutumaan kauniiseen Blue Lagoon 
-kylpylään. 

kuvat: Taiju Suontausta 2018

Keskiviikkona meillä oli Reykjavik-
päivä, jolloin saimme itsenäisesti kiertää 
kaupunkia ja sen nähtävyyksiä. Viimeisen 
retkemme päätteeksi pääsimme vielä kolmen 
tunnin pituiselle upealle jätikkökävelylle. 
Mielestämme reissu oli suunniteltu hyvin, 
sillä yhteisen ajan lisäksi meillä oli myös 
tarpeeksi vapaa-aikaa iltaisin. Reissu oli 
kaikille varmasti ikimuistoinen kokemus!

  Wilma Wilén ja Telma 
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Uusia ystäviä 
ja kokemuksia 

Valenciasta

Kuinka ihanaa 
olikaan taas palata 
tuttuun aurinkoiseen 
kaupunkiin pitkän vuoden 
jälkeen. Tällä kertaa 
lukion joustoviikon 
kurssimatkallamme 
mukana oli myös 
oppilaita, jotka olivat 
kurssilla ensimmäistä 
kertaa. He tekivät  hyvän 
kurssivalinnan, matka 
nimittäin sisälsi valtavasti 
hauskoja asioita kuten 
viime vuonnakin. Valencia 
on lämmin kaupunki, 
satojen pienten katujen 
valloittama rykelmä upeita 
rakennuksia, eikä rantaviivaakaan puutu. 
Kaupunki tarjosi myös korvaamattoman 
seuran, nimittäin kaikki meistä olemme 
saaneet sieltä ystäviä. Espanjalaiset ovat 
hyvin lämpimiä, avoimia ja rohkeita, eikä 
heidän kanssaan ole ikinä tylsää. Heidän 
avokätisyytensä avasi meille mahdollisuuden 
majoittua tällä kertaa heidän luonaan. 
Mielestäni tämä oli budjetin kannalta 
parempi vaihtoehto. Saimme kaupan päälle 
tutustua myös isäntäperheisiin, heidän 
kotikyläänsä ja kulttuuriinsa. 

Matkan aikana ehdimme tekemään 
vaikka ja mitä... Espanjalaiset järjestivät 
meille ensimmäisenä iltana illanistujaiset, 
joissa myös ykköset saivat tutustua heihin 

paremmin. Ilta sisälsi aktiviteetteja ja 
illallisen. Vierailimme Tieteiden ja taiteiden 
museossa, jossa oli todella paljon nähtävää. 
Valitettavasti dinosaurus-osasto, jossa 
olisimme voineet nähdä dinosaurusten 
luurankoja, oli suljettuna. Kaupungin 
kiertelyä, shoppailua ja syömistä riitti. 
Rannalla ei aurinkoa tai hyvää musiikkia 
puuttunut. Vesi oli kylmää, joten vain 
muutamat uskalsivat käydä kastelemassa 
varpaitansa ja kerätä simpukoita merestä.

Koko matka huipentui illalliseen, jossa 
saimme nauttia vielä hienomman ravintolan 
antimista. Illalliselle osallistuivat kaikki. 

kuva: Laura Sorri

Kaikella tarkoitan espanjalaisia opettajia, 
oppilaita, meidän opettajiamme sekä 
tietenkin meitä suomalaisia oppilaita. Ilta 
sisälsi paljon naurua, puheita ja yhdessäoloa. 
Illallisen jälkeen jäimme oppilaiden, 
sekä suomalaisten että espanjalaisten, 
kanssa vielä kaupunkiin viimeistä yötä 
viettämään. Kaikki paikat olivat oikeastaan 
jo kiinni kellonajan takia, joten päädyimme 
hengailemaan jonkin kahvilan ulkopöytien 
ääreen. 

Kurssi: YH06, Nuori 
yrittäjyys kurssi

Yhteiskuntaopin kuudennella eli 
Nuori yrittäjyys -kurssilla kävimme läpi 
tietoa, jota tarvitsisimme yrityksen 
aloittamisessa sekä toiminnan ylläpidossa. 
Kävimme kurssilla läpi yritystyyppejä ja 
markkinointia. Kurssin alussa saimme kuulla 
luennoitsijaa, yritysneuvoja Irene Matinpaloa 
YritysEspoosta. Hän esitteli meille muun 
muassa sitä, mistä saada nuorena yrittäjänä 
konkereettisesti apua  sekä omaa yritystään 
ja sen toimintaa.

Kurssilla käytimme Claned-sivustolla 
Taloudellisen tiedotustoimiston eli TAT:n 
materiaaleja. Aiheina materiaaleissa oli 
voitollinen toiminta, ratkaisumyynti ja 
ostoprosessi, myynnin työvälineet sekä 
markkinointi.

Suunnittelimme kurssilla yrityksen joko 
yksin tai ryhmissä. Rakensimme yritystä 
osissa opettajan ja Google Classroomiin 
laitettujen tehtävien ja materiaalin avulla. 

Väsyneinä keskellä yötä olikin aika pakata 
tavarat ja suunnata kohti lentokenttää. 
Matkasta käteen jäi paljon muistoja, 
naarmuja sitruunapuuhun kiipeämisestä, 
uusia ja vanhoja ystäviä sekä erittäin hyvä 
mieli. Matka oli kokonaisuudessaan erittäin 
onnistunut, mistä ansio kuuluu jokaiselle 
matkalle osallistuneista.             

Laura Sorri

Yrityksen suunnittelemisen 
aloitimme ideasta, josta siirryimme 
liiketoimintasuunnitelmaan, brändiin, 
liikeidean SWOT-analyysiin, tuotteisiin ja 
rahoitukseen. Kurssin lopussa oli yritykset 
tarkoitus esitellä muille ryhmäläisille. 

Yritys suunnitelmien lisäksi ensimmäisiä 
tehtäviä oli 1000 euron sijoituksen 
suunnittelu ja sen kurssin kestoinen 
seuranta.

Itse pidin kurssista, se oli minusta 
mielenkiintoinen ja yrityksen perustamiseen 
innostava. Opin kurssin aikana paljon 
kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa, jonka 
uskon tulemaan hyödyksi, jos päätän 
yrityksen aloittaa. Kurssin ansiosta 
tiedän nyt, mistä yritystä aloittaessa voin 
mahdollisesti saada apua.

   Vera Oben, 17A
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ENA10 – THE WORLD OF 
LITERATURE, POETRY, 

SPEECH AND THE 
RHETORIC

It was fun (thank God it’s over). 

Ever been in an event where you are mostly 
enjoying yourself but once you get home, 
you let out a sigh of relief? That is how I 
would describe the one-week long English 10 
course.

During the week, one of our main goals was 
to learn how to argue in a civilized, logical 
way. To get even slightly closer to be an 
expert on argumentation, we spent an entire 
day working on that matter. Began from 
soul-crushingly long PowerPoint slideshow 
at 8 in the morning. You know how it goes: 
walk to the classroom half asleep, maybe 
haven’t even had your morning coffee (that 
would be me on most of the mornings) 
and the idea of communication with other 
human beings is a big no thanks (that would 
also be me). But oh well, a student gotta 
do what a student gotta do, so we force 
ourselves to concentrate, listen and work 
as hard as we could and do our best. What 
we were supposed to do on that day was to 
build a solid case on a proposition you were 
given. For example, mine and my partner’s 
assignment was to argue for euthanasia and 
another pair was to argue against it.

Obviously learning argumentation skills, 
was not all we did. A few other important 
topics were advancing our understanding 
and analyzing attainments on classic 
literature and filmography. Due to that we 
had a couple writing tasks to scribble: a film 
analysis about The Dead Poest Society, for 
instance.  Taking the universe of poetry and 
lyrics into a whole new level was also one of 
the momentous things we did. That was on 
Wednesday and it included an author guest 
we were listening to in the auditorium. 

And what would an advanced English course 
be if there were no speeches to do and 
give – yes, all of us were to write a speech, 
then first present them to a group we were 
distributed into, after that the group would 
vote the one who had the best speech and 
those who were elected had to present their 
speeches for the whole class. I was one of 
them and dear Lord my heart was near an 
explosion and my hands’ shaking speed was 
round about 100 km/h.

Lastly, yes, the course was highly 
demanding, there was a lot to do, a lot to 
study and a lot to learn but nevertheless, I 
would recommend it to every single person 
out there who is even slightly interested in 
taking their own speaking and writing skills 
up for a challenge. A week is a short time, 
but when you are willing to give all you have 
to the course, at the end you’ll realize that 
it gave back more than it took. Speaking 
from experience.

Lilja Lasarenko

Stockholm - 
mitt klassrum

Lukiomme joustoviikolla saimme 
ainutlaatuisen mahdollisuuden 
lähteä Ruotsiin kolmeksi päiväksi ja 
vierailla monipuolisissa ja erilaisissa 
kohteissa sekä viettää aikaa yhdessä ja 
tutustua uusiin ihmisiin, joihin emme 
välttämättä muuten olisi tutustuneet. 

Matkamme aikana ryhmämme teki 
paljon erilaisia tehtäviä ja opimme 
paljon uusia asioita ruotsin kielestä, 
ruotsalaisesta koululaitoksesta ja 
yleisesti kulttuurista. 
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Joustoviikko alkoi maanantaina 
koulupäivällä, jonka aikana harjoittelimme 
paljon erilaisia ilmaisuja ruotsiksi sekä 
kertasimme kuluvan viikon ohjelmaa. 
Tiistaina matkamme saikin alkunsa 
Helsinki-Vantaan lentokentältä. Päivä kului 
perille päästyämme mielenkiintoisesti. 
Vierailimme mm. Finlandsinstitutetissa 

sekä Europahusetissa, joissa molemmissa 
meillä oli mahdollisuus kuunnella kiintoisat 
luennot. Aloitimme tiistaina myös hieman 
metroasema- sekä katukylttisuunnistusta, 
joiden lisäksi meillä oli jonkin verran myös 
vapaa-aikaa.

Keskiviikkona oli vuorossa matkamme yksi 
pääkohteista, Nacka praktiska gymnasium. 
Siellä puhuimme (tai ainakin yritimme!) 
ruotsia koulun opiskelijoiden kanssa ja 
haastattelimme heitä. Ryhmällemme myös 
esiteltiin monipuolisesti koulua. Myös me 
suomalaiset olimme valmistelleet pienet 

esitykset suomalaisesta koulujärjestelmästä 
ja Kaitaan lukiosta. Opettajat ja opiskelijat 
ottivat meidät lämpimästi vastaan ja saimme 
unohtumattoman kokemuksen ja vähän uutta 
näkökulmaa koulunkäyntiin. Kouluvierailun 
jälkeen lähdimme ruotsalaisten 
opiskelijoiden sekä heidän opettajiensa 
kanssa yhdessä Skansenille, jossa teimme 

erilaisia tehtäviä. Päivä päättyi 
vierailuun Vasa-museossa.

Kolmas ja viimeinen päivä Ruotsissa 
oli rennoin, sillä saimme tehdä hyvin 
paljon itsenäisesti töitä. Suoritimme 
mm. metroasemasuunnistuksen ja 
katukylttisuunnistuksen loppuun, 
kiersimme Monteliusvägenin 
Södermalmilla ja tutustuimme 
Kuninkaanlinnan Livrustkammareniin. 
Pian tämän jälkeen olikin jo aika jättää 
Ruotsi taaksemme ja suunnata kotia 
kohti. Paluumatka sujui muutamia 
ongelmia lukuunottamatta hyvin, ja 
jokainen pääsi kotiin turvallisesti.

Perjantaina kirjoitimme arvioinnin 
matkastamme ja teimme ryhmissä esitykset 
siitä. Jokainen voi varmasti sanoa, että 
matka oli kaiken kaikkiaan mahtava ja 
muistella  sitä lämmöllä jälkikäteen.

Kiitämme matkamme tukemisesta: Espoon 
kaupunki, Svenska Kulturfonden, Pohjola-
Norden, Suomen ruotsinopettajat ry ja 
Kaitaan lukion opiskelijakunta. 

Pinja Turunen 17A

Mielenmaisema, Alvar August 16C

Ystäviä Shanghaista

Me odotimme lukiomme Shanghain 
ystäväkoulun jokavuotista vierailua. Odotusta 
oli pohjustettu ohjelmasuunnittelulla jo 
keväällä 2017. Kaiken oli oltava valmista 
elokuussa koulun alkaessa. 

Maanantaina 21.8.2017 he saapuivat 
Suomeen: kolme kiinalaista opettajaa ja 
viisi opiskelijaa. Tervetulotilaisuus aamulla 
koulumme auditoriossa oli lämminhenkinen. 
Pidettiin puheita ja annettiin lahjoja. 
Tapasimme kiinalaiset kollegamme herra 
Lou Laihain, herra Chen Depingin ja rouva 
Yang Xiulin. Heidän mukanaan tulivat myös 
opiskelijat Vicky, Jessia, Jimmy, Max ja 
Antony, jotka asuivat suomalaisissa kodeissa 
ja kulkivat suomalaisten isäntiensä ja 
emäntiensä kanssa koulussa ja muuallakin.

Viikko on lyhyt aika, mutta ehdimme 
tehdä monenlaista vieraidemme kanssa. 
Opettajat ja opiskelijat olivat mukana 

oppitunneilla. Kirkkonummen Hvittorpissa 
ykkösten ryhmäytyspäivässä kiinalaiset 
kollegamme seurasivat innolla ryhmissä 
käytettäviä toiminnallisia menetelmiä. 

Samalle päivälle osunut 
Nuuksion retki jäi mieleen 
mustikan poimimisineen 
ja keskusteluineen 
nuotiotulilla. Suomalainen 
luonto on kaunis ja sen 
hiljaisuus koskettavaa 
ihmisten paljoudessakin. 

Kädentaitoja ja 
luovuuttaan vieraamme 
saivat toteuttaa 
karjalanpiirakoita 
leipoessaan kuin myös 
kuvataideluokassa taidetta 
tehdessään. Suomalaiseen 
sielunmaisemaan ja 

kansalliseen identiteettiimme vieraamme 
tutustuivat Ateneumin näyttelyssä käymällä. 

On aika tulla ja lähteä. Aika kuluu. 
Lauantaina 26.8. kokoonnuimme 
jäähyväishetkeen Peterin kotiin Kaitaalle. 
Söimme hyvin ja rupattelimme. Parhaita 
hetkiä ovat ne, jolloin on mahdollista 
kiireettömästi keskustella. Keväällä 
huhtikuussa 2018 me matkustimme 
puolestamme Kiinaan.  Suomi on jäänyt 
mieleen, sen tiedän, mutta niin on jäänyt 
Kiinakin meidän mieleemme.                          

jatkuu sivulla 28   Riitta Tuovinen
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KEMIAN 
TYÖKURSSI – OPPIA 
KOKEELLISUUDEN 

KAUTTA

Joustoviikon kemian työkurssilla 
näin aivan toisenlaista opiskelua, 
johon olen tottunut. En ollut ennen 
keskittynyt tiedeaineisiin, mutta 
päätin haastaa itseäni menemällä 
tälle kurssille. Kurssilla teimme 
paljon tieteellisiä kokeita kuten 
mm. erilaisten aineiden titraamista 
ja saippuan valmistamista. Kävimme 
myös vierailulla Aalto- sekä 
Helsingin yliopistossa. 

Minulla ei ollut yhtä vahvat 
lähtökohdat kurssilla, kuin muilla 
opiskelijoilla, koska olen aiemmin lukenut 
vain kemian yhden pakollisen kurssin. 
Tunneilla silti koin oppivani erilaisten töiden 
kautta kemiaa enemmän, ja se oli hauskaa. 
Kurssilla teimme myös paljon laskuja ja 
käytimme kemiallisia kaavoja. Niistä en 
paljoakaan ymmärtänyt, mutta työparini 
hoiti ne hommat enimmäkseen ja toimin ns. 
hänen ”apulaisenaan”. 

Tunneilla oli aina rento meininki, ja opin 
tuntemaan muita paremmin, joiden kanssa 
en ole yleensä samoilla kursseilla. Kurssi oli 
kokonaisuudessa oikein mukava ja rento, ja 
voin suositella sitä lämpimästi muille. 

    Elina

Olen ajatellut yo-kirjoituksissa kirjoittaa 
kemian, joten joustoviikolle kemian 
työkurssin valitseminen tapahtui sen 
pohjalta, että kurssista on varmasti hyötyä 
kirjoituksia ajatellen. Lähdin kurssille iloisin 
mielin, koska tiesin, että kurssilla on minulle 
tuttuja ihmisiä ja mukava opettaja Heini, 
joka nyt on tullutkin jo tutuksi muiden 
kurssien ohella. Kurssi oli mielestäni tosi 
hauska, koska kemian yksi parhaista puolista 
on kemiallisten töiden tekeminen, mitä 
ei niin paljon pääse tekemään normaalien 
kuukauden kestävien kurssien aikana. 
Kurssi oli kokonaisuutena rento, koska 
töiden tekemiseen oli runsaasti aikaa ja 
pystyi todella keskittymään niiden töiden 
ja muiden tehtävien tekemiseen. Kurssi oli 
myös todella opettavainen ja ensimmäisten 
kurssien asioita tuli kerrattua. Suosittelen 
kyllä kaikkia kemiaa opiskelevia valitsemaan 
kurssin.     Silvia 

Haastateltavana VTT 
Roope Uusitalo

Studia generalia 
-luentosarja

Kaitaan lukion Studia generalia 
-luentosarja koostui lukuvuonna 
2017-2018 kolmen eri tieteenalan 
asiantuntijan luennoista.

Luentosarja käynnistyi marraskuussa 
Geologian tutkimuslaitoksen geoenergian 
johtavan asiantuntijan, FT Teppo Arolan 
luennolla Geologia urbaanissa ympäristössä. 
Luennon aikana kuulimme muun 
muassa, millaisiin työtehtäviin geologian 
korkeakouluopinnot valmistavat, millaiset 
työllistymismahdollisuudet ovat juuri nyt 
sekä geotermisen lämmön hyödyntämisestä 
eri tavoin kaupunkiympäristössä niin 
Suomessa kuin muualla.

Tammikuussa toisena vieraanamme 
luennoi Helsingin yliopiston Bio- ja 
ympäristötieteellisen tiedekunnan 
yliopistonlehtori, FT Jaanika Blomster. 
Hänen luentonsa aiheena oli Asiantuntijaksi 
ympäristöalalle. Luento käsitteli 
kattavasti bio- ja ympäristötieteiden 
opiskelua Helsingin yliopistossa, mutta 
tohtori Blomster kertoi myös kiinnostavia 
esimerkkejä omasta työstään, mm. 
rakkolevien ja laiskiaisten turkissa elävien 
levien tutkimuksesta.

Luentosarjan päätti maaliskuussa 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun 
koulutuksen taloustieteen professorin, 
VTT Roope Uusitalon vierailu lukiossamme. 
Opiskelijapaneeli oli valmistellut kysymyksiä 
teemasta Koulutuksen tulevaisuus 
ja professori Uusitalon vastauksista 
kuulijat saivat tietoa mm. säästämisestä, 

sijoittamisesta 
sekä koulutuksen 
merkityksestä nyt ja 
tulevaisuudessa.

  Anna-
Maija Mäkinen
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PENKKARIT -18

kuvat: Heljä Renfors 2018
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Shanghai-projekti 2018
 

Tiedän jo nyt mitä tulen muistamaan 
parhaiten omilta lukioajoiltani. Ni-
mittäin kuluneen vuoden kansain-
välisyysprojektimme. Maailmalla oppii 
asioita mitä tavallisessa luokkahuoneo-
petuksessa on mahdotonta saavuttaa.

Kaitaan lukion ja Shanghaissa sijaitsevan 
Gonglun koulun välistä ystävyyssuhdetta 
syvennettiin kolmatta vuotta peräkkäin. 
Mukana oli 7 oppilasta ja kaksi opettajaa.

Elokuussa ryhmä kiinalaisia oppilaita 
saapui Suomeen tutustumaan kouluumme, 
suomalaiseen elämäntyyliin ja tutustumaan 
ryhmämme perheisiin. Veimme heitä 
esimerkiksi Nuuksioon saamaan uniikin 
kokemuksen suomalaisesta luonnosta sekä 
Helsingin keskustaan 
shoppailemaan. 
Kyseisen viikon vierailun 
aikana innostus 
vastavierailustamme 
kasvoi ja pääsimme 
huhtikuun alussa 
joustoviikolla viimein itse 
Kiinaan.

Itse Kiina ja ihmisten 
elämäntapa siellä 
yllätti meistä jokaisen. 
Viikon aikana saimme 
perspektiiviä täysin 
uudella tavalla omaan 
opiskeluun, vapauksiin ja 
länsimaalaisiin arvoihin. 
Varsinkin kiinalaisten 
vieraanvaraisuus ja 
lämminhenkisyys 
yllätti. Viikon aikana 

meitä vietiin ympäriinsä Shanghaita ja sen 
lähialueita ja herkullista ruokaa tuputettiin 
kotiinvietäväksi asti.

Päällimmäisenä reissulta jäi mieleen ihana 
hostperheeni ja heidän erilainen elintyylinsä, 
Shanghai-towerin henkeäsalpaavat 
maisemat, ihana ruoka ja yleinen tunnelma 
Kiinassa. Maa varasti sydämeni täysin ja 
varmasti palaan vielä joskus syventymään 
siihen tarkemmin.

Jokaisessa koulussa pitäisi 
järjestää vastaavanlaisia projekteja.  
Mukavuusalueeltaan poistuminen on parasta 
mitä nuori voi itselleen tehdä. Kiitos siis 
Kaitaan lukiolle ja Gongun koululle sekä 
kaikille mukana olleille tästä upeasta 
kokemuksesta!               

Roosa Haapanen 16C

Mielenmaisema, Roosa Haapanen 2018

Vieraita Kaitaalla 
– japanilaiset ja 
suomalaiset oppivat 
toisiltaan kuvataiteen 
opetusta

Anneli Tuominen-Halomo 
LÄNSIVÄYLÄ Kulttuuri 13.12.2017

Käythän lukemassa koko artikkelin  
Länsiväylän verkkosivuilta!

Myyttiset hahmot ovat tärkeitä sekä 
suomalaisessa että japanilaisessa 
kuvataiteessa. Tämä on hedelmällinen 
lähtökohta kuvataidepainotteisen 
Kaitaan lukion ja Nishime High Schoolin 
yhteistyölle. 
Kaitaalaiset saivat isännöidä 
kuvataideopettaja Ken Kurokia, 
apulaisprofessori Isamu Osawaa, 
assistentti Rima Ochiaita ja tulkki 
Toyohiro Miyazawaa. 
 
– Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä ja 
oppilaat oppivat toistensa erityispiirteistä 
ja erikoisosaamisesta. Yhteistyö kasvattaa 
ihmisiä, jotka osaavat arvostaa sekä omaa 
että vierasta kulttuuria, japanilaisvieraat 
kiittävät. 
– Kerron omassa maassani kokemuksistamme 
sekä opiskelijoille että opettajille, toista 
kertaa Suomessa vieraillut Isamu Osawa 
totesi.

Liki viikon mittaisen vierailunsa aikana 
vieraat ehtivät tutustua Kaitaan koulun 
ja lukion kuvataideopetukseen ja antaa 
näytteen japanilaisesta opetuksesta. 
Kuvataiteen lisäksi heitä kiinnostaa 
suomalainen musiikki ja erityisesti Jean 
Sibeliuksen musiikki. Sitä he pääsivät 
kuulemaan konsertissa Temppeliaukion 
kirkossa. 
 

– On ihanaa tehdä yhteistyötä, tämä on 
minulle unelmien täyttymys. Ihailu on 
molemminpuolista. Japanilainen visuaalinen 
kulttuuri on hienostunutta ja siinä on meille 
paljon opittavaa, kuvataideopettaja Nina 
Luoma sanoo.

Koulun oma, Suomen juhlavuoden näyttely 
Ajattaren matka sai rinnalleen yhteistyössä 
toteutetun Japani-Suomi -näyttelyosuuden, 
jonka nimi on Henget japanilaisessa ja 
suomalaisessa mytologiassa. Japanilaisvieraat 
toivat näyttelyn työt matkalaukuissaan.Manga 
ja anime kiinnostavat suomalaisnuoria ja 
opiskelijat tutkivatkin tarkkaan, mitä tietoa 
näyttelyssä oli. Myös japanilaisten taito 
käsitellä paperia hämmästytti heitä. Yhdestä 
nelikulmaisesta paperista saa taittamalla ja 
leikkaamalla vaikkapa maiseman. 
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Liikkuva opiskelu 
Kaitaan lukiossa

Kaitaan lukio liittyi valtakunnalliseen 
Liikkuva opiskelu -projektiin 
lukuvuodeksi 2017-2018. Uudet 
koulut saivat tuntuvan summan rahaa 
toiminnan kehittämiseen. 

Ensimmäiseksi  syksyllä perustimme 
opiskelijoille Liikkuva opiskelu  -kurssin. 
Kurssin tavoitteena oli osallistaa opiskelijoita 
lukion toiminnan suunnitteluun ja saada 
koulun eri tapahtumista enemmän 
opiskelijoiden näköisiä. 

Ensimmäinen asia, jota lähdimme 
toteuttamaan,  oli Dodgeball eli polttopallo-
turnaus. Turnauksen tarkoituksena oli 
sekä toiminnallisuuden että yhtenäisyyden 

lisääminen lukiossa. Turnauksen 
suunnittelivat pääosin opiskelijat, mutta 
myös Liikkuva opiskelu -kurssin opettajat 
olivat apuna. Turnaus onnistui hyvin ja 
lopputuloksena onkin palava halu ja vahva 
tahto tämän näköiseen jokavuotiseen 
tapahtumaan.

Toisena asiana tapahtumien lisäksi 
on tarjota opiskelijoille ilmaisia 
osallistumismahdollisuuksia eri 
liikuntatapahtumiin. Opiskelijat 
suunnittelivat itse, minkälaiset paikat 
voisivat olla kokeilemisen arvoisia ja 
sen perusteella he varasivat kyseiset 
liikuntapaikat kokeilukertoja varten. 
Kokeilut ovat toteutuneet joka toinen 
kuukausi ja opiskelijat ovat käyneet muun 
muassa Superparkissa, Megazonessa sekä 
tankotanssimassa.

Nyt kevään aikana olemme myös rakentaneet 
kuntosalin yhteyteen peilisalin. Peilisaliin 
asennettiin pehmeämpi lattia ja sinne 
hankittiin kuminauhat, painopalloja sekä 
nyrkkeilysäkki. Lisätilan tavoitteena on se, 
että opiskelijat alkaisivat hyödyntämään 
koulun kuntoilumahdollisuuksia myös 
hyppytunneilla sekä opiskeluajan 
ulkopuolella.

Ensi syksynä on sitten vuorossa koko lukion 
olympialaiset, joiden suunnittelu on jo 
pitkällä.

Yhteishenkeä
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Keväällä 2017 15 opiskelijaa sai tiedon, 
että heidät on valittu tutoreiksi. Hakiessaan 
tehtävään, kaikki tiesivät tutorin työnkuvan, 
mutta kukaan ei osannut arvata, mitä 
kaikkea tuleman pitää. 
 
Työskentelymme alkoi toukokuussa 2017, 
jolloin meillä oli koko jakson ajan kerran 
viikossa yhden oppitunnin verran aikaa 
tutustua toisiimme ja valmistautua syksyllä 
alkaviin tositoimiin. Ensimmäiset tunnit 
sujuivat hieman jännittyneissä tunnelmissa, 
mutta ei mennyt kauaa, kun ryhmä 
toimikin jo tehokkaasti hyvän yhteishengen 
merkeissä. Tällöin kuulimme myös tarkempaa 
tietoa tulevan lukukauden tapahtumista ja 
tehtävistämme. 
 
Jakson päättyessä siirryimme kesälomalle. 
Emme kuitenkaan ehtineet lomailla pitkään, 
kunnes koittikin jo ensimmäisen virallisen 
tehtävämme aika. Yhteishaun tulokset 
oli julkistettu ja meidän tehtävänämme 
oli ottaa vastaan opiskelupaikkaa 
vastaanottamaan tulleita oppilaita. Päivä 
sujui rennoissa merkeissä ja kaikilla oli 
hauskaa. 
 
 Työskentely alkoi toden teolla, kun 
kesäloma päättyi. Meidät oltiin jaettu viiteen 
kolmen hengen ryhmään, joista jokaisella 
oli oma tutorluokkansa. Ensimmäisenä 

päivänä vietimme pääosin aikaa oman 
tutorluokkamme kanssa. Rikoimme jäätä 
uusien ihmisten keskuudessa, esittelimme 
kouluympäristöä ja kerroimme lukio-
opiskelusta. 
 
Alkusyksystä koitti yksi tutorvuoden 
kohokohdista: ryhmäytymispäivä 
Hvittorpissa. Kaikki ensimmäisen vuoden 
opiskelijat jaettiin ryhmiin, joissa he 
kiersivät tutoreiden johdolla erilaisia rasteja. 
Tämän lisäksi aikaa vietettiin sekä oman 
luokan että kaikkien ykkösten kanssa pelaten 
ja leikkien. Mieleeni jäi esimerkiksi hauskana 
luokkien välinen köydenvetokilpailu, johon 
myös me tutorit osallistuimme. 
 
Talvea kohti mennessä päätehtäväksemme 
muodostui yläkouluissa kiertäminen ja 
Kaitaan lukion esitteleminen. Esittelyitä oli 
paljon, mutta niihin oli aina menijöitä, mikä 
viestii innokkuudesta ja aktiivisuudesta. 
 
Virallisten tutortehtävien lisäksi 
suunnittelimme myös omaa ohjelmaa ja 
järjestimme salissa ryhmäytymishetkiä, 
joissa ensimmäisen vuoden opiskelijat 
kokoontuivat leikkimään ja seuraamaan 
järjestämäämme ohjelmaa. Hauskaa 
oli, vaikka kaikki ei aina mennytkään 
suunnitelmien mukaan. 
 

TUTOR-TOIMINTA  

Tutorvuosi päättyi päiväreissulla Tallinnaan. 
Söimme yhdessä brunssin ja käytimme 
menomatkan yhdessä keskustellessamme 
ja antaessamme palautetta kuluneesta 
vuodesta. Kävi ilmi, että vuosi oli ollut 
kaikilla onnistunut ja ylittänyt odotukset. 
Tallinnassa oli muutama tunti aikaa kierrellä 
ja käydä ostoksilla. Paluumatkalla vietimme 
yhdessä aikaa ja moni uskaltautui jopa 
laulamaan karaokea. Kotiin palatessamme 
tunnelmat olivat hyvät, mutta haikeat, koska 
tutortoiminta oli tullut päätökseen. 
 
Uskon voivani puhua kaikkien tutoreiden 
puolesta sanoessani, että tutorvuosi oli 
onnistunut. Tutustuin uusiin ihmisiin, joista 

tuli minulle tärkeitä. Porukkamme oli 
toimiva, kaikki otettiin huomioon ja yhtä 
pidettiin myös vastoinkäymisten hetkellä. 
Hauskanpidon ja uusien ystävien lisäksi 
opin paljon uutta ryhmätyöskentelystä, 
tapahtumien ja leikkien suunnittelusta ja 
esiintymistaidoista.  Olen kiitollinen ja 
iloinen siitä, että hain ja pääsin tutoriksi, 
enkä vaihtaisi pois hetkeäkään. 
 

 Sonja Parisaari 16A 
 

Tutorit 2017      kuva: Marjut Lindquist
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Tunne työ, 
suunnittele ura

Kaitaan lukio on yksi yhdeksästä 
espoolaislukiosta, jotka ovat 
mukana kolmivuotisessa (2017-
2020), valtakunnallisessa Tunne työ, 
suunnittele ura -hankkeessa. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää lukiokoulutukseen 
työelämäyhteistyön malli, jossa opetus- 
ja ohjaushenkilöstö tukee opiskelijoiden 
oppimista työelämälähtöisesti siten, että 
opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat.  
Espoon kaupungin lisäksi hankkeessa 
ovat mukana Helsinki, Vantaa, Lahti, 
Lappeenranta, Perho liiketalousopisto, 
Saimaa AMK ja Nuori yrittäjyys ry. Hanke on 
EU-rahoitteinen.

Oppilaitokset kehittävät työelämä- ja 
lukiolaisten urasuunnittelulähtöistä 
toimintaa yhdessä ja erikseen. Hyviä 
käytäntöjä jaetaan hankkeen sähköisissä 
ympäristöissä ja yhteisissä tapaamisissa. 
Monissa lukioissa on jo käytössä esimerkiksi 
ammattien aamupäivä, jolloin vaikkapa 
opiskelijoiden vanhemmista muutamat 
tulevat kertomaan omasta työstään ja 

nykyisestä työelämästä. Tämä on 
esimerkki hyvästä käytännöstä, 
jonka voisimme ottaa käyttöön 
myös Kaitaalla. Yhdessä 
suunnittelusta esimerkkinä 
käy #kesäksitöihin-tapahtuma. 
Espoon hankkeessa mukana olevat 

lukiot järjestivät tapahtuman Tapiolan 
kulttuurikeskuksessa maaliskuussa 2018 
lukion kakkosille. Aktiivisia kaitaalaisia oli 
myös mukana järjestämässä tapahtumaa. 
Ensi vuonna pyrimme Espoon tasolla luomaan 
aineenopettajille lisää mahdollisuuksia saada 
kontakteja oman alansa työelämään.

Kaitaalla on tänä lukuvuonna kehitetty 
hankkeen tiimoilta muun muassa OP2-
kurssia nimenomaan työelämälähtöisyyden 
ja opiskelijoiden urasuunnitelmien 
vahvistamisen kannalta. Tämä on näkynyt 
käytännössä muun muassa työelämäaiheisina 
pienryhminä ja kurssin vierailijaluentojen 
sisällöissä. Lisäksi Kaitaan alumnitoimintaa 
on pyritty kehittämään edelleen muun 
muassa alumnien Facebook-ryhmää 
aktivoimalla ja alumneja aktiivisesti 
tavoittelemalla. 

On aina hienoa saada vanhoja 
kaitaalaisia paikan päälle kertomaan 
nykyisille opiskelijoille omasta polustaan. 
Tulevaisuuden visioissa siintääkin myös 
alumnipäivä: päivä, jolloin nimenomaan 
alumnit pääsevät kertomaan jatko-
opinnoistaan. Uutuutena Kaitaalla 
järjestetään nyt keväällä alkava 
kesätyökurssi, jonka pohjalta syksyllä 
on tarkoitus järjestää lukiolaisten 
kesätyöpaikkoja esittelevät kesätyömessut.

Hanke on kolmivuotinen ja monia 
kehittämiskokeiluja on vielä suunnitteilla. 
Parhaimmat työelämälähtöiset käytännöt 
on tarkoitus juurruttaa lukion toimintaan 
pysyvästi.

Emilia Teinonen, hankkeen 
asiantuntijaopettaja ja Kaitaan ja Olarin 

lukion opinto-ohjaaja

Pelihahmo, 3D KURSSI, Laura Kömäräinen 2018 
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Hannusjärvi-projekti

Biologian kurssilaiset jalkautuivat 
keväällä ja syksyllä tutkimaan koulun 
viereisen Hannusjärven ja sen ympäristön 
tilaa. Projekti mahdollistui Hannusjärven 
suojeluyhdistyksen otettua yhteyttä 
lukioomme, ja kyseltyä  mahdollisuudesta 
toimia yhteistyössä lukion kanssajärven 
suojelemiseksi. Tartuimme mahdollisuuteen 
innolla! 

BI2-ja BI6-ryhmien opiskelijat kävivätkin 
keväällä ja syksyllä yhdistyksen pj:n Jarmo 
Lehtelän mailla Hannusjärven rannassa ja 
sen laskuojan luona ottamassa vesinäytteitä. 
Näistä selvitettiin planktonin määrää ja 
lajistoa sekä veden kemiallisia  (mm. 
typpi- ja fosforipitoisuudet)ja fysikaalisia 
ominaisuuksia (pH, lämpötila). Vertasimme 
näitä kaupungin ja suojelyhdistyksen 
toimesta aiempina vuosina otettuihin 
näytteisiin.  

Kaiken kruununa osa opiskelijoista 
pääsi mukaan järven hoitokalastukseen 
sekä saalismäärän laskemiseen. Helsingin 
yliopiston vanhat tutkimuskäyttöön 
tarkoitetut verkot ja katiskat laskettiin 
järveen, ja seuraavana päivänä ne käytiin 
kokemassa. Kurssilaisille konkretisoitui 
rehevöityneen järven todellisuus: Saaliina 
oli moni satoja särkiä ja ahvenia – jotka 
sitten alueen kehitysvammakodin asukkaat 
kuljettivat Korkeasaareen kuuttien muonaksi! 
Toivottavasti yhteistyömme Hannusjärven 
suojeluyhdistyksen kanssa jatkuu!

Taiju Suontausta

Itämeren ekologiaa 
-kurssi Tvärminnen 
eläintieteellisellä 

asemalla

Toukokuussa 2017 järjestimme perinteisen 
Itämeren ekologiaa -kurssin Helsingin 
yliopiston eläintieteellisellä asemalla. 
Asema sijaitsee Hankoniemellä Tvärminnessä 
aivan meren rannassa ja Saaristomeren 
kansallispuiston kupeessa. Keli oli upea, 
joten ulkona tehtävät ekologiset tutkimukset 
sujuivat erityisen mukavasti. Opiskelijat 
saapuivat aamuvarhaisella omilla autoillaan 
paikalle, ja nautimmekin aamiaista aseman 
mereisessä ruokalassa jo yhdeksän aikaan 
aamulla. Perjantain pääohjemanamme 
oli lähteä Saduria-näytteenottoaluksella 
mittaamaan veden ominaisuuksia, esim. 
lämpötilakerrostuneisuutta, sekä ottaa 
näytteitä planktonista ja hapettomasta 
pohjamudasta kahdesta. Loppuillan 
huuhdoimme mudasta eläimiä esille, ja 
pääsimme vertailemaan kahden eri pisteen 
eliöstöä toisiinsa. 

Seuraavana päivänä vuorossa oli 
souturetki naapurisaareen Halsholmeniin 
rakkoleväkasvustojen eliöstöä tutkimaan. 
Kaikki pääsivät soutaen perille ja 
vielä poiskin ilman pulahdusta veteen! 
Haravoimme saaressa useista paikoista 
kauniin kalliosaaren rantaveden 
rakkoleväkasvustoja, ja etsimme näistä 
erilaisia eliöitä saaveihin. Luokittelimme 
eliöt ja selvittelimme summittaisia 
määriä. Pois lähtiessämme näimme useita 
rantakäärmeitä lekottelemassa kuivissa 
kaislakasoissa.

Lounaan jälkeen aloittelimme 
keräämiemme tutkimusaineistojen 
analysointia kurssilabrassa, ja illalla vuorossa 
oli saunomista rantasaunassa, iltapalaa sekä 
tikkupullan paistamista.

Sunnuntai herkullisen aamiaisen jälkeen 
ajomme Högholmenin upealle rannalle, 
ja kiipesimme saareen korkeille kallioille 
kiikaroimaan lintuja. Pidimme korkeimmalla 
kohdalla myös ikimuistettavan kahvitauon. 
Lajistoa löytyi kuoveista merikotkiin 
asti! Iltapäivällä sujui kurssiposterien 
viimeistelyssä, jonka jälkeen esittelimme 
tuloksemme ryhmälle.

Upeat opiskelijat, kaunis paikka ja 
aurinkoinen kevätkeli takasivat onnistuneen 
kurssin!

Taiju Suontausta 

Kaitaan luontopäivä 19.5.2017

Kaitaan kouluyhteisö vietti keväistä 
luonto- ja pihapäivää 19.5.2017 upeassa 
säässä Hanikan luontopolulla sekä koulumme 
vehreästä pihasta nauttien. Luontopäivässä 
yhdistyi monta keskeistä kouluillemme 
tärkeää teemaa luonnon lisäksi: Unicef ja 
liikunta yhteisöllisyyttä unohtamatta. Päivä 
alkoi Unicef-vieraan lyhyellä esityksellä 
salissa, jonka jälkeen lähdimme Unicef-
kävelyn merkeissä kuntoa kohottavalle 
7 km lenkille kohti Hanikkaa. Hanikan 
luontopolulla etenimme rastilta toiselle 
hämmästyttävän monipuolisesta luonnosta 
nauttien. Alkumatkasta unohdimme 
lukuvuoden uurastuksen kevään kukkiviin 

kasvilajeihin syventyen, ja kuljimme 
pitkospuilla tervaleppäkorven hämyssä 
Kaitaan ruovikon laidalle. Tällä rastilla 
kiipesimme lintutorniin tarkkailemaan 
lintujen soidinta. Matka eteni kesäisen 
rantakallion maisemiin. Täydellisen 
aurinkoisen hetken rikkoi vain pohdinta 
muoviroskasta, jota onneksemme ei 
paljoakaan tuolla rannalla näkynyt! 
Seuraavaksi maagisen aarniometsän 
uumeniin, mutta hetkessä löysimmekin 
itsemme jo samoilemasta kallioisesta 
kangasmetsästä! Pientä fyysistä rasitusta ja 
voitto kotiin! Pääsimme korkeille Hanikan 
mäntykallioille, muinaismuistomerkin äärelle 
uppoutumaan kimalaisten elämään. Upeat 
maisemat olivat houkuttaneet jo muinaiset 
espoolaiset huipulle – onnekseen heidän 
aikanaan kimalaiset saivat elää rauhassa, 
toisin kuin tänä päivänä. Kulkemista 
Espoon upeimmilla silokallioilla – ja kaiken 
kruunasi kaunis pieni räme. Suontuoksua 
hengitettyämme tulimme viimeiselle rastille, 
otimme Unicef-selfiet ryhmästämme, ja 
matkasimme koululle. 

 Luonnon rauha vaihtui iloiseen 
yhdessäoloon koulun piha-alueilla 
ja kentällä. Pelailimme tutorien ja 
oppilaskunnan ohjaamina futista, 
petanqueta, rantalentistä… ja nautimme 
olostamme sekä pihagrillin palveluista 
piknikillä! Näppärät grillimestarit loihtivat 
grillimakkaraa ja salaattia. Aurinko paistoi – 
oli kesäisen lämmintä! 

Elämän kevät …päätimme tehdä tästä 
Kaitaan perinteen! 

Taiju Suontausta
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Hannusjärvellä 25.5.2018 opiskelijat keräsivät Hannusjärvi -projektiin liittyen vesi- ja 
kalanäytteet. Mittaukset suoritettiin Hannusjärven suojeluyhdistyksen puheenjohtajan 
Jarmo Lehtelän pihapiirissä.  Yläkuvassa: Maija Montonen ja Anti Pähklamäe nostamassa 
verkkoja.

Kaitaamo - 
yhteisöllisyyttä 

Kaitaalla

Kaitaan lukio on ollut lukuvuonna 2017-
2018 mukana Nuorten mielenterveysseura 
– Yeesi ry:n Yeesaamo-projektissa, jossa 
oppilaitokseen on perustettu opiskelijoiden 
olohuone. Kaitaalla tämä olohuone sai 
nimekseen Kaitaamo. Projektin tavoitteena 
on ollut innostaa opiskeluyhteisöä 
mielenterveyden edistämiseen sekä 
parantaa oppilaitoksen yhteisöllisyyttä sekä 
viihtyisyyttä. Lisäksi tavoitteena on ollut 
lisätä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia 
oppilaitoksen arjessa.

Tänä vuonna Kaitaamo-toiminnassa on ollut 
mukana neljä 2. vuosikurssin opiskelijaa ja 
kuusi 1. vuosikurssin opiskelijaa. Kaitaamo-
piste asettui 2. siiven yläaulaan, joka 
muokattiin opiskelijoiden ideoiden pohjalta 
viihtyisämmäksi: käyttämättöminä olleet 

lokerot ovat saaneet väistyä sohvien, Fatboy-
säkkituolien ja latauspisteen tieltä.

Kaitaamossa on järjestetty lukuvuoden 
aikana erilaisia teemapäiviä mm. avajaiset, 
Halloween, pikkujoulut, ystävänpäivän 
kahvitusta, ystävänpäiväviestiradiota... 
Kaikki toiminta on ollut opiskelijoiden 
itsensä ideoimaa. Vastaanotto on ollut 
hyvä ja palaute positiivista. Tästä on hyvä 
kehittää yhteisöllistä toimintaa edelleen ensi 
lukuvuonna!

Emilia Teinonen (opinto-ohjaaja) - Kaitaamo-
porukan ohjaaja 
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Lukion opiskelijat lukuvuonna 
2017-2018

LUKION OPISKELIJAT 
LUKUVUONNA 2017-2018
Opiskelijoita lukuvuoden 
alussa: 369
Lukuvuoden 
aikanaeronneita:  15
Päättötodistuksen saaneita: 
 16        

17 A ro Anna-Maija Mäkinen

Ahonen Otso
Erkinharju Santeri
Grundström Samu
Himberg Tuomas
Huopalainen Jyri
Kanerva Kaisa
Kauppinen Ilari
Koskinen Tuulia
Kovanen Christian
Lemberg Jere
Loose Kevin
Mäki Joel
Oben Vera
Peltola Aaro
Saarinen Milla
Sarkki Ilari
Takkunen Cristian
Tuokko Ilmari
Turunen Pinja
Vartiainen Malla
Vuola Tiina
Wasastjerna Sonja
Ylönen Hanna
Åkerlund Jenna

Eronneet:
Nisukangas Nea 29.9.2017

17 B ro Vesa Kuronen

Alava Eemil
Helin Sani
Jalonen Rasmus
Jussila Eevertti
Juurikka Jasmin
Karme Joona
Karpenko Vladimir
Long Yunzhi
Malkki Sanni
Mertanen Juho
Mukkula Arttu
Niskanen Vera
Ollila Pinja
Ovseenko Stefan
Papinkivi Milja
Patiag Jerizh
Rannanmäki Pyry
Rautiainen Iris-Sofia
Ryky Emma
Saarinen Erik
Sidorov Dmitrii
Tarmenok Viktoria
Tunkkari Niklas
Virtanen Ato
Viteritti Leo

Eronneet: 
Miettinen Ilona 29.9.2017

17 C ro Katri Tuloisela

Arbelius Petra
Ding Tomi
Hiltunen Isla
Ketonen Aurora
Lehtonen Aino
Miettinen Pilvi
Nurminen Nelli
Puukko Anton
Pähklamäe Anri
Rajakallio Väinö
Rauvanlahti Emilia
Räsänen Maria-Melina
Sarja Mikael

Seker Merwine
Sinkkonen Linda
Soini Eveliina
Säisä Marcello
Söderman Robert
Tiesmäki Jonna
Tuppurainen Zuzana
Virtanen Veera

Eronneet:
Relander Ida 6.9.2017

17 D ro Riitta Tuovinen

Aalto Aino-Maria
Aho Tomi
Al-Seiab Mostafa
De Blas Ira
Elopuro Riku
Jokinen Otto
Kantell Juho
Karlsson Alexandra
Kivi Helmi
Kyntäjä Arttu
Lappalainen Lassi
Lehtivaara Antti
Makkonen Iikka
Martikainen Paul
Paavilainen Paula
Paul Merchan Jemima
Petrosino Mirco
Pitkänen Matias
Räsänen Minni
Salmi Samuel
Shabani Donika
Shabani Donjeta
Soronen Dominic
Viljakainen Aino
Virtanen Teemu

17 E ro Eevamaija Roininen

Hakkarainen Lumi
Holmberg Rasmus
Honka Lukas

Kariluoto Erika
Kokko Santtu
Le Henna
Lemmetyinen Luka
Li Jinjin
Louhija Tom
Manninen Mette
Mannonen Ida
Montonen Maija
Määttä Melissa
Nuojua Riku
Peltonen Wilja
Peussa Joonas
Potrykus Hans
Päivärinta Tiitus
Reunanen Viljo
Rinne Elias
Ruopsa Oona
Saksi Kaarlo
Samuel Daniel
Sartmaroeng Wannapa
Tolvanen Henri

16 A ro Juha Ruotsalainen

Aho Anna
Blom Kasper
Castrén Casper
Eronen Kiia
Granqvist Emilia
Hed Anna
Heikkilä Laura
Isojärvi Kaapo
Johansson Juho
Kiviniitty Sinna
Korhonen Lauri
Kupiainen Hannes
Kuula Max
Laitinen Karin
Lehessalo Eetu
Lundström Niki
Muukkonen Petteri
Nygrén Tuukka
Ollila Sofia
Parisaari Sonja
Perälä Santeri
Rantonen Emil
Salminen Jooa
Santasalo Marisa
Sjöberg Marius
Toimela Silja
Uusitalo Karoliina

Vlachopoulos Andreas
Waaralinna Jenna
Wilén Wilma
Yang Ali

Eronneet:
Hakakorpi Henrik 8.9.2017

16 B ro Anna Kuusikko

Ahmed Abdimalik
Aho Marcus
Aps Marten
Backlund Henrik
Bergholm Rasmus
Elovirta Eero
Falck Anniina
Grönroos Anton
Hanhimäki Inka
Harjunpää Santeri
Hopponen Sanja
Hämäläinen Ilmari
Hämäläinen Salomon
Itkonen Valtteri
Kaiser Celinda
Kare Leevi
Karttunen Telma
Koivunen Pihla
Kull Rasmus
Kurunsaari Aleksi
Meriläinen Jonne
Mohammed Arhaim Jusur
Mustonen Onni
Muttilainen Siru
Nuotio Leo
Ojala Jussi
Pard Kasper
Pekkarinen Joonatan
Piira Jussi
Shuaib Nasir
Tieksola Venla
Vasileva Nadja

16 C ro Heljä Renfors

Amin Helin
August Alvar
Darth Kia
Haapala Markus
Haapanen Roosa
Halme Antto

Ilisson Heinrich
Jurtsenko Jelizaveta
Kontio Kiia
Lima Oliveira Santos Bruna
Paakkunainen Laura
Paloranta Wilma
Puskala Minttu
Reen Sonja
Salo Siiri
Seppälä Heini
Tuominen Hanna
Viikari Emma
Äyhynmäki Säde
 
Eronneet:
Siiriäinen Nella 7.8.2017

16 D ro Erkki Heikkilä-
Kyyhkynen

Fagerström Mona
Gül Emre
Hentula Taneli
Hiekka Jonathan
Jokinen Rene
Jääsvuo Isabella
Katsidonis Stefanos
Kopra Jimi
Korppila Ada
Kouti Miika
Lagerbohm Giitta
Lehtinen Mikael
Lindblad Max
Mäenpää Miiro
Nordquist Juho
Nuotio Kalle
Näkki Kira
Oksanen Atte
Opas Lukas
Rappe Oskar
Rojas Pablo
Sarén Saku
Sorri Laura
Teikko Silvia
Tiainen Sami
Tilli Peter
Valkonen Jami
Vastela Timo
Vesanto Jaakko
Viitanen Priscilla
Yli-Jaskari Elina
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Eronneet:
Balk Joel 22.6.2017
Hongisto Jere 6.11.2017

15 A ro Jouko Virtanen

Aaltonen Heikki
Aho Eemil
Airaksela Saga
Hardy Eric
Harju-Jeanty Oscar
Heikkilä Eemil
Järvimäki Niklas
Kasanen Niilo
Kujala Jere
Laaksonen Tuomas
Labbart Veeti
Laukkanen Milla
Lemberg Jasmin
Lindfors Mikael
Lodewijks Mira
Mäkelä Joonas
Nisula Kaisa
Partanen Joona
Raassina Felix
Ranta Ville
Riilas Kim
Sainio Santeri
Saloranta Eemil
Sandin Julia
Sidoroff Sami
Soini Silja
Sundström Juliaana
Viinanen Timi

Eronneet:
Kenias Veikka 13.6.2017

15 B ro Matti Tapio

Ahonen Aleksi
Anckar Niko
Apajalahti Oskari
Hamari Linda
Hynninen Jonna
Jokinen Jade
Jääskeläinen Joonatan
Katajamäki Enni
Koivula Ville
Mattila Henri
Munter Ville
Penttinen Nikita

Povenius Tuukka
Rantala Arttu
Salovaara Teemu
Savonlahti Julius
Sivonen Joonas
Syrjänen Jeppe
Taimela Anttoni
Tuomela Jesse
Turkkelin Lotta
Tynkkynen Roosa
Vainiola Emma
Varis Akseli
Veikkola Oskar
Virtanen Amanda-Sofia

15 C ro Leena Taimela-
Helenius

Brooker Troy
Heikura Johanna
Kämäräinen Laura
Mannermaa 
Matilda
Nietola Sofia
Oksanen Lauri
Puukko Saulus
Ratalahti Aino
Råback Elisa
Saari Tuomas
Säkkinen Sanni
Teikko Claudia
Vikholm Roosa
Vänttinen Salla

Eronneet:
Alhine Zahraa 
1.12.2017
Piili Elina 
28.8.2017
Wegelius Joel 
17.11.2017

15 D ro Aleksanteri Suvioja

Arponen Aku
Heldan Janne
Hovi Jesse
Jokinen Lauri
Koskinen Tony
Kotka Rasmus
Kuusela Aleksi
Källi Jaanus

Laaksonen Otso
Lahtinen Heini
Mustonen Tiila
Palin Lauri
Pasurinen Samuli
Pehkonen Katariina
Pulliainen Jiri
Rae Santtu
Rinta-Uppa Robert
Saario Laura
Sallantaus Joni
Schildt Nea
Tamminen Minna
Thomasson Tia-Tuulia
Tuokko Helmer
Turtiainen Jenna

Vehmas Otto
Vertanen Valtteri
Vuorinen Lassi
Wiikeri Helmi
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14 A  ro Harri Henttonen

Adan Igraan
Amiri Seda
Anttinen Fanny
Çalisiyor Nicolas
Dezdji Nezhad Bita
Heiskanen Markus
Jaskari Elias
Jokinen Hannele
Kautto Veikko
Lehikoinen Jyri
Luoma-Kyyny Aku
Meckelborg Marco
Mikkola Mathilda
Nieminen Petteri
Nurmi Mikko
Pulkkinen Nea
Räsänen Inga

Siipivirta Santeri
Storm Valter
Varama Moritz
Vuciterna Rinor

14 B ro Marjut Lindqvist

Ahlstedt Patrik
Auvinen Joona
Gerolimos Fotios
Glad Henna
Joki Emma
Jokinen Elina
Kaipiainen Elisabeth
Kaiser Richard
Kauhanen Samuli
Lahtinen Liina
Lasarenko Lilja

Lipsunen Jere
Loikkanen Viktoria
Norring Tomi
Pesonen Konsta
Pylvinen Elina
Viitala Tuure

Eronneet:
Bergqvist Tuuli 11.8.2017
Eronen Roope 31.7.2017
Groundstroem Janina 
31.7.2017
Keijonen Oskari 31.7.2017

Emilian ja Mikaelin yhteistyötä KU1-kurssilla
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Stipendejä lahjoittaneet: ABB Oy, Espoon-
lahden srk ja Soukan Apteekki ja autokoulu 
Safiiri

Kaitaan Kannukset - Reino I.V. Nieminen 
-stipendi: 

Laura Saario 15D

Kaitaan koulun ja lukion senioriopettajien 
stipendi:  

Katariina Pehkonen 15D

Koti ja koulu-yhdistyksen stipendit:  

Jinjin Li 17E

Rasmus Kull 16B

Linda Hamari 15B

Lukion oppilaskunnan stipendi:    

Jasmin Lemberg 15A

Taidestipendi:  

Sanni Säkkinen 15 C  

Tsemppari-stipendi:  

Gerolimos Fotios 14B

 
 
 
 
 

LUKION STIPENDIT 2017-2018

SYKSYLLÄ 2017

Taidetarvikestipendi 

Nea Pulkkinen

Matematiikka, lyhyt 

Veikko Kautto

Englanti  

Aku Luoma-Kyyny

KEVÄLLÄ 2017

Mielenmaisema, Sonja Reen 16C

Ainekohtaiset stipendit 

Äidinkieli               Helmi Wiikeri  15D

Englanti                 Oskari Apjalahti 15B

Ruotsi, pitkä          Minna Tamminen 15D

Ruotsi, keskipitkä Henna Glad 14B

Fysiikka/ABB oy    Joonatan Jääskeläinen 15B

Kemia                 Oskari Apajalahti 15B

Yhteiskuntaoppi     Tuomas Laaksonen 15A

Psykologia             Silja Soini 15A 

Biologia                 Laura Saario 15D

Maantieto              Laura Saario 15D

Matematiikka, pitkä  Oskari Apajalahti 15B

Matematiikka, lyhyt  Laura Saario 15D

Uskonto  Salla Vänttinen 15C

Musiikki  Kaisa Nisula 15A

Autokoulu Safiiri: 

Johanna Heikura 15C

Pohjola Norden –kirjastipendi

Aino Viljakainen 17D

SanomaPro: Precis kurssi 4 digikirja 

Santtu Kokko 17E, Zuzana Tuppurainen 17E, 
Maija Montonen 17E, Wannapa Sartamroeng 
17E, Hanna Ylönen 17A, Ilari Sarkki 17A

Svenska nu -kirjastipendit

Minna Tamminen 15D, Henna Glad 14B, Matil-
da Mannermaa 15C, Rasmus Kotka 15D 

Finnlecturan -kirjastipendi 

Inne 4 -oppikirja 

Juho Kantell 17D

Luokkastipendit  

17A Otso Ahonen

17B Ato Virtanen

17C Maria-Melina Räsänen

17D Jemima Paul Merchán

17E Maija Montonen

16A  Wilma Wilén

16B  Jussi Ojala

16C  Minttu Puskala

16D  Peter Tilli
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Kaitaan lukion ylioppilaat 2017-2018

SYKSYLLÄ 2017  

(16)

Adan Igraan

Ahlstedt Patrik

Çalisiyor Nicolas

Dezdji Nezhad Bita

Heiskanen Markus

Jaskari Elias

Jokinen Elina

Kautto Veikko

Luoma-Kyyny Aku

Meckelborg Marco

Mikkola Mathilda

Nurmi Mikko

Pulkkinen Nea

Räsänen Inga

Siipivirta Santeri

Storm Valter

KEVÄÄLLÄ 2018 

(82)

Aaltonen Heikki

Aho Eemil

Ahonen Aleksi

Airaksela Saga

Anckar Niko

Anttinen Fanny

Apajalahti Oskari

Gerolimos Fotios

Glad Henna

Hamari Linda

Hardy Eric

Harju-Jeanty Oscar

Heikkilä Eemil

Heikura Johanna

Hovi Jesse

Jokinen Hannele

Jokinen Lauri

Järvimäki Niklas

Jääskeläinen Joonatan

Kaipiainen Elisabeth

Kasanen Niilo

Katajamäki Enni

Koivula Ville

Koskinen Tony

Kotka Rasmus

Kujala Jere

Källi Jaanus

Kämäräinen Laura

Laaksonen Otso

Laaksonen Tuomas

Labbart Veeti

Lahtinen Heini

Lahtinen Liina

Laukkanen Milla

Lehikoinen Jyri

Lemberg Jasmin

Lodewijks Mira

Mannermaa Matilda

Mattila Henri

Mustonen Tiila

Nisula Kaisa

Palin Lauri

Partanen Joona

Pehkonen Katariina

Pesonen Konsta

Raassina Felix

Rae Santtu

Ranta Ville

Rantala Arttu

Ratalahti Aino

Riilas Kim

Rinta-Uppa Robert

Saari Tuomas

Saario Laura

Sainio Santeri

Sallantaus Joni

Salovaara Teemu

Sandin Julia

Savonlahti Julius

Schildt Nea

Sidoroff Sami

Sivonen Joonas

Soini Silja

Sundström Juliaana

Syrjänen Jeppe

Säkkinen Sanni

Taimela Anttoni

Tamminen Minna

Teikko Claudia

Thomasson Tia-Tuulia

Tuomela Jesse

Turkkelin Lotta

Turtiainen Jenna

Varama Moritz

Vehmas Otto

Vertanen Valtteri

Viinanen Timi

Vikholm Roosa

Vuciterna Rinor

Vuorinen Lassi

Vänttinen Salla

Wiikeri Helmi

82 + 16 eli 98
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Kaitaan lukion ja koulun opetushenkilöstö ja 
toimihenkilöt lukuvuonna 2017-2018

Alaranta Teemu (2013) fysiikka, kemia, 
matematiikka
Annala Maria (2015) kuvataide
Auvinen Terhi (2002) koulunkäyntiavustaja
Eerola Helena (2001) musiikki
Grönholm-Hara Kristiina (2010) ruotsi, 
englanti
Haavisto Tuula (1994) kotitalous, terveystieto
Hartikka Tanja (2018) erityisopetus
Heikkilä-Kyyhkynen Erkki (1997) englanti, 
espanja, ranska 
Henttonen Harri (2000) lukion rehtori, 
oppilaanohjaus, historia ja yhteiskuntaoppi
Hiljama Suvi (1997) tekstiilityö
Hirvinen Kaisa (2018) ruotsi, englanti
Holttinen Salla (2017) laaja-alainen 
erityisopetus
Huhtanen Saara (2014) laaja-alainen 
erityisopetus
Ihanainen Maija (2017) ruotsi, englanti
Jokela Matti (2017) yläkoulun vs. rehtori
Kailasalo Kaisa (1996) matematiikka, fysiikka
Kankkunen Marko (2005) erityisopetus
Kiikka Daniel (2017) liikunta, terveystieto
Kiviluoto Sini (2018) opinto-ohjaus
Kokkonen Hanna (2016) äidinkieli ja 
kirjallisuus
Kormi Eija (1991) liikunta
Kuittinen Raija (1993) kotitalous
Kuronen Vesa (2002) filosofia, historia, 
yhteiskuntaoppi 
Kuusikko Anna (2012) englanti, ruotsi
Kuusisto Tero (2015) erityisluokanopettaja
Laakso Tytti (2017) opinto-ohjaus
Lappalainen Anne (2017) opinto-ohjaus
Lindqvist Marjut (2007) opinto-ohjaus
Lindroos Minna (2018) ruotsi, englanti 
Luoma Niina (2017) kuvataide
Löfman Minna (1997) englanti
Malila Tuula (2002) äidinkieli ja kirjallisuus
Mickelsson Ritva (2014) yläkoulun rehtori 
Miettinen Merja (1984) matematiikka, 
fysiikka, kemia
Mäkinen Anna-Maija (1999) ruotsi, saksa, 
englanti

Nygård Johanna (2009) matematiikka, fysiikka
Perenius Päivi (2008) lukio erityisopetus
Pohjanmies Kukka (2016) biologia, maantiede
Puustinen Marjukka (2015) erityisopetus
Pyulze Ariadna (2017) kieli- ja kulttuuriryhmien 
opetus 
Renfors Heljä (1991) kuvataide
Riikilä Hanna (2012) koulunkäyntiavustaja, 
lisäopetuksen ryhmänohjaus
Roininen Eevamaija (2012) englanti, saksa
Romppanen Heidi (2018) opinto-ohjaus
Ruotsalainen Juha (1997) lukion apulaisrehtori, 
ruotsi, saksa
Rytkönen Anna (2010) biologia, kemia, 
maantieto
Skrijelj Meeri (2013) kieli- ja kulttuuriryhmien 
opetus
Snell Jari (2008) liikunta
Suontausta Tarjaleena (2009) biologia, 
maantiede
Suvioja Aleksanteri (2011) historia, 
yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto
Söderlund Marja (1990) valokuvaus
Taimela-Helenius Leena (1986) äidinkieli ja 
kirjallisuus
Talstila Minna (2017) suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus
Talvitie Timo (2009) matematiikka, 
tietotekniikka
Tammi Riina (2006) historia, yhteiskuntaoppi
Tapio Matti (1995) matematiikka, tietotekniikka
Tuloisela Katri (1997) saksa, äidinkieli ja 
kirjallisuus 
Tuovinen Riitta (1992) uskonto, psykologia
Vainionpää Erkki (1988) koulun apulaisrehtori, 
uskonto, etiikka, historia
Vanhatalo Leila (2016) resurssiopetus
Vikman Anni (2002) koulunkäyntiavustaja
Virta Sami (2016) tekninen työ
Virtanen Heini (2017) kemia, matematiikka 
Virtanen Jouko (2000) matematiikka, fysiikka
Voltti Veikko (2007) opinto-ohjaus 
Yli-Hukkala Sissi (2003) äidinkieli ja kirjallisuus

Koulun ylläpitäjä: Espoon kaupunki

Valtioneuvosto on 28.4.1966 myöntänyt perustamisluvan syyslukukauden 1966 
alusta lukien.

Koulurakennuksen valmistumisvuosi: 1970

Jatkuva valtionapu myönnetty 1.1.1974 alkaen

Oikeus päästää oppilaita korkeakouluihin jatkuvasti on annettu 7.3.1975.

Opetusministeriön nimeämä UNESCO-koulu (Associated Schools Project in 
Education for International Understanding and Peace) 1975.

Hakanpää Silja, koululääkäri

Hannukkala Kirsi, koulupsykologi

Hietanen Pirketta, lukiopsykologi

Huisman Tuija, lukiokuraattori

Luttinen Hanna-Riikka, 
terveydenhoitaja

Moisio Jaana, koulusihteeri (yläkoulu)

Murto Pertti, vahtimestari

Seppälä Berit, koulusihteeri (lukio)

Stenvall Judith, ruokapalveluesimies 
(Espoo Catering Oy)

Valkjärvi Jaana, koulukuraattori

                       
Kiinteistönhuolto: RTK Oy

Koulutilojen siivous: Jaslec Oy

Toimihenkilöt

Omakuva 2018, Marcello Säisä



Heinrich Ilisson 2018
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