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Kulunut lukuvuosi on ollut työntäyteinen, 
tuloksekas ja lopulta hyvin yllätykselli-
nen, kun lukuvuoden lähiopetus loppui 
maaliskuussa koronaepidemian vuoksi. 
Yhtäkkinen siirtyminen etäopetukseen 
oli vaativa operaatio sekä opettajille 
että opiskelijoille. Aikaa suunnittelulle 
ei juurikaan jäänyt, vaan siirtymä oli 
toteutettava yhden viikonlopun aikana. 
Tästä huolimatta etäopetus ja -opiskelu 
sujuivat hämmästyttävän hyvin. Onneksi 
sekä opettajien että opiskelijoiden di-
gitaalinen osaaminen oli jo ennestään 
hyvällä tasolla ja etäopetuksessa saa-
tettiin keskittyä tärkeimpään eli hyvään 
oppimiseen.

Kaitaan lukiossa opiskeli lukuvuoden al-
kaessa 410 opiskelijaa ja heidän lisäk-
seen oli opettajia ja muuta henkilökun-
taa yhteensä 35 henkilöä. Lukuvuoden 
aikana vakinaisten opettajien määrä 
kasvoi kolmella, kun lukion koon kasva-
essa rekrytoitiin uusia opettajia virkoihin. 
Samalla kun uudet opettajat aloittavat 
työuransa Kaitaan lukiossa, päättyy lu-
kiossamme myös yksi harvinaisen pitkä 
työura. Lukiomme matematiikan lehtori 
Merja Miettinen jää ansaitulle eläkkeel-
le työskenneltyään opettajana Espoon 
kaupungin palveluksessa 39 vuotta, 
joista Kaitaan koulussa ja lukiossa 37 

OPPIMINEN JA KEHITYSTYÖ JATKUIVAT 
POIKKEUSTILASTA HUOLIMATTA

vuotta. Merjan työuraan kuuluvat vuodet 
peruskoulussa, jakso yläkoulun rehtorina 
ja lopuksi lukion lehtorina. Kiitän Merjaa 
lämpimästi koko työyhteisön puolesta 
mittavasta elämäntyöstä matematiikan 
opettajana ja toivotan vireitä eläkepäi-
viä. 

Lukiokoulutuksen onnistumista arvioidaan 
ylioppilastutkinnolla ja sen tuloksilla. Ku-
luvana vuonna Kaitaan lukiosta valmis-
tui 101 ylioppilasta, joista 13 syksyllä 
ja 88 keväällä. Kevään ylioppilaiden 
kirjoitusaikataulu meni uusiksi kesken 
kirjoitusten koronaepidemian vuoksi, 
kun reaalin kokeet järjestettiin viikkoa 
normaalia aiemmin. Ensimmäistä kertaa 
ylioppilastutkinnon historiassa tutkinnon 
kaikki kokeet järjestettiin kahden viikon 
aikana ja jälkimmäisellä tutkintoviikolla 
jokaisena arkipäivänä oli koe. Tilanne 
oli kokelaille haastava, mutta siitä huo-
limatta he suoriutuivat upeasti. Kaitaalle 
saatiin paljon erinomaisia tuloksia, jotka 
lämmittävät niin ylioppilaiden ja heidän 
läheistensä kuin opettajienkin mieliä. 

Lukuvuoden aikana olemme työskennel-
leet ryhmänohjauksen kehittämiseksi, lu-
ku- ja kirjoitustaidon edistämiseksi sekä 
korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön ke-
hittämiseksi. Ryhmänohjauksen kehittämi-
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nen näkyy opiskelijoille hyvin toteutettui-
na ryhmänohjaustuokioina sekä hyvänä 
lähiohjauksena ja huolenpitona lukio-
opintojen aikana. Luku- ja kirjoitustaidon 
edistämisessä tehtiin työtä aineryhmissä, 
ja tuloksena on muun muassa tietokirja-
diplomien luominen eri aineisiin. Myös 
korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä 
tehtiin aineryhmissä, ja se on monissa 
aineissa jo varsin pitkällä. Lukuvuoden 
aikana opettajat osallistuivat työelämä-
vierailuihin ja maaliskuussa järjestettiin 
jälleen ammattien aamupäivä, jossa 15 
eri alojen edustajaa kertoi oman työelä-
mätarinansa. Korkeakoulu- ja työelä-
mäyhteistyön kehittäminen jatkuu myös 
lukion osallistuessa Tunne työ 2.0 -hank-
keeseen seuraavien lukuvuosien aikana. 

Lukion kansainvälinen toiminta katkesi 
kevätlukukaudella koronaepidemian ai-
heuttamiin rajoituksiin. Tätä ennen ehdit-
tiin kuitenkin toteuttaa osa lukuvuodel-
le suunnitellusta toiminnasta. Elokuussa 
vastaanotimme jo perinteeksi muodos-
tuneen vierailun ystävyyskoulustamme 
Shanghaista. Marraskuussa lukion fy-
siikan opiskelijat tekivät opintomatkan 
hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Cerniin. 
Valitettavasti lukiomme opiskelijoiden 
kevääksi suunniteltu vastavierailu Shang-
haihin jouduttiin perumaan. Myös iloisten 
vaihto-opiskelijoiden, chileläisen Emilia 
Vergaran ja saksalaisen Emma Richterin, 
vaihtovuosi päättyi kesken maaliskuussa.

Lukuvuoden aikana on tehty paljon mie-

lenkiintoista yhteistyötä eri tahojen kans-
sa. Kuvataiteen opetuksessa opiskelijat 
suunnittelivat tulevan Finnoon keskuksen 
alle metroaseman yhteyteen rakenteil-
la olevaan alikulkukäytävään 40 met-
riä pitkän taideteoksen. Yhteistyössä 
Espoon kaupungin kanssa järjestetyn 
kurssin opettajina toimivat kuvataiteen 
lehtori Heljä Renfors ja osallisuusmuo-
toilija Niko Riepponen. Toinen hieno ku-
vataiteen yhteistyöhanke on lähialueen 
sähkökaappien koristaminen kuvataide-
töistä tehtävillä tarratulosteilla.

Lukion tulevaisuushanke, Matinkylän luki-
on toteutus, edistyi kuluvana lukuvuonna 
hitaasti. Valtuusto teki toukokuussa 2018 
päätöksen Matinkylään rakennettavas-
ta uudesta lukiosta sekä Kaitaan lukion 
toiminnan siirtymisestä näihin tiloihin. 
Lukiorakennuksen piti valmistua vuonna 
2022, mutta hanke on siirtynyt vuodella 
eteenpäin. Tätä kirjoitettaessa Matinky-
län lukion hankesuunnitelman on määrä 
tulla opetus- ja varhaiskasvatuslauta-
kunnan käsittelyyn kesäkuussa, joten ensi 
lukuvuosi lienee kulunutta vilkkaampi uu-
den lukion suunnittelussa.

Lukuvuoden päättyessä haluan kiittää 
opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa 
lukuvuoden aikana tehdystä ahkerasta 
työstä ja toivotan samalla oikein rentout-
tavaa ja virkistävää kesälomaa! 

Harri Henttonen 
rehtori
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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–

JOHTOKUNNAN 
PUHEENJOHTAJAT

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–

LUKION REHTORIT

KOULUN JA LUKION JOHTOKUNTA LUKUVUONNA 2019–2020

Varsinaiset jäsenet:

Virpi Huhtanen  pj

Laura Leisola  vpj

Sakari Kouti

Hanna Riikilä

Erkki Heikkilä-Kyyhkynen

Varajäsenet:

Karine Liger

Auri Lempinen

Eero Kling

Sami Virta

Vesa Kuronen

Opiskelija- ja Oppilasjäsenet:

Vera Oben (2019)

Ato Virtanen vara (2019)

Akseli Ala-Juusela (2020)

Robin Schwartz vara (2020)

Alinea Ruusunen

Elina Ding vara

Johtokunnan sihteereinä ja asiantuntijoina ovat toimineet rehtorit Erkki Vainionpää 
ja Harri Henttonen. Opiskelijajäsenet valitaan lukiosta kalenterivuodeksi ja oppilas-
jäsenet peruskoulusta lukuvuodeksi kerrallaan.
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Näin otsikoi lukiomme opiskelija Iina 
Kotilainen koulun joulukuiseen Vapis-
lehteen laatimansa lukutaidon hyötyjä 
monipuolisesti pohtivan tekstinsä. Viime 
vuosina on nostettu usein esiin huoli suo-
malaisten nuorten vähäisestä lukemises-
ta sekä luku- ja kirjoitustaidon kansain-
välisestikin poikkeuksellisen nopeasta 
heikkenemisestä. Tähän taistoon on myös 
Kaitaan lukio lähtenyt pitämällä kahden 
lukuvuoden ajan yhteisenä tavoitteena 
vahvistaa näitä opiskelijoiden taitoja. 

Oppitunneilla opiskelijat ovat pohtineet 
lukemisen merkitystä muun muassa mie-
likuvituksen kehittymiseen, sanavaraston 
laajenemiseen, yleissivistyksen kartutta-
miseen ja empatiakyvyn vahvistumiseen 
sekä viestintätaitojen vaikutusta esimer-
kiksi yhteydenpidon välineenä ja itsensä 
ilmaisun keinona. Iina referoi tekstissään 
kirjailija Timo Parvelaa, joka kertoo lu-
kevan nuoren omaavan noin 75 000 
sanan sanavaraston ja vertaa sitä ei-lu-
kevan nuoren 15 000 sanan pääomaan. 

Äidinkielen kursseilla opiskelijoiden lu-
kema teosmäärä on edelleen kasvanut. 
Kirjoitettavat tekstit ja suulliset esitykset 
ovat oppiaineessa arkipäivää. Taval-
lisesti äidinkielen ja kirjallisuuden kurs-
seilla on lukuvuoden aikana luettu kaksi 
kokonaisteosta. Vieraiden kielten kursse-
ja varten on saatu lisää kaunokirjallisia 

“EI YMMÄRRYSTÄ ILMAN LUKEMISTA”

teoksia, joiden ympärille opiskelijat ovat 
muodostaneet esimerkiksi kirjallisuus-
keskusteluja. Myös muun muassa arvi-
ointi- ja kirjavinkkausvideot ovat tulleet 
toimiviksi käytänteiksi sekä englannissa 
että ruotsissa. Myös reaaliaineissa ja 
matemaattis-luonnontieteellisissä aineis-
sa opettajat ovat laatineet kirjalistoja 
ja niistä tehtäviä sekä pitäneet edelleen 
kurssiohjelmassa yllä median jatkuvaa 
seurantaa.

Kirjailijavierailut ovat kuuluneet luki-
omme ohjelmaan jo useita vuosia. Tänä 
vuonna tietokirjailija, professori Minna 
Huotilainen kertoi kouluväelle tutkittua 
tietoa siitä, miten omista aivoistaan voi 
pitää huolta. Riittävän unen ja liikunnan, 

"Perhe", Iina Kotilainen



Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/20207

terveellisen ravinnon sekä päivittäisen 
laitteista vapaan hetken lisäksi hän mai-
nitsi erityisesti kaunokirjallisuuden. Se 
mahdollistaa tänä usein kiireisenä aika-
na rauhallisen ja keskittymistä vaativan 
hetken, joka  irrottaa mukavasti muusta 
arjen pyörteestä ja toimii hyvänä rau-
hoittavana hetkenä ennen nukkumaan 
menoa. 

On jo nyt selvää, ettei luku- ja kirjoitus-
taitoa vahvistava projektimme jää tä-

hän. Opettajilla on monenlaisia ideoita 
siitä, millaisia käytänteitä kannattaa 
viedä eteenpäin ja kehittää edelleen. 
Monet opiskelijat ovat puolestaan omis-
ta teksteistään ja käymistään keskuste-
luista päätellen hyvinkin motivoituneita 
kehittämään luku- ja kirjoitustaitoaan, 
kunhan heille annetaan vain aikaa ja 
mahdollisuus. 

Katri Tuloisela 
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Kun syksyllä 2019 aloitin työt Kaitaan 
lukion opinto-ohjaajana, hyvin pian 
konkretisoitui, että ryhmänohjausta voisi 
kehittää ja tehostaa. Olin itse muualla 
nähnyt, mikä merkitys raamitetulla ja 
järjestelmällisellä ryhmänohjauksella on 
opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja 

RYHMÄNOHJAUKSESTA 
RYHTIÄ OPINTOIHIN

siihen tunteeseen, että he eivät ole opin-
tojensa ja ongelmiensa kanssa yksin. 
Syyslukukauden aluksi rehtori perusti-
kin ryhmänohjauksen kehittämisryhmän, 
johon kuului opinto-ohjaajien lisäksi jo-
kaisesta vuositasosta yksi ryhmänohjaa-
ja. Ykkösiä edusti Matti Tapio, kakkosia 
Salla Seuri sekä kolmosia Katri Tuloisela.

Ehdimme kokoontua lukuvuoden aika-
na useaan otteeseen niin koululla kuin 
myöhemmin etäyhteyksien välityksellä. 
Ryhmänohjauksen kehittämistiimin tär-
keimpiä ja näkyvimpiä saavutuksia tänä 
lukuvuonna ovat olleet ryhmänohjaus-
tuokioiden napakoittaminen ja sisällön 
luominen 30 minuutin tuokioita varten. 
Syksyllä opot loivat uutta ajanmukaista 
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"Perhe", Valeriya Pyrkova
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materiaalia ryhmänohjaajien tueksi, jot-
ta ryhmänohjauksessa esiin nouseviin ky-
symyksiin olisi aina löydettävissä pätevä 
vastaus. 

Olemme pohtineet myös ryhmänohjauk-
sen rakennetta ja luoneet toimivan mal-
lin vuositasovastaavineen, mikä tässä jo 
vähän varkain lanseerattiin käyttöön ja 
mistä tehdään lukioon pysyvä käytäntö. 
Olemme päivittäneet myös Wilman lo-
makkeita, joiden tarkoitus on helpottaa 
opiskelijoiden opintojen seurantaa. Jo-
kaisen jakson jälkeen ryhmänohjaajat 
ovat tarkastaneet opiskelijoidensa ete-
nemistahdin, poissaolot, keskeytyneet ja 
puuttuneet suoritukset sekä jututtaneet 
opiskelijoita ja huoltajia, mikäli opin-
noista on noussut huolta. Ryhmänohjaajia 
myös koulutetaan jatkossa tehtäviinsä ja 
lomakkeiden käyttöön. Lisäksi olen ra-

kentanut ryhmänohjaajille käsikirjaa, jo-
hon kaikki ohjeet ja aikataulut kootaan 
yksiin kansiin. Näin tehtävän hoitaminen 
selkeytyy, ja ajankäyttö pysyy järke-
vämpänä. Opinto- ja ryhmänohjaajat 
tapaavat säännöllisesti yhdessä opiske-
lijahuollon kanssa, jotta pudokkaisiin voi-
daan tarttua nopeammin ja opiskelijoille 
voidaan kohdentaa tarvittavaa apua.

Ensi lukuvuonna jatkamme ryhmänoh-
jauksen kehittämistä, ja meillä on siihen 
paljon ideoita! Ryhmänohjaus kytkeytyy 
vahvasti myös koulun toimintakulttuuriin, 
ja luomme siihen uusia toimintamalleja ja 
teemme opiskelijoiden omia vaikutus- ja 
toimintamahdollisuuksia näkyvämmiksi!

Sini Kiviluoto 
opinto-ohjaaja

Koronaviruspandemian takia siirryim-
me etätyöskentelyyn huhtikuun alussa. 
Vaikka lukiossamme on käytetty jo use-
amman vuoden ajan sähköisiä työympä-
ristöjä, viikonlopun pituinen siirtymäaika 
etätyöskentelyyn tuntui hurjalta.

Tämä kevät on vaatinut ennen kaikkea 
uuden opettelua kaikilta kouluyhteisöm-
me jäseniltä. Opetuksen lisäksi opetta-

OPISKELUA JA OPETUSTA ETÄNÄ

jainkokoukset ja työryhmien tapaamiset 
on järjestetty etäyhteyksien avulla, mikä 
tuntui aluksi hassulta mutta mihin tottui 
lopulta nopeasti.

Opettajat ovat pitäneet uuden opette-
lua inspiroivana ja kiinnostavana. Vuo-
rovaikutus opiskelijoihin on tosin tuonut 
omia haasteitaan, sillä opiskelijoilla on 
suurempi kynnys kysyä apua etäyhtey-
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den päästä, kun opettaja ei pysty kier-
tämään virtuaaliluokassa samaan ta-
paan kuin lähiopetuksessa.

Opiskelijoiden mukaan oma vastuu kou-
lunkäynnistä on kasvanut ja aikataulut-
tamisen taidot kehittyneet. Etäopetuksen 
huonona puolena opiskelijat pitävät sitä, 
ettei kavereita näe kasvotusten ja ettei 
etäopetuksesta välity samanlainen yh-
teishenki kuin koulussa ollessa.

Sekä opettajat että opiskelijat pitävät 
etätyöskentelyn hyvänä puolena sitä, 
ettei työ- ja koulumatkoihin kulu aikaa. 

Osa opiskelijoista herää vain varttia en-
nen oppitunnin alkua, ja opettajat ovat 
iloisia siitä, ettei työmatkoihin kulu pa-
himmillaan montaa tuntia päivässä.

Ennen kaikkea monimuotoiset ja uudet 
tavat opettaa, opiskella, kommunikoida 
ja kokoustaa jäävät varmasti käteen 
etäopetuksen päätyttyäkin. Uuden opet-
telu on aina virkistävää, ja siitä on hyö-
tyä tulevaisuudessakin!

Peter Tilli 
siviilipalvelusvelvollinen

Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/20209

Juho Haanperä
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Koronaviruspandemia vaikutti myös tä-
män kevään ylioppilaskirjoituksiin, kun 
ylioppilastutkintolautakunta ilmoitti lu-
kioille 13. maaliskuuta, että reaaliai-
neiden koepäiviä aikaistetaan viikolla, 
joten abiturientit joutuivat kirjoittamaan 
toisella kirjoitusviikolla pahimmillaan 
viisi ainetta. Menettelyllä pyrittiin tur-
vaamaan tutkinnon järjestäminen, jot-
ta mahdollisimman moni kokelas saisi 
tutkinnon suoritettua keväällä. Kaitaan 
lukion abiturientit Aaro Peltola ja  
Ilmari Tuokko 17A-ryhmästä kertovat 
poikkeuksellisista kirjoituksista.

Aaro:

“Abikevät on jokaisen lukiolaisen elä-
mässä ajanjakso, joka varmasti muistuu 
mieleen vielä vanhemmallakin iällä. Abi-
kevääseen liittyy paljon tapahtumia, jot-
ka poikkeavat totutusta lukio-opiskelus-
ta. Tammikuun lopulla käydään viimeiset 
kurssit, joiden jälkeen alkaa lukuloma, 
johon kuuluu myös penkkarit. Lukuloma 
ja kamppailu itsekurin kanssa huipentuu 
pelättyihin, toisaalta myös odotettuihin 
ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoi-
tukset on se koitos, jossa abiturientin tu-
lee antaa ylen kaikki se tieto, jonka on 
viimeisen kahden ja puolen vuoden aika-
na päähänsä kerännyt. 

YLIOPPILASKIRJOITUKSET 
KORONAN VARJOSSA

Abikeväästä kuulee monia tarinoita. 
Jotkut opiskelevat aamusta iltaan, toi-
set saattavat harjoittaa uhkapelaamista 
koittaen arvioida, mitä mahdollisia ky-
symyksiä kokeissa esitetään, ja rajaavat 
aiheet, jotka kertaavat. On myös niitä, 
jotka eivät tee yhtään mitään, tai aina-
kin väittävät niin. Kaikki tämä muistuu 
mieleen vielä vuosien jälkeenkin, mutta 
eiköhän jokainen meistä voi myöntää, 
että tämä kevät oli kuitenkin erilainen. 

Perjantai 13. maaliskuuta oli päivä, jol-
loin tipahti oikea uutispommi: reaaliko-
keiden aikataulua aikaistettiin viikolla. 
Tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi mi-
nulla kirjoitukset pakkautuivat kolmen 
viikon sijasta kahdelle. Monelle abille 
tuosta perjantaista muodostui “dystoop-

"Pastissi", Iina Kotilainen
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pinen aamu”, kuten Ville Blåfield kuvaili 
keskustelukumppaninsa näkemyksiä äi-
dinkielen lukutaidon kokeen aineistossa. 
Blåfieldin lausahdus kiteyttää hyvin mo-
nien tuntemukset tuolta perjantailta.

Kirjoituksista kuitenkin selvittiin. Omia lu-
kusuunnitelmiani reaalikokeiden aikais-
taminen ei sotkenut pahasti, sillä taktiik-
kani pohjautui siihen, että saan luettua 
kaiken tarvittavan hyvissä ajoin ennen 
kokeita. Kirjoitusten alettua viime hetken 
viilailu jäikin hyvin vähälle. Vaikeuksissa 
taisivat olla ne, joiden oli tarkoitus lukea 
juuri ennen kokeita. Kirjoituksista selvit-
tiin, ja kulunut kevät on varmasti iskos-
tunut monen abiturientin mieleen yllätys-
ten täyteisenä. Kevät on toisaalta myös 
osoittanut sen, kuinka hyvin abiturientit 
tarpeen tullessa mukautuvat yllättävien 
tilanteiden edessä. Kulunut kevät olisi to-
dennäköisesti jäänyt monen abiturientin 

mieleen, vaikkei se olisikaan ollut yhtä 
tapahtumarikas kuin nyt.”

Ilmari:

“Minulle reaalikokeiden aikaistaminen 
aiheutti puolestaan enemmän harmaita 
hiuksia ja ylimääräistä stressiä. Vaikka 
olin lukenut itsekin heti alusta alkaen 
ahkerasti, jouduin vaikeuksiin, sillä luulin 
pystyväni keskittymään matematiikan 
koetta edeltävän viikon käytännössä 
ainoastaan matematiikkaan. Lopulta en 
lukenut matematiikkaa preliminäärin jäl-
keen lähes ollenkaan ja keskityin viimei-
set hetket vimmattuun historian ja ruotsin 
kertaamiseen. Tämä painottaminen nä-
kyi lopulta sekä historian että matema-
tiikan kokeissa, jotka menivät kummatkin 
alle omien odotusten. 

Perjantai 13. päivä oli minulle todellakin 
aika dystooppinen, mutta valitettavasti 
tämän kevään abiturienttien kärsimykset 
eivät jääneet tähän vastoinkäymiseen. 
Tuntuu, että kuluva kevät on tuonut jat-
kuvasti yhä enemmän huonoja uutisia 
ja päätöksiä. Kevään yliopistojen pää-
sykokeiden myllertäminen täysin uusiksi 
vaikutti moneen todella isosti. Itse aloin 
valmistautumaan kevään pääsykokei-
siin hakuajan loppumisen jälkeen. Tätä 
ei kuitenkaan ehtinyt jatkua kauaa, kun 
viesti perinteisten pääsykokeiden peru-
misesta lävähti puhelimeni näytölle. Nyt 
olen päättänyt katsoa, mihin keskinker-
taiset paperini riittävät, ja jos eivät riitä 
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"Pastissi", Kukka Falck
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mihinkään mieluisaan hakukohteeseen, 
korotan ensi syksynä muutamaa arvosa-
naa niin, että ensi keväänä riittävät.

Yhteishaun muutos iskee kuin Mike Ty-
son konsanaan muun muassa niihin, jotka 
ajattelivat ylioppilaskirjoitusten sijaan 
panostaa pääsykokeisiin, ja niihin, jot-
ka astuvat valtion harmaisiin ensi tam-
mikuussa. Itse kuulun nimenomaan niihin, 
joiden vaikeutena on tuleva varusmies-
palvelus. Pääsykokeella tänä keväänä 

sisään pääseminen on todella hankalaa, 
eikä armeijan takia esimerkiksi minulla 
ole mahdollisuutta ensi keväänä lukea 
pääsykokeisiin. Tällaisessa tilanteessa 
arvosanojen korottaminen on käytän-
nössä ainoa käypä vaihtoehto. Toisaalta 
voin suositella tätä samaa lähestymista-
paa kaikille samassa veneessä oleville.

Toivotamme molemmat kaikille tämän 
kevään ylioppilaille hyvää kesää ja 
tulevaa elämää, yhtä rentoa asennet-

ta kuin toimittaja Ville 
Blåfieldilla oli keskuste-
lukumppaniensa riitelyä 
seuratessaan lukutaidon 
ylioppilaskokeen aineis-
tossa. Ainakin nyt tuntuu 
siltä, että meidän ikäluok-
kamme kärsii vallitsevas-
ta tilanteesta epäreilusti 
mutta voi olla, että kym-
menen vuoden päästä 
vähättelemme koko tilan-
netta. Nauttikaa kesästä 
niin hyvin kuin pystytte. 
Toivotaan, että ensi vuosi 
tuo kaikille parempia ai-
koja.”

Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202012

"Perhe", Jane Lecklin



Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202013

JUHLAT KUVINA
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SYKSYN 2019 YLIOPPILAS- JA ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
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JUHLAT KUVINA
PUUROJUHLA
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JUHLAT KUVINA
PENKKARIT
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JUHLAT KUVINA
WANHOJEN TANSSIT
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Aloitimme syksyllä toimikautemme perin-
teiseen tapaan rekrytoimalla opiskelija-
kunnan hallitukseen uusia jäseniä abien 
siirryttyä luku-urakkaan kirjoituksia var-
ten. Iloksemme saimme hallitustoimintaan 
muutaman uuden vastuullisen ja aktiivi-
sen opiskelijan hoitamaan tärkeää teh-
täväämme kouluyhteisössämme.

OPPIKIRJOJEN VUOKRAUSTA JA  
VILLINÄ TONTTUNA PUUROJUHLASSA 

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN VUOTEEN KUULUU  
SEKÄ VASTUUTA ETTÄ HAUSKANPITOA

tatyöskentelyyn etäopetusjakson takia. 
Meiltä puuttui yhteys, jonka avulla voi-
simme auttaa opiskelijoita edistymään 
ja viihtymään koulutyössä. Saimme kui-
tenkin vauhtia rattaisiin, kun aloitimme 
Kaitaajaisten suunnittelemisen yhdessä 
muiden koulun opiskelijatoimintaryhmien 
kanssa. Toivotaan, että saadaan nauttia 
yhdessä Kaitaajaisista ensi lukuvuonna!

Akseli Ala-Juusela 
Kaitaan lukion opiskelijakunnan hallituk-
sen puheenjohtaja

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN 
JÄSENET LUKUVUONNA 2019–2020

Akseli Ala-Juusela (puheenjohtaja) 
Robin Schwartz (varapuheenjohtaja) 
Matias Santasalo (sihteeri) 
Alessandra Kivioja 
Sonja Oben 
Mirella Tommiska 
Nabel Nguanza 
Emma Soini
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Kuluneen lukuvuoden aikana kirjavuok-
raamotoimintaa on harjoitettu ahkerasti, 
ja sille on riittänyt mukavasti kysyntää. 
Järjestimme myös lukiolla marraskuussa 
Espoon nuorisovaltuuston vaalien äänes-
tyksen, joka onnistui hyvin. Syyslukukau-
den päätteeksi organisoimme perintei-
sen puurojuhlan lukiomme opiskelijoille 
ja opettajille riisipuuron ja joululaulujen 
lomassa, mistä saimmekin kiitosta.

Koronaviruspandemia aiheutti vaikeuk-
sia lukukauden lopussa opiskelijakun-

Opiskelijakunnan hallituksen etäkokous käynnissä
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Olimme etuoikeutettuja shanghailaisen 
koulun ystäväkouluna. Pääsimme lukios-
samme kuuntelemaan yliopistonlehtoria, 
dosentti Tiina Airaksista, joka toimii Aa-
sian tutkimuksen asiantuntijana ja opet-
tajana maailman kulttuurien tutkimuksen 
laitoksella Helsingin yliopistossa. Hän 
kertoi Kiinan historiallisesta kehityksestä, 
sisäisestä moninaisuudesta, kulttuurisista 
erityispiirteistä ja kiinalaisesta menta-
liteetista. Tutkijataustallaan Airaksinen 
esiintyi innokkaana, analyyttisenä, mo-
ninäkökulmaisena ja kriittisenäkin ai-

STUDIA GENERALIAT
KIINNOSTAVAA KIINASTA

heensa esittelijänä. Opiskelijat kuunte-
livat kiinnostuneesti myös hänen omaa 
tarinaansa tutkijan opintopolustaan. 
Tärkeintä on löytää itsensä, olla utelias 
ja motivoitunut. Kansainväliseen vaihto-
ohjelmaan osallistuminen ei ole huono 
vaihtoehto. Airaksisen viesti oli selkeä. 
On mahdotonta toimia globaalissa maa-
ilmassa asiantuntijana tuntematta syväl-
lisemmin oman toiminta-alueen ja kult-
tuurin historiaa ja erityispiirteitä. Tärkeä 
osa kulttuurista osaamista on myös kie-
len, mahdollisesti useampienkin alueen 
kielten, osaaminen.

Professori Minna Huotilainen tuntee ai-
vot. Hän myös tietää, miten aivotutki-
muksen tuloksia popularisoidaan. Hänen 
luentonsa lukiolaisille ja opettajille kir-
voitti opiskelijat kommentoimaan kuule-
maansa myöhemmin Vapis-koululehden 
poikkeusolot-teemanumerossa. Paljon 
tuntui jääneen mieleen. Päällimmäisenä 
kysymyksenä oli ajatus siitä, miten psy-
kologiaa voidaan hyödyntää ja sovel-
taa omaan opiskeluun karanteeniolois-
sa. Opiskelijoiden jutuissa korostuivat 

AIVOT TARVITSEVAT LEPOA JA TOIMINTAA

päivien rytmitys, työn ja lepohetkien 
vaihtelu, unen riittävä määrä, hiljainen 
tila ja älylaitteiden poistaminen läheltä 
niin, etteivät ne häiritse keskittymistä ja 
tarkkaavaisuuden suuntaamista opiske-
lun aikana. Huotilaisen yksi keskeinen 
teesi on myös se, että liika älylaitteiden 
viihdekäyttö tyhmentää ihmisiä. Aivot 
ovat oppivat aivot, jotka tarvitsevat 
myös oikeaa aktiviteettia. Opiskelijat 
korostivat liikunnan ja oikean ruokava-
lion merkitystä. Liikunnalla on myös suu-
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ri merkitys aivoterveydelle ja oppiville 
aivoille. Liian vähäinen uni, älylaitteiden 
sininen valo vielä nukkumaan mentäes-
sä ja älylaitteisiin addiktoituminen ovat 
opiskelijoiden keskeisimpiä ongelmia. 
Luulen, että aikuisillakin on aivan samoja 
ongelmia. Liian vähäisen unen aikana ai-
vot eivät ehdi siivota itseään eikä REM-
unen korjaavia jaksoja ole tarpeeksi. 
Seurauksena on väsymystä, tarkkaavai-
suuden laskua, muistihäiriöitä ja lopulta 
mahdollisesti masennusta univajeen ta-
kia. Vähäinen unen määrä nostaa myös 
stressihormonitasoja, saa aikaan painon 
nousua ja pahimmillaan aiheuttaa va-
kavia mielenterveyden häiriöitä. Oppia 
ikä kaikki. Jospa sen vielä panisimme 
käytäntöönkin.

Riitta Tuovinen 
psykologian ja uskonnon lehtori

Professori Minna Huotilainen

Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202019
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Ennen syyslukukauden päättymistä lu-
kiolaiset saivat mahdollisuuden käydä 
maanantaina 16. joulukuuta 2019 kat-
somassa Jonas Berghällin kehuttua doku-
menttielokuvaa Miehiä ja poikia. 

Kyseessä on Berghällin Miesten vuoro 
-elokuvan sisarusteos, joka käsittelee 
suomalaisia isiä ja poikia sekä heidän 
rakkauttaan, toiveitaan ja elämän-
menoaan. Teos pyrkii tarkastelemaan 
päähenkilöittensä kautta nimenomaan 
suomalaisen miehen elämän kipukohtia: 
aviokriisejä, huoltajuuden määräytymi-
sen epäkohtia, riippuvuuksia, puhumat-
tomuutta ja yksinäisyyttä. 

KOKO LUKION 
YHTEINEN ELOKUVAILTAPÄIVÄ

Opiskelijat olivat kosketettuja kokemas-
taan ja jakoivat avoimesti tuntojaan 
siitä, kuinka ei koskaan kannattaisi tuo-
mita toista liian nopeasti tietämättä ja 
tuntematta, mitä toinen käy elämässään 
läpi. Esiin nousi myös harras toive siitä, 
että miehetkin voisivat puhua asioistaan 
ylipäänsä avoimemmin ja hakea ajoissa 
apua haasteisiin. Oli antoisaa istahtaa 
koko koulun voimin saman elokuvan ää-
relle ja paneutua välillä muidenkin elä-
mänvaiheisiin.

Peter Tilli 
siviilipalvelusvelvollinen

Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202020
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Marraskuussa lukiomme opiskelijat ke-
räsivät taksvärkillä varoja intialaiselle 
Shiksha Niketan -koululle yhdessä Matt-
lidens gymnasiumin opiskelijoiden kans-
sa. Koulua ylläpitää Barefoot College, 
joka toimii monella rintamalla kestävän 
kehityksen ja köyhyyden poistamisen 
puolesta kehitysmaissa. Shiksha Niketan 
sijaitsee yhdellä maailman köyhimmistä 
alueista Pohjois-Intiassa, missä se antaa 
paikallisen kylän 5–13-vuotiaille lapsille 
mahdollisuuden koulunkäyntiin. Opetusta 
on myös iltaisin niille lapsille, joiden on 
työskenneltävä päivisin.

Taksvärkki onnistui hienosti, sillä ylitimme 
yhteisen keräystavoitteemme, joka oli 
10 000 euroa. Keräämillämme varoilla 
maalattiin koululuokkia iloisemman vä-
risiksi ja luokkiin hankittiin koulun opet-
tajien toiveista hyllyjä, kaappeja, kiin-
nitystauluja sekä työvälineitä. Barefoot 
Collegen väki on välittänyt lukioidemme 
opiskelijoille lämpimät kiitoksensa opet-
tajien ja pienten koululaisten puolesta!

Taiju Suontausta 
biologian ja maantieteen lehtori

TAKSVÄRKILLÄ VAROJA 
INTIAN KOULULAISILLE!

Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202021
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Vuosi tutorina on takana, ja me tutorit 
olemme monia mahtavia kokemuksia rik-
kaampia. Hyvillä mielin ja ylpeinä voim-
me muistella kulunutta vuotta.

Tutortoiminnasta tulee ensimmäisenä 
mieleen uusien opiskelijoiden tukeminen, 
mutta tutorin näkökulmasta toiminta on 
myös oppimista. Tutorina pääsee kehit-
tämään omia vahvuuksiaan ja saa työ-
kaluja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa 
toimimiseen. Oma tutorvuotemme alkoi 
vuoden 2019 keväällä, jolloin meidät 
hakemusten ja haastattelujen perusteel-
la valittiin osallistumaan toimintaan. 

Aloitimme tutortoiminnan keväällä jär-
jestetyssä koulutuksessa, jossa pääsimme 
tutustumaan toisiimme ja käymään läpi 
asioita, joita tutortoimintaan liittyy ja 
joita tutorina oleminen vaatii. Ensimmäi-
nen tehtävämme oli uusien opiskelijoiden 
vastaanottaminen elokuussa. Järjestim-
me ykkösille ryhmäytyspäivän, jossa he 
pääsivät tutustumaan toisiinsa erilaisten 
leikkien merkeissä. Tämän lisäksi vuoteen 
mahtui myös Kaitaan lukion esittelyä eri 
peruskoulujen yhdeksäsluokkalaisille ja 
heidän vanhemmilleen.

Tutoreina olemme päässeet mukaan kou-
lun kannalta merkittävään toimintaan. 

UUSIEN YKKÖSTEN VUOSI  
KÄYNNISTYI TUTORIEN TUELLA

Olemme saaneet uusia ystäviä ja tutus-
tuneet paremmin sekä toisiimme että yk-
kösluokkalaisiin. Tulevaisuuden kannalta 
tutortoiminnasta on myös hyötyä, koska 
se osoittaa, että on kykenevä toimimaan 
erilaisissa tilanteissa.

Koko tutortoiminta on ollut onnistunutta, 
joten on hankala sanoa, mikä olisi ollut 
mieleenpainuvinta. Yleisesti ottaen yh-
dessäolo on ollut todella mukavaa ja 
tulemme varmasti muistamaan sen vielä 
pitkänkin ajan päästä.

Suuri kiitos kuuluu opettajillemme Anni-
ka Kokolle ja Marjut Lindqvistille, jotka 
ovat auttaneet meitä ja mahdollistaneet 
tämän kaiken. Haluamme myös toivottaa 
onnea ensi vuoden tutoreille ja toivom-
me, että he saavat tutortoiminnasta yhtä 
hienon kokemuksen kuin me!

Helen Jaatinen 
opiskelija, 18D

Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202022

Lukuvuoden 2019-2020 tutorit
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RYHMÄYTYSPÄIVÄ 2019
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KAITAAMO-RYHMÄN TOIMINTAA

(ylh.) Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry:n asu-
misneuvoja auttoi helmikuussa 2020 opiskelijoita 
itsenäistymiseen ja asumiseen liittyvissä asioissa.

(alh.) Kaitaamolaiset järjestivät halloween-teema-
päivän koko lukiolle. Kaitaamossa oli erikoistarjoilu-
ja, koristeita sekä halloween-aiheinen photo booth. 
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Taas on vuosi takana Liikkuva opiskelu 
-ryhmän työskentelyä koko lukion liikun-
nan lisäämisen, istumisen vähentämisen, 
osallisuuden ja yhdessä tekemisen hy-
väksi. 

Kaitaan lukiolla on oma Liikkuva opiske-
lu -työryhmä, johon kuuluu sekä opetta-
ja- että opiskelijaedustajia. Opettajista 
työryhmään kuuluvat liikunnan opettajat 
Annika Kokko ja Jari Snell. Opiskelijois-
ta ryhmässä ovat toimineet Vera Oben, 
Juho Mertanen, Ilari Kauppinen, Otso 
Ahonen, Ato Virtanen, Siiri Samulin, Ras-
mus Ruohisto, Alex Onniselkä, Aaro Puo-
litaival, Aada Hevosoja, Nea Männistö, 
Tiffany Vastamäki, Odessa Kurri, Saga 
Holappa ja Marianna Immonen. 

Lukuvuoden 2019–2020 liikuntatapah-

LIIKKUVA OPISKELU -RYHMÄ 
LIIKUTTAA KOKO LUKIOTA

tumat lähtivät käyntiin 11. lokakuuta 
koko lukiolle suunnatulla Dodgeball-tur-
nauksella.  Turnauksen voittajajoukkueet 
olivat jokaisen vuositason paras ryhmä. 
Voittajajoukkueet olivat 17D, 18D ja 
19B, jotka palkittiin ruhtinaallisin palkin-
noin sekä maineella, kunnialla että suurin 
aplodein.

Liikkuva opiskelu -ryhmä on järjestänyt 
lisäksi lajikokeiluja mm. tanssissa, miek-
kailussa ja ampumahiihdon kouluversi-
ossa ampumajuoksussa. Lisäksi olimme 
järjestämässä joululomaa edeltänyttä 
koko lukion yhteistä puurojuhlaa yhdessä 
oppilaskunnan hallituksen ja Kaitaamon 
kanssa.

Keväälle 2020 ryhmällä oli suunnitteilla 
joka kuukaudelle oma tapahtuma, mutta 
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Toista kertaa järjestetty Kaitaa Dodgeball 
Tournament oli jälleen menestys.

Espoon Miekkailijat kävi esittelemässä  
miekkailua Kaitaalla.
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koronan vuoksi maaliskuusta eteenpäin 
kaikki tapahtumamme ja lajikokeilut 
jouduttiin perumaan. Biljarditurnaus eh-
ti käynnistyä, mutta se jouduttiin lopet-
tamaan kesken alkulohkojen. Keväälle 
suunniteltu pingisturnaus ei ehtinyt edes 
alkaa. Sama kohtalo oli myös leuanve-
tokilpailulla. Nämä kaikki valitettavasti 
peruuntuivat etäopetukseen siirtymisen 
vuoksi. 

Liikkuva opiskelu -ryhmä on nyt keväällä 
2020 aloittanut koko lukiolle suunnatun 
tapahtuman, Kaitaajaisten, suunnittelun 
etäyhteyksien avulla. Kaitaajaiset ovat 
koko lukiolle suunnattu liikuntatapah-

tuma, joka järjestetään syksyllä 2020. 
Lisäksi hankimme tulevaa lukuvuotta 
2020–2021 ajatellen välituntiliikuntaan 
soveltuvan Subsoccer Force -jalkapallo-
pelin sekä päivitimme koulun kuntosali-
laitteistoa opiskelijoiden ja henkilökun-
nan toiveesta.

Ensi vuonna sitten taas jatketaan uusin 
ideoin ja uudella innolla.

Annika Kokko 
liikunnan lehtori

Myös kiinalaiset vieraamme pääsivät kokeilemaan ampumajuoksua.
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Ensi kertaa Kaitaan lukiossa järjestettiin 
erityisesti  Kaitaan lukiota varten rää-
tälöity  englannin syventävä kurssi The 
Skilled Reader and Writer (ENA11).

Kurssin opettajat Anna Kuusikko ja Eeva-
maija Roininen tutkivat kahden opiskeli-
jaryhmän kanssa sitä,  miten kirjoittaja 
kehittyy sekä luovana kirjoittajana että 
asiatekstin kirjoittajana ja miten käy-
tetään lähdekirjallisuutta inspiraation 
lähteenä. Opiskelijat tutkivat “jo muinai-
set roomalaiset” -tyylillä retoriikan eli 
puhetaidon keinoja ja sitä, miten niillä 
vaikutetaan  ja vangitaan mielenkiinto. 
Kurssilla opiskelijat lukivat kansalais-
oikeusliikkeen keskeisten kirjailijoiden 
proosaa ja lyriikkaa sekä muuta postko-
lonialistista kaunokirjallisuutta.  Keskiöön 
nousi moderni afrikkalainen kaunokirjal-
lisuus, joka sai opiskelijat ja opettajat 
uppoutumaan tänä keväänäkin ajankoh-
taiseen ihmisoikeuskysymykseen.

Kurssi oli työläs, mutta antoisa. Opis-
kelijat suoriutuivat loistavasti runoilijoi-
na, ensikirjailijoina, uutisreporttereina 
ja  kirjallisuuskriitikkoina. Opiskelijat 
antoivat kiitosta kirjoitustaitojensa pa-
rantumisesta, ja moneen opiskelijaan 
teki erityisen syvän vaikutuksen kurssilla 
luettu zimbabwelaisen kirjailijan Petina 
Gappah’n romaani The Book of Memory. 

ENA11-KURSSI – PINTAA SYVEMMÄLLE

Kurssin opettajiin teki vaikutuksen opis-
kelijoiden paneutuminen raskaisiinkin 
aiheisiin. Kurssilla sekä opiskelijat että 
opettajat pääsivät pintaa syvemmälle 
englannin kielen syövereihin ja tärkeisiin 
ihmisoikeuskysymyksiin.

Anna Kuusikko 
englannin lehtori

"Perhe", Matias Santasalo
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Kaitaan lukiolle myönnettiin kesällä 
2018 kolmivuotinen Kulturfondenin apu-
raha Framgång med svenskan -hanketta 
varten. Hankkeen tarkoituksena on tar-
jota lukion opiskelijoille mahdollisuuksia 
käyttää ruotsin kieltä eri tavoin normaa-
lien oppituntien ulkopuolella. Viime lu-
kuvuonna hankevaroin toteutettiin opin-
tomatka Tukholmaan, ja apurahaa on 
käytetty myös ruotsinkielisen kauno- ja 
tiedekirjallisuuden hankkimiseen opiske-
lijoiden käyttöön sekä käyntiin Svenska 
Teaternissa.

Syyslukukauden 2019 alussa kolme Kai-
taan lukion opiskelijaryhmää ja Ivisnäs 
daghemin 4–5-vuotiaiden lasten ryhmä 
toteuttivat yhteisen taideprojektin osana 
Framgång med svenskan -hanketta. Pro-
jektin tavoitteena oli rohkaista lukiolaisia 
puhumaan ruotsia, tarjota sekä opiske-
lijoille että lapsille uusia kokemuksia, 
oppia kielenopiskelun ohessa myös ku-
vataidetta sekä hyödyntää lähialueen 
tarjoamaa mahdollisuutta sekä kieli- et-
tä ikärajat ylittävään yhteistyöhön. 

Päiväkodin lapset kävivät koulullamme 
kolmella yhteisellä kuvataidetunnilla lu-
kiolaisten kanssa. Jokaisella oppitunnilla 
oli mukana kaksi Kaitaan lukion ruotsin 

PIRATELEFANT, ZEBRAFISK  
OCH MUSFLADDERMUS 

FANTASIAELÄIMIÄ KAHDELLA KIELELLÄ

kielen opettajaa, Anna-Maija Mäki-
nen ja Juha Ruotsalainen, kaksi Ivisnäs 
daghemin hoitajaa sekä kuvataideopet-
taja. Ensimmäinen oppitunti oli kaksikieli-
nen keramiikkatunti suomeksi ja ruotsiksi 
lukion kuvataideopettaja Heljä Renforsin 
johdolla, kaksi jälkimmäistä oppituntia 
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olivat ruotsinkielisiä ja opettajana toimi 
Svenska nu -hankkeen kuvataideopetta-
ja Petra Bergström.

Teemana olivat fantasiaeläimet, mikä 
sopi hyvin niin lukion keramiikkakurssin 
aloituksen ohjelmaan kuin pienille tai-
teilijoillekin. Oppitunneilla tehtiin kera-
miikkatöiden lisäksi myös maalauksia ja 
lukion opiskelijat kirjoittivat Petra Berg-
strömin ohjauksessa ruotsinkielisiä satuja 
ja lukivat niitä lapsille. Hanketta varten 

kehitettiin uusi tehtävätyyppi, jota voi 
myöhemminkin käyttää ruotsin oppitun-
neilla kirjoittamisen apukeinona ja joka 
sopii myös päiväkotien käyttöön sadut-
tamisen työvälineeksi.

Projektin tavoitteet toteutuivat erin-
omaisesti. Opiskelijoiden palautteen 
perusteella oppitunnit toivat mukavaa 
vaihtelua sekä ruotsin että kuvataiteen 
opiskeluun. Kaikki palautekyselyyn vas-
tanneet kokivat ruotsin kielen käyttönsä 
lisääntyneen oppituntien aikana, ja myös 
päiväkodista saatu palaute oli positii-
vista. Lapsia jännitti ensimmäinen kerta 
todella paljon, ja keramiikkatöiden te-
keminen oli aika vaikeaa, mutta jännitys 
hävisi nopeasti ja viimeiselle oppitunnille 
juoksemista pitikin hoitajien jo melkoises-
ti hillitä. Upeat taideteokset ovat olleet 
lukuvuoden ajan esillä Kaitaan lukion 
galleriatilassa. Valitettavasti yllättäen 
alkaneet saneeraustyöt romuttivat haa-
veet lukion ja päiväkodin yhteisistä tai-
denäyttelyn avajaisista.

Projekti oli siis erittäin onnistunut, ja myös 
muunlaista yhteistyötä Kaitaan lukion ja 
Ivisnäs daghemin välillä on suunniteltu. 
Lukiolaiset on muun muassa toivotettu 
tervetulleiksi päiväkotiin leikittämään 
lapsia ja lukemaan satuja - ja samalla 
vetreyttämään ruotsin kielen puhetaito-
aan. 

Anna-Maija Mäkinen 
ruotsin ja englannin lehtori
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Käärimme hihat biologian tunneilla ja 
teimme laidasta laitaan erilaisia kokeel-
lisia töitä. Syksyllä ekologia ja ympäris-
tö -kurssin (BI2) ryhmät tutkivat Hannus-
järven ravinnepitoisuuksia ja planktonia 
sekä kalastivat roskakalaa pois rehe-
vöityneestä järvestä. Lukiomme Hannus-
järvi-projekti pääsi myös edustamaan 

BIOLOGIAN TUNNEILLA TUTKITAAN!

Espoon kaupungin kestävän kehityksen 
toimintaa New Yorkiin keke-seminaariin!

Syventävillä kursseilla teimme runsaas-
ti kokeellisia töitä niin luokassa kuin 
LUMA-laboratorioissakin. Solubiologian 
(BI3) kurssilaiset selvittivät muun muas-
sa juuston ja laktoosittomien tuotteiden 
valmistuksen saloja entsyymien avulla, ja 
soveltavan biologian (BI5) kurssin opis-
kelijat puolestaan ryhtyivät rikostutki-
joiksi ja selvittivät kuumottavan rikoksen 
DNA-näytteistä. He myös siirsivät bak-
teereihin hohtogeenejä sekä selvittivät 
mikrobien torjuntakeinojen tehokkuutta.

Soveltavat kurssit jäivät koronaviruksen 
uhreiksi. Ehdimme pitämään kolmesta 
kurssista abien kertauskurssin lisäksi vain 
biologian tutkimuskurssin (BI6). Sillä riit-
tikin toimintaa rottakartoituksesta rottien 
preparointiin ja mustikoiden kloonaami-
sesta aina kasvilabyrinttien tekemiseen 
asti, sekä paljon muuta kiinnostavaa! 
Opiskelijat tekivät kurssin viimeiset työn 
maaperämittauksista kotonaan – opis-
kelijamme pystyvät mihin vain!

Taiju Suontausta 
biologian ja maantieteen lehtori
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Kenguru-matematiikkakilpailu on maa-
ilman suurin kansainvälinen matema-
tiikkakilpailu, jonka parissa neljä luki-
omme opiskelijaa ahersi maanantaina 
27.4.2020. Kilpailutehtävät koostuivat 
oivaltavista ja erilaisista matemaatti-
sista haasteista, joissa opiskelijat saivat 
käyttää aivonystyröitä ja kekseliäisyyt-
tään hyväksi. 

Kilpailussa oli kaksi erillistä tapaa voit-
taa: tuli kerätä eniten pisteitä tai teh-
dä pisin kengurunloikka. Eniten pisteitä 

KENGURU-MATEMATIIKKAKILPAILU  
KUTSUI OPISKELIJOITA OIVALTAMAAN

keräsi Yunzhi Long. Pisimmän kengurun-
loikan eli pisimmän peräkkäisten oikei-
den vastausten loikan tekivät yhdel-
lätoista loikalla Yunzhi Long ja Daniel  
Granström. 

Yksi kilpailuun osallistuneista opiskelijois-
ta kuvasi kilpailua seuraavasti: ”Haas-
tavia tehtäviä, mutta niitä oli mukava 
pohtia.”

Tiina Valkonen 
matematiikan ja kemian lehtori
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Teimme yhdessä Espoonlahden ja Lep-
pävaaran lukioiden kanssa tutustumis-
matkan Euroopan hiukkasfysiikan tut-
kimuskeskukseen Cerniin. Koulustamme 
matkalle osallistuivat opiskelijat Daniel 
Granström, Ilari Kauppinen, Tessa Koivu-
notko, Ilkka Makkonen, Maija Montonen 
ja Wannapa Sartmaroeng sekä fysiikan 
opettaja Jouko Virtanen.

TIEDELEIRILLÄ CERNISSÄ

Cern (The European Organisation for 
Nuclear Research) sijaitsee noin kymme-
nen kilometrin päässä Geneven kaupun-
gista osittain Ranskan puolella. Asuimme 
vierailumme aikana hotellissa Geneven 
rautatieaseman vieressä. Matka hotellil-
ta Cerniin ja takaisin sujui kätevästi rai-
tiovaunulla. 

Cern perustettiin vuonna 1954. Cern on 
pienen kaupungin kokoinen tutkimuslai-
tos, joka käsittää useita hiukkaskiihdyt-
timiä, konepajoja, kiihdyttimiin liittyviä 
koeasemia, käytävittäin työhuoneita, 
tietokonekeskuksia, luentosaleja ja hal-
lintotiloja useissa ränsistyneen näköisissä 
rakennuksissa. Cernin 27 kilometrin pi-
tuinen kiihdytinrengas on tällä hetkellä 
maailman tehokkain hiukkaskiihdytin, ja 
sillä havaittiin fysiikan standarditeorian 
kannalta tärkeä Higgsin bosoni vuonna 
2012. Cernin havaintokyvyn rajat tul-
laan kuitenkin saavuttamaan muutaman 
vuoden kuluessa, joten uutta, isompaa 
kiihdytintä suunnitellaan. 

Jouko Virtanen 
fysiikan ja matematiikan lehtori
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"Pastissi", Matias Santasalo
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Lukuvuonna on kemian kursseilla tuttuun 
tapaan tehty erilaisia mielenkiintoisia 
laboratoriotöitä. Kokeelliset työt vah-
vistavat opittavan asian omaksumista ja 
ovat siksi keskeinen osa kemian opinto-
ja. Lukiomme kemian opiskelijat vierai-
livat useaan otteeseen Aalto-yliopiston 
Aalto Junior Lab:ssa ja pääsivät labo-
ratoriossa käyttämään laitteistoja, joihin 
lukiomme tiloissa ei ole mahdollista tu-
tustua. Syksyllä Materiaalit ja teknolo-
gia -kurssin (KE4) opiskelijat rakensivat 
vetyautoja, jotka kulkivat itse vedestä 

KOKEELLISTA KEMIAA

valmistamallaan vetykaasulla. Kemian 
työkurssilla (KE7) opiskelijat muun mu-
assa erottivat höyrytislauksella appel-
siinista sen ominaisen tuoksun antavaa 
limoneenia, analysoivat vesinäytteen 
rautapitoisuutta kolorimetrillä ja valmis-
tivat särkylääkkeissä käytettävää ase-
tyylisalisyylihappoa, tutummalta nimel-
tään aspiriinia.

Heini Virtanen 
kemian lehtori
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Yhteiskuntaopin kurssien järjestämisen 
periaatteena on tarjota etenkin yhteis-
kuntaopin ylioppilaskokeen kirjoittavil-
le lukiolaisille tehokkaasti valmentava 
kokonaisuus.  Samalla mahdollistetaan 
myös muille yhteiskunnasta ja sen tutki-
muksesta kiinnostuneille lukiolaisille kat-
tava tutustuminen aineeseen ja sen hyö-
dyntämiin tieteisiin. Soveltavilla kursseilla 
pääpaino on ollut tekemisessä: opiskeli-
jat ovat työstäneet omia kurssitöitään ja 
valmistautuneet vierailuihin perehtymäl-
lä etukäteen yhteistyötahojen toimintaan 
esimerkiksi valmistelemalla kysymyksiä. 
Mahdollisimman suuri osa kurssien sisäl-
löistä on pyritty järjestämään yhteistyös-
sä muiden tahojen kanssa.

Soveltavista kursseista YH05 on historian 
ja yhteiskuntaopin yhteinen kurssi, jonka 
aiheena on kansalaisvaikuttaminen ja 
ajankohtaiset asiat. Kurssi on perinteises-
ti järjestetty siten, että vierailut lukioon 
ja lukiosta ovat olleet keskiössä. Kurssi 
on muun muassa käynyt useana vuonna 
Suomen valokuvataiteen museon järjes-
tämillä Poliittisen valokuvan festivaaleil-
la ja teatteriesityksissä. Vierailujen ohel-
la opiskelijat ovat tehneet kurssilla omia 
projektitöitä kurssin aiheista.

Kurssi YH06 on yrityskoulutuksen perus-
kurssi, jonka aikana opiskelijat laativat 

YHTEISKUNTAOPISSA OPITAAN TUTUSTUMALLA  
YHTEISKUNNALLISEEN VAIKUTTAMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ

oman liikeideansa harjoitusliiketoiminta-
suunnitelman. Kurssien aikana on tehty 
yhteistyötä muun muassa YritysEspoon ja 
Pörssisäätiön kanssa. Tänä vuonna kurs-
si vieraili YritysEspoon yritystoiminnan 
käynnistämisinfotilaisuuden lisäksi muun 
muassa Pörssisäätiön järjestämässä lu-
kiolaisten pörssi-iltapäivässä.

Pörssitalon Opiskelijoiden Pörssipäivässä esiintyi 
mm. S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.
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YH08 on kurssi sijoittamisesta. Sen pit-
käaikainen yhteistoimintataho, Pörssi-
säätiön ohella, on ollut Seligson & Co 
Rahastoyhtiö. Tämän lukuvuoden kurssi 
sai esimerkiksi esityksen sijoitusvaihtoeh-
doista ja markkinoiden nykytilanteesta 
Seligsonin toimitiloissa. Kurssilla vieraili 
myös tietokirjailija Pauliina Jokinen esit-
telemässä yhdessä Kyösti Hagertin kans-
sa kirjoittamaansa talousopasta Kortin-
vartija.

Lukiomme toimi lukuvuoden 2019–2020 
aikana yhtenä pilottilukiona valmiste-
lemassa Reserviläisliiton, Suomen Re-
serviupseeriliiton, Kadettikunnan sekä 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liiton kanssa turvallisuuspolitiikan Tur-
potietäjä-tietokilpailua. Yhteiskuntaopin 
opiskelijat osallistuivat niin ikään luku-
vuonna 2019–2020 Eurooppanuoret 
ry:n järjestämään simulaatioon, jossa 
konkretisoitiin nuorille maahanmuuttoon 
liittyviä ilmiöitä. Simulaatio järjestettiin 
syksyllä 2019 Suomenlinnassa. Toimin-

nassa oli mukana myös Suomen Rajavar-
tiolaitos.

Viimeisiin jaksoihin sijoitetut kurssit, eten-
kin YH05 ja YH06, on täytynyt järjestää 
aiemmasta poikkeavalla tavalla, ja yrit-
täjyyskurssi YH06:n perinteinen yritys-
gaala harjoitusyrityksien esittelyineen 
jouduttiin korvaamaan liikeideoiden 
esittelyllä etäkokouksessa.

Vesa Kuronen ja Aleksanteri Suvioja 
yhteiskuntaopin lehtorit

Sijoittajakurssi vierailulla Rahastoyhtiö Seligsonilla.
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Kuvataiteen projektikurssin (KU9) opis-
kelijat suunnittelivat tulevan Finnoon 
keskuksen alle metroaseman yhteyteen 
rakenteilla olevan alikulkukäytävän 40 
metriä pitkän taideteoksen. Yhteistyös-
sä Espoon kaupungin kanssa järjestetyn 
kurssin opettajina toimivat Heljä Renfors 
ja osallisuusmuotoilija Niko Riepponen. 
Tilaajan edustajat osallistuivat suun-
nittelutyön ohjaukseen kurssin aikana. 
Opiskelijat saivat palautetta Finnoon 
alueen projektinjohtaja Kimmo Leivolta 
sekä maisema-arkkitehti Marie Nyma-

KUVATAITEEN PROJEKTIKURSSILLA SUUNNITELTIIN 
FINNOON ALIKULKUKÄYTÄVÄN TAIDETEOS

nilta ja aluearkkitehti Mervi Hokkaselta 
kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Lisäksi 
suunnitelmia kommentoivat kaupunkitek-
niikan keskuksen projektipäällikkö Jo-
hanna Salo ja maisema-arkkitehti Niina 
Meronen.

Kurssin alussa opiskelijat tutustuivat Fin-
noon alueen suunnitelmiin, tutkivat Itä-
meren eliö- ja kasvilajeja sekä vieraili-
vat keskeneräisessä alikulkukäytävässä 
tutustumassa kohteeseen. Suunnittelua 
ohjasi Finnoon alueen design-käsikirja, 
jossa on määritelty alueen suunnittelun 
teemojen ja toteuttamisen periaatteet 
sekä ohjeistus. Alueen keskeisiksi identi-
teettitekijöiksi on määritelty merellisyys 
ja luonto sekä urbaani kotisatama. 

Suunnitteluprosessi toteutettiin työryhmis-
sä karsimalla ja yhdistelemällä ideoita 
kohti yhteistä suunnitelmaa. Projektityö-
nä syntyi lopullinen konsepti, joka pitää 
sisällään alikulkutunnelin taide-elementit 
mittakaavassa. Taideteos toteutetaan 
kevään 2020 aikana kurssilla syntyneen 
suunnitelman pohjalta. Corten- ja RST-
teräksestä laserleikatuista, pintahiotuis-
ta muodoista koostuvan teoksen teema 
on merenalainen maailma kasveineen ja 
eliöineen. 
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Opiskelijat pitivät tiimityön etuina ideoi-
den jakamismahdollisuutta ja työn nope-
aa edistymistä tiiviissä aikataulussa. He 
kokivat oppineensa kompromissien te-
kemistä ja rakentavan palautteen anta-
mista sekä sen vastaanottamista. Osal-
listujien palautteessa kertautui toteamus, 
että oli kunnia päästä suunnittelemaan 
julkista taideteosta: ”Parhaiten mieleem-
me jäi ajatus siitä, että olemme tehneet 
jotain pysyvää ja merkittävää.”

Heljä Renfors 
kuvataiteen lehtori
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"Tähkä Ärviä", Veera Virtanen



Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202038

Kuvataidelinjan ensimmäisen vuosikurs-
sin opiskelijat suunnittelivat KU1- ja 
KU2-kursseilla Kaitaantien varressa si-
jaitsevien sähkökaappien kuvituksia. 
Työskentelyn alkuvaiheessa teimme valo-
kuvausretken läheiseen Hannusmetsään. 
Lähialueen luonnosta inspiraationsa 
saaneet kuva-aiheet maalattiin akryy-

KAITAANTIEN  
SÄHKÖKAAPPIEN VISUALISOINTI

liväreillä ja lopulliset sommittelumallit 
toteutettiin digitaalisesti. Kuva-aiheiden 
toteutus suunniteltiin yhteistyössä osalli-
suusmuotoilija Niko Riepposen kanssa. 
Kuvatarrat kiinnitetään paikoilleen ke-
vään 2020 aikana kaikkien Kaitaalla 
liikkuvien iloksi.

Enya Doyle Sunita Bunpho
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Kaitaan lukiossa järjestettiin lukuvuonna 
2019-2020 ensimmäistä kertaa stressin-
hallintakurssi (PS11). Kurssi oli liikunnan 
ja psykologian yhteiskurssi ja se oli suun-
nattu abeille, joille erityisesti lähestyvät 
yo-kokeet aiheuttavat stressiä. 

Kurssisisältö oli monipuolinen ja opiske-
lijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltu. 
Opettelimme kurssilla muun muassa ren-
toutumaan ja rauhoittumaan joo gan ja 
pi la tek sen avulla, harjoittelimme hetkes-
sä olemista mind ful ne ssharjoituksilla se-

STRESSINHALLINTAA 
YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ

kä pyrimme opettelemaan heittäytymis-
tä muun muassa tanssien avulla. Kurssin 
yhtenä ta voit tee na oli lisäksi tul la osak-
si ryh mää ja toi min nal lis ten har joi tus ten 
avul la oi val taa yh tei siä huo len ai hei ta ja 
ja ka mis en merkitys. 

Kurssilla teimme lisäksi taideterapiaa, 
kävimme metsäretkellä laavulla, poh-
dimme omia vah vuu ksia ja tun tei den hal-
lin taa, lisäsimme omaa tie toi suutta itseä 
stres saa vis ta te ki jöis tä sekä opimme, 
miten stres siä voi yrittää hal lita ja pa-
lau tu a siitä. Stressistä puhuttaessa myös-
kään unen, lii kun nan ja ravinnon merki-
tystä ei voi liikaa korostaa.

Kurssi oli onnistunut kokonaisuus ja sitä oli 
ilo ohjata. Ensi vuonna taas jatketaan sa-
mojen aihealueiden parissa. Odotamme 
sitä innolla.

Annika Kokko 
liikunnan lehtori
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"Pastissi", Mimosa Nieminen
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Kansainvälisyyskurssilaisten tämän lu-
kuvuoden matka Kiinaan jouduttiin pe-
rumaan koronavirusepidemian takia, 
mutta yhteistyö shanghailaisen ystävyys-
koulumme Gonglu Schoolin kanssa jatkui.

Elokuussa Shanghaista saapui vieraik-

VEHREÄ LUONTO JA OMATOIMISET OPISKELIJAT 
TEKIVÄT VAIKUTUKSEN SHANGHAILAISIIN VIERAISIIN

semme kuusi opiskelijaa ja kolme opet-
tajaa. Viikon aikana vieraat seurasivat 
lukion oppitunteja ja pääsivät itsekin ko-
keilemaan opiskelua kaitaalaisissa luo-
kissa korvapuustien paistamisen, kemian 
töiden, liikunnan ja kuvataiteen merkeis-
sä. Heille myös näytettiin suomalaista 
luontoa ja pääkaupunkiseudun nähtä-
vyyksiä retkillä Heurekaan, Korkeasaa-
reen ja Porkkalanniemeen.

Erityisen vaikutuksen kiinalaisiin vierai-
siin teki suomalainen luonto. Kun kysyin 
shanghailaiselta englannin opettajalta 
ja Gonglu Schoolin vararehtorilta Johnil-
ta, mikä hänestä oli parasta Suomessa, 
hän vastasi: ”Kaikki.” Hetken mietittyään 
hän tarkensi, että erityisen mahtavia oli-
vat Porkkalanniemen metsä- ja merimai-
semat, vesibussimatka Korkeasaareen ja 
herkullinen suomalainen lohi.

Shanghailaiset opettajat kertoivat myös 
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seuranneensa kiinnostuneina suomalaista 
koulujärjestelmää ja elokuisia koulupäi-
viä Kaitaalla. Johniin teki vaikutuksen 
etenkin suomalaisen lukion joustavuus: 
Shanghaissa kaikki opiskelijat opiskele-
vat saman lukujärjestyksen ja opinto-oh-
jelman mukaan eikä valinnaisuutta ole. 
”Suomalaiset opiskelijat ottavat myös 
vastuuta omista opinnoistaan ja ovat 
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omatoimisia”, John kehui.

Sekä Kaitaalla että Gonglu Schoolissa 
toivotaan, että pääsemme jatkamaan 
kouluvierailuja Espoon ja Shanghain vä-
lillä jälleen ensi lukuvuonna.

Salla Seuri 
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
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Ammattien aamupäivää vietettiin toista 
kertaa Kaitaan lukiossa keskiviikkona 
4.3.2020. Jokavuotiseksi kaavaillun ta-
pahtuman tarkoituksena on lisätä opis-
kelijoiden ja opettajien työelämätunte-
musta ja tarjota kurkistusmahdollisuus 
erilaisiin ammatteihin ja urapolkuihin. 
Vierailut olivat myös osa kakkosten 
OP02- kurssin suoritusta.

Tapahtumassa neljätoista alansa am-
mattilaista kertoi nuorille koulutukses-
taan ja työkokemuksestaan sekä eri rei-
teistä, joita pitkin oli päätynyt nykyiseen 
ammattiinsa. Osa esittelijöistä oli opis-
kelijoiden huoltajia sekä osa opettajien 
ja opinto-ohjaajien tuttuja ja ystäviä. 
Pyrimme saamaan tilaisuuteen mahdol-
lisimman kattavasti eri alojen ammat-
tilaisia. Tänä vuonna etenkin juristit ja 
valtionhallinnon asiantuntijat olivat hy-
vin edustettuina. Näiden lisäksi saimme 
kuulla esimerkiksi tanssitaiteilijan, sosi-
aalityöntekijän ja toimittajan uratarinan.

Opiskelijoilta saamamme palaute oli 
kaiken kaikkiaan oikein positiivista! Mo-
ni koki, että oli huojentavaa kuulla, et-

AMMATTIEN AAMUPÄIVÄ

tei vielä tarvitse tietää sitä alaa, jonne 
lopullisesti työllistyy. Silmiä avaavaa oli 
myös omien harrastusten ja muiden mie-
lenkiinnon kohteiden vaikutus uravalin-
toihin. Osa sai myös arvokkaita vinkkejä 
työnhakuun ja työhaastatteluihin. Osalle 
konkretisoitui, mitä elinikäinen oppimi-
nen tarkoittaa: harva voi yhdellä koulu-
tuksella pärjätä koko uraansa, vaan ai-
na pitää päivittää ja lisätä osaamistaan 
uusilla koulutuksilla ja pätevöitymisillä.

Parasta palautetta oli tietenkin se, että 
ammattien aamun esiintyjiä  kuunnelles-
sa oma urahaave kirkastui. Tapahtuman 
jälkeen käytiinkin monia hedelmällisiä 
ohjauskeskusteluita, kun opiskelija oli in-
nostunut jostain alasta ja lähtenyt otta-
maan siitä itse selvää!

Tällaiselle tapahtumalle on muuttuvassa 
maailmassa erityinen tilaus ja siitä hyö-
tyy nuorten lisäksi koulun koko muu vä-
ki. Uudet tutkimukset ja mielenkiintoiset 
kokemukset innostavat myös opettajia 
kytkemään opetuksensa kiinteästi nyky-
päivän työelämään ja sen vaatimuksiin.

Ensi vuoden vierailijatoiveita on jo pit-
kä lista odottamassa uuden tapahtuman 
suunnittelua!

Sini Kiviluoto ja Marjut Lindqvist 
opinto-ohjaajat

Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202042
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Kaitaan koti ja koulu -yhdistys ry. toi-
mii Kaitaan koulun ja lukion opiskelijoi-
den hyväksi yhteistyössä vanhempien ja 
opettajien kanssa. Yhdistyksen tavoit-
teena on tukea koulun ja lukion opiske-
lijoiden toimintaa sekä kerätä varoja 
stipendi-, retki- ja matkakulukäyttöön. 
Yhdistyksen hallitus on toimintaa pyörit-
tävä ydinjoukko, joka saa apua aktiivi-
silta jäseniltään monin eri tavoin.

Toimintavuotemme käynnistyvät aina 
syksyisin jäsenhankinnalla. Rehtorit esit-
televät yhdistyksen toimintaa ja jakavat 
yhteystietoja alkusyksyn vanhempainil-
loissa. Suurin osa yhdistyksen jäsenistä 
osallistuu maksamalla jäsenmaksun. Li-
säksi joka syksy tarvitaan ja saadaan 
hallitustyöhön mukaan 1–2 uutta van-
hempaa keväällä koulunsa päättänei-
den oppilaiden vanhempien seuraajiksi. 
Syyskuussa 2019 yhdistyksen kokous 
vahvisti jäsenmaksun olevan 12 euroa 
lukuvuodelta ja valitsi hallituksen, johon 
saatiin kaksi uutta jäsentä.

Muutaman vuoden välein yhdistys lähet-
tää vanhemmille, koulun henkilökunnalle 
ja oppilaille kyselyn siitä, pidetäänkö 
yhdistystä tarpeellisena ja minkälais-
ta toimintaa sen tulisi pyörittää. Syksyn 
2019 kyselyn tulos oli, että yhdistystä 

KAITAAN KOTI JA KOULU  
-YHDISTYKSEN LUKUVUOSI 2019–2020

pidetään tarpeellisena ja sen halutaan 
edelleen olevan mukana koulun ja lukion 
järjestämissä tilaisuuksissa. Jatkossa toi-
vottiin enemmän opiskelijoiden hankkei-
den tukemista. 

Kuluneena lukuvuonna yhdistys näkyi 
koululla eri tavoin. Marraskuussa luki-
on vanhempainillassa pyöritettiin kah-
vilaa. Syksyllä kerättiin stipendivaroja 
myymällä lippuja Kansallisteatterin esi-
tykseen Kauppamatkustajan kuolema. 
Syyslukukauden lopussa yhdistys tarjosi 
glögiä opettajille kiitokseksi yhteistyös-
tä. Tilaisuus oli avoin myös vanhemmille. 
Helmikuussa 2020 yhdistys piti leivos-
kahvilaa ennen lukion ihania vanhojen 
tansseja.

Vanhojen tanssit jäivät koronavirusepi-
demian takia kevään 2020 viimeiseksi 
perinteisesti vietetyksi juhlaksi. Tätä kir-
joittaessa rajoituksia aletaan purkaa, 
mutta tiedämme, että koulun ja lukion 
perinteiset kevätjuhlat on peruttu. Kai-
taan koti ja koulu -yhdistyksessä tämä 
on otettu huomioon niin, että stipendit 
ovat jo kohta onnittelukortteineen kuo-
rissa ja valmiina lähetettäviksi koululle 
eteenpäin toimitettaviksi. Yhdistys jakaa 
stipendejä Kaitaan koulun ja lukion opis-
kelijoille hyvän hengen rakentamisesta 
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ja koulun tai lukion perinteiden ylläpitä-
misestä lukuvuonna 2019–2020 ja eri-
tyisesti vaikeana koronakeväänä 2020. 

Yhdistys on myös varannut määrärahaa 
perinteisesti koulun 9. luokkien luokka-
retkiin ja tukioppilaiden kiitosjuhlaan. 
Rahaa on myös varattu koulun oppilas-
kunnan hankkeille, jotka hyödyttävät 
kaikkia koulun oppilaita. Näitä tukia ei 
ilmeisesti voida käyttää kevään 2020 
aikana, mutta ne ovat koulun ja oppilas-
kunnan käytettävissä lukuvuonna 2020–
2021.

Kaitaan koti ja koulu -yhdistys kiittää 
Kaitaan koulun ja lukion opettajia ja 
henkilökuntaa hienosta työstä, kun oppi-
laat ja opiskelijat perheineen on luotsat-
tu kouluvuoden päätökseen poikkeuksel-
lisissa oloissa. Tämä on lukukausi, jossa 
on muisteltavaa! Tervetuloa jatkossa mu-
kaan toimintaamme kaikki Kaitaan kou-
lun ja lukion opiskelijoiden tukemisesta 
kiinnostuneet. 

Marika Paavilainen 
Kaitaan koti ja koulu -yhdistyksen  
puheenjohtaja

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta:  
kaitaanlukio.fi/web/kaitaan-koti-ja-
koulu-yhdistys/

Kaudella 2019–2020 Kaitaan lukion 
koti- ja kouluyhdistyksen hallituksessa 
ovat toimineet Marika Paavilainen (pj), 
Eija Lappalainen (sihteeri), Susanna 
Honka (rahastonhoitaja), Laura Leiso-
la (varapj), Sanna Vahtivuori-Hänninen, 
Päivi Haverinen sekä opettajajäseninä 
Maija Ihanainen (Kaitaan koulu) ja Anni-
ka Kokko (Kaitaan lukio).

Vera Oben
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Opiskelijoita lukuvuoden 
alussa: 415 
 
Lukuvuoden aikana  
eronneita: 23 
 
Päättötodistuksen saaneita: 
103 

19 A ro Jouko Virtanen

Aaltonen Laura 
Bostangi Delman 
Haaksiala Heli 
Haavisto Konsta 
Hakala Eeli 
Hassi Erik 
Korpi Konsta 
Laitala Ilmari 
Lehmuskoski Ellen 
Lehto Niko 
Malinen Toivo 
Martikainen Aino 
Muranen Lauri 
Muuri Ilmari 
Niemiranta Aapo 
Nukarinen Juho 
Nyman Erica 
Omaisan Noof 
Perez Pulkkinen Rebeca 
Perälä Jesse 

LUKION OPISKELIJAT 
LUKUVUONNA 2019–2020

Pitkänen Viivi 
Pärnamägi Aleksander 
Rapeli Jaakko 
Roiha Nuutti 
Ruokanen Kalle 
Saarinen Kuisma 
Savola Nikla 
Söderberg Reetta

19 B ro Matti Tapio

Alava Elias 
Alizada Samira 
Andersson Ida 
Askola Santeri 
Fewer Kevin 
Hakuli Iisa 
Joensuu Julius 
Kanukhan Samir 
Kemppainen Saini 
Khalaf Abdirahman 
Khoem Vicheth 
Le Henni 
Malõsev Katti-Liana 
Mohamed Ahmed Rayaan 
Mäkelä Jere 
Nevalainen Visa 
Niranjan Shayanthan 
Niskanen Tino 
Nissinen Kalle 
Nordqvist Sara 
Ojanpää Ada 

Ollila Aaro 
Puumalainen Tuuli 
Rannanmäki Bettina 
Romppanen Sanni 
Soini Emma 
Tuominen Emil

Eronneet: 
Tolvanen Miika 27.9.2019 
Ylisirniö Gaia 27.9.2019

19 C ro Annika Kokko

Bunpho Sunita 
Doyle Enya 
Eskandary Tayebe 
Harju Cassius 
Juvani Markus 
Kainulainen Mikael 
Kotilainen Iina 
Langinkoski Erik 
Lecklin Jane 
Lehtisalo Viivi 
Muuri Verneri 
Richter Emma 
Saarinen Petteri 
Salimi Zada Zekeria 
Tamminen Saara 
Thanyaphisut Sofia 
Vehmersuo Kasper 
Vergara Acuna Emilia 
Widell Jesse
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Eronneet: 
Jussila Emmi 27.9.2019 
Poutanen Sofia 16.3.2020 
Sirelius Casper 31.1.2020 
Tuononen Aatu 19.5.2020

19 D ro Hanna Kaisa  
Hukio / Anna Kuusikko

Aarnio Elsa 
Björkstam Paavo 
Ella Annika 
Flih Moumen 
Hänninen Pyry 
Jalonen Mirella 
Kaarni Joonas 
Kallio Sebastian 
Kilpinen Tuukka 
Kuokkanen Jasper 
Leino Oliver 
Mahamud Kaltuun 
Manninen Aurora 
Mäki Akseli 
Mäki Milla 
Nissinen Saga 
Ollila Amanda 
Opara Kimmo 
Perus Katarina 
Puputti Hugo 
Raespuro Elias 
Sarapohja Emil 
Silvennoinen Roni 
Suonio Kuura 
Suvanto Milla 
Söderlund Daniel 
Valtanen Elli 
Yusuf Sawdo 

19 E ro Sanna Makkonen

Abdulle Suleyman 
Ahmed Abdullahi 
Ahonen Vilma 
Airikainen Kristina 
Brander Ellen 
Hallenberg Atso 
Heimberg Niko 
Heiäng Juho 
Inandik Joel 
Karonen Emil 
Kokko Maija 
Korhonen Erik 
Kuisma Joonas 
Kumpulainen Timo 
Käppi Sebastian 
Leppänen August 
Matikka Samu 
Nguanza Nabel 
Ojanperä Eemil 
Pitkänen Pyry 
Qasin Gabow Ali 
Rautasalo Jere 
Riihimaa Aapo 
Tommiska Mirella 
Turpeinen Lotta 
Vänskä Oskar

Eronneet: 
Hartikainen Aleksi 
12.5.2020

18 A ro Salla Seuri

Ahola Enni 
Ala-Juusela Akseli 

Hallenberg Arttu 
Hanhimäki Oona 
Himberg Tuomas 
Holappa Saga 
Hämäläinen Jani 
Immonen Marianna 
Karling Roosa 
Kay Shar 
Koskimäki Urho 
Lehtipuu Ralf 
Leskinen Linnea 
Liesivuori Tiitus 
Marjamäki Tuukka 
Määttänen Mikael 
Nyström Tea 
Onniselkä Alex 
Palin Carolus 
Pekkarinen Leo 
Pesälä Sara 
Puolitaival Aaro 
Ratia Kira 
Ruohisto Rasmus 
Saario Hugo 
Schwartz Robin 
Shiko Kormanc 
Thuneberg Ada 
Vuorinen Ira

Eronneet: 
Toiviainen Severi 16.3.2020

18 B ro Leena  
Taimela-Helenius

Antonenko Jelisaveta 
Engblom Mikael 
Heikinheimo Joona 
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Heikkonen Sara 
Huovinen Aino 
Kantanen Elias 
Karvonen Hilma 
Keränen Arttu 
Kotovirta Pihla 
Laukkanen Minka 
Leinonen Miska 
Loukkola Aapo 
Malkki Sanni 
Metsola Oiva 
Naatula Sippo 
Niskanen Mathias 
Oben Sonja 
Outinen Jori 
Perta Jere 
Rae Samu 
Ranta Kaisa 
Raunio Aada 
Ruopsa Oona 
Saarinen Samuli 
Stranius Markus 
Takkunen Cristian 
Tolonen Tuomas 
Uotila Nea-Mary 
Vehkala Markus 
Vitie Atte

Eronneet: 
Manilaci Anna 3.3.2020

18 C ro Aleksanteri Suvioja

Ahde Jaakko 
Ansala Santeri 
Aps Lisandra 
Eriksson Riku 

Falck Kukka 
Jha Anika 
Karttunen Niina 
Kiviranta Alessandra 
Kouvonen Julia 
Lahtinen Lassi 
Männistö Nea 
Nieminen Mimosa 
Putkonen Ada 
Puukko Tobias 
Pyrkova Valeriya 
Repo Kristel 
Santasalo Matias 
Seppenen Aleksandra

Eronneet: 
Ketonen Jade 25.5.2020 
Wu Jiamin 12.12.2019

18 D ro Tarjaleena  
Suontausta

Bäckström Ronja 
Eskelinen Riku 
Heinonen Jenni 
Hussi Tuure 
Jaatinen Helen 
Jokinen Otto 
Kauppi Niklas 
Kautto Anna 
Koivunen Otso 
Laine Joel 
Leppänen Aaro 
Luhtasela Lenni 
Lukin Samuel 
Metsola Vertti 
Murros Jenna 

Noponen Jaakko 
Paunola Joel 
Peltonen Elina 
Pyysiäinen Milja 
Reijo Arttu 
Salmela Laura 
Sarkola Eino 
Selassie Haylelul 
Tammenpää Jasmin 
Träff Tiitus 
Varis Onnipekka 
Viinikainen Eetu 
Wigchering Luca

18 E ro Heini Virtanen

Alanen Evert 
Edgren Joakim 
Gül Emel 
Hakala Sauli 
Hevosoja Aada 
Hokkanen Miro 
Hynynen Katarina 
Hämäläinen Ronja 
Johansson Anton 
Jääsvuo Patricia 
Kari Jami 
Kario Niklas 
Kiiski Hilda 
Kurri Odessa 
Mikkelä Henri 
Munter Lassi 
Perälä Anton 
Pitkänen Niklas 
Pohjanhovi Lauri 
Puro Pauli 
Saariaho Elias 



Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202048

Samulin Siiri 
Talsio Tinja 
Tirkkola Samu 
Toivainen Jasmin 
Vastamäki Tiffany 
Viitala Aaro 
Zucca Anna

Eronneet: 
Fontell Nea 18.9.2019

17 A ro Anna-Maija  
Mäkinen

Ahonen Otso 
Erkinharju Santeri 
Granström Daniel 
Grundström Samu 
Haanperä Juho 
Huopalainen Jyri 
Kanerva Kaisa 
Kauppinen Ilari 
Koivunotko Tessa 
Koskinen Tuulia 
Kovanen Christian 
Lemberg Jere 
Loose Kevin 
Mäki Joel 
Oben Vera 
Peltola Aaro 
Saarinen Milla 
Sarkki Ilari 
Tuokko Ilmari 
Turunen Pinja 
Vuola Tiina 
Ylönen Hanna 
Åkerlund Jenna

Eronneet:  
Koskinen Tuulia  
5.2.2020

17 B ro Vesa Kuronen

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

Eronneet: 
Jalonen Rasmus 
28.10.2019 
Ovseenko Stefan 
12.3.2020

17 C ro Katri Tuloisela

Ding Tomi 
Hiltunen Isla 
Miettinen Pilvi 
Nurminen Nelli 
Puukko Anton 
Pähklamäe Anri 
Rajakallio Väinö 
Rauvanlahti Emilia 
Räsänen Maria-Melina 
Sarja Mikael 
Seker Merwine 
Sinkkonen Linda 
Säisä Marcello 
Söderman Robert 
Tiesmäki Jonna 
Tuppurainen Zuzana 
Virtanen Veera

17 D ro Riitta Tuovinen

Aalto Aino-Maria 
Aho Tomi 
Al-Seiab Mostafa 
De Blas Ira 
Elopuro Riku 
Kantell Juho 
Karlsson Alexandra 
Kivi Helmi 
Kuortti Jules 
Kyntäjä Arttu 
Lappalainen Lassi 
Lehtivaara Antti 
Makkonen Iikka 
Martikainen Paul 
Näkki Kira 
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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 
Klien Thomas 
Kokko Santtu 
Le Henna 
Lemmetyinen Luka 
Li Jinjin 
Louhija Tom 
Manninen Mette 
Mannonen Ida 
Montonen Maija 
Määttä Melissa 
Peltonen Wilja 
Peussa Joonas 
Potrykus Hans 
Päivärinta Tiitus 
Reunanen Viljo 
Saksi Kaarlo 
Samuel Daniel 
Sartmaroeng Wannapa 
Tolvanen Henri

Eronneet: 
Rinne Elias 12.3.2020

16 A ro Sini Kiviluoto

Ahmed Abdimalik 
Aps Marten 
Bergholm Rasmus 
Grönroos Anton 
Gül Emre 
Hakakorpi Henrik 
Hed Anna 
Ilisson Heinrich 
Jokinen Rene 
Kare Leevi 
Kopra Jimi 
Korhonen Lauri 
Lindblad Max 
Meriläinen Jonne 
Muukkonen Petteri 
Mäenpää Miiro 
Nuotio Kalle 
Oksanen Lauri 
Paakkunainen Laura 
Pard Kasper 
Perälä Santeri 
Rantonen Emil 
Salo Siiri 
Santasalo Marisa 
Seppälä Heini 
Shuaib Nasir 
Sorri Laura 
Tynkkynen Roosa 
Vesanto Jaakko

Eronneet: 
Amin Helin  
30.11.2019 
Fagerström Mona 
30.10.2019 
Halme Antto  
11.9.2019 
Lima Oliveira Santos Bruna 
16.4.2020 
Mohammed Arhaim Jusur 
16.4.2020 
Paakkunainen Laura 
20.8.2019 
Vlachopoulos Andreas 
4.11.2019
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SYKSYLLÄ 2019

Englannin stipendi: Anna Hed 

KEVÄÄLLÄ 2020

Stipendejä lahjoittaneet: ABB Oy, Espoon-
lahden srk, Soukan Apteekki ja autokoulu 
Safiiri 

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

KAITAAN KOTI JA KOULU 
-YHDISTYKSEN STIPENDIT 
 
1 vsk  Emma Soini ja Joel Inandik 
2 vsk  Mikael Määttänen ja Ralf Lehtipuu 
3 vsk  Jyri Huopalainen ja Juho  
 Haanperä 

Taidestipendi: Heini Seppälä

Tsemppari-stipendi: Antti Lehtivaara

Autokoulu Safiirin stipendi: Maija Montonen

LUKION STIPENDIT 2019–2020

AINEKOHTAISET STIPENDIT 
 
Äidinkieli   Aaro Peltola

Englanti   Arttu Kyntäjä

Ruotsi A  Paul Martikainen

Ruotsi B   Jyri Huopalainen

Fysiikka/ABB oy   Otso Ahonen 

Kemia   Daniel Granström 

Historia   Aaro Peltola

Yhteiskuntaoppi   Ilmari Tuokko

Filosofia   Erik Saarinen

Psykologia   Pinja Turunen

Biologia   Leo Viteritti

Maantieto   Väinö Rajakallio

Matematiikka, pitkä   Li Jinjin

Matematiikka, lyhyt   Tiina Vuola

Uskonto   Antti Lehtivaara  

Liikunta   Ato Virtanen 
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Pohjola-Nordenin palkintokirja Eva Franz, 
Sommarön (e-kirja) ruotsin kielen opinnoissa 
menestyneelle: Ilari Sarkki

Sverigekontakt i Finland r.f. -palkintokirja 
Anders Larsson, Kalevala för lata: Maija 
Montonen 

Espanjan suurlähetystön kirjastipendi 
Homero Carvalho (ed.), Pesia boliviana: 
Jemima Paul Merchan

Sanoma Pro digikirjat Precis3: Emma Soini, 
Santeri Askola, Heli Haaksiala, Iina Kotilai-
nen ja Viivi Lehtisalo

Otavan Inne-oppikirjat: Aino Martikainen 
(Inne5), Tayebe Eskandary (Inne4) ja Jane 
Lecklin (Inne4)

Otavan ja Sanoma Pron ja Gummeruksen 
äidinkielen kirjastipendit: Jyri Huopalainen, 
Ilmari Tuokko, Antti Lehtivaara, Iina Kotilai-
nen, Ada Putkonen ja Helen Jaatinen

LUOKKASTIPENDIT 

18A Enni Ahola

18B Kaisa Ranta

18C Kukka Falck

18D Aaro Leppänen

18E Jasmin Toivainen

19A Konsta Haavisto

19B Jere Mäkelä

19C Viivi Lehtisalo

19D Daniel Söderlund

19E Nabel Nguanza
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"Perhe", Niina Karttunen
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KAITAAN LUKION 
YLIOPPILAAT 2019–2020

SYKSYLLÄ 2019  (15)

Ahmed Abdimalik

Aps Marten

Grönroos Anton

Hakakorpi Henrik

Hed Anna

Kare Leevi

Korhonen Lauri

Mäenpää Miiro

Nuotio Kalle

Paakkunainen Laura

Pard Kasper

Perälä Santeri

Santasalo Marisa

Tynkkynen Roosa

Vesanto Jaakko

KEVÄÄLLÄ 2020  (88)

Aalto Aino-Maria

Ahonen Otso

Alava Eemil

Al-Seiab Mostafa

De Blas Ira

Ding Tomi

Elopuro Riku

Erkinharju Santeri

Granström Daniel

Gül Emre

Haanperä Juho

Hakkarainen Lumi

Honka Lukas

Huopalainen Jyri

Ilisson Heinrich

Jokinen Rene

Jussila Eevertti

Juurikka Jasmin

Kanerva Kaisa

Karlsson Alexandra

Karpenko Vladimir

Kauppinen Ilari

Kivi Helmi

Koivunotko Tessa

Kokko Santtu

Kyntäjä Arttu

Lappalainen Lassi

Le Henna

Lehtivaara Antti

Lemberg Jere

Lemmetyinen Luka

Li Jinjin



Kaitaan lukio vuosikertomus 2019/202053

Loose Kevin

Louhija Tom

Makkonen Iikka

Manninen Mette

Mannonen Ida

Martikainen Paul

Meriläinen Jonne

Mertanen Juho

Montonen Maija

Mukkula Arttu

Mäki Joel

Määttä Melissa

Näkki Kira

Oksanen Lauri

Paavilainen Paula

Papinkivi Milja

Paul Merchan Jemima

Peltola Aaro

Petrosino Mirco

Peussa Joonas

Pitkänen Matias

Potrykus Hans

Pähklamäe Anri

Päivärinta Tiitus

Rajakallio Väinö

Rannanmäki Pyry

Rautiainen Iris-Sofia

Rauvanlahti Emilia

Reunanen Viljo

Ryky Emma

Saarinen Erik

Saarinen Milla

Salo Siiri

Sarja Mikael

Sarkki Ilari

Sartmaroeng Wannapa

Seker Merwine

Seppälä Heini

Shabani Donika

Sidorov Dmitrii

Sinkkonen Linda

Soronen Dominic

Sorri Laura

Tarmenok Viktoria

Tolvanen Henri

Tunkkari Niklas

Tuokko Ilmari

Turunen Pinja

Viljakainen Aino

Virtanen Ato

Virtanen Teemu

Virtanen Veera

Viteritti Leo

Vuola Tiina

Ylönen Hanna

Åkerlund Jenna
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Alaranta Teemu (2013) tietotekniikka 
Eerola Helena (2001) musiikki 
Haavisto Tuula (1994) terveystieto 
Haimila Henriikka (2019) erityisopetus 
Heikkilä-Kyyhkynen Erkki (1997)  
espanja, ranska  
Henttonen Harri (2000) lukion rehtori, 
opinto-ohjaus, historia, yhteiskuntaoppi 
Hoffrén Riitta (6.4.–30.5.2020) ruotsi 
Hukio Hanna Kaisa (2019) englanti, 
ruotsi 
Kiviluoto Sini (2019) opinto-ohjaus, 
maantiede 
Kokko Annika (2018) liikunta 
Kuronen Vesa (2002) filosofia, historia, 
yhteiskuntaoppi  
Kuusikko Anna (2012) englanti 
Lindqvist Marjut (2007) opinto-ohjaus 
Makkonen Sanna (2019) äidinkieli ja 
kirjallisuus, suomi toisena kielenä 
Miettinen Merja (1984) matematiikka 
Mäkinen Anna-Maija (1999) englanti, 
ruotsi 
Nisula Juha (2018) matematiikka 
Perenius Päivi (2008) erityisopetus  
(virkavapaalla) 
Pohjanmies Kukka (2016) biologia, 
maantiede 
Raike Alisa (2019) musiikki 

KAITAAN LUKION OPETUSHENKILÖSTÖ JA 
TOIMIHENKILÖT LUKUVUONNA 2019–2020

OPETUSHENKILÖSTÖ

Renfors Heljä (1991) kuvataide 
Roininen Eevamaija (2012) englanti 
Ruotsalainen Juha (1997) lukion  
apulaisrehtori, ruotsi, saksa 
Seuri Salla (2018) äidinkieli ja  
kirjallisuus, suomi toisena kielenä 
Snell Jari (2008) liikunta 
Suontausta Tarjaleena (2009) biologia, 
maantiede 
Suvioja Aleksanteri (2011) elämänkat-
somustieto, historia, yhteiskuntaoppi 
Taimela-Helenius Leena (1986)  
äidinkieli ja kirjallisuus 
Talonen Miiu (3.2.–5.4.2020) ruotsi 
Tapio Matti (1995) matematiikka,  
tietotekniikka 
Tuloisela Katri (1997) saksa, äidinkieli 
ja kirjallisuus  
Tuovinen Riitta (1992) psykologia, 
uskonto 
Tötterström Tuulia (2019) uskonto 
Vainionpää Erkki (1988) koulun vs. 
rehtori, uskonto 
Valkonen Tiina (2019) kemia,  
matematiikka 
Virtanen Heini (2017) kemia,  
matematiikka  
Virtanen Jouko (2000) fysiikka,  
matematiikka
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Raudik Kätlin, koululääkäri 

Hietanen Pirketta, lukiopsykologi  
(virkavapaalla)

Luotojärvi Tinja, lukiopsykologi

Huisman Tuija, lukiokuraattori 

Pirinen Auli, terveydenhoitaja 

Leppiniemi Juha, vahtimestari

Seppälä Berit, lukiosihteeri

Ojala Jussi, siviilipalvelusmies  
(26.8.2019 alkaen)

Tilli Peter, siviilipalvelusmies  
(3.2.2020 alkaen)

Stenvall Judith, ruokapalveluesimies (Espoo Catering Oy)

Kiinteistönhuolto: Lassila & Tikanoja Oy 
Koulutilojen siivous: Lassila & Tikanoja Oy

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

TOIMIHENKILÖT

"Valaisimen malli", Robin Schwartz
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