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Katsaus kuluneeseen 
lukuvuoteen

Kaitaan lukion rehtori Harri Henttonen

Kaitaan lukion 51. toimintavuosi 
on ollut innostava, haasteellinen 
ja tapahtumarikas. Viime vuosina 
lukioon otetut opiskelijat ovat olleet 
motivoituneita ja tavoitteellisia 
opiskelijoita. Tavoitteellisuus 
opiskelussa ja vahva painottuminen 
luonnontiedeaineiden opiskeluun 
näkyy pitkän matematiikan, fysiikan, 
kemian ja biologian opiskelijamäärien 
reippaana kasvuna, mutta 
myös muiden aineiden opiskelu 
sujuu ja tuottaa tulosta. On ilo 
työskennellä näiden motivoituneiden 
ja tavoitteellisesti opiskeluun 
suhtautuvien nuorten kanssa. 

Syksyllä vietimme kouluyhteisömme 
50-vuotisjuhlia. Vapaaniemen 
yhteiskoulu perustettiin Etelä-
Espoon ensimmäiseksi kunnalliseksi 
oppikouluksi ja vuosien saatossa siitä 
on muotoutunut värikäs ja aktiivinen 
kouluyhteisö. Kaitaan kouluyhteisön 
vahvuuksiksi vuosien saatossa on 
muodostunut kuvataideopetus, 
kansainvälinen toiminta sekä välitön 
ja rento ilmapiiri sekä hyvä henki.  

Kulunut vuosi on ollut opetuksen 
digitalisoitumisen vuosi. Syksyllä 
järjestettiin ensimmäiset digitaaliset 
ylioppilaskokeet saksan kielessä, 
maantieteessä sekä filosofiassa. 
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Harri Henttonen

Kaitaan lukion rehtori

Kokeiden järjestäminen onnistui 
hyvin ja kokelaat olivat pääosin 
tyytyväisiä uudistukseen. Keväällä 
tutkinnon digitalisoituminen 
jatkui uusien kokeiden muodossa 
ja ensi vuonna suurin osa 
kokeista onkin jo digitaalisia. 
Opetuksessa olemme tukeutuneet 
vahvasti oppikirjakustantajien 
tarjoamiin digitaalisiin oppimis- 
ja koeympäristöihin sekä 
luonnollisestikin harjoittaneet 
opiskelijoita toimimaan 
ylioppilastutkintolautakunnan abitti-
järjestelmässä. 

Lukuvuosi on ollut myös uuden 
opetussuunnitelman käyttöönoton 
vuosi. Monien aineiden 
kurssitarjontaan tuli muutoksia 
ja opettajakunnalla onkin ollut 
työntäyteinen vuosi uusien kurssien 
valmistelussa ja toteutuksessa. 
Yksi uuden opetussuunnitelman 
ilmiöpohjaisuuden ja 

t e e m a o p i n t o k o k o n a i s u u k s i e n 
toteuttamistapa oli ensimmäistä 
kertaa Kaitaan lukiossa järjestetty 
joustoviikko. Joustoviikko oli viikon 
mittainen jakso jonka aikana 
kukin opiskelija suoritti yhden 
kurssin. Kurssitarjonta oli pääosin 
koulukohtaista mutta mukana oli 
myös uusia teemaopintokursseja. 
Joustoviikko osoittautui onnistuneeksi 
mielenkiintoisen ja värikkään 
kurssitarjonnan vuoksi sekä hyvin 
vaihtelevin ja monipuolisin tavoin 
järjestetyn opetuksen vuoksi. 

Lukuvuoden päättyessä haluan 
kiittää opiskelijoita sekä Kaitaan 
lukion henkilökuntaa hyvin ja 
antaumuksella tehdystä lukuvuoden 
työstä sekä samalla haluan toivottaa 
kaikille oikein rentouttavaa 
kesälomaa!

Köydenvetoa Hvittorpissa 
lukion ryhmäytyspäivänä.
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Vahvuuksia, yhdessä tekemistä 
ja kokemuksia

Lukuvuosi on lopuillaan ja näin viime 
metreillä käännämme katseemme 
muistelemaan kaikkea, mitä tämän 
vuoden aikana olemme kokeneet, 
tehneet ja nähneet. Mainiot 
kirjoittajamme ja kuvittajamme ovat 
keränneet tähän vuosikertomukseen 
joitakin näistä tapahtumista. 

Kiitän teitä oppilaamme ja 
henkilökuntamme sekä kotiväki 
yhdessä tekemisestä ja hyvästä 
yhteistyöstä. Monenlaisia tilanteita 
mahtuu lukuvuoteen, mutta yhdessä 
pohtien ja ratkaisuja etsien päästään 
parhaaseen tulokseen. Koulumme 
uudet järjestyssäännötkin syntyivät 
yhdessä tehden ja ovat erittäin 
onnistuneet.

Tämä on ollut hyvä, työntäyteinen 
ja kokemusrikas vuosi. 
Opetussuunnitelmamme tavoitteena 
on kartuttaa nuorillemme tietoja ja 

taitoja vastaamaan tulevaisuuden 
vaatimuksiin: verkosto-osaamista 
ja tiedon jakamista, ryhmissä 
tekemistä ja toisilta oppimista, 
ideoiden jalostamista, luovuutta sekä 
”mahdollisuusajattelua”. 

Myönteiset tunnekokemukset, 
oppimisen ilo ja uutta luova toiminta 
edistävät oppimista ja innostavat 
kehittämään omaa osaamista (OPS 
2014).

Tunnetaitoja ja yhdessä tekemistä 
ja oppimista on harjoiteltu 
monin tavoin. Koulussamme 
toteutamme tietyille ryhmille myös 
eläinavusteista oppimista (Animal 
Assisted Learning), joka tukee 
niin oppimista kuin tunnetaitojen 
kehittymistä. Koira helpottaa teini-
iän kuohuntaa ja luo emotionaalista 
turvallisuutta sekä vahvistaa 
myönteistä oppimisilmapiiriä. 

Kaitaan koulun rehtori 
Ritva Mickelsson ja Saibi
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Ritva Mickelsson

Kaitaan koulun rehtori

Muutamien ryhmien kanssa olemme 
jatkaneet hevosavusteista oppimista 
(Equine Assisted Learning) tukemaan 
mm. luottamusta, ryhmäytymistä, 
yhteenkuuluvuutta ja sosiaalisia 
taitoja. Tässä toiminnassa paljastuu 
oppilaista ja aikuisista osaamista 
ja vahvuuksia, jotka eivät 
välttämättä tule esille tavallisessa 
kouluympäristössä. Itse nautin 
eniten hevostoiminnan kautta 
syntyvästä avoimesta ja välittömästä 
vuorovaikutuksesta oppilaiden ja 
aikuisten kesken.

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, 
arvostukset, työskentelytavat 
ja tunteet sekä kokemukset ja 
käsitykset itsestä oppijana ohjaavat 
oppimisprosessia ja motivaatiota. 
Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden 
tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, 
millaisia tavoitteita oppilas asettaa 
toiminnalleen (OPS 2014).

Kuluneena lukuvuotena meitä ovat 
edelleen ilahduttaneet kansainväliset 
opettaja- ja virkamiesryhmät 
tutustumassa koulumme toimintaan. 
Parhaita oppaita vieraillemme ovat 
olleet oppilaamme, joilla on paras 
näkemys siitä, miltä espoolainen 
perusopetus ”tuntuu”. Oppilaat ovat 
kierrättäneet vieraita opetusryhmissä 
seuraamassa oppiaineita, vastanneet 
luokissa vieraiden kysymyksiin, 
jakaneet kokemuksiaan ja ennen 
kaikkea omalla toiminnallaan 
tehneet vieraisiimme lähtemättömän 
vaikutuksen. 

Luovuus ja empatia ovat 
tulevaisuuden tärkeimmät 
taidot (Olli-Pekka Heinonen, 
Opetushallituksen pääjohtaja)

Luovuus ja empatia toteutuvat 
vuorovaikutuksessa toistemme 
kanssa. Keskeistä koulussa ei siis enää 
ole ulkoa opitut oppisisällöt vaan 
tunneälyn harjoittaminen, kyky oppia 
ja soveltaa yhdessä muiden kanssa 
sekä kyky luoda tulevaisuudessa 
jotain uutta. Valmistamme 
nuoriamme tulevaisuuteen, jossa 
heillä on valmiudet oppia työssä, 
kohdata muutoksia ja rohkeasti etsiä 
ratkaisuja. Oppiminen on tärkeämpää 
kuin tietäminen. 

Koulu on yhteisö, jossa meillä 
kaikilla on paikkamme. Koulumme 
henki syntyy tekemällä asioita 
yhdessä, mutta myös hyväksymällä 
erilaisuutta ja monipuolista osaamista 
ja kiinnostuksen kohteita.

Meillä kaikilla on ”oma juttumme”:

- se, josta olemme kiinnostuneita

- se, josta saamme voimaa

- se, josta saamme motivaatiota

- se, josta nautimme.

MIKÄ ON SINUN JUTTUSI?
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Kaitaan koulun ja lukion 
johtokunta 2016-2017

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Johtokunnan puheenjohtajat

Koulun rehtorit Lukion rehtorit

Auri Lempinen pj.   Kaisa Kokko
Marissa Tammisalo vpj.   Kristiina Alho
Anne Lemberg    Mehmed Yildiz
Veikko Voltti    Helena Ahtiainen
Erkki Heikkilä-Kyyhkynen  Aleksanteri Suvioja
Oppilasjäsenet:
Aino Koskinen (2016 - 2017)  Oona Kallio (2016 - 2017)
Vesa Valli (2016)   Teemu Kanniainen (2016)
Timi Viinanen (2017)   Santtu Rae (2017)

Johtokunnan sihteereinä ja asiantuntijoina ovat toimineet rehtorit 
Harri Henttonen ja Ritva Mickelsson. Oppilasjäsenet valitaan lukiosta 
kalenterivuodeksi ja peruskoulusta lukuvuodeksi kerrallaan.

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 - 

Reino I.V. Nieminen 1973 - 1977
Eero Salkola 1977 - 1991
Pirkko Kaski 1991 - 1999
Erkki Asplund v.s. 1991 - 1992
Sisko Savolainen 1999 - 2000
Marjo Ojajärvi 2000 - 2004
Eero Kling 2004 - 2013
Minna Kartano 2013 - 2014
Ritva Mickelsson 2014 - 

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 - 
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Koulun ja lukion oppilaskuntien 
hallitukset lukuvuonna 2016-17

Kaitaan lukion 
opiskelijakunnan hallitus

Henrik Hakakorpi
Sanja Hopponen
Isabella Jääsvuo
Veeti Labbart
Jasmin Lemberg
Kalle Nuotio
Juliaana Sundström
Silvia Teikko
Peter Tilli
Helmi Viikeri
Timi Viinanen (puheenjohtaja) 

Ohjaava opettaja Eeva-Maija 
Roininen

Kaitaan koulun 
oppilaskunnan hallitus

Andersson Lara 8M
Dukov Elena 7M
Hänninen Ella 7A (puheenjohtaja)
Kallio Oona 9A
Koskinen Aino 9B
Kull Edit 7K
Lindström Susanna 9D
Pemo Julia 8K
Reijonen Matias 8J
Rusanen Iiris 8K
Sallinen Annika 8M
Salmelainen Helena 7A 
(varapuheenjohtaja)
Sundberg Kia 7P
Thanyaphisut Sofia 7M
Tolmusk Reimo 8R
Tuokko Ilmari 9C (sihteeri)
Tuppurainen Zuzana 9D

Ohjaavat opettajat 
Teemu Alaranta ja 
Hanna Riikilä
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Tulin syksyllä 2016 uutena Kaitaan 
lukioon. Opiskelijakunnan hallitus 
haki syksyllä uusia jäseniä, joten 
hain mukaan. Hakuprosessi piti 
sisällään lyhyen hakemuksen ja 
haastattelutuokion. Hallitustoiminta 
vuoden aikana on sisältänyt 
muun muassa keskustelutuokioita 
opiskelijoiden hyvinvoinnista. 
Tarkastelimme myös tasa-arvokyselyn 
tuloksia. Tasa-arvokartoituksessa 
selvisi, että opiskelijoita kohdellaan 
tasavertaisesti Kaitaalla.

Tänä vuonna opiskelijakunnan 
hallitus aloitti 
kirjavuokraamotoiminnan. Kirjan 
vuokraajia on ollut jonkin verran, 
mutta loppujaksoja kohden 
vuokraajia ei ole ollut montaa. 

Jouluna järjestimme puurojuhlan, 
jossa kuunneltiin joululauluja 
tunnelmavalossa ja opiskelijat saivat 
mahdollisuuden laulaa karaokeakin. 
Joulupukkikin saapui paikalle.

Loppuvuodesta aloimme työstämään 
opiskelijahuoltoryhmän kanssa 
esittelyvideota meidän ja heidän 
toiminnastaan. Video julkaistaan 
kuitenkin vasta ensi vuonna 
muutaman henkilöstövaihdoksen 
takia. 

Ensi vuonna uudet kujeet!

Lukion opiskelijakunnan hallitus

Peter Tilli

ja lukion opiskelijakunnan hallitus
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Tukioppilastoiminta
Tukioppilaat ovat ansiokkaasti 

rakentaneet hyvää kouluhenkeä 
lukuvuoden aikana. He ovat 
tukeneet monipuolisesti koulumme 
seitsemäsluokkalaisten yläkoulun 
aloitusta.

Tukioppilaat ovat esitelleet 
koulua uusille oppilaille ja 
osallistuneet kummiluokkansa 

Tukioppilaina lukuvuoden 2016 - 2017 
aikana ovat toimineet

7P
Aino Koskinen
Mico Knutsson
Anni Ojala
Mikhail Romanov

Maria Annala

7M
Sara Johansson
Petra Patvikko
Ilmari Tuokko

7K
Oona Kallio
Milja Papinkivi
Elias Rinne
Pinja Turunen

ryhmäyttämiseen. Lukuvuoden 
kuluessa tukioppilaat ovat  auttaneet 
seitsemäsluokkalaisia kouluarjessa, 
vierailleet luokanvalvojan tunneilla 
rakentamassa yhteishenkeä 
hauskoilla leikeillä ja pitäneet 
ikimuistoisia discoja.

Kiitos kaikille tukioppilaille!

7A
Matja Lasarenko
Sara Lindholm
Susanna Lindström
Veeti Luoma
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Tutor-toiminta lukiossamme 
on aktiivista ja antoisaa. Sen 
avulla pyrimme luomaan tiivistä 
yhteishenkeä ja ystävyyssuhteita 
uusien ykkösten välille. Tehtävämme 
on myös auttaa ja opastaa uusia 
opiskelijoita kaikissa kouluun 
liittyvissä asioissa.

Viime vuonna tutortoimintaamme 
kuului Hvittorp-leirikeskuksessa 
tapahtuva tutustumispäivä, jossa 
vedimme uusille ykkösille erilaisia 
tutumisleikkejä, ulkopelejä sekä 
muuta hauskaa. 

Pidimme myös ykkösille jouluaikaan 
rennon jouluaiheisen leikkitunnin.
Näiden lisäksi olemme olleet mukana 
monilla opinto-ohjaajan tunneilla 
kertomassa koulun asioista sekä 
vetäneet satunnaisia hauskoja 
leikkitunteja.

Ykköset olivat todella mielissään 
vetämistämme tapahtumista sekä 
kokivat, että ryhmäytymispäivä, ja 
muu tutortoiminta auttoivat heitä 
tutustumaan muihin 
uusiin opiskelijoihin 
ja lukioomme sisään 
ylipäänsä.

Myös omasta 
m i e l e s t ä n i 
tutortoimintamme 
on ollut todella 
onnistunutta. On 
ollut kiva huomata, 

kuinka täysin tuntemattomista 
luokkatovereista on tullut läheisiä 
ystäviä ja kuinka paljon itsevarmuutta 
tutoroimamme opiskelijat ovat 
saaneet. 

Myös olen saanut tästä koko 
projektista paljon irti. Tutor-
toiminta on ollut hauskaa sekä 
vähän rennompaa ohjelmaa 
normaalin kouluohjelman lisäksi. 
Olen myös saanut itse uusia ystäviä 
muista tutoreista sekä toiminnassa 
kohtaamistani uusista opiskelijoista. 

Tämän lisäksi olen myös saanut 
paljon rohkeutta sekä johtajuutta 
leikkien vetämisen sekä luokan 
edessä puhumisen ansiosta. Olen 
todella iloinen, että hain ja pääsin 
tutoriksi. 

Suosittelen kaikille tuleville 
lukiolaisille tutoriksi hakemista, kun 
aika siihen tulee.

Ihanaa kesän alkua kaikille!

Tia-Tuulia Thomansson 15D

Antoisaa aikaa tutorina
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Kaitaan koulun ja lukion yhteinen 
vanhempainyhdistys, tuttavallisesti 
KKKY, on osallistunut koulujen 
toimintaan myös tänä vuonna. 
Syksyn aluksi panostimme erityisesti 
uusien jäsenten hankintaan, ja 
saimmekin jälleen tehtyä uuden 
ennätyksen. Aktiivinen jäsenistö 
helpottaa toimintaa ja tapahtumien 
järjestämistä. Saadut jäsenmaksut 
ovat oleellinen osa yhdistyksen tuloja, 
joilla oppilaille ja opiskelijoille 
kohdennetaan stipendejä ja muita 
avustuksia. Jäsenhankinnan ohessa 
olemme lisänneet yhdistyksen 
tunnettuutta myös ei-jäsenten 
keskuudessa, ja kannustaneet 
huoltajia osallistumaan yhteisiin 
hankkeisiin jäsenyyteen katsomatta. 
Leipominen ei katso jäsenkirjaa ;).

Toimintavuoden ohjelmaan on 
kuulunut osallistumista useisiin 
ns. perinteisiin kouluyhteisön 
tapahtumiin, mutta myös 
joihinkin ensimmäistä kertaa 
kokeilussa olleisiin tilaisuuksiin. 
Syyslukukauden alkupuolella 
pidetyssä vuosikokouksessa 
hallitukseen saatiin värvättyä peräti 
viisi uutta henkilöä, joilla on ollut 
paljon uusia toimintaideoita ja intoa 
järjestämiseen. Lisäksi mieluista 
on ollut saada yhdistykseen ja 
yhdistyksen hallitukseen jäseniä 

lukiolaisten vanhemmista. Ilman 
edustusta toiminta voisi kellahtaa 
liikaa yläkoulupainotteiseksi.

Koska yhdistys toimii sekä 
yläkoululaisten että lukiolaisten 
hyväksi, esittelen tässä seuraavaksi 
kummankin koulun kanssa tehtyä 
yhteistyötä.

Yläkoulun toimintaa yhdistys on 
tukenut osallistumalla Kodin ja koulun 
päivään 1.10., Kino-Kaitaaseen 28.1. 
ja ensimmäistä kertaa pidettyyn 
Ilmiö-viikon messutapahtumaan 
8.4. Messutapahtumaan 
vanhempia houkuteltiin ilmaisella 
koululounaalla. Lounas tarjottiin 
tasa-arvon edistämiseen 
kohdennetuista avustusrahoista. 
Tapahtumat ovat olleet tärkeitä 
kohtaamispaikkoja vanhemmille, 
mutta ne ovat tarjonneet myös 
mahdollisuuksia nähdä lapset 
omissa koulukaveriporukoissaan 
ja toimimassa yhteistyössä oman 
luokkansa kanssa. 

Lukion toimintavuoteen on kuulunut 
oleellisina osina hyvin perinteisesti 
Vanhojen tanssien iltajuhla 16.2. ja 
Abikahvit 30.5. Vanhojen tanssien 
iltajuhla on aiempina vuosina pidetty 
yksinkertaisesti “kahvi, pulla ja 
tanssit” -linjalla, mutta tänä vuonna 

Kaitaan koti ja koulu 
-yhdistyksen toimintavuosi 

2016 - 2017
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halusimme panostaa erityisesti 
juhlavuuteen, johon kuuluu tanssien 
lisäksi muuta juhlaohjelmaa. 
Yhteistyössä lukion kanssa 
suunnittelimmekin kahvitilaisuuden, 
jossa oli tanssiaistunnelmaan 
virittävää musiikkia, “vanhojen” 
laatima diaesitys tansseihin 
valmistautumisesta, sekä lukion 
opettajan vetämä tanssiparin 
haastattelu. Ohjelmaa seuratessa 
vieraat saivat nauttia herkullisia 
aleksanterin- ja bebeleivoksia. 
Tilaisuus oli niin onnistunut, 
että viimeiset vieraat eivät enää 
mahtuneet koulun ruokasaliin - 
kaikki paikat oli täytetty! Tuosta 
onnistumisesta saimme taas lisää 
ideoita ensi vuoden tilaisuuksien 
järjestämiseen.

Vuoden aikana järjestettyjen 
kahvioiden tuotoista jaetaan joka 
vuosi stipendit sekä yläkoulun 
luokille, että lukion vuosikursseille. 

Lisäksi yhdistys on myöntänyt 
retkiavustuksia yläkoulun 
päättöluokille, sekä lukiolaisten 
opintoretkille. Tänä keväänä 
opintoretkiä järjestettiin Ruotsiin 
ja Espanjaan ensimmäistä kertaa 
pidetyn joustoviikon puitteissa.

Kuluneen toimintavuoden aikana 
yhdistyksen hallitus kokoontui 
syyskokouksen lisäksi viisi kertaa. 
Toimintakauden aikana vietettiin 
myös koulun ja lukion 50-vuotisjuhlaa 
10.11. Yhdistys muisti kouluyhteisön 
opettajakuntaa isolla astiallisella 
herkullisia konvehteja, jotka 
maistuivat makealta juhlahumun 
jälkeen.

Yhdistys kiittää niin lapsia 
kuin aikuisiakin kuluneesta 
toimintavuodesta, ja toivottaa kaikki 
tervetulleiksi mukaan taas ensi 
syksynä!

Johanna Nygård

Lukion 3D-kurssin töitä.
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Kaitaan koulu ja lukio viettivät 10. marraskuuta 
50-vuotisjuhlaa. Koko kouluyhteisö kokoontui 
siis liikuntasaliin muistelemaan menneitä ja 
pohtimaan tulevaa. Yleisö sai nauttia koulun 
ja lukion oppilaiden, opettajien ja vierailevien 
esiintyjien tanssi- ja musiikkiesityksistä sekä 
puheista. Puheita pitivät muun muassa Kaitaan 
koulun ja lukion vanhat opettajat, rehtorit ja 
vahtimestari.  Juhlaa varten oli myös haastateltu 
Kaitaan koulun vanhoja oppilaita, kuten 
psykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret Kalliota 
sekä perussuomalaisten puolueen puheenjohtajaa 
Timo Soinia. Juhlallisuuksien lisäksi kuvataideaula 
oli muunnettu taidenäyttelyksi, jossa oli esillä 
oppilaiden töitä ja teoksia.

Aino 7A 

Kaitaan kouluyhteisö 
täytti pyöreitä vuosia

Juontajat Joonatan 
Pekkarinen ja Amanda 
Hakalax

Koulun entinen vahtimestari 
Tauno Ervasti

Entinen rehtori 
Pirkko Kaski

Rehtorit Ritva Mickelsson 
ja Harri Henttonen

Tutorit opiskelijoita aktivoimassa 
Fröbelin Palikoiden avulla
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Sirkka Kiviranta-Manninen 
ja Eila Laakso muistelevat 
työvuosiaan opettajina 
2000-luvun alkutaipaleella

8-luokkalaisten tyttöjen 
vauhdikas tanssiesitys

Liikunnan opettaja Eija Kormi 
pisti kutsuvieraiden tanssijalan 
vipattamaan

Koulussamme oli myös 
esillä hieno taidenäyttely 
juhlavuoden kunniaksi

Ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelija Rasmus Kull piti 
puheen
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Suomalainen mielenmaisema 
Jälkiä-reittejä-päämääriä

Tammikuussa Kaitaan lukiossa 
aloitettiin Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuoden vietto 
seminaaritilaisuudella, johon 
osallistui neljä eri aloilla 
työskentelevää vaikuttajaa. Mukaan 
tapahtumaan saatiin houkuteltua 
Vihreiden kansanedustaja Johanna 
Karimäki, kirjailija Jarkko Tontti, 
historioitsija Teemu Keskisarja ja 
elokuvaohjaaja Ari Matikainen. 
Seminaaritilaisuus koostui 
keskustelutilaisuudesta, jonka 
jälkeen esitettiin Ari Matikaisen 
ohjaama elokuva Sota ja mielenrauha. 
Seminaarin keskustelutilaisuutta 
vetivät lukion opiskelijat Mikko 

Piira ja Miro Paatela. Seminaarin 
teemat ja aihealueet kietoutuivat 
Ari Matikaisen ohjaaman elokuvan 
ympärille. Tarkoitus oli keskustella 
suomalaisesta mielenmaisemasta ja 
suomalaisen mentaliteettihistorian 
kipupisteistä. Ari Matikainen on 
ohjannut useita elokuvia ja tv-sarjoja, 
ja saanut dokumenttielokuvan 
Jussi-palkinnon elokuvasta Yhden 
tähden hotelli. Mutta miksi hän 
päätti tarttua sotaan, mikä on sodan 
merkitys kansakunnan kollektiivisen 
historia- ja yhteiskuntakäsityksen 
muotoutumisessa, ja vieläkö 
sota “vaikuttaa” suomalaisessa 
yhteiskunnassa? 

Seminaarissa Ari kertoi, että häntä 
ihmetytti pitkään, miksi useimpien 
hänen aikaisempien töidensä 
haastatteluissa ja kuvauksissa 
keskustelu jossakin välissä ajautui 
sotaan ja varsinkin sodan traumoihin. 
Sodan haavat eivät siis näyttäneet 
umpeutuvan sodan kokeneeseen 
sukupolveen, vaan sodan traumoilla 
ja kokemuksilla näytti Arin mukaan 
olevan pidempi jatkumo. Vahvistusta 
ajatuksilleen Ari sai luettuaan Sari 
Näreen ja Jenni Kirveen toimittaman 
kirjan Ruma sota. Talvi- ja jatkosodan 
vaiettu historia. Näiden kysymysten 
ja pohdintojen seurauksena syntyi 
elokuva Sota ja mielenrauha, 
joka on toteutukseltaan hieman 
toisenlainen kuin perinteiset 
sotadokumentit. Elokuvassa ei kuvata 
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konkreettisia sotatapahtumia tai 
kerrata suomalaista sankaritarinaa 
toisen maailmansodan melskeissä. 
Elokuvassa pureudutaan suomalaisen 
sotilaan mieleen päiväkirjojen 
ja rintamalta kotiin lähetettyjen 
kirjeiden avulla, ja tarkastellaan 
näiden rintamalta kotiin sodan 
jälkeen palaavien miesten tunne-
elämää sodanjälkeisessä arjessa. 
Elokuva on vaikeasta aiheestaan 

Vesa Kuronen

Torstaina 19.1 saimme vieraaksemme 
sellisti Jussi Makkosen ja pianisti 
Nazig Azezianin. Makkonen ja Azezian 
pitivät koulussamme konsertin, jossa 
he kertoivat Jean Sibeliuksen elämästä 
ja soittivat hänen sävellyksiään. 
Konsertti oli sekä kiehtova, että 
omaperäinen taide-elämys. 

Siinä oli erittäin kiinnostavalla sekä 
toimivalla tavalla kerrottu tunnetun 
suomalaisen säveltäjän elämäkerrasta 
nykynuorisolle.                     

Mielestäni konsertti oli todella kaunis 
ja koskettava. Sitä oli mielenkiintoista 
kuunnella, enkä olisi halunnut sen 
loppuvan. Makkonen ja Azezian olivat 
myös todella lahjakkaita soittamaan. 
Musiikin soidessa salin tunnelma oli 
tunteita nostattava ja rauhallinen. 
Konsertti oli myös todella merkittävä, 
koska vähemmän nuorista ottaa selvää 
tämä tapaisista perusasioista, kuten 
esimerkiksi: -Miten Finlandia syntyi. 

Musiikkia Kaitaalla

Enni Katajamäki 15B

huolimatta seesteinen ja harmoninen 
kokonaisuus, jossa elokuvan eri 
elementit (kuvat, äänimaisema, 
sanat) täydentävät hienosti toisiaan. 
Elokuvaa tehdessään Ari luki tuhansia 
rintamalta kotiin lähetettyjä kirjeitä, 
ja täytyy myöntää, että ainakin 
allekirjoittaneeseen teki vaikutuksen 
elokuvassa esille tuotujen kirjeiden 
kauneus ja rehellisyys.

Oli myös hienoa 
päästä kuuntelemaan 
musiikkia livenä. Siitä 
syntyi aivan erilainen 
tunnelma verrattuna 
siihen, että kuuntelisi 
musiikki yksin kotona. 
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Kulttuuripäivänä 7.3. saimme 
irtioton arjesta, kun menimme 
katsomaan Isoon Omenaan Aki 
Kaurismäen käsikirjoittamaa ja 
ohjaamaa elokuvaa Toivon tuolla 
puolen. Tapahtuma oli osa Suomi 
100 vuotta -teemaa koulussamme. 
Jokaisen oppilaan tarvitsi maksaa 
vain 5 euroa, ja lisäksi meille oli 
varattu bussikuljetus. 

Elokuva on hyvin ajankohtainen, 
sillä se kertoo Khaled-nimisestä 
syyrialaisesta pakolaisesta sekä 
suomalaisesta herrasta, jota 
kutsutaan nimellä Wikström. Tarinan 
päähenkilö Khaled on rohkea, mutta 
samaan aikaana hyvin varovainen. 
Hän on vahingossa ajautunut kylmään 
Suomeen, josta hän hakee itselleen 
turvaa. Epäonnekseen suomalaiset 
eivät ole kovin ekstroverttejä tai 
avoimia, eivätkä kaikki myöskään 
ole niin vastaanottavia ulkomaalaisia 
kohtaan. Samaan aikaan suomalainen 
Wikström käy oman elämänsä 
kamppailua, kun hän elokuvan alussa 
eroaa alkoholistivaimostaan ja alkaa 
pyörittämään omaa ravintolaa. 
Elokuvan aikana Khaledin ja 
Wikströmin tiet kohtaavat. Wikström 

ottaa Khaledin omaksi hyödykseen 
ravintolaan töihin, mutta heidän 
välilleen kehkeytyy luottamus ja 
ystävyys, jonka seurauksena Wikström 
tekee kaikkensa auttaakseen 
Khaledia. Tämä johtaa heidät 
jännittävälle tielle, josta seuraa mm. 
jännitystä, pelkoa, iloa ja toivoa. 

Elokuva oli tyypillinen Kaurismäen 
luoma kotimainen draama. Se 
sisältää esimerkiksi alkoholia, 
väkivaltaa ja yksinkertaisia 
dialogeja, mutta myös viihdyttäviä 
tilanteita. Minusta mielenkiintoinen 
yksityiskohta elokuvassa oli sen 
ajankohtainen aihe yhdistettynä sen 
hyvin vanhanaikaiseen miljööseen. 
Elokuvassa teknologia, vaatteet sekä 
esimerkiksi ravintola muistuttaa 
tapeteista asti tyyliltään hyvin 
50-lukua. 

Kulttuuripäivä oli mielestäni 
menestys. Sen avulla pääsin 
katsomaan elokuvaa, jota en 
itse tajuaisi käydä katsomassa. 
Kulttuuripäivä myös kohotti koulun 
ryhmähenkeä tuoden meidät kaikki 
yhteen. 

Enni Katajamäki 

Lukion kulttuuripäivä
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Torstaina 12. Tammikuuta 
äidinkielen ryhmämme ÄI02.1 koki 
jotain erikoista ja jokapäiväisyydestä 
erottuvaa: opastetun museokäynnin. 
Vierailimme Ateneumissa Suomen 
taiteen tarina -näyttelyssä 
iltapäivällä. Opiskelijat matkustivat 
omatoimisesti paikan päälle ja 
kokoontuivat sitten opastuksen 
alkaessa kahteen pienempään 
kierrosryhmään. 

Näyttely kertoi meille paljon 
suomalaisuudesta, sen alkuperästä 
ja kehittymisestä sekä sen 
tämänpäiväisestä tilasta. Vierailu 
kosketteli  tarinaa suomalaisesta 
identiteetistä. Juuri tämä sisältö on 
myös esillä kurssillamme muutenkin. 
Näyttely oli täynnä suomalaisia 
maalauksia eri aikakausilta, jotka 
olivat kuin pieniä ikkunoita aikojensa 
henkiseen ilmapiiriin. Oma suosikkini 
oli Helene Schjerfbeckin Toipilas. 

Käynti oli kaikille varmasti erittäin 
antoisa, ja suosittelen näyttelyssä 
käymistä jokaiselle, jota kiinnostaa 
oma kansallisuusidentiteetti, vaikka 
sitten oma kansallisuus ei olisikaan 
juuri se suomalainen. 

Rasmus Kull

Lukion äidinkielen ryhmä 
Ateneumissa

Sanni Säkkinen, öljyvärimaalaus.
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Toukokuun kymmenentenä päivänä 
Kaitaan lukion auditorioon saapui 
merkittävä vieras. Ulkopoliittisen 
instituutin vanhempi tutkija Charly 
Salonius-Pasternak tuli lukuvuoden 
viimeiseen Studia generalia 
-tilaisuuteen luennoimaan Suomen 
turvallisuuspoliittisen tilanteen 
muutoksesta. Tilaisuuden pääpaino 
oli Salonius-Pasternakin luennossa, 
mutta itse esitelmän jälkeen sai 

vielä esittää vapaasti kysymyksiä tai 
kommentteja Charlylle.

Charly Salonius-Pasternak on 
tunnettu ja arvostettu asiantuntija, 
joka on toiminut Ulkopoliittisessa 
instituutissa tutkijana jo yli 
kymmenen vuotta. Hän on 
uransa aikana syventynyt muun 
muassa rauhanturvaamiseen ja 
kriisinhallintaan. Tutkijan luupin 
alle ovat päätyneet nimenomaan 
Yhdysvaltojen asema sekä Nato, 
joka mainittiinkin tilaisuuden aikana 
usean kerran.

Luentonsa Salonius-Pasternak aloitti 
avaamalla esitelmässä esiintyviä 
termejä. Hän esitteli muun muassa 
turvallisuuden eri tasoja sekä muotoja 
päätyen kertomaan maailman 
turvallisuustilanteesta ja Suomen 
asemasta siellä. Pinnalle nousivat 
turvallisuuspoliittiset ongelmat sekä 
humanitäärisen avun väärinkäyttö ja 
terrorismi. Hän  painotti erityisesti 
valtioiden välisten yhteistyösuhteiden 
tärkeyttä. Nato-kysymyksestä 
Charly antoi suoran vastauksen. 
Charly korosti Suomen ja Ruotsin 
puolustusyhteistyön merkitystä ja 
hänen mukaansa Suomen tulisi hakea 
Nato-jäsenyyttä viimeistään Ruotsin 
liittyessä puolustusliittoon.

Esitelmä oli erittäin nopeatempoinen 
ja Salonius-Pasternak osasi esittää 

Näkökulmia Suomen 
turvallisuuspoliittisesta tilanteesta
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asiansa mielenkiintoisesti ja 
helposti ymmärrettävästi. Jokaisen 
näkökulmansa hän perusteli 
tyhjentävästi esimerkkien avulla 
ja vastasi asiallisesti jokaiseen 
esitettyyn kysymykseen. 

Jussi Piira 16B

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 
eduskunta järjesti tammikuussa 2017 
valtakunnallisen Kansaedustajat 
kouluissa -teemaviikon. Peruskoulun 
oppilaskunnan kutsumana Kaitaan 
koululle saapuivat tammikuun 
24. päivän varhaisena aamuna 
ulkoministeri ja perussuomalaisten 
kansanedustaja Timo Soini sekä 
vihreiden kansanedustaja Johanna 
Karimäki. 

Tilaisuus pidettiin koulumme 
auditoriossa ja paikalla olivat kaikki 
yhdeksänsien luokkien oppilaat. 

Kansanedustajat kouluissa 
-teemaviikolla testattiin uutta 

suoratoistoviestintää

Oppilaat olivat laatineet 
yhteiskuntaopin tunneilla 
kansanedustajille kysymyksiä 
kansanedustajan ja ministerin 
työstä sekä ajankohtaisista 
teemoista niin Espoon kuin koko 
maailmankin politiikassa. 

Tilaisuuden juontajina toimivat 
Sampo Lahti 9C ja Susanna Lindström 
9D. Tässä tilaisuudessa koulussamme 
käytettiin ensimmäisen kerran 
suoraa nettistreamausta, jonka 
välityksellä myös seitsemäs- ja 
kahdeksasluokkalaiset pääsivät 
seuraamaan tilaisuutta omissa 
luokissaan.

                      Riina Tammi

Voit lukea lisää tapahtumasta 
Vapiksen numerosta 1491 / 27.1.2017.
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Kaitaan yläkoulussa järjestettiin 
3.4. - 8.4. ilmiöpohjainen viikko, 
jonka teemana oli Suomi 100 vuotta. 
Oppilaat saivat valita itseään 
kiinnostavan aiheen, ja sen myötä 
oppilaat sijoitettiin eri ryhmiin. 
Ennen ilmiöviikon alkua koulussamme 
järjestettiin ilmiöviikon pohjatunti, 
jonka aikana kukin ryhmä suunnitteli 
omaa työskentelyään. Ilmiöviikon 
aikana oppilaat tekivät projekteja 
valitsemissaan ryhmissä. Oppilaat 
saivat itse valita työn toteutustavan 
sekä ryhmän aiheeseen sopivan 
retkikohteen.

Ilmiöviikko antoi oppilaille 
tilaisuuden oppia paljon uutta 
Suomesta ja suomalaisuudesta, 
mutta samalla oli mahdollisuus antaa 
lisänäyttöjä joissakin oppiaineissa 
ja perehtyä laajemmin itseä 
kiinnostavaan aiheeseen. 

Viikon aikana 100-vuotiaaseen 
Suomeen tutustuttiinkin monesta 
näkökulmasta: suomen kieli, muoti 
ja tekstiilitaide, kansanperinne ja 
tarinat, taide ja taiteilijat, urheilu 
100 vuoden aikana, lähiluonto, 
turvallisuus 100 vuoden aikana, 
ruokakulttuuri, suomalaiset yritykset 
ja suomen hevonen. Yksi ryhmistä 
tutustui siihen, miten Suomessa 
valta kuuluu kansalle, ja yksi ryhmä 
puolestaan valmisti näytelmän koko 
koululle. 

Dokumentointiryhmän jäsenet 
seurasivat ja dokumentoivat muiden 
ryhmien työskentelyä, ja kokosivat 
saamistaan havainnoista ja tiedoista 
informoivan videon koko koululle 
näytettäväksi. Ilmiöviikko huipentui 
lauantaikoulupäivään, jolloin 
kaikkien ryhmien työt asetettiin 
nähtäville ja kaikkien oppilaiden 
vanhemmat kutsuttiin koululle 
tutustumaan ilmiöviikon töihin. 
Vanhemmilla oli myös mahdollisuus 
syödä koululounas sekä osallistua 
leikkimielisiin kisailuihin, kuten 
eukonkantokilpailuun, saappaan 
heittoon, ilmakitaransoittokilpailuun 
ja olympialaisiin, jotka käytiin koulun 
tekonurmikentällä.

Ilmiöpohjainen viikko oli antoisa ja 
toi vaihtelua tavalliseen kouluarkeen, 
sillä oppilaat saivat ideoida ja 
toteuttaa itse kehittelemiään 
ideoita, ja viikon aikana ei ollut 
tavallisia oppitunteja ja läksyjä. 
Vaihtelua koulutyöhön toi myös 
se, että ryhmissä oli opiskelijoita 
kaikilta luokka-asteilta, joten viikon 
aikana oli mahdollisuus tutustua 
myös entuudestaan itselle vieraisiin 
oppilaisiin ja opettajiin. Ilmiöviikon 
myötä oppilaiden ja opettajien 
yhteistyö taatusti tiivistyi. 

Sissi Yli-Hukkala

100-vuotias Suomi ilmiöviikon 
teemana
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Dokumentoimme ilmiöviikolla käsityöryhmän 
retkeä ja projekteja. Käsityöryhmä tutki viikon 
aikana vaatteiden kulutusta ja uusiokäyttöä. 
Monet tuunasivat omista vanhoista 
käyttämättömistä vaatteistaan käytännöllisiä 
sisustustavaroita ja uusia vaatteita. 
Lisäksi monet ottivat ideoita satoja vuosia 
vanhoista suomalaisista tekstiiliyhtiöistä, 
kuten Marimekosta ja Finlaysonista. Niistä 
ja suomalaisista aiheista inspiroituneena 
oppilaat tekivät sisustusesineitä, kuten 
tyynyliinoja. Tyynyliinoihin oppilaat painoivat 
silkkipainotekniikalla Suomi 100 -aiheisia värejä 
ja kuvia, esimerkiksi mansikoita ja koivunlehtiä. 
Valmistuneita töitä esiteltiin ryhmän tekemässä 
videossa.

Vaatteiden uusi elämä

Käsityöryhmä lähti käymään 
Helsingin Marimekon liikkeessä 
ja Finlaysonilla. Ensin menimme 
Marimekkoon ja siellä oppilaat 
saivat tutkia Marimekon tuotteita ja 
ottaa niistä ideoita omiin töihinsä. 
Siitä matkamme jatkui kävellen 
Finlaysonin toimistolle. Siellä saimme 
kuulla Finlaysonin historiasta ja 
tuotteiden suunnittelusta.

Emilia Hakala  ja 

Aada Räisänen 8M

Dokumentointiryhmä editoi koko 
ilmiöviikosta kertovaa videota.
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Ilmiöviikolla 
kisailtiin kentällä 

ja herkuteltiin 
buffetissa

Oppilaille järjestettiin Suomi 
100 -ilmiöviikon töiden lomassa 
erinäisiä suomalaisia kilpailuja 
koulun kentällä. Lajeina oli 
muun muassa saappaanheittoa, 
tukkihumalajuoksukilpailuja ja 
suunnistusta. Lauantaina 8.4. 
järjestettiin vielä eukonkantokilpailu, 
olympialaiset kentällä ja 
ilmakitaransoittokilpailu. Lisäksi 
Kaitaan koti ja koulu -yhdistys järjesti 
buffetin, jossa myytiin mokkapaloja 
ja muita herkullisia leivonnaisia.

Lauri Piispa & Konsta Haavisto

Myös vanhemmat pääsivät 
osallistumaan kisailuihin.

Ilmaisutaidon kurssin 
näytelmäprojekti 

- rohkeita 
näkemyksiä, 
hulluttelua ja 
sinnikkyyttä

Yhdeksännen luokan ilmaisutaidon 
kurssi on työstänyt kevään aikana 
näytelmää, joka on tarkoitus esittää 
kevään viimeisellä kouluviikolla koko 
yläkoululle. Näytelmän teemana on 
tasa-arvo, jota tarkastellaan kahden 
eri aikakaudella ja aikatasolla: Suomi 
100 -teemaa myötäillen näytelmässä 
nähdään välähdyksiä runoilija L. 
Onervan taistelusta naisten tasa-
arvon puolesta 1900-luvun alussa; 
näytelmän toinen keskushenkilö, 
yläkouluikäinen Lotta-tyttö, 
hakee oikeutusta seksuaaliselle 
suuntautumiselleen nykypäivän 
suorituspaineiden keskellä.

Näytelmän seksuaalisen tasa-
arvon teema syntyi oppilaiden 
ehdotuksesta, samoin Lotan ja 
L. Onervan kohtaaminen kahden 
aikakauden risteyskohdassa. Kuten 
minkä tahansa luovan tuotoksen 
työstämisessä, tässäkään näytelmässä 
tärkeintä ei ole päämäärä, vaan 
matka, jota on tehty yhdessä iloisesti 
ja sinnikkäästi. 
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Huhtikuun ilmiöviikolla näytelmän 
teemoja työstettiin faktan ja 
fiktion keinoin: Ilmiömessuilla 
esitetyissä, dramatisoiduissa 
haastatteluvideoissa L.  Onerva 
ja hänen muusansa Eino Leino 
pohtivat runouden yhteiskunnallisia 
vaikutusmahdollisuuksia; Lotta 
ystävineen kertoo näkemyksiään 
tasa-arvoisesta avioliittolaista 
ja erilaisuudesta voimavarana.  
Tietopaketteja koottiin etsimällä 
kirjailijoista elämäkertatietoja, 
tutkimalla sukupuolten tasa-arvon 
yleistä historiaa sekä haastattelemalla 
kaitaalaisia oppilaita. Myös 
diaesitykset näytelmän hauskan 
hulluttelevista improharjoituksista 
antoivat makupaloja tulevasta 
näytelmästä, jonka käsikirjoitus on 
tällä hetkellä varttia vaille valmis. 

Ilmiöviikolla työparinani ryhmää 
ohjasi antaumuksella Johanna 

Nygård. Vierailimme ryhmän kanssa 
Teatterimuseossa osallistuen 
siellä impropajaan, joka oli 
mielestämme innostava kokemus. 
Teatterimuseokokemuksista valmistui 
myös video. Lisävinkkejä oman 
näytelmän rakentamiseen haimme 
myöhemmin vielä Sellosalin Katve-
musikaalista, joka kuului KULPS-
ohjelmistoon.

Opettajan näkökulmasta 
näytelmäprojekti on ollut 
monivaiheinen ja antoisa, ja on ollut ilo 
käydä vuoropuhelua motivoituneen, 
rohkean, syvästi ajattelevan ja 
tilanteisiin heittäytyvän porukan 
kanssa. Saimme ilmiöviikon aikana 
ryhmään vielä lisää oppilaita 
näyttelemään ja lavastamaan, ja 
tämän yhteistyön hedelmistä saamme 
(kaiken todennäköisyyden mukaan) 
nauttia parin viikon kuluttua.

Tuula Malila
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Jumala sylkee ja 
muita erikoisia 

taideteosten nimiä

Taideteosten oudot nimet ja 
erikoinen tekotapa hämmästyttivät 
yläkoululaisia Ateneumissa, 
Arkkitehtuurimuseossa ja Design-
museossa.

Ensimmäisellä tunnilla, Suomen 
taide ja taiteilijat -ryhmässä, oppilaat 
ryhtyivät heti töihin. Oppilaat 
jaettiin ryhmiin, joilla kullakin oli 
oma aiheensa. Suurin osa oppilaista 
haki tietoa aiheestaan tietokoneen 
tai puhelimen avulla netistä. 

Retkipäivänä oppilaat jakautuvat 
kolmeen eri ryhmään. Yksi ryhmistä 
lähti aikaisin aamulla Ateneumiin, 
jonne minäkin lähdin mukaan. 

Ateneumiin lähteneen ryhmän 
jäsenet olivat päättäneet ennen 
lähtöään, mitä teoksia heidän 
pitäisi kuvata. Emme kuluttaneet 
kaikkea aikaamme Ateneumissa, 
sillä kävelimme Senaatintorille ja 
Helsingin tuomiokirkkoon. Sieltä 
matkamme jatkui Kansalliskirjastoon, 
jossa katselimme kirjaston katossa 
olevia maalauksia.

Toinen ryhmä tuli Helsinkiin 
meidän kanssa, mutta he lähtivät 
valokuvaamaan eri puolille Helsinkiä. 
He olivat päättäneet ennen reissua, 
mitä nähtävyyksiä heidän pitäisi 
kuvata. 

Kolmas ryhmä lähti 
A r k k i t e h t u u r i m u s e o o n 
myöhemmin päivällä. He viettivät 
Arkkitehtuurimuseossa tunnin, 
kunnes päättivät lähteä vastapäätä 
olevaan Design-museoon. Oppilaat 
kertovat muistavansa näyttelystä 
saksia ja muumimukeja. Oppilaat 
kertoivat, että museokäynnistä he 
saivat inspiraatiota ryhmän omaan 
projektiin. 

Viimeisillä tunneilla oppilaat tekivät 
omia projekteja, kuten editoivat 
maisemakuvia Adobe Photoshopilla 
tai maalasivat jo olemassa olevia 
maalauksia.

 Kysyessäni kahdelta 
ryhmäläiseltä, mitä viikosta jäi 
mieleen, he kertoivat, että heidän 
mieleensä jäi taideteos nimeltä 
“Jumala sylkee”. Ryhmäläiset 
kertoivat, että viikolla he ovat 
nähneet monia outoja taideteoksia, 
joiden nimet ovat olleet yhtä outoja 
kuin taide itse.

Elias Rinne 9C
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Maanantaina 3.4. Suomalaiset 
yritykset -ryhmä alkoi tehdä ryhmissä 
erilaisia esitelmiä suomalaisista 
yrityksistä. Yksi ryhmä keräsi tietoa 
Nokiasta tiivistelmään, jonka pohjalta 
he tekisivät videon. Toinen ryhmä 
teki paperille esitelmää Valiosta, 
ja kolmas ryhmä teki esitelmää 
puolestaan Fazerista.  

Tiistaina 4.4. ryhmät olivat päässeet 
paremmin alkuun ja tunnelma oli 
tiivis. Ruokavälkän jälkeen ryhmät 
olivat edistyneet ja yksi ryhmä alkoi 
kuvata videota, jonka he olivat 
suunnitelleet. Fazerin ja Valion 
ryhmät olivat edistyneet jo pitkälle. 
Suomalaiset yritykset -ryhmä alkoi 
suunnitella keskiviikkoista Rovion-
retkeä. Kun retki oli suunniteltu, 

jokainen ryhmä sai lapun, johon 
mietittiin kysymyksiä. 

Keskiviikkona 5.4. Suomalaiset 
yritykset -ryhmän oppilaat 
lähtivät Roviolle kuuntelemaan 
yritysesittelyä. Oppilaille kerrottiin 
esimerkiksi, kuinka monta latausta 
Rovion tuotteista on tullut, mutta 
myös vähän peleistä ja pelien 
tekemisestä. Pelien tekemistä 
kannattaa harjoittaa ryhmässä, joten 
jokaisen ryhmässä olevan pitäisi osata 
jotain edes vähän. Rovion toimistolla 
saimme yllätyspusseja, joiden sisällä 
oli kaksi pehmolelua ja yksi pinssi. 
Koululle palasimme takaisin noin klo 
12.30. 

Otto Sarras

Oppilaat olivat ihan liekeissä päästessään 
Roviolle ja suklaatehtaaseen!
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Ilmiöviikon aikana huhtikuun alussa 
”Valta Suomessa kuuluu kansalle” 
-ryhmä järjesti kuntavaalien 
varjovaalit, joissa saivat äänestää 
kaikki koulun oppilaat ja 
paikalla olleet lukion opiskelijat. 
Äänestyslistana oli oikea Espoon 
kuntavaalien ehdokaslista, mutta 
mainonnassa painottui Suomen 
Nuorisoyhteistyö Allianssin laatima 
nuorten ehdokkaiden lista. 

Eniten ääniä Kaitaalla omissa 
puolueissaan keräsivät: Susanna 
Pesonen Vihreät, Anna Rukko 
Kokoomus, Maija Haapala Feministit, 
Sara Saramäki Keskusta ja Ishak Al-
Kirssan Perussuomalaiset. 

Ilmiöryhmä tutustui 
Pikkuparlamentissa eduskunnan 
toimintaan videon välityksellä.

Kaikkiaan äänet jakaantuivat 
lähes sadan ehdokkaan kesken. 
Feministisen puolueen Maija Haapala 
oli meillä vaalien selvä ääniharava 
17 äänellä. Feministinen puolue olisi 
saanut enemmänkin paikkoja, jos 
heillä olisi ollut listalla enemmän kuin 
vain neljä ehdokasta. Ilmiöryhmän 
poliittiset kommentaattorit totesivat 
äänestäneiden oppilaiden käyttäneen 
oikeasti harkintaa ja katsoivat 
tuloksen todella kuvastavan nuorison 
arviointikykyä ja yhteiskunnallisia 
tavoitteita. 

 Erkki Vainionpää

Kaitaan koulun kuntavaalien 2017 
varjovaalit 
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Jumppapalloja, projektitöitä, 
toiminnallisuutta ja vain kaksi 

todistusta vuodessa!
Lukuvuoden alkaessa kaikki 

koulut ottivat käyttöönsä uuden 
opetussuunnitelman, joka tuo mukanaan 
monenlaisia muutoksia opetukseen 
ja koulun toimintakulttuuriin. 
Uuden OPS:n mukaan koulussa 
pitäisi entistä enemmän harjoitella 
ryhmätyöskentelytaitoja, opetuksessa 
tulisi käyttää entistä enemmän 
toiminnallisia menetelmiä, 
tietotekniikan tulisi olla entistä 
kiinteämpi osa opetusta, ja liikkumista 
tulisi sisältyä kaikkiin oppitunteihin. 
Muutoksia on myös arvioinnissa, jonka 
pitäisi olla entistäkin monipuolisempaa, 
ja oppilaiden itsearviointia ja 
osallistamista tulisi myös lisätä. 

Luokkien 9A, 8K ja 8M oppilaat 
pohtivat äidinkielen tunnin aikana, 
miten uusi OPS näkyy oppitunneilla ja 
koulun arjessa. Oppilaiden vastauksissa 
nousivat esille seuraavanlaiset asiat:

Ensimmäisenä asiana oppilaat 
mainitsivat jumppapallojen ja 
hernepussin käytön oppitunneilla. 
Välillä oppitunneilla ollaan ulkona 
ja käytävillä työskentelemässä, tai 
joillakin tunneilla pidetään taukoja tai 
jumpataan hetki. Ylipäätään oppilaiden 
mielestä liikkumista ja toiminnallista 
opetusta on nyt oppitunneilla enemmän 
kuin aiemmin. Projekteja ja ryhmätöitä 
on oppilaiden mukaan selvästi enemmän 
kuin ennen, kun taas kokeiden määrä 
on vähentynyt ja monessa oppiaineessa 

on ryhmäkokeita. Tietokoneita, 
tabletteja ja kännyköitä käytetään 
entistä enemmän opetuksessa. 
Tänä vuonna Fronterin ja O365:n 
rinnalle on otettu käyttöön Google 
Classroom, joten opiskelu sähköisessä 
oppimisympäristössä on nyt entistä 
sujuvampaa. 

Kaikki oppilaat tiesivät kertoa, että 
todistus annetaan tästä lukuvuodesta 
alkaen vain kaksi kertaa vuodessa, 
eivätkä koetulokset painotu enää 
niin paljon arvosanan antamisessa 
kuin ennen. Oppilaat olivat myös 
huomanneet, että itsearviointia ja 
oppilaiden osallistamista on aiempaa 
enemmän. Ilmiöviikko toi useiden 
oppilaiden mielestä mukavaa vaihtelua 
tavalliseen opiskeluarkeen, sillä 
sen myötä oppilaat saivat toteuttaa 
omia ideoitaan, ja oppilaat saivat 
työskennellä eri luokka-asteilta olevien 
oppilaiden kanssa. 

Monet uuden opetussuunnitelman 
mukaiset metodit ovat osalle opettajista 
jo entuudestaan kiinteä osa opetusta.  
Osa oppilaista mainitsikin, että selkeää 
muutosta edellisvuoteen verrattuna ei 
välttämättä ole, kun viime vuonna jo 
toimittiin uuden opetussuunnitelman 
mukaisesti: Legot, hernepussit, 
jumppapallot ja liikunnalliset tehtävät 
alkavat olla jo ihan tavallisia juttuja 
oppitunneilla. 

Sissi Yli-Hukkala
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Yhteistyöntäyteinen juhlavuosi 
kuvataiteessa

Lukion kuvataide alkoi syksyllä 
toiminnantäyteisesti shanghailaisten 
vieraiden saavuttua lukiomme 
vieraiksi heti toisella kouluviikolla. 
Tehtiin valokuvausretki, leivottiin 
karjalanpiirakoita, vierailtiin taiteiden 
yössä, käytiin Suomenlinnassa ja 
taidenäyttelyssä Ateneumissa sekä 
photoshoppailtiin luontokuvaretken 
valokuvista tervetuliaiskortteja 
Suomesta.

Yläkoulussa kuviksen syksy hujahti 
niin ikään vauhdilla työn tohinassa. 
Kuvataiteen valinnaiskurssilla tehtiin 
videota Kaitaan koulun ja lukion 
arjesta, ja saivatpa he kiinalaisten 
kirjoitusmerkkien opetustakin 
kansainvälisiltä vierailtamme. Uudet 
kuvisluokkalaiset työstivät ryhmissä 
silkkimaalauksia koulun pääaulaan. 
Niiden aiheena ovat mm. eri 
oppiaineet koulussa, taidehistoria, 
Suomen kulttuuri, maailman 
nähtävyydet ja populaarikulttuuri. Työt 
toteutettiin kuviksen ja tekstiilityön 
yhteisprojektina. Samaiset oppilaat 
ovat piristäneet myös koulun portaikkoja 
abstrakteilla paperiveistoksillaan. 
Lukion kuvataidelinjan ykköset 
ottivat varaslähdön Suomen tulevaan 

juhlavuoteen päivittämällä ihmisen 
kokoisia Kalevalan hahmoja.

Viime keväänä aloitettu ruokalan 
seinämaalaus valmistui myös syksyn 
kuluessa. Ahkerat kahdeksannen 
luokan seinämaalauskerholaiset 
työstivät teosta taidokkaasti hyvässä 
yhteistyössä. Lopputulos on upea! Jos 
ihmettelette, miksi avaruudessa leijuu 
näkkäri… Näkkäriä syömällä maalarit 
jaksoivat työskennellä teoksen parissa 
vielä iltapäivällä koulun jälkeen.

Kaitaan koulu ja lukio vietti 
10.marraskuuta 50-vuotisjuhliaan. 
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Rakensimme sen kunniaksi koululle 
taidenäyttelyn, joka sai nimen 
Kaitaan kädenjälki. Koko syksyn ja 
osittain myös edellisten lukuvuosien 
toiminta sekä lukion että yläkoulun 
kuvataidekursseilla on painottunut 
Kaitaan muuttuvan lähiympäristön 
tutkimiseen ja kommentoimiseen 
taiteen keinoin. Metroasemaa louhitaan 
ja tuttu ympäristö muuttuu vauhdilla. 

Lukion Kuva ja ympäristö -kurssilla 
suunniteltiin läheiseen Hannusmetsän 
luontoon sopeutuvia kalusteita. 
Näyttelyn installaatiossa oli 
esillä lukiolaisten suunnittelemia 
bussipysäkkejä ja kahdeksannen 
kuvataideluokan ideoimia Kaitaan 
metroasemia. Iivisniemi - Kaitaa-seura 
palkitsi kolme metroasemaa vuotuisessa 
kuvataidekilpailussa. 

Juhlanäyttelyssä oli esillä myös 
kuvataidepainotteisen 9. -luokan 
nykytaideteos Suomenlinnasta, 
jossa he olivat leirikoulussa. Luokka 
teki yhteistyönä moniaistisen 
muotokuvan Suomenlinnasta. Lukion 
piirustuskurssilaiset tekivät suuria 
tussipiirroksia koulunpihan 
kasveista otettujen 
erikoislähikuvien pohjalta. 
Työparit teippasivat teokset 
myös koulumme ikkunoihin. 
Yhteistyönä toteutetussa Kaitaan 
koulun ja lukion oppilaiden ja 
opiskelijoiden installaatiossa 
ihmishahmot kohtasivat 
Hannusmetsässä esiintyvät 
eläimet. 

Lukiossa toteutettiin kevätlukukaudella 
kaksi kuvataidekurssia yhteistyössä 
Espoon kuvataidekoulun kanssa. 
Joustoviikolla 3D-Maya -kurssilla 
opiskelijat animoivat hahmoja ja 
opiskelivat ohjelman alkeet. 

Design ja teknologia -kurssi 
toteutettiin pilotointina yhteistyössä 
kuvataidekoulun, Aalto-yliopiston 
sekä Espoon kaupungin kanssa. 
Projektin suunnittelussa oli mukana 
kuvataideopettajia kolmesta lukiosta 
ja päävastuun kantoi muotoilija Jukka 
Itälä. Kurssin alussa omasta työstään 
kävi Kaitaalla kertomassa alueemme 
suunnittelusta vastaava projektijohtaja 
Kimmo Laiho. Design Factoryssa 
järjestetyllä yhteisluennolla muotoilun 
eri näkökulmia avasivat muotoilija 
Pyry Taanila ja tilasuunnittelija Päivi 
Meuronen. Tilaisuudessa muotoilun 
tärkeydestä puhuivat myös Espoon 
kuvataidekoulun johtokunnan 
puheenjohtaja, teollisuusneuvos 
Kari Kallonen sekä kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä, joka kannusti nuoria 
asukaslähtöisyyteen ja yhdessä 
tekemiseen.

Mirka ja Esteban, tutorit 
Aaltoyliopistosta opettamassa
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Kurssilla toteutettiin tiimityönä 
muotoilukonsepti, jonka tavoite oli 
parantaa lähiympäristöä nuorten 
näkökulmasta. Kaitaan lukion tehtävä 
painottui lähialueen muuttumisen ja 
tulevan metron mukanaan tuomiin 
haasteisiin. Aalto-yliopistosta tunneilla 
olivat mukana tutoreina muotoilija 
Esteban Silos Castelán ja kuvataiteilija 
Mirka Kinnunen.

Yläkoulun kuvataiteen tunneilla käytiin 
opiskelemassa Suomen taidehistoriaa 
Ateneumissa ja yhdeksäsluokkalaiset 
tutustuivat Poliittisen valokuvan 
festivaalin näyttelyyn Valokuvataiteen 
museossa. Kahdeksasluokkalaiset 
viettivät päivän ”tropiikissa” keskellä 
joulukuuta, kun vierailimme Kaisaniemen 
kasvitieteellisessä puutarhassa osana 
kuvataiteen ja biologian opintoja. 
Erilaiset kasvit tulivat tutuksi piirtämällä 
ja maalaamalla. 

Eri oppiaineiden välistä yhteistyötä 
tehtiin tekstiilityön ja teknisen työn 
kanssa. Kouluun on valmistumassa 
teos, jossa seitsemäsluokkalaisten 
omat Photoshopissa tehdyt taru- tai 
sarjakuvahahmot tulostetaan kankaalle 
ja pingotetaan metallikehikkoon, jonka 
oppilaat ovat hitsanneet teknisessä 
työssä. Ilmiöviikolla kuvataiteen 
luokassa kävi kuhina. Osa oppilaista 
tutki Suomen taidetta viimeisen sadan 
vuoden ajalta. Tutkimuksista syntyi töitä 
aina valokuvasarjasta kolmiulotteiseen 
taidehistoria-aikajanaan. Myös muiden 

Helmi Serpola voitti Iivisniemi-Kaitaa-
seuran kuvataidekilpailun. Tänä 
lukuvuonna kilpailussa suunniteltiin 
ja rakennettiin pienoismalli Kaitaan 
uudesta metroasemasta.

Roosa Haapasen suunnittelema logo 
Espoon lavatanssijat ry:lle

Robin Vanamon kuvataiteen lopputyö
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Maria Annala ja Heljä Renfors

ilmiöviikon ryhmien oppilaat vierailivat 
kuvataiteen luokassa hakemassa 
materiaaleja ja neuvoja tuotostensa 
toteuttamiseen. Viikon aikana 
dokumentointiryhmä pääsi käyttämään 
kuvaus- ja editointitaitojaan.

Vapiksen toimitus kysyi oppilailta tänä 

lukuvuonna, mikä on hyvää meidän 
koulussa. Vastauksissa mainittiin 
muun muassa hienot kuvataiteen 
työt, joita on esillä koulussa. Kiitos 
koko kouluyhteisöä ilahduttavista 
taideteoksista, ahkerat ja taitavat 
oppilaamme ja opiskelijamme!

Taloustietokilpailu 2017
Kaitaan koulun 9.-luokan oppilaat saivat 

osallistua HYOL:in huhtikuun alussa 
järjestämään Taloustietokilpailuun. 
Tänä vuonna kilpailussa parhaiten 
menestynyt koulumme oppilas palkitaan  
HYOL:in kunniakirjalla sekä Kaitaan 
koulun lahjoittamalla lahjakortilla. 

Myös toiselle ja kolmannelle sijalle 
tulleet saavat HYOL:in kunniankirjan 
osallistumisestaan kilpailuun.
1.  Aino Koskinen 9B 
2.  Anna Sofia Starck 9D 
3.  Veera Rasi 9D 
 ja Ada Luukkanen 9A

Paikalliset jalkapalloseurat järjestivät koulumme oppilaille kilpailun. 
Voittajat saivat maalata ehdotuksensa kentän vaihtokatosten seiniin. 
Seitsemäsluokkalaisten ryhmä: Lydia Hult, Mari Puolakka, Helena 
Salmelainen ja Linnea Shemeikka. Kahdeksasluokkalaisten ryhmä: 
Nesrinen Bouhlal, Venla Mäkipää, Roza Pouru ja Enni Ronkainen.
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“Lapin luonto luo outoa taikaa”, 
totesi jo kansallisrunoilijamme Eino 
Leino aikoinaan. Nyt ei kuitenkaan 
pureuduta tarkemmin Leinon 
lyriikkaan, vaan luomme katsauksen 
Kaitaan lukion laskettelukurssin 
kulkuun Ylläksellä. Mukana reissussa 
oli kaksi Kaitaan lukion opettajaa, 
viisi Kaitaan lukion opiskelijaa, kolme 
poikaa Mattlidenin lukiosta ja yksi 
opiskelija Espoonlahden lukiosta.  

Huhtikuun ensimmäinen päivä 
kello 20.54 liikahti yöjuna Helsingin 
rautatieasemalta kohti Kolaria. 
Tähän pisteeseen pääseminen oli 
kuitenkin vaatinut melko lailla 
ennakkovalmisteluja majoituksen, 
kuljetusten, hissilippujen ja mukaan 
otettavien varusteiden suhteen. 
Lisäksi Kaitaan lukion opiskelijat 
järjestivät lukuvuoden aikana 
kahvitilaisuuksia lukion tapahtumissa, 
joilla kerättiin pääomia ryhmän 
kuljetuksia varten Ylläksellä. 
Näillä kerätyillä varoilla saimmekin  
järjestettyä henkilökohtaisen 
bussikuljetuksen majapaikasta 
rinteeseen aamuisin.  

Juna oli perillä Kolarissa sunnuntaina 
aamulla kello 8.50. Juna-asemalta 
siirryimme majapaikkaan, jossa 
ensi töiksemme teimme huonejaon 
ja purimme matkatavarat. 
Ensimmäisenä päivänä meillä ei ollut 
vielä tarkoitus suunnata rinteeseen, 
mutta koska aurinko paistoi täydeltä 
terältä päätimme muutaman 

halukkaan kanssa lähteä tutkimaan 
Ylläksen rinnetarjontaa. Reissussa 
hujahtikin samantien koko iltapäivä, 
joten matka sai erittäin hyvän alun. 
Seuraavat viisi päivää sujuivatkin 
sitten laskettelun ja ulkoilun 
merkeissä. Kelit vaihtelivat viikon 
aikana melko lailla, kuten tunturissa 
kuuluukin, mutta yhtään suunniteltua 
rinnepäivää ei jäänyt välistä. 

Päiväohjelmamme koostui 
seuraavista rutiineista. Aamiaisen 
jälkeen siirryimme rinteeseen, 
jossa olimme heti kymmeneltä, 
kun hissit aukesivat. Aamupäivällä 
laskimme parisen tuntia, jonka 
jälkeen lounastimme yhdessä. 
Yleensä tapasimme jollakin Ylläksen 
rinnealueen ympärillä sijaitsevista 
nuotiopaikoista. Lounaan jälkeen 
jatkoimme rinteissä suhaamista vielä 
kello neljään asti, jonka jälkeen 
siirryimme skibussilla majapaikkaan. 
Majapaikassa nautimme päivällisen 

Laskettelukurssi Ylläksellä
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yleensä kello 17. Tämän jälkeen 
aika kului kuntosalilla, pingistä tai 
biljardia pelaillessa ja saunoessa. 
Osa jaksoi vielä toisinaan päivän 
päätteeksi pyörähtää Äkäslompolon 
kylällä, mutta sen verran väsyneitä 
ryhmän jäsenet olivat päivän 
liikunnallisten askareiden jälkeen, 
joten kovin usein tätä ihmettä 
ei päästy todistamaan. Kurssin 
viimeinen laskupäivä oli perjantai. 
Torstain ja perjantain välisenä 
yönä satoi onneksi muutama sentti 
lunta, joten viimeisen laskupäivän 
aamuna pääsimme pöllyttämään 
puuterilunta tunturissa, joka kylpi 
auringonpaisteessa.  

Viikko Ylläksellä vierähti nopeasti 
ja perjantaina 7.4 lähti sitten 
juna Kolarista takaisin Helsinkiin 
kello 18.20. Kokonaisuutena 
laskettelukurssi oli erittäin 
onnistunut, ja osa opiskelijoista 
alkoikin jo kysellä jatkokurssia 
seuraavalle vuodelle. Myös 
vanhemmilta tuli reissun jälkeen 
positiivista palautetta, joten voidaan 
rehellisesti sanoa, että kaikki 
osapuolet eli opettajat, opiskelijat ja 
vanhemmat olivat matkaan enemmän 
kuin tyytyväisiä! 

Vesa Kuronen

Kaitaan lukio teki yhteistyössä 
Leppävaaran, Espoonlahden ja 
Karjaan lukion kanssa  retken Cerniin. 
Retki kesti kolme päivää (8.11-
11.11). Majoituimme Genevessä 
olevaan matkustajakotiin, josta 
käsin matkasimme aamulla noin 10 
kilometrin päässä olevaan Cernin 
tutkimuskompleksiin.

Cernissä osallistuimme luennoille, 
jotka käsittelivät modernin fysiikan 
perusteita sekä käytännön kokeellista 
fysiikkaa. Lisäksi osallistuimme 
työpajaharjoitukseen, jossa 
rakensimme viiden hengen ryhmissä 
toimivan hiukkasilmaisimen. 

Kaitaa Sveitsin Cernissa
Vierailimme myös yhdellä 

sadan metrin syvyydessä olevalla 
koeasemalla. Opiskelijat kokivat 
matkan hyvin antoisana ja 
mielenkiintoisena.

Kurssin kuului matkan lisäksi vierailu 
fysiikan laitoksella Kumpulassa 
sekä esitelmän teko jostakin 
vapaavalintaisesta moderniin 
fysiikkaan liittyvästä aiheesta.

Jouko Virtanen, Fysiikan lehtori
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Keväällä 2016 oli mahdollista hakea 
mukaan lukioiden ja korkeakoulujen 
ruotsiopettajille suunnattuun 
digitaalisen kirjoittamisen DigSkriv-
hankkeeseen. Olin yksi kahdeksasta 
mukaan valitusta opettajasta, ja 
lukuvuonna 2016-2017 hankekokeilut 
toteutettiin eri oppilaitoksissa, myös 
Kaitaan lukiossa. 

DigSkriv-hankkeen tavoitteena 
oli ohjata opiskelijoita uusien, 
monimediaisten kirjoitustaitojen 
harjoitteluun. Hankkeen taustalla 
oli ajatus siitä, että tällaisia taitoja 
tarvitaan, kun ylioppilaskoe muuttuu 
sähköiseksi. Lisäksi tavoitteena 
oli, että opiskelijat innostuisivat 
uusista kirjoittamisen muodoista ja 
motivoituisivat oppimaan samalla 
myös ruotsia.

Hankkeen aikana Kaitaan 
lukiossa toteutettiin neljä erillistä 
opetuskokeilua osana 1. vuosikurssin 
opiskelijoiden ruotsin kursseja. 
Jokaisen kokeilun lähtökohtana 
oli jokin oppikirjan tehtävä, 
joka tehtiin käyttäen erilaisia 
digitaalisia sovelluksia sekä sähköisiä 
työskentelyalustoja. Pyrkimyksenä 
oli lisäksi yhdistää kirjoitettuihin 
teksteihin kuvia, videoita, 
animaatioita ja äänitallenteita. 
Kokeiluissa harjoiteltiin myös erilaisia 
tapoja antaa palautetta. Itse kokeilin 

perinteisen kirjallisen palautteen 
lisäksi nauhoitetun suullisen 
palautteen antamista, ja opiskelijat 
antoivat toisilleen sekä suullista että 
kirjallista vertaispalautetta.

Vuoden aikana keräsin opiskelijoilta 
arviointia jokaisesta kokeilusta. 
Suurin osa palautteesta oli erittäin 
positiivista. Opiskelijoiden mielestä 
tehtävät olivat innostavia ja 
niiden avulla oppi ruotsia, myös 
diginäppäryys kehittyi merkittävästi 
ja kirjoitustaito parani. 

Hankkeen jatkeeksi lukion 
joustoviikolla järjestettiin myös 
digitaalisen kirjoittamisen kurssi, 
jossa harjoiteltiin kirjoittamista sekä 
ruotsiksi että englanniksi. Kanssani 
kurssin opettajana toimi englannin 
lehtori Anna Kuusikko.

DigSkriv-hankkeen opetuskokeiluista 
Kaitaan lukiossa sekä muissa 
mukana olleissa oppilaitoksissa 
voi lukea hankkeen blogista www.
digskrivhanke.blogspot.fi

Anna-Maija Mäkinen

DigSkriv-hanke – monimediaista 
kirjoittamista ruotsin kielellä
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Kurssi suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä 
Tukholman Suomi-instituutin kanssa erityisopettajan 
ja ruotsinopettajan yhteistyönä. Kurssiin saatiin 
apurahaa mm. Pohjola-Nordenilta ja Espoon 
kaupungilta. 

Stockholm - 
mitt klassrum” 

joustoviikon kurssi

Tavoitteena oli rohkaista suullisen 
ruotsin käyttöön autenttisessa 
ympäristössä, ja tämä tavoite 
toteutui monien erilaisten 
tehtävien muodossa. Opiskelijoille 
oli järjestetty tukholmalaisia 
henkilöitä monilta eri aloilta (mm. 
kirjastotyöntekijä, valokuvamalli 
ja sihteeri) haastateltaviksi ja 
haastattelujen valmistelu aloitettiin 
jo Suomessa, kun opiskelijat sopivat 
haastateltaviensa kanssa s-postitse 
treffipaikan ja haastatteluajan ja 
laativat ennakkoon kysymyksiä. 
Hienosti olivat haastattelut sujuneet 
ja ruotsin kieli taipunut kaikilta 
opiskelijoilta!

Vierailimme Suomi-Instituutissa, 
missä kuulimme esitelmän ruotsin 
kielen nykytendensseistä ja 
tutustuimme Meeri Koutaniemen 
taidenäyttelyyn. Kulturhusetissa 
tutustuimme Eero Aarnion näyttelyyn. 
Nikos Tsiamis, jonka työ on EU- 
verkostoyhteistyön koordinointi 
Tukholmassa, isännöi vierailumme 
Tukholman Europa-husetissa: siellä 
kuulimme loistavan esityksen 
aiheesta ”Kieli, indentiteetti ja 
demokratia Euroopassa”. 

Kolmen päivän aikana ehdimme myös 
nousta Globenin katolle ihailemaan 
kaupunkia lintuperspektiivistä, 
näkemään vahdinvaihdon 
kuninkaanlinnan edustalla, 
kävelemään näköalakävelyn 
Montelius-vägenillä, tutustua 
metroasemien taiteeseen ja tietysti 
syödä kanelipullia!

Kurssille osallistui 17 nuorta oman 
valinnan kautta, mukana oli ruotsin 
taidoiltaan eritasoisia opiskelijoita: 
idea ei ollut palkita vain ennestään 
ruotsin osaajia, mukana oli 
myös ykkösvuosikurssilaisia ja 
oppimisvaikeuksisia nuoria. Kaikkien 
kohdalla tavoite täyttyi ja suullinen 
kielitaito sekä rohkeus käyttää 
ruotsia parani ja kiinnostus ruotsiin 
nousi. 

Ryhmähenki muodostui jo 
ensitapaamisilla hyväksi ja sen kun 
parani kurssin edetessä: Vi hade 
jätteroligt tillsammans!

Päivi Perenius,

Erityisopetuksen lehtori
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Opintomatka Shanghaihin, 
Kiinaan

Joustoviikolla Kaitaalta lähti 
viisi opiskelijaa ja kaksi opettajaa 
vierailemaan Gonglun koulussa 
Shanghaissa. Tässä otteita vierailun 
kulusta opiskelijoiden kynästä. 

Matka Shanghaihin ja 
ensimmäinen päivä

Sunnuntai-iltana kokoonnuimme 
Helsinki-Vantaan lentokentälle. Sieltä 
lähtöselvitysten kautta pääsimme 
matkaan. Ensimmäinen lentomatka 
oli mukava ja lyhyt. Kööpenhaminasta 
meitä odotti pidempi jatkolento kohti 
Shanghaita. Pitkän lentomatkan jälkeen 
saavuimme perille Shanghaihin. Siellä 

meitä vastaanottamassa oli koulun 
rehtori ja pari muuta koulun työntekijää. 
Lentokentältä saimme kuljetuksen 
koululle, jossa tapasimme ensimmäistä 
kertaa uudet host-parimme. 
Ensimmäisiä huomioita saavuttuamme 
perille olivat että, tiet eivät olleet 
niin ruuhkaisia ja saastepilvi kaupungin 
päällä oli todellinen. Päästyämme 
koululle lähdimme sieltä majoittumaan 
host-pariemme perheisiin. Illalla 
kokoonnuimme vielä yhdessä kaikkien 
nuorten kanssa kaupunkiin, jossa 
pääsimme tutustumaan muihin 
nuoriin paremmin ja saimme nähdä 
kaupunkia paikallisten tavoin. Kävimme 
lähimmässä ostoskeskuksessa, jossa 
pääsimme kokeilemaan erilaisia 
pelejä. Sen jälkeen lähdimme lähellä 
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sijaitsevaan Escape roomiin, jossa 
tarkoituksena oli ratkaista huoneessa 
oleva tehtävä ennen ajan loppumista. 
Kaikille jäi positiivinen kuva 
ensimmäisestä päivästä. Päivä oli pitkä, 
joten illalla kaikki olivat väsyneitä.  
 

  Kira Näkki 16D

Toinen päivä
Aamulla tapasimme koululla ja 

menimme sieltä bussikuljetuksella 
Shanghain keskustaan. Kävimme 
taidemuseossa ja jokiristeilyllä. 
Jokiristeilyn jälkeen menimme bussilla 
Yu Gardeniin, jossa söimme lounaan ja 
kiertelimme. Palattuamme koululle osa 
oppilaista lähti vielä syömään illallista 
yhdessä.

  Salla Vänttinen 15C

Kolmas päivä
7.00 aamusta koululla. Aamupala 

syötiin koululla, minkä jälkeen 
piti olla lipunnostoseremonia. 
Seremonia peruttiin sateen 
vuoksi. Siirryimme seuraamaan 
oppituntia Kiinan runoudesta. 
Oppilaat olivat noin 12-vuotiaita. 
Oppitunnin jälkeen opettajat 
esittelivät meille luokkahuoneita. 
Yllättäviä luokkahuoneita olivat 
rentoutumishuone, jossa pystyi 
purkamaan energiaa hakkaamalla 
nukkeja ja kungfu-huone. Sitten 
pelasimme vähän jalkapalloa 
kiinalaisten oppilaitten kanssa ja 
iltapäivällä vierailimme toisessa 
koulussa.

Timi Viinanen 15A

Kalligrafiaa naapurikoulussa

Taidemuseon edessä
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Neljäs ja viides päivä
Torstai oli täysi päivä. Aloitimme 

koulussa perinteisten kiinalaisten 
solmujen opettelulla, jonka jälkeen 
menimme pelaamaan sulkapalloa. 
Urheilun jälkeen lähdimme käymään 
koko porukan voimin Shanghain vanhassa 
kaupungissa, jossa vietimme parisen 
tuntia. Sieltä lähdimme käymään 
Shanghain omassa Disneylandissa, jossa 
saimme olla vapaasti keskenämme. 
Päivän viimeisenä asiana kävimme 
syömässä karaoke-BBQ ravintolassa.

Perjantaina vierailimme aamupäivällä 
yläkoulussa, joka oli meidän isäntiemme 
koulun yhteistyökumppani. Nautimme 
vierailun aikana musiikkiesityksestä 
ja kävimme kuvaamataidontunnilla 
tutustumassa kiinalaiseen taiteeseen. 
Vierailun päätyttyä menimme takaisin 
omalle koulullemme ja loppupäivä 
oli vapaata. Päätimme käyttää koko 
loppupäivän lepäämiseen ja rauhasta 
nauttimiseen.

Joonas Mäkelä 15A

Viimeinen päivä 
Shanghaissa

Heti aamusta meidän oli määrä tavata 
paikallisen yliopiston savityömajassa. 
Itse saavuin sinne kylläkin yhdestä 
kahteen tuntiin myöhässä host-kaverini 
Antonyn kanssa. Sitten teimme komeita 
savihommia! Loput päivästä olikin 
aivan vapaasti meidän päätettävissä. 
Puolet halusivat huvipuistoon, puolet 
shoppailemaan, jossain vaiheessa 
kuultiin toiveita salilla käymisestä ja 
ties mistä. Päädyimme ravintolaan... 
ja shoppailemaan.. ja salille!

  Rasmus Kull 16B

Hoangpu joen upeita maisemia 
ihailemassa

Shanghain vanhassa keskustassa

Näkymä jokiristeilyllä
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Kaitaan lukio järjesti joustoviikolla 
viiden päivän matkailukurssin 
Valenciaan. Perillä ehdittiin olemaan 
kolme kokonaista päivää, loput päivät 
menivät matkoihin. Me valvojat ja 
yksitoista opiskelijaa saavuimme 
Valenciaan sunnuntaina. 

Maanantaina vierailimme espanjanlais-
englantilaisella Los Olivosin koululla. 
Los Olivosin opiskelijat pitivät 
esitelmän koulustaan ja esittivät 
meille musiikkiesityksiä. Myös Kaitaan 
opiskelijat esittelivät omaa lukiotaan. 
Lopuksi englannin opettaja Paul 
järjesti myös tietokilpailun koulujen 
välillä. Tervetuliaistilaisuuden jälkeen 
kaitaalaiset kiertelivät oppitunneilla 
ja kaikki pelasivat yhdessä ulkona. 
Vierailun jälkeen menimme syömään 
vanhan kaupungin keskustaan.

Tiistaina saimme opastetun kierroksen 
Valenciasta suomalaiselta Valenciassa 
asuvalta kieltenopettajalta Reealta. 
Näimme kauniin vanhan kaupungin 
nähtävyyksiä,  kuten Mercado Centralin,  
Plaza de Torosin ja Estación del Norten. 
Kävimme myös syömässä churroja, 
perinteisiä espanjalaisia makeisia 
kuuluisassa La Catalina-kahvilassa. 
Kierroksen jälkeen kaikilla oli 
mahdollisuus tutustua kaupunkiin itse 
shoppaillen ja kierrellen. Illemmalla 
osa kaitaalaisista tapasi Los Olivosin 
opiskelijoita Valencian keskustassa. 
Opiskelijat söivät yhdessä perinteisiä 
herkkuja ja pitivät hauskaa.

Keskiviikkona oli vapaata oleskelua 
kaupungissa .  Suurin osa opiskelijoista 
suuntasi metroon sekä bussiin ja 
matkasi Centro Comercial Bon 
Airesiin, yhteen maailman suurimmista 
kauppakeskuksista, jossa oli kuulemma 
hyvä valikoima ja halvat hinnat. 
Illemmalla opiskelijat näkivät jälleen 
espanjalaisia ystäviään.  He tapasivat 
Valencian upealla rannalla, söivät 
jäätelöä ja juttelivat opettaen toisilleen 
espanjaa ja suomea. Espanjalaiset 
uudet ystävät olivat kuulemma ihania 
ja kaveruussuhteet ovatkin säilyneet 
matkan jälkeen.

Matkan päätöskeskustelu käytiin 
matkanpäätösillallisella kuuluisassa 
Paella-ravintolassa, La Pepicassa, jossa 
söimme herkullista paikallisruokaa. 
Varhain torstaiaamuna palasimme 
Frankfurtin kautta kotiin, väsyneinä 
mutta onnellisina.

Erkki Heikkilä-Kyyhkynen 

Espanjan matkailu –ja 
kulttuurikurssi Valenciassa
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Lukuvuoteen on taas mahtunut 
monenlaisia opiskelua rikastuttavia 
retkiä ja tapahtumia, joista jokainen 
luokkataso on päässyt nauttimaan. 
Elokuussa kahdeksasluokkalaiset 
kävivät perinteiseen tapaan Espoo 
Ciné -elokuvafestivaaleilla, ja 
tällä kertaa katsottiin ranskalaisen 
elokuvaohjaajan, Rudi Rosenbergin 
ohjaama elokuva ”Se uus tyyppi” 
(Le nouveau), jonka pohjalta käytiin 
kiinnostavia elokuvakeskusteluja ja 
kirjoitettiin arvosteluja. 

Syyskuun alussa 9A-luokka osallistui 
Cake or Fake -mediakasvatusprojektiin, 
jonka tarkoituksena oli saada 
nuoret pohtimaan, miten somessa 
kommentoidaan viisaasti.

Lokakuussa vietimme Kodin ja 
koulun päivää, jolloin oppilaat 
vanhempineen saapuivat koululle ja 
kukin luokka suunnitteli ja järjesti 
omaa toimintaansa. Lokakuun 
lopussa seitsemäsluokkalaiset 
osallistuivat perinteiseen tapaan 
kirjasuunnistukseen Helsingin 
kirjamessuilla. Messukäynti oli kaikille 
ilmainen, ja messujen jälkeen oppilaat 
pääsivät opettelemaan messuaiheisten 
uutisten kirjoittamista. Syksyn mittaan 
kaikki seitsemäsluokkalaiset kävivät 
tutustumassa myös uudistettuun 

Kirjasto-Omenaan ja sen monipuoliseen 
palvelutarjontaan.

Marraskuun lopussa kaikki 
ysiluokkalaiset pääsivät 
teatterivierailulle Espoon 
kaupunginteatteriin ja osallistuivat 
teatteripajaan, joka järjestettiin 
koulullamme. 

Tammikuun lopussa meillä 
oli lauantaikoulupäivänä Kino-
Kaitaa. Aamupäivällä kaikki luokat 
perehtyivät dokumenttielokuvien 
avulla ympäristöongelmiin, ja ideoivat 
ympäristöä säästäviä niksejä ja 
toimintatapoja. Ruokailun jälkeen 
koulumme muuntautui monisaliseksi 
elokuvateatteriksi, jossa kaikki oppilaat 
saivat katsoa mieleisensä elokuvan 
popparien ja limujen kera.

Liikuntapäivää vietimme tänäkin 
vuonna helmikuun alussa. Lajeina olivat 
taitoluistelu, jääkiekko, salibandy, 
pöytätennis, keilailu, sulkapallo, 
futsal, norsupallo ja kävely. Jokainen 
sai valita mieleisensä lajin aamu- ja 
iltapäivälle, joten kaikki saivat liikkua 
monipuolisesti ja päivä oli kaikille 
mieleinen. 

Helmikuussa oppilaat osallistuivat 
taksvärkkiin ja tukioppilaat 
järjestivät ystävänpäivä-discon 
koulumme seitsemäsluokkalaisille. 

Kulttuuriretket ja monenlaiset 
tapahtumat tuovat elämyksiä ja 

vaihtelua koulutyöhön
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Koko kouluyhteisömme osallistui 
Kohtaamisia Kaitaalla -tapahtumaan, 
jossa lukion ja yläkoulun henkilökunta 
ja opiskelijat kohtasivat toisensa 
leikkimielisessä parien etsinnässä. 
Oppilaskunta järjesti ystävänpäivänä 
perinteisen halien keruukilpailun.

Maaliskuun lopussa 9A-luokka 
ja valmistava luokka kävivät 
Taitoluistelun MM-kisoissa Helsingin 
Hartwall-Arenalla seuraamassa 
miesten lyhytohjelmakilpailua. Tämän 
hienon mahdollisuuden tutustua 
taitoluisteluun ja kansainvälisiin 
arvokisoihin tarjosi meille Suomen 
Taitoluisteluliitto. Kisakokemus oli 
mieleenpainuva, ja innostaa nuoria 
seuraamaan taitoluistelua jatkossakin. 

Huhtikuun alussa koulussamme 
oli ilmiöpohjainen viikko, jonka 
teemana oli Suomi 100. Tämän lisäksi 
yhdeksäsluokkalaiset vierailivat 
Tapiolan kulttuurikeskuksessa 
järjestetyssä Vaikuttamo-tapahtumassa 
ja kahdeksasluokkalaiset osallistuivat 
puolestaan Espoon valtuustotalolla 
järjestetyille Love-messuille. 

Ilmaisutaidon ryhmät ja 8K-luokka 
pääsivät huhtikuun loppupuolella 
vielä katsomaan Ahaa-teatterin Katve-
nimistä musikaalia, joka esitettiin 
Sello-salissa. Musikaali rakentuu 
Apulanta -yhtyeen musiikin ympärille 
ja kertoo nuorten väkivaltaisuudesta 
pysäyttävän viiltävästi. Musikaali tuo 
hyvin esille jännitteitä, joita nuorten 
ja heidän kanssaan työskentelevien 
aikuisten välillä voi olla, mutta myös 
sen, että joskus asiat eivät ole sitä, 
miltä näyttävät. Vaikka teoksen 

tapahtumat ovat rankkoja, luo teos 
kuitenkin toivoa: aina kannattaa 
puhua totta ja selvittää vaikeat asiat, 
jolloin elämä pääsee taas jatkumaan. 
Katve-musikaali on puhutteleva teos, 
ja herätti meissä kaikissa monenlaisia 
ajatuksia. 

Huhtikuun loppupuolella koulussamme 
kävi kansainvälisiä opettajavieraita 
tutustumassa suomalaiseen 
peruskouluopetukseen. 

Toukokuun alussa oli ympäristöaiheinen 
teemaviikko eli Vihreä viikko, jonka 
aikana ympäristöraati järjesti 
monenlaista tempausta, mutta 
myös roskien keräämistä koulun 
ympäristöstä. 

Koulussamme vieraili Lempi-bussi, 
jossa seitsemäsluokkalaiset saivat 
vierailla luokittain koulupäivän aikana. 
Kaitaan koulu ja lukio viettivät 19.5. 
yhteistä picnic- ja luontoretkipäivää, 
johon sisältyi muun muassa Unicef-
kävely ja erilaisia luontoon liittyviä 
tehtävärasteja.

Seitsemäsluokkalaiset opiskelemassa 
Suomen taidehistoriaa Ateneumissa 
kuvataiteen oppitunnilla.
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30.5. ysiluokkalaiset nauttivat 
ysiaamiaista yhdessä opettajakunnan 
kanssa ja järjestivät Ysigaalan, jossa 
he esittivät itse suunnittelemaansa 
ohjelmaa koko koululle. Ohjelmaan 
sisältyi mm. leikkejä, diplomeja, 
opettajista tehty näytelmä ja 
tietysti ysivideo, joka aina on juhlien 
kohokohta.

31.5. kaikilla yläkoululuokilla oli 
retkipäivä, jonka ohjelman kukin 
luokka järjesti itse haluamallaan 

 Perjantaina 2.9.2016 9A-luokka 
sai osallistua Cake or fake 
-nimiseen mediakasvatusprojektiin 
äidinkielentunnilla. Tunnin ideana 
oli opettaa harkitsevaa somen eli 
sosiaalisen median käyttöä. 

Oppilaat saivat tunnin alussa 
kuulla Äni Jaatisen tarinan. Heille 
näytettiin ensin kuva, jossa Äni oli 
meikattu oikein nätisti. Tarkoituksena 
oli luoda kuvan avulla jonkinlainen 
vaikutelma henkilöstä, ja katsoa, 
muuttuuko mielipide Änistä, kun 

tavalla. 1.6. oli puolestaan koulun 
yhteinen pelipäivä, jonka aikana 
miteltiin luokittain jalkapallossa sekä 
tietysti selvitettiin ysiluokkalaisten ja 
opettajien taitotaso pesäpallossa. 2.6. 
vuorossa oli perinteinen kevätkirkko 
Soukan kappelissa.

Jokainen lukuvuoden aikana tehty 
retki ja järjestetty tapahtuma on 
taatusti ollut mieleenpainuva ja 
tarpeellinen. 

Sissi Yli-Hukkala

Cake or fake? -mediakasvatustunti sai 
pohtimaan, miten kommentoimme toisten 

kuvia somessa    
hänen elämäntarinansa kuullaan. Kuvia 
kommentoitiin Padletissa englanniksi, 
mutta suulliset keskustelut käytiin 
suomeksi. ”Et voi vihata ketään 
ihmistä, kun olet kuullut hänen koko 
tarinansa”, oli tunnin opetus. Lopuksi 
oppilaita haastateltiin ja haastattelut 
kuvattiin. 

Oppilaiden mielestä oli hyvä asia, että 
tunnilla käsiteltiin somessa tapahtuvaa 
negatiivista kommentointia, sillä 
aika usein ihmiset unohtavat, että 
kuvien takana ovat oikeat ihmiset ja 

heidän yksilölliset kokemuksensa. 
Koskaan ei voi tietää, millaisia 
asioita kenenkin elämässä on 
tapahtunut, joten kenenkään kuvia 
tai julkaisuja ei tulisi kommentoida 
negatiivisesti.

Sofia Rögård, Ada Luukkanen, 
Maria Härkönen, Helmi Korhonen 

ja Iiris Lempinen 9A
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Koulussamme vieraili joulukuussa 
elokuvaohjaaja Hanna Bergholm 
kertomassa elokuvaohjaajan 
työstä. Pääosin hän kertoi työstään 
kasiluokkalaisille, mutta joukossa 
oli muutamia seitsemäsluokkalaisia. 
Hanna näytti meille omia tuotoksiaan, 
antoi meidän kysyä kysymyksiä ja 
vastasi parhaansa mukaan niihin.

Hanna on valmistunut 
elokuvaohjaajaksi Aalto-yliopistosta 
vuonna 2009. Hän on ohjannut useita 
lyhytelokuvia ja lastenohjelmia, 
kuten tv-draamaa Reetta ja Ronja. 
Tällä hetkellä Hanna valmistelee 
pitkää kauhuelokuvaa nimeltä 
Pahanhautoja.

Kun elokuvaohjaaja alkaa 
valmistelemaan elokuvaa, 
käsikirjoittaja ja ohjaaja tekevät 
yhteistyötä, jotta tarinasta saadaan 
elokuvaohjaajan mieleinen. 
Elokuvaohjaaja etsii rooleihin sopivat 
näyttelijät ja kuvauspaikat. Ohjaaja 
ohjaa näyttelijöiden suorituksia, 
muun muassa houkuttelemalla esiin 
haluttuja eleitä ja asettamalla heitä 
haluttuihin paikkoihin. Hän vaikuttaa 
myös kameroiden ja valaistuksen 
paikkoihin. Tämän jälkeen kuvataan 
elokuva. Kuvausten jälkeen elokuva 
editoidaan, leikataan ja lisätään 

musiikki ja äänitehosteet. Ohjaaja 
voi näkemyksillään ja valinnoillaan 
vaikuttaa lopputulokseen.

Tässä pari kysymystä, joita oppilaat 
kysyivät:

Mikä on parasta elokuvan 
tekemisessä? - ”Mielestäni elokuvan 
tekemisessä on parasta ihmisten 
yhteishenki.” sanoo Hanna Bergholm.

Miten voi päästä elokuvaohjaajaksi?                                                                                              
- Hanna suositteli, että kävisi 
mieluusti lukion ja menisi sitten 
Aalto-yliopistoon, mutta jos ei ole 
käynyt lukiota, on myös joitain 
ammattiyliopistoja, joissa on tähän 
työhön liittyviä linjoja.

Kia Wallin ja Sanna Väistö 8J

Elokuvaohjaaja 
työssään - ”Parasta 

on ihmisten 
yhteishenki”
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Luokkamme valittiin viime syksynä 
Marja Hintikka Live -ohjelman 
kuvauksiin. Jakson ”Kyllä teini tietää” 
ideana oli kertoa vanhemmille nuorten 
elämästä ja näyttää heille, että 
teinitkin voivat olla fiksuja ja ahkeria.

Tiistaina kuvausryhmä saapui 
koulullemme ja kuvasi luokkaamme 
matematiikantunnin ajan. Jotkut 
oppilaista varmaan huomasivatkin 
kameramiehet ja teiniksi 
soluttautuneen toimittaja Heikki Soinin. 
Oppitunnin jälkeen kuvausryhmä kuvasi 
ruokailuamme ja pienen haastattelun 
koulumme 4. siivessä. Haastattelussa 
meiltä kysyttiin, miten teinien maailma 
on muuttunut entisajoista. 

Torstaina Heikki pääsi kokeilemaan 
reggaeton-tanssia. Tapasimme 
Angelican kanssa kuvausryhmän 
Helsingissä ja suuntasimme tanssimaan. 
Heikki heittäytyi hyvin harjoituksiin 
mukaan ja meillä oli hauskaa. Tunnin 
jälkeen saimme kertoa Heikille 
tulevaisuuden suunnitelmistamme ja 
unelmistamme.

Perjantaina menimme Heikin ja 
kuvausryhmän kanssa Isoon Omenaan. 
Juttelimme somen käytöstä ja 
siitä, miten se on vaikuttanut 
ajattelutapoihimme. Puhuimme myös 
internetin lisäämistä sosiaalisista 
paineista. Keskustelu herätti minussa 

paljon ajatuksia. Kävimme myös 
ostoksilla ja syömässä.

Valmis jakso esitettiin televisiossa 
maanantaina 12.12.2016. Kuvauksien 
lopputulos oli mielenkiintoista 
katsottavaa, sillä se poikkesi paljon 
alkuperäisestä kuvausmateriaalista. 
Editointi oli tehty taitavasti, ja musiikki 
toi kohtauksiin lisää eloisuutta. 
Alkuperäistä kuvausmateriaalia oli 
varmasti monen tunnin edestä, mutta 
itse ohjelmaan siitä päätyi vain 
noin kolme minuuttia. Jakso on yhä 
katsottavissa YLE Areenassa.

Minusta kuvauskokemus oli mukava. 
Pidimme hauskaa, keskustelimme 
ja saimme kertoa mielipiteitämme 
meitä koskevista asioista; näytimme 
aikuisille, että kyllä teini tietää!

Veera Rasi 9D

Oppilaan kokemuksia Kaitaan koulun Maria 
Hintikka Live -ohjelman kuvauksista

Yhdeksäsluokkalaiset kuvaamassa omaa 
vaha-animaatiota kuvataiteen tunnilla.
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Syyskuun alussa 9d-luokka oli 
leirikoulussa Suomenlinnassa. Paikka 
tuntui aivan uniikilta kohteelta 
leirikoululle; Suomenlinna on osa 
Unescon maailmanperintöluetteloa, 
muun muassa Kiinan muurin ja 
Galapagossaarten lisäksi. 

Kun saavuimme Suomenlinnaan, 
meitä oli vastassa jo lauttalaiturilla 
opas, joka kertoi meille tulevasta 
ohjelmasta sekä esitteli hostellin tiloja. 
Tämän jälkeen kävimme syömässä 
ravintola Chapmanissa. Pääsimme myös 
tutustumaan Suomenlinnan museoihin 
ja nähtävyyksiin. Omalla ajalla saimme 
tutustua saareen itsenäisesti tai 
vaikka pelata hostellin olohuoneessa 
lautapelejä.

Myöhemmin söimme vielä hostellilla 
päivällisen ja kävimme tutustumassa 
Pot Viaporiin eli paikalliseen 
keramiikkapajaan. Illalla pääsimme 
Tykit- ja tunnelit -kierrokselle, jossa 
opas kertoi meille Suomenlinnan 
historiasta ja kävelimme mm. 
Suomenlinnan pisimmässä 
tunnelissa. Tämä kierros oli 
monien mielestä erityisen 
onnistunut. Päivään mahtui 
paljon muutakin ohjelmaa, 
esimerkiksi ryhmäytysleikkejä.

Seuraavana aamuna aamupalan 
jälkeen meillä oli hetki vapaa-
aikaa, jolloin saimme tehdä 

vaikka aamulenkin Suomenlinnan 
omalaatuisessa ympäristössä. 
Iltapäivällä kuvataideopettaja 
Maria Annala saapui paikan päälle 
ja aloimme toteuttamaan koulussa 
suunnittelemiamme kuvataidetöitä. 
Minun ryhmäni keräsi erilaisia tuoksuja, 
joita Suomenlinnasta löytyi. Laitoimme 
ne lasipurkkeihin, jotka myöhemmin 
koulussa koristeltiin. Kuvataidetöinä 
syntyi myös muun muassa savitöitä ja 
Suomenlinna-aiheinen video.

Myöhemmin kiertelimme vielä 
museoita, jotka olivat aivan mahtavia. 
Saimme esimerkiksi kokeilla talvisodassa 
käytettyjä sotilaan varusteita ja katsoa 
Suomenlinnan historiaa entisestään 
avaavaa lyhytelokuva. 

Tämän jälkeen olikin aika pakata 
tavarat ja lähteä kohti kotia. Uskon, 
että reissusta jäi kaikille hyviä muistoja, 
jotka eivät unohdu ikinä. Suosittelen 
Suomenlinnaa leirikoulukohteeksi 
kaikille, jotka eivät ole vielä päättäneet 
tulevaa leirikoulupaikkaa.

Kiitos kaikille leirikouluumme 
osallistuneille oppilaille, opettajille 
ja Suomenlinnan mahtavalle 
henkilökunnalle, jotka mahdollistivat 
tämän upean kokemuksen.

Susanna Lindström 9D

Merilinnoitusta 
valtaamassa 
– leirikoulu 

Suomenlinnassa
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Teatteripajassa 
pohdittiin 

ryhmäpainetta ja 
eläydyttiin rooleihin

Kaikki Kaitaan koulun 
y h d e k s ä s l u o k k a l a i s e t 
kävivät joulukuussa Espoon 
kaupunginteatterissa katsomassa 
Tadeusz Slobodzianekin 
käsikirjoittaman ja Satu Rasilan 
ohjaaman Meidän luokka-
nimisen näytelmän. Sitä 
edellisellä äidinkielentunnilla 
kaikilla oli teatteripaja. Espoon 
kaupunginteatterin työntekijä 
Hanna Häyhä tuli kertomaan 
teatteriesityksestä ja ohjaamaan 
toiminnallisia harjoitteita. 
Aluksi meille kerrottiin vähän 
teatteriesityksestä, jota olimme 
menossa katsomaan. Häyhä kertoi, 
että Meidän luokka -näytelmä 
sijoittuu toisen maailmansodan 
Puolaan, kylään, jossa saksalaiset ja 
katoliset kyläläiset tappoivat kaikki 
kylän juutalaiset. Tässä vaiheessa 

aloimme kiinnostua esityksestä 
enemmän. 

Teatteripajassa mielestämme paras 
harjoite oli sellainen, jossa piti mennä 
eri puolelle luokkaa sen mukaisesti, 
tiesikö vastauksen kysymykseen, tai 
oliko samaa vai eri mieltä jostain 
asiasta. Kysymykset olivat historia- 
ja mielipideaiheisia. Historiasta 
kysyttiin muun muassa, tiedämmekö 
jotakin Puolan toisen maailmansodan 
tapahtumista ja olemmeko joutuneet 
kokemaan ryhmäpainetta. Ryhmissä 
tehtiin pienet näytelmät annetuista 
aiheista. Ryhmissä suunniteltiin 
esitys ja harjoiteltiin se valmiiksi. 
Näytelmiin oli myös rekvisiittaa. 
Luokassa jokainen ryhmä esitti 
vuorollaan oman esityksensä ja 
toisten piti arvata, mikä oli näytelmän 
aihe. 

Itse teatteriesitys oli 30. päivä 
marraskuuta. Esitys kesti noin 
kolme tuntia ja se oli hyvin tehty, 
dramaattinen ja surullinenkin joissain 
kohdissa. Näytelmä oli kaikin puolin 
hieno.

Ilmari Tuokko ja Sampo Lahti 9C
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Surua, vihaa ja 
rakkautta 

30.11.2016 Kaitaan koulun 
yhdeksäsluokkalaiset saivat 
yhdessä kokea mieleenpainuvan 
teatterielämyksen katsoessamme 
Todeusz Slobodzianekin kirjoittaman 
ja Satu Rasilan ohjaaman Meidän 
Luokka näytelmän Espoon 
kaupunginteatterin Revontulihallissa. 

Meidän luokka on 
puolalaisnäytelmä, jossa 
käsitellään todentuntuisesti toisen 
maailmansodan aikana tapahtuneita 
julmuuksia pienessä puolalaisessa 
kylässä. Todentuntuinen, julma 
ja vähän raakakin näytelmä sopii 
yläkoululaisista vanhuksiin eli 
kaikille, jotka ovat käsitelleet 
toista maailmansotaa ja sen ajan 
tapahtumia. 

Teatteriesitys oli hienosti tehty 
ja yleisö otettiin hyvin mukaan. 
Teatterisalina Revontulihalli on melko 
pieni, mutta näyttämö oli rakennettu 
todella upeasti. Näytelmässä 
käytettiin koko salia hyödyksi 
katonrajasta lattiaan, mitään pois 
jättämättä. Näyttämökorokkeen 
alta paljastui kivinen polku, jolle 
juutalaiset näytelmässä asetettiin. 
Katsomo oli rakennettu ympäri 
näyttämöä, jolloin yleisö oli lähellä 
näyttelijöitä ja kuin kosketuksessa 
näytelmään. Tunnelma oli tiivis koko 
esityksen ajan.   

Itse näytelmä alkaa 
luokkahuoneesta, jonka täyttävät 
kymmenen oppilasta, joista osa on 
juutalaisia. Yksi toisensa jälkeen 
henkilöt pukevat kengät jalkaan 
ja nousevat näyttämökorokkeelle 
iloisina kertomaan tulevaisuuden 
haaveistaan ja siitä, mitä haluavat 
olla isona. Kengillä on suuri merkitys 
näytelmässä koko esityksen ajan, 
alusta loppuun asti. 

Näytelmän henkilöt ovat 
koulukavereita ja alussa yhteishenki 
on hyvä. Näytelmän edetessä 
tapahtumat alkavat riistäytyä käsistä, 
kun katoliset ja juutalaisvähemmistö 
eivät enää sovi samaan maailmaan 
sodan aikana. Tämä kolmetuntinen 
traaginen näytelmä sisältää 
nöyryyttämistä, hakkaamista, 
tappamista, raiskaamista, 
vaikenemista, pakenemista ja 
auttamista. Henkilöt yksitellen 
riisuvat kenkänsä jaloistaan, kun 
kuoleman portit avautuvat, myös 
silloin, kun joidenkin osa on elää.  

Väkivaltaa ei näytetä konkreettisesti 
katsojille, vaan sen sijaan 
ilmeillä, eleillä ja sanoilla luodaan 
mahdollisimman todentuntuinen 
kuva tilanteesta.  Esimerkiksi Doran 
(Wanda Dubiel) koskettava kohtalo 
ladossa tehtiin todentuntuiseksi 
tulenpunaisella valaistuksella, 
kauhun huudoilla ja muilla äänillä 
sekä rekvisiitalla, kuten silmälaseilla, 
jotka kuvaavat monien muidenkin 
juutalaisten kohtaloa ladossa. 

Kaikki näyttelijät olivat näyttämöllä 
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koko kolmetuntisen ajan, 
riippumatta oman roolihenkilönsä 
kohtalosta. Näytelmää olivat 
tähdittämässä kokeneet ja taitavat 
näyttelijät: Jukka Rasila, Seela Sella 
ja Susanna Haavisto, jotka tekivät 
roolisuorituksensa huolella ja taidolla. 
Näytelmään valittu näyttelijäkaarti 
oli loistava. Henkilökohtaisesti pidin 
uudesta tuttavuudesta, Abramia 

Keskiviikkona 16.11 meillä täällä 
Kaitaalla vieraili rekkalastillinen 
kansainvälisen ja uskonnollisesti 
riippumattoman vapaaehtoistyötä 
tekevän järjestön Up With People  
jäseniä. Koulussamme vilisi tuona 
päivänä tuoreita kasvoja, noin sadan 
nuoren aikuisen verran.

Aamupäivällä opettajat lukiossa 
pääsivät huilaamaan hetkeksi. 
He saivat luvan istua huoneen 
nurkassa ja katsoa, miten kolme 

maai lmankansa la i s ta 
järjesti oppilaille 
tekemistä. Tehtiin 
tutustumisleikkejä ja 
luotiin hyvä tunnelma.

Mutta sitten soikin 
palohälytys. Koko koulu 
tyhjennettiin - sitten 
seisottiin hangessa. 
Mutta onneksi koulu ei 
palanut, joten oppilaat, 

esittävästä, Samuel Karlssonista. 

Teatterikokemus oli mieleenpainuva 
ja todella erilainen verrattuna 
aiemmin näkemiini näytelmiin. 
Mielestäni Meidän luokka oli 
vaikuttavinta teatteria, mitä olen 
nähnyt pitkään aikaan. Suosittelen 
toden teolla! 

Pipsa Ronkonen 9C 

Tanssia, hyväntekeväisyyttä ja yhdessäolon 
iloa
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opettajat, koulun henkilökunta 
sekä Up With People pääsivät kuin 
pääsivätkin taas turvallisesti takaisin 
toimintaansa. 

Luokissa lukion opiskelijat saivat 
seuraavaksi mahdollisuuden 
ilmaista mielipiteitään tärkeisiin 
kysymyksiin, jotka liittyivät 
esimerkiksi politiikkaan, uskontoon, 
ilmastonlämpenemiseen ja 
kotieläimiin.

 Lopuksi oli vuorossa päivän 
kohokohta: Nuo samaiset nuoret, 
jotka olivat juuri hetki sitten olleet 
keskuudessamme leikkimässä 
ja keskustelemassa, tekivät nyt 
suurenmoisen musikaaliesityksen, 
joka muodostui taitavasta 
koreografiasta, mielettömistä 
lauluäänistä sekä iloa pursuavista 
hymyhuulista. Tunnelma oli korkealla 
koulumme liikuntasalissa. 

Tuo ilo, tuo fiilis oli käsin 
kosketeltavaa. Se oli aitoa. Tässä 
ryhmässä jokainen sai olla oma 
itsensä. Se muodostui monen monista 
erilaisista persoonista, jotka olivat 
kotoisin eri maailmamme maista. 
Somaliasta Yhdysvaltoihin, Sveitsistä 
Japaniin ja Suomesta Meksikoon, 

kaikki olivat yhtä. Mielestäni hyvän 
kuvan kokonaisuudesta antoi se, 
miten yksi poika rullatuolissa sai elää 
täysillä mukana ja loistaa ystäviensä 
keskellä! Esitys kannusti meitä 
yhteistyöhön ja sovussa elämiseen 
sodan sijasta.

Tämä yhteistyöhön kehottava ja 
sovun sanoma on syynä vuonna 1965 
perustetun järjestön syntyyn, ja se on 
myös tämän ideologian perusta. Up 
With People antaa  mahdollisuuden 
meille kaikille, sinulle ja minulle, 
liittyä mukaan toimintaan ja 
kiertämään maailmaa. Se myöntää 
myös stipendejä lahjakkaille 
nuorille, joilla ei ehkä olisi varaa 
tähän omasta takaa. Monien mielestä 
tämä saattaisi olla hyvä vaihtoehto 
vaihtovuodelle. Näin pääsee 
näkemään monia kulttuureja, mutta 
pitää myös muistaa, että mukaan saa 
liittyä vasta täysi-ikäisenä. Kaiken 
kaikkiaan vierailupäivä on ollut 
meille kaikille varmasti antoisa, ja 
odotan innolla mahdollista seuraavan 
vuoden esitystä!

Up With People -ryhmä esiintyi myös 
perjantaina sekä lauantaina Espoon 
kulttuurikeskuksessa.

Rasmus Kull
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Helmikuussa peruskoulun 
oppilaskunta ja Meiän Tiimi 
järjestivät koko kouluyhteisölle 
parinetsimistempauksen, joka sai 
mukaansa innokkaita osallistujia. 
Kaikille peruskoulun oppilaille, 
lukion opiskelijoille sekä 
koulun henkilökunnalle jaettiin 
numerolappu, jonka avulla oppilaat 
ja opettajat etsivät parejaan. Parit 
saivat pienen palkinnon löydettyään 
toisensa ja parinsa löytäneiden kesken 
arvottiin kymmenen elokuvalippua.

Aluksi peruskoululaisille, lukiolaisille 
ja henkilökunnalle jaettiin luokissa 
numerolaput. Opettajat antoivat 
ohjeita parin etsimiseen. Pareja 
etsittiin klo 11.00 - 12.00 välisenä 
aikana, ruokavälitunnilla sekä klo 
13.00 - 13.15 välitunnilla. Heti 
ruokavälitunnin alettua oppilaat 
ja henkilökunta alkoivat etsiä 
parejaan kukin omalla tyylillään. 

Jotkut oppilaista teippasivat 
numerolappunsa otsaan, kun 
taas toiset tekivät näyttäviä 
kylttejä numerostaan. Suurin osa 
parinetsijöistä suoritti etsintänsä 
kysymällä käytävillä toisiltaan 
numeroa. Pareja löytyi kaiken 
kaikkiaan 54 kappaletta.

Parinetsimistempaus sai huikean 
vastaanoton ja lähensi kouluyhteisön 
ilmapiiriä ainakin tunniksi. Oppilaat, 
opiskelijat sekä koulun henkilökunta 
auttoivat toinen toisiaan löytämään 
parinsa. Tehtävään toi haastetta 
muun muassa se, että oma pari 
saattoi olla peruskoululainen, 
lukiolainen tai joku henkilökunnan 
jäsenistä. Ensimmäisen kerran 
järjestetystä tempauksesta jäi tosi 
monelle mukava, positiivinen sekä 
arkea piristävä kokemus.

Aino Koskinen 9B

Kohtaamisia Kaitaalla
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Perjantaina 19.5. koko 
kouluyhteisömme vietti luontopäivää. 
Päivän aluksi kokoonnuttiin 
liikuntasaliin kuuntelemaan 
ulkoministeriön tiedottajan, Hanna 
Päivärinnan, pitämää luentoa, jossa 
kerrottiin vesipulasta Afrikan maissa. 
Luennon jälkeen kaikki koulun 
ja lukion oppilaat ja opiskelijat 
lähetettiin viiden minuutin välein 
sekaryhmissä Hanikkaan Unicef-
kävelylle. Kävelyreitin varrella oli 
tehtäväpisteitä, joissa oppilaiden 

Kaitaan koulun ja lukion yhteistä 
luontopäivää vietettiin aurinkoisessa 

säässä

tuli yhdessä ryhmänsä kanssa löytää 
vastauksia luontoaiheisiin tehtäviin. 

Koululle palattuaan jokainen sai 
nauttia grillimakkaraa, raikasta 
salaattia, hedelmää ja mehua koulun 
pihalla, jossa koko päivän ajan oli 
monenlaisia toimintapisteitä, joissa 
sai pelata jalkapalloa, koripalloa, 
Frisbee-golfia tai mölkkyä sekä piirtää 
katuliiduilla koulumme asfaltoidulle 
pihalle kesäisiä kuvia.

Sissi Yli-Hukkala
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Kaitaan koulun oppilaat 
lukuvuonna 2016-2017

Oppilaita lukuvuoden alussa: 273
Lukuvuoden aikana eronneita: 11
Lukuvuoden aikana muihin kouluihin siirtyneitä: 6 
Lukuvuoden aikana tulleita: 13
Päättötodistuksen saaneita: 90

7A lv Anna Rytkönen
Bunpho Sunita
Hult Ella 
Hänninen Ella 
Ijäs Maria 
Ingi Emilia 
Katanajenko Alina
Kokkonen Elina 
Lasarenko Kriska 
Lähde Juulia 
Lähteenmäki Aino 
Marin Anni 
Määttä Kullervo 
Pertamo Nemo
Piispa Lauri 
Puolakka Mari
Salmelainen Helena 
Sarras Otto
Shemeikka Linnea 
Sunny Eke Joy
Talja Katriina
Tikander Eleanor
Tolonen Ria
Turtiainen Leena
Vilkman Julius 

7J lv Marko 
Kankkunen
Jaber Ali 

Konsa Raimo
Kovanen Walter 
Lindström Jimi
Relander Oliver
Timonen Luca 

7K lv Kristiina 
Grönhol-Hara
Haavisto Konsta 
Huotarinen Leevi
Kallio Tiia-Maria
Kalliomäki Teresa 
Kemppainen Saini 
Kostanica Xhejlan
Kull Edit 
Mandra Mariete
Matikka Samu 
Orusaar Egert
Paikalainen Linda
Pekola Hugo Oliver
Rapeli Jaakko 
Tuokko Lahja 

7M lv Minna Löfman
Castejòn Miki 
Dukov Elena 
Kokko Maija 
Laatikainen Joonas 
Leisola Liina 

Markus Laura 
Nummelin Emma 
Ranta-Puska Maija 
Rosbäck Onni 
Schwartz Demi
Somppi Akseli 
Stefanovic Teodora
Tammenpää Dimi 
Thanyaphisut Beer
Vironen Milla 
Väistö Saku 

7P lv Kukka 
Pohjanmies
Bister Kaius 
Castrén Caius 
Hakuli Iisa 
Josef Hachi Iman
Kettunen Jani 
Laukkanen Julius 
Lehmuskoski Ellen 
Leino Oliver 
Mandra Marko
Nordqvist Sara 
Pohjasvuo Veikko 
Rantala Helmi 
Romppanen Sanni 
Rögård Karl 
Saarela Tuukka 
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Sundberg Kia 
Vehmersuo Kasper 

8 - 9M lv Marjukka 
Puustinen
Abdi Mahamed 
Kankainen Eeli 
Risikko Tia 
Vaara Kasper Oskar
Vartiainen Kristjan

8J lv Johanna 
Nygård
Heiskanen Veera 
Hämäläinen Olli 
Jokinen Julius 
Kallio Anna Anja 
Kanukhan Samir
Kinnari Krystian
Koivuniemi Meri 
Lehmuskoski Ida 
Lemettinen Savelii
Mingrod Thanawat
Palasvirta Otto 
Pohjanhovi Lauri 
Reijonen Matias 
Sidoroff Jenna 
Tolonen Tuomas 
Vuorinen Ira 
Väistö Sanna 
Wallin Kia 
Weckström Nea 

8K lv Kaisa Kailasalo
Eerola Ida 
Filatova Erika 
Huusela Alina 
Jokinen Siiri 
Kervinen Lumi 
Kónya Réka

Kotovirta Pihla 
Kytöniemi Aatos 
Lajolinna Ellinoora 
Lukin Samuel 
Nur Ahmed Hafso
Panagopoulou Afroditi 
Pekkala Lempi 
Pekkarinen Leo 
Pemo Julia 
Peura Kerttu 
Rusanen Iris 
Savi Markus
Sermus Karl 
Sundqvist Mikael 
Teittinen Touko 
Uuskoski Patricia 

8M lv Maria Annala
Alexander Seera 
Andersson Lara-Maria
Bouhlal Nesrine 
Hakala Emilia 
Huikuri Ida-Olivia 
Jaatinen Helen 
Jokinen Oona 
Kaiser Chandra 
Kangasperko Saija 
Liimatta Linnea 
Mäkipää Venla 
Pouru Roza 
Pousi Veera 
Ronkainen Enni 
Räisänen Aada 
Sallinen Annika 
Serpola Helmi 
Sorval Vadim
Terekhova Katri

8R lv Raija Kuittinen
Airisto Oskari 

Helminen Jonna 
Hokkanen Johannes 
Huhtanen Johanna 
Kantanen Elias 
Kaunisto Julia 
Kling Ada 
Matikainen Sampo 
Outinen Jori 
Perkowsky Markus 
Rusila Julia 
Sellman Iina 
Silander Eeva 
Suomela Juho 
Timonen Joona 
Toiviainen Severi 
Tolmusk Reimo
Vaim Mia 

8T lv Tero Kuusisto
Kokkonen Kristo 
Saarela Eetu 
Seyyedi Diyar
Wikström Miska 

9A lv Sissi Yli-
Hukkala
Bulle Samira 
Huopalainen Jyri 
Hämäläinen Katariina 
Härkönen Maria 
Kallio Oona-Marita
Kilpivaara Anni 
Kokko Santtu 
Korhonen Helmi 
Lempinen Iiris 
Lento Pyry 
Luukkanen Ada-Natalia 
Monin Dmitrii
Paanamäki Rosa-Kitty 
Pohjasvuo Sofia 
Ryky Emma 
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Rögård Sofia 
Sabaidash Nikita

9B lv Teemu 
Alaranta
Etner Hariett
Hakava Rock 
Johansson Sara 
Kiiras Joel 
Koskinen Aino 
Koskinen Iina 
Lemberg Jere 
Long Yunzhi
Miettinen Max 
Mikkola Sauli 
Montonen Maija 
Mutoni Perusi
Palosaari Henri 
Papinkivi Milja 
Patiag Jerizh Joy
Patvikko Petra 
Peltonen Tommi 
Ranta Mikael 
Reisko Karl 
Turunen Pinja 
Vuola Tiina 

9C lv Tuula Haavisto
Ilola Valtteri 
Kenias Kia 
Knutsson Mico 
Kónya Kata
Lahti Sampo 
Manninen Rea 
Marjamäki Tuukka 
Niku-Paavola Mikael 
Nilsen Maija 
Nordqvist Anni 
Ojala Anni Eerika
Petrosino Mirco 

Piilonen Tuomas 
Rinne Joel 
Romanov Mikhail
Ronkonen Pipsa 
Sandberg Jenna 
Sidorov Dmitrii
Tarmenok Viktoria
Tuokko Ilmari

9D lv Riina Tammi
Ding Yi Tomi
Eskola Teemu 
Haanperä Juho 
Jaarila Sampo 
Juurikka Jasmin 
Koitla Katharina
Koivunotko Tessa 
Lasarenko Matja 
Lehtonen Aino 
Lindholm Sara 
Lindström Susanna
Luoma Veeti
Nurminen Nelli
Peltola Aaro
Peräsalo Jenny-Maria 
Pirilä Hernandez 
Angelica
Prokki Daniela
Rasi Veera 
Räsänen Maria-Melina
Starck Anna 
Tammenpää Jasmin 
Tuppurainen Zuzana 

10H ryhmänohjaaja 
Hanna Riikilä
Abdullahi Sakariye 
Al Ouatiq Samiira 
Havelin Oliver 
Hytönen Niko 

Hällström Niko 
Iltanen Aino 
Korhonen Minna 
Kortsagin Artjom
Kupiainen Nino 
Mahmoudi Atia
Meriläinen Janne
Peci Ermira
Torppa Sami 
Wallenius Heli 

Valmistava luokka lv 
Meeri Skrijelj
Abdulrahman Qurban 
Mortaza
Ahmadi Ali Zafar
Al-Haideri Abdulmalek
Al-Haideri Fatimah 
Anjani Ananda
Bezvorotnii Daniil
Cotutiu Cristina-
Daniela
Erol Yusuf
Evtushenko Maxim
Gorbacheva Ekaterina
Husseini Ahmad
Janabi Qabas 
Javier Angeline
Jürna Birgit
Khadeni Elyas
Kimask Andrea
Lindgren Kathleen 
Majidi Nasir
Nazari Mohammad 
Orozco Lora Alejandra
Qalandari Alireza
Qalandari Mahdi
Svetlakov Nikita
Vahtre Fredy
Weirdi Mustafa
Yaqubi Alireza
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Lukion opiskelijat 
lukuvuonna 2016-2017

Opiskelijoita lukuvuoden alussa: 354 
Lukuvuoden aikana eronneita: 21

Päättötodistuksen saaneita: 88 
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16A ro Juha 
Ruotsalainen
Aho Anna
Blom Kasper
Castrén Casper
Eronen Kiia
Granqvist Emilia
Hakakorpi Henrik
Heikkilä Laura
Isojärvi Kaapo
Johansson Juho
Kiviniitty Sinna
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

16B ro Anna 
Kuusikko
Ahmed Abdimalik
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
Mustonen Onni
Muttilainen Siru
Nuotio Leo
Ojala Jussi
Pard Kasper
Pekkarinen Joonatan
Piira Jussi
Shuaib Nasir
Tieksola Venla
Vasileva Nadja

Eronneet:
Villanen Pauliina 
19.8.2016

16C ro Heljä Renfors
Amin Helin
Arbelius Petra
August Alvar
Darth Kia
Haapala Markus
Haapanen Roosa
Halme Antto
Ilisson Heinrich

Jurtsenko Jelizaveta
Kontio Kiia
Lima Oliveira Santos 
Bruna
Paakkunainen Laura
Paloranta Wilma
Salo Siiri
Seppälä Heini
Siiriäinen Nella
Tuominen Hanna-Mari
Viikari Emma 
Äyhynmäki Säde

Eronneet:
Mahmoudi Atia 
14.3.2017
Telke Susanna 
1.11.2016

16D ro Erkki 
Heikkilä-Kyyhkynen
Balk Joel 
Fagerström Mona
Gül Emre Jon-Nicholas
Hentula Taneli 
Alexander Joonatan
Hiekka Jonathan
Jokinen Rene
Jääsvuo Isabella
Katsidonis Stefanos
Kopra Jimi
Korppila Ada 
Kouti Miika
Lehtinen Mikael
Lindblad Max
Mäenpää Miiro
Nordquist Juho
Nuotio Kalle
Näkki Kira
Oksanen Atte
Opas Lukas
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Rappe Oskar
Rojas Pablo
Sarén Saku
Sorri Laura
Teikko Silvia
Tiainen Sami
Tilli Peter 
Valkonen Jami
Vastela Timo
Vesanto Jaakko
Yli-Jaskari Elina

Eronneet:
Ahlroos Sandra 
26.8.2016
Lempiäinen Jason 
5.10.2016
Nieminen Johannes 
5.10.2016

15A ro Jouko 
Virtanen
Aaltonen Heikki
Aho Eemil
Airaksela Saga
Hardy Eric
Harju-Jeanty Oscar
Heikkilä Eemil
Järvimäki Niklas
Kasanen Niilo
Kenias Veikka
Kujala Jere
Laaksonen Tuomas 
Jaakko Henrikki
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:
Suovaniemi Oscar 
19.8.2016

15B ro Matti Tapio
Aho Marcus
Ahonen Aleksi
Anckar Niko
Apajalahti Oskari
Hamari Linda
Hynninen Jonna
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
Tynkkynen Roosa
Vainiola Emma

Varis Akseli
Veikkola Oskar
Virtanen Amanda-Sofia

Eronneet:
Heidrich Patrik 
8.12.2016
Lampén Veikka 
21.4.2017

15C ro Leena 
Taimela-Helenius
Alhine Zahraa 
Mohammed
Brooker Troy Harri
Heikura Johanna
Kämäräinen Laura
Mannermaa Matilda
Nietola Sofia
Oksanen Lauri
Piili Elina
Puskala Minttu
Puukko Saulus 
Benjamin
Ratalahti Aino
Reen Sonja
Råback Elisa
Saari Tuomas
Säkkinen Sanni
Teikko Claudia
Vikholm Roosa
Vänttinen Salla
Wegelius Joel

15D ro Aleksanteri 
Suvioja
Arponen Aku
Heldan Janne
Hongisto Jere
Hovi Jesse
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Jokinen Lauri
Koskinen Tony
Kotka Rasmus
Kuusela Aleksi
Källi Jaanus
Laaksonen Otso
Lahtinen Heini
Mustonen Tiila Inkeri
Palin Lauri
Pasurinen Samuli
Pehkonen Katariina
Pulliainen Jiri
Rae Santtu
Rinta-Uppa Robert 
Reijo Juhani
Saario Laura
Sallantaus Joni
Schildt Nea
Tamminen Minna
Thomasson Tia-Tuulia
Tuokko Helmer
Turtiainen Jenna
Vehmas Otto
Vertanen Valtteri
Vuorinen Lassi
Wiikeri Helmi

14A ro Tarjaleena 
Suontausta
Adan Igraan
Ahlstedt Patrik
Anttinen Fanny
Dezdji Nezhad Bita
El-Sousi Eija
Heiskanen Markus
Jäntti Tuomas
Järvinen Eevi
Kautto Veikko
Klubb Julia
Koskinen Kalle

Lönnqvist Benjamin
Meckelborg Marco
Montonen Lauri
Muukkonen Miika
Nieminen Petteri
Niinimäki Miika
Palsi Santeri
Pihlajamäki Camilla
Puhakka Waltteri
Rautiainen Matias
Salmela Markus
Sarja Susanna
Siipivirta Santeri
Syvälahti Karoliina
Tschokkinen Tatu
Tuominen Elis
Vuopala Emilia

14B ro Heli Vuorinen
Amiri Seda
Avela Max
Çalisiyor Nicolas
Eronen Elsi
Hiltunen Roosa
Huopalainen Joona
Huumonen Johannes
Kela Sampo
Kettunen Janne
Kukkonen Pauliina
Lehikoinen Jyri
Louhevaara Krister
Luoma-Kyyny Aku
Markkanen Laura
Nimander Mikko
Nõmm Andre
Paatela Miro
Pellosniemi Ville
Piira Mikko
Salonen Jere
Sammalisto Matias

Suotula Emma
Tanska Janni
Varama Moritz
Viitala Tuure
Vuciterna Rinor

Eronneet:
Adnan Sawsan 
10.8.2016
Valli Vesa 23.11.2016

14C ro Anna-Maija 
Mäkinen
Gerolimos Fotios Toni
Glad Henna
Joki Emma
Jokinen Hannele
Kaipiainen Elisabeth
Kaiser Richard
Kilpeläinen Kalle
Kinnunen Mikael
Lahtinen Liina
Laitinen Eevi
Lipsunen Jere
Loikkanen Viktoria
Lyytinen Linnea
McBreen Maria
Norring Tomi
Peltola Sofia
Pesonen Konsta
Pulkkinen Nea
Räsänen Inga
Sartovuo Jasmin
Storm Valter
Vanamo Robin

14D  Merja 
Miettinen
Alén Arttu
Alikoski Elisa
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Auvinen Joona
Bergqvist Tuuli
Halmela Mika
Hausalo Hanna
Jaskari Elias
Jokinen Elina
Kanniainen Teemu
Kauhanen Samuli
Kerkkänen Iina
Kuula Arttu
Lasarenko Lilja
Linnakorpi Joe
Mikkola Mathilda
Niva Emilia
Nurmi Mikko
Peltomäki Jonatan
Pylvinen Elina
Reijonen Heikki
Reinikka Matias
Vastela Lauri

13A ro Marjut 
Lindqvist
Aroca Laura
Björk Jenna
Ivanainen Tony
Keinonen Viivi
Kiikka Nikolas
Kinnunen Ida
Kourilehto Kristiina
Meuronen Henriikka
Nuoramo Pinja
Pienisaari Tuomas
Rammah Adam
Riikonen Roni

13B ro Harri 
Henttonen
Benyamina Daniel
Eronen Roope

Groundstroem Janina
Hatakka Alvi
Huhtanen Pekka
Ismail Manaal Khadar
Jokinen Antti
Keijonen Oskari
Leppälä Antti
Miller Henrik
Mustonen Sami
Nieminen Julius
Onnelainen Miika
Palomäki Aleksi
Pitkänen Sara
Syrjälä Teresa
Wahlberg Lance Luigi

Warsame Hani

Eronneet 13 A ja 13 B:
Heikura Mikko 2.9.2016
Hölttä Julius 6.2.2017
Kaski Jere 6.2.2017
Nykänen Tuomas 
24.11.2016
Nyman Saara 8.5.2017
Rezaei Fatemeh 
23.11.2016
Salovaara Pia 22.3.2017
Shire Najmo 23.11.2016
Uusitalo Kaisa 6.2.2017
Westlin Janita 
5.12.2016

Konsta ja Mikael päättötyötä tekemässä.
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Koulun stipendit
Luokkastipendit

Kriteerit: yhteistyökykyisyys, koulumyönteisyys, empaattisuus.

Ainekohtaiset stipendit
Äidinkieli ja kirjallisuus 
Ruotsi
Englanti
Ranska
Saksa
Matematiikka
Fysiikka
Kemia
Tietotekniikka
Biologia
Maantieto
Uskonto
Yhteiskuntaoppi
Terveystieto
Musiikki
Kuvataide
Kotitalous
Tekninen työ
Tekstiilityö
Liikunta tytöt
Liikunta pojat

7A Dia Bunpho
7J Raimo Konsa
7K Konsta Haavisto
7M Teodora Stefanovic
7P Ellen Lehmuskoski
8J Matias Reijonen
8K Erika Filatova
8M Veera Pousi
8R Johanna Huhtanen

9A Pyry Lehto
9B Aino Koskinen
9C Sampo Lahti
9D Maria-Melina Räsänen
9M Mahamed Abdi
10H Artjom Kortsagin 
VALM Ali Zafar Ahmadi

Aino Koskinen 9B
Susanna Lindström 9D
Maria Härkönen 9A
Tessa Koivunotko 9D
Iiris Lempinen 9A
Zuzana Tuppurainen 9D 
Ada Luukkanen 9A
Teemu Eskola 9D
Mikael Niku-Paavola 9C
Anni Nordqvist 9C
Mirco Petrosino 9C
Sofia Starck 9D
Pipsa Ronkonen 9C
Oona Kallio 9A
Jerizh Joy Patiag 9B
Veera Rasi 9D
Milja Papinkivi 9B
Veeti Luoma 9D
Sofia Rögård 9A
Pinja Turunen 9B
Jyri Huopalainen 9A
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Muut stipendit
Iivisniemi-Kaitaa -seura
Espoonlahden seurakunta
Senioriopettajien stipendi
Lasten Päivän Säätiö
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Teknologiateollisuuden stipendi 
Pohjola-Norden (kirja)
Ahkeran lukijan kirjastipendi
Tsempparistipendit

Lara Andersson 8M, Matias Reijonen 8J
Aaro Peltola 9D, Pipsa Ronkonen 9C
Ilmari Tuokko 9C
Susanna Lindström 9D, Elias Rinne 9C
Tuomas Piilonen 9C
Samuel Lukin 8K
Riina Hämäläinen 9A
Helmi Korhonen 9A 
Salsa Anjani VALM, Niko Hytönen 10H, 
Kia Kenias 9M, Anni Ojala 9C, 
Henri Palosaari 9B, Ermira Peci 10 H, 
Ilmari Tuokko 9C 
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Lukion stipendit

Syksyllä 2016
Kaitaan koulun ja lukion 
senioriopettajien stipendi

Englannin kielen stipendi
Ruotsin kielen stipendi

Keväällä 2017
Stipendejä lahjoittaneet:  Aktia, ABB Oy, Espoonlahden 

srk, Soukan Apteekki ja autokoulu Safiiri

Kaitaan Kannukset - Reino I.V. 
Nieminen -stipendi
Kaitaan koulun ja lukion 
senioriopettajien stipendi
Koti- ja kouluyhdistyksen stipendit

Pro Kaitaa stipendi
Taidestipendi
Soukan apteekin tsemppari-
stipendi

Aleksi Klemetti 13 A

Adam Rammah 13A
Ida Kinnunen 13 A

Mikko Piira 14 B  

Sofia Peltola 14 C

Jussi Ojala 16 B, Johanna Heikura 15 C, 
Matias Sammalisto 14 B

Teemu Kanniainen 14 D   
Linnea Lyytinen 14 C 
Hanna Hausalo 14 D
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Ainekohtaiset stipendit

Äidinkieli
Englanti   
Ruotsi
Saksa   
Fysiikka/ABB oy  
Kemia  
Historia   
Psykologia   
Biologia
Maantieto   
Matematiikka, pitkä  
Matematiikka, lyhyt  
Uskonto/Espoonlahden srk 
Terveystieto 
Liikunta   
Musiikki

Sverigekontakt i Finland –
kirjastipendi  
Pohjola Norden –kirjastipendi
SanomaPro: Precis kurssi 4 digikirja

SanomaPro: Helsingin sanomat 
digiversio 12 kk

Luokkastipendit

Laura Markkanen 14 B  
Linnea Lyytinen 14 C
Linnea Lyytinen 14 C 
Tuomas Jäntti 14 A 
Emma Suotula 14 B
Emma Suotula 14 B 
Mikko Piira 14 B
Hanna Hausalo 14 D 
Viktoria Loikkanen 14 C
Janni Tanska 14 B 
Teemu Kanniainen 14 D
Elsi Eronen 14 B
Mikko Piira 14 B    
Maria McBreen 14 C   
Pekka Huhtanen 13 B
Matias Rautiainen 14 A

Susanna Sarja 14 A

Peter Tilli 16 D, Jussi Ojala 16 B
Sonja Parisaari 16 A, Marten Aps 16 B, 
Säde Äyhynmäki 16 C, Pablo Rojas 16 D
Laura Markkanen 14 B, Susanna Sarja 
14 A

16A Niki Lundström
16B Jussi Ojala
16C Roosa Haapanen
16D Peter Tilli
15A Silja Soini
15B Nico Anckar
15C Matilda Mannermaa
15D Katariina Pehkonen
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Kaitaan lukion ylioppilaat
Syksyllä 2016

Keväällä 2017

Aroca Sofia
Björk Jenna Josefiina
Hakalax Amanda Eeva-Sofia
Ivanainen Tony Alex
Karlsten Ida Karoliina
Keinonen Viivi Ulriikka
Kiikka Nikolas Antonio
Kinnunen Ida Sofia

Klemetti Aleksi Hjalmar Valtteri
Kourilehto Kristiina Martta Sohfia
Larjava Juuso Julius
Meuronen Henriikka Jasmine
Nuoramo Pinja Linnea
Pienisaari Tuomas Kalevi
Rammah Adam
Riikonen Roni Aleksi

Alén Arttu
Alikoski Elisa
Avela Max 
Benyamina Daniel
El-Sousi Eija
Eronen Elsi
Halmela Mika
Hatakka Alvi
Hausalo Hanna
Hiltunen Roosa
Huhtanen Pekka
Huopalainen Joona

Huumonen Johannes
Ismail Manaal
Jokinen Antti
Jäntti Tuomas
Järvinen Eevi
Kanniainen Teemu
Kela Sampo
Kerkkänen Iina
Kettunen Janne
Kilpeläinen Kalle
Kinnunen Mikael
Klubb Julia 

Ylioppilaan Amanda Hakalaxin puhe
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Koskinen Kalle
Kukkonen Pauliina
Kuula Arttu
Laitinen Eevi
Leppälä Antti
Linnakorpi Joe
Loikkanen Viktoria
Louhevaara Krister
Lyytinen Linnea
Lönnqvist Benjamin
Markkanen Laura
McBreen Maria
Miller Henrik
Montonen Lauri
Muukkonen Miika
Nieminen Julius
Niinimäki Miika
Nimander Mikko
Niva Emilia
Nõmm Andre
Onnelainen Miika
Paatela Miro
Palomäki Akku
Palsi Santeri
Pellosniemi Ville
Peltola Sofia
Peltomäki Jonatan
Pihlajamäki Camilla
Piira Mikko
Pitkänen Sara
Puhakka Waltteri
Rautiainen Matias
Reijonen Heikki
Reinikka Matias
Salmela Markus
Salonen Jere
Sammalisto Matias

Sarja Susanna
Suotula Emma
Syrjälä Teresa
Syvälahti Karoliina
Tanska Janni
Tschokkinen Tatu
Tuominen Elis
Vanamo Robin
Vastela Lauri
Vuopala Emilia
Wahlberg Lance

Aino Ratalahti, öljyvärimaalaus.
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Kaitaan koulun ja lukion 
opetushenkilöstö ja toimihenkilöt 

lukuvuonna 2016-2017

Alaranta Teemu FM (2013) fysiikka, kemia, matematiikka
Annala Maria TaM (2015) kuvataide
Auvinen Terhi (2002) koulunkäyntiavustaja
Eerola Helena MM (2001) musiikki
Fagerström Tanja KM (2004) erityisluokanopettaja, virkavapaalla, sijaisena 
Marjukka Puustinen
Grönholm-Hara Kristiina FM (2010) ruotsi, englanti
Haavisto Tuula KM (1994) kotitalous, terveystieto
Heikkilä-Kyyhkynen Erkki FM (1997) espanja, ranska 
Henttonen Harri FM (2000) lukion rehtori, oppilaanohjaus, historia ja 
yhteiskuntaoppi
Hiljama Suvi KM (1997) tekstiilityö
Huhtanen Saara (2014) laaja-alainen erityisopettaja
Kailasalo Kaisa FM (1996) matematiikka, fysiikka
Kankkunen Marko (2005) erityisluokanopettaja
Kokkonen Hanna FM (2016, Tapiolan lukion lehtori) äidinkieli ja kirjallisuus
Korhonen Iiris FM (2016) resurssiopettaja
Kormi Eija LiTM (1991) liikunta
Kuittinen Raija FM (1993) kotitalous
Kuronen Vesa YTM (2002) historia, yhteiskuntaoppi, filosofia
Kuusikko Anna FM (2012) englanti, ruotsi
Kuusisto Tero KM (2015) erityisluokanopettaja
Lindqvist Marjut KM (2007) opinto-ohjaus
Löfman Minna FM (1997) englanti
Malila Tuula FM (2002) äidinkieli ja kirjallisuus
Mickelsson Ritva KM (2014) yläkoulun rehtori, matematiikka
Miettinen Merja FM (1984) matematiikka, fysiikka, kemia
Mäkinen Anna-Maija FM (1999) ruotsi, saksa, englanti
Niva Nina LitM (2002) liikunta, terveystieto, virkavapaalla 2.1.2015 alkaen, 
sijaisena Titta Simola
Nygård Johanna FM (2009) matematiikka, fysiikka

Opetushenkilöstö
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Perenius Päivi FM (2008) lukio erityisopetus
Pohjanmies Kukka FM (2016) biologia, maantiede
Puustinen Marjukka KM (2015) erityisopettaja
Renfors Heljä TaM (1991) kuvataide
Riikilä Hanna (2012) koulunkäyntiavustaja, lisäopetuksen ryhmänohjaaja
Riipinen Pauliina FM (2017) resurssiopettaja 27.2.2017 alkaen
Roininen Eevamaija FM (2012) englanti, saksa
Ruotsalainen Juha FM (1997) lukion apulaisrehtori, ruotsi, saksa
Rytkönen Anna FT (2010) kemia, biologia, maantieto
Simola Titta LitM (2016) liikunta ja terveystieto
Skrijelj Meeri FM (2013) valmistavan luokan opettaja
Snell Jari LitM (2008) liikunta
Suontausta Tarjaleena FM (2009) biologia, maantiede
Suvioja Aleksanteri FM (2011) historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto
Söderlund Marja TaM (1990) valokuvaaja, valokuvaus
Taimela-Helenius Leena FM (1986) äidinkieli ja kirjallisuus
Talvitie Timo FM (2009) matematiikka, tietotekniikka
Tammi Riina FM (2006) historia, yhteiskuntaoppi
Tanskanen Päivi FM (1987) ruotsi
Tapio Matti FM (1995) matematiikka, tietotekniikka
Tapola Mirja (2016) erityisopettaja 
Toikka Pauliina FM (2016) resurssiopettaja 5.2.2017 asti
Tuloisela Katri FM (1997) äidinkieli ja kirjallisuus, saksa
Tuovinen Riitta TM (1992) uskonto, psykologia
Vainionpää Erkki HuK (1988) koulun apulaisrehtori, uskonto, etiikka, historia
Vanhatalo Leila DI (2016) resurssiopettaja
Vikman Anni (2002) koulunkäyntiavustaja, virkavapaalla, sijaisena Terhi 
Auvinen
Virta Sami KK (2016) tekninen työ 
Virtanen Jouko FM (2000) matematiikka, fysiikka
Voltti Veikko (2007) opinto-ohjaus 
Vuorinen Heli FM (1991) kemia
Yli-Hukkala Sissi FM (2003) äidinkieli ja kirjallisuus



Vuosikertomuksen toimituskunta:

Maria Annala

Tuula Malila

Jaana Moisio

Berit Seppälä

Katri Tuloisela

Sissi Yli-Hukkala

Kannen kuva Matilda Mannermaa

Vuosikertomuksen taitto Maria Annala

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.

Terveydenhoitaja Anna Merenheimo
Koulukuraattori Hanni-Maria Salo-Auvinen
Koulupsykologi Kirsi Hannukkala 
Lukiokuraattori Heidi Wilman
Lukiopsykologi Tuija Huisman
Koulusihteerit: 
Koulu: Jaana Moisio
Lukio: Berit Seppälä 
Vahtimestari Mikko Järvinen
Lounaskeittiön emäntä Anne Rouhiainen/Espoo Catering Oy
Lounaskeittiön kokki Judith Stenvall/Espoo Catering Oy
Kiinteistönhuolto: RTK Oy
Koulutilojen siivous: Jaslec Oy
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